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KOKIS YRA KLIMATAS EUROPOJE IR 
KĄ JAI SAKYS PAVERGTA EUROPA

LIETUVIU DELEGACIJOS PIRMININKAS V. SIDZIKAUSKAS 
APIE EUROPOS PAVERGTU TAUTU {VYKSTANČIĄ SESI 
JA STRASBOURGE

Eisenhoweris pasiryžęs rizikuoti
Vakarai sutiko su Maskva pradėti pasitarimus dėl viršūnių

Balandžio 16. trečiadienį, iš 
New Yorko išvyko į Europą 15 
žmonių, kurie atstovaus Euro
pos Pavergtosiom Tautom. Jie 
išvyko į Strasbourgą. kur balan
džio 25 prasidės Europos Pa
vergtų Tautų sesija.

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija balandžio 16 pranešė 
Sovietų Sąjungai, kad jos 
sutinka pradėti diplomati-

PROPAGANDĄ
J/alst. sekr. J.F. Dūlias balan

džio 15 spaudos konferencijoje 
kalbėjo daugiausia dėl santykių 
su Sovietais. Jis pareiškė:

— Amerika, Anglija, Pran
cūzija sutinka pradėti tuojau 
pat diplomatines derybas su So
vietais dėl viršūnių leonferen- —mus pasitarimus dėl viršū- 
cijos. Tariau dar nežinia, ar So- uių konferencijos balandžio 
rietu Sąjunga norės svarstyti 
daugiau kaip tik vietą laiką, 
dalvriu sudėti viršūnių konfe
rencijai.

• Pasmerkė Sovietų pastan
gas diplomatiją panaudoti pro
pagandos reikalam: rašo prezi
dentui o taiko miniai! Teki so
vietų elge Į Dulles išvadino dip
lomatijos prostitucija. Pasisakė 
už derybų ir pasitarimų diploma
tiją. kuri gali duoti daugiau vai
sių; negu diplomatija — propa
ganda. kuri tik kenkia taikos rei
kalam. Sovietai vis dengiasi 
“taikos” vardu, bet taip darė ir 
Hitleris.
— Dulles pripažino, kad Sovie- 

s tų propaganda turi pasisekimo 
tarp naujai susikūrusių valsty
bių, kurios dar nepažįsta proce
dūros. Bet Dulles tikisi kad 
ilgesnėje distancijoje ir vadina
mi neutralieji ims daugiau dė
mesio kreipti į Amerikos dar
bus, ne į Sovietų propagandą.

Katra politika laimi
James Reston (NYT) po valst. 

sekr. Dulles pasisakymo prieš 
sovietų vartojama propagandą 
pastebėjo, kad Sorietiam nėra 
reikalo nuo jos atsisakyti, nes 
ja jie laimi — propagandos 
spaudžiama ir Amerika eina į 
nuolaidas dėl viršūnių kon-

užsienių reikalų ministeriai, 
bet ir dėl' klausimų, kurie 
skiria Rytus ir Vakarus; jie 
gali numatyti ginčijamų 
klausimų sprendimus. Jei

Gaisras moderniojo meno mu
rėjuje

17, ketvirtadienį, taip, kaip 
buvo siūlius Maskva.

Tačiau rašte tos trys vals
tybės pažymėjo, kad diplo
matai gali kalbėti ne tik dėl 
laiko ir vietos, .kada susitiks

nereikš susitarimo, tai jie pa
lengvins* darbą užsienių rei
kalų ministeriam.

Dabar priklausys nuo So
vietų, ar jie ir toliau reika
laus, . kad diplomatai tik su-

JIEM ABIEM NEPASISEKĖ: valst. sekr. Dulles pastangos su
taikinti Prancūziją su Tunisu nuėjo niekais, o Prancūzijos užs. 
reik. min. Pineau išvirto iš valdžios.

tartų laiką ir vietą jr kitus 
technikinius dalykus minis- 
terių konferencijai.

PREZIDENTAS EISEN- 
HOWERIS SUTINKA

Prez. Eisenhoveris balan
džio 16 spaudos konferenci
joje sutiko su Dean Acheso- 
no nuomone, kad preziden
tui nederėtų dalyvauti vir
šūnių konferencijoje, nes jis 
turi būti galutinė instanci
ja, kuri lems Amerikos nu
sistatymą,- tačiau jis pasisa
kė sutinkąs konferencijoje 

* dalyvauti — jei tai vienin
telis kelias, tai jis “pasiry
žęs rizikuoti, jei randame ko
kių realių vįįčių padaryti 
žingsnį pirmyn’” santykiuo- ■ 
se tarp Rytų ir Vakarų.

Tornado
Floridoje balandžio 15 siautė ke- 

~ turi tornado. Sužeidė 60 žmo
nių, daug namų sugriauta. Tuo 
metu ore sprogo bombonešis, 
žuvo 4.

• Nato 14 valstybių apsaugos 
ministeriai posėdžiauja Pary
žiuje. Nato kariuomenės vadas 
Europoje gen. Norstad jiem kal
bėjo. kad norint rimtai pasi
priešinti Sovietų sausumos ka
riuomenei. reikia Nato karines 
jėgas padvigubinti — iki 30 di
vizijų.

krizė, numatoma, truksianti 
ilgai.

KIEK PRIDIRBO RANKŲ PAKĖLIMAS PARLAMENTE
Prancūzijos žaizda paraližiuoja VakarŲ laisvę veikidię

durdienį kilogdisras. Prasidėjo Vakarę politikai naujas smū- kiouse su Tunisu Miuncheno po-

New Yorke moderniojo me
no mažėjuje balandžio 15 vi-

antrame aukšte. Tuo metu bu- gis Prancūzijoje. Parlamentas- 
vo apie 500 lankytojų ir 200 balandžio 16 atmetė 321 balsu 
tarnautojų. Kai po trijų valan- prieš 255 vyriausybės nutari
au. gesinti buvo baigta, pasiro- priimti Amerikos -Anglijos 
dė toki rezultatai; vienas žmo- tarpininku siūlytas tiesiogines 
gus žuvo; 27 buvo sužeisti; iš derybas su Tunisu. Min. pirmi- 
2000 paveikslų buvo sugadin- ninkas Gaillard įteikė respub- 
ti 6;- jie vertinami 250,000 dol. likos prezidentui pareiškimą, 

kad jo vyriausybė pasitraukia.

Parlamente labiausiai buvo 
puolamas nepakankamas saugu
mas, kad Tunisas bus neutralus 
Alžiro kovose su Prancūzija. 
Veltui Gaillard Įtikinėjo, kad 
tarptautinė komisija, kuri tik
rins sienos saugumą, bus geres
nė garantija, nes ji padaroma sekę Gaillard vyriausybė sudary- 
tarptautiniu dalyku, o ne tik ti, truko 37 dienas; ją nuvertė 
Prancūzijos-Tuniso dvišaliu su-

Nedarbas, o tuščios vietos ne*
užimtos

New Yorko valstybėje yra pu
sė milijono bedarbių. Iš 100,000 
valstybinių tarnybos vietų nė
ra užimta 9,100. Jom trūksta 
tinkamų kandidatų. Trūksta in
žinierių, trūksta personalo psi
chinėm ligoninėm; vis dar ieš
komi geri mašinininkai ir ma
šininkės.

litiką, nerėtnusi Prancūzijos in
teresų l pasitikėjusi tik Bourgui- 
ba, klaidingai ji laikydama Va
karu šalininku. Kokia čia Pran
cūzijos nepriklausomybė, jei po
litiką jai nustatinėja Washingto- 
nas. Prancūzija neturi būti Ame
rikos kolonija! šaukė atstovas. 
Gaillard smerkė atstovų demago 
giją ir reiškė dėkingumą Ameri
kos ir Anglijos tarpininkam.
KOKI NAUJOS KRIZES VAI
SIAI

Parlamento rankų pakėlimas 
įstūmė Prancūziją į naują vy
riausybės krizę. Iki buvo pasi-

Kas yra tie paaugliai nusikal- sitarimu.
Labiausiai prieš vyriausybės 

politiką kalbėjo de gaullistai ir 
nepriklausomieji. De gaullistas 
Soustelle kurstė prieš Ameriką

tėliaf
New Yorke balandžio 15 nu

teisti 4 paaugliai, kurie 1957 
liepos 30 peiliais nudūrė 15 me
tų polio sergantį Michail Far- jr mažiau prieš Angliją. Ameri 
mer. DU nusikaltėliai buvo nu
bausti po 20 metų, 2 po 15 mė
tų ir 3 išteisinti

Vienas nusikaltėlių, gaujos 
vadas — Louis Alvarez, 17 me
tų atgabentas į Amer. iš Puer- 
to Rico 4 metu. Motina mirė,.

Dean Acheson, buvęs valst. 
sekr., balandžio 15 nurodė, kad 
lig šiol buvo tik du atsitikimai 
kur Amerikos prezidentas da
lyvavo “viršūnių konferencijo
je”: prezidentas VVilsonas 1919 
Paryžiuje ir prezidentas Eisen- 
howeris 1955 Ženevoje. Abiem 
kartais- nesėkmingai. Achesonas 
ir dabdr pasisakė prieš prezi
dento vėlimą Į derybas. Matyda
mas, kąd įvykiai eina į tokios 
konferencijos šaukimą,/Acheso
nas pateisino ją tik tuo, kad 
ji gali parodyti vakarų Europos 
kraštam, jog pasitarimai baigsis 
nieku ar dar blogiau.

• Senatas patvirtino 
landžio 16 1 milijardą 
viešiem darbam. Tikima,
tai sumažins nedarbą ir įlies 
naujo pinigo apyvartai.

dol. 
kad

M

SU DRAUGAIS SUSITARTI 
SUNKIAUSIA. Tuniso prezi
dentas H-bib Bourguiba. pa
lankus Vakaram, bet dėl jo rei
kalavimu nuvirto Prancūzijos 
vyriausybė.

EISENHOWERIS IR DULLES
BĖGIME į KONFERENCIJĄ

Vakarai pasilikę atviras duris kompromisam. Į 
spaudžia Amerikos vyriausybę Europos sąjungininkai.

Vakarai atsikalbinėjo, atsi- 
rašinėjo ir... nusileido. Nors 
paskutiniame Vakarų rašte 
tebekalbama apie reikalingą 
pasiruošimą viršūnių* konfe- 
siryžimą < rizikuoti” James 
Reston (NYT) aiškina kaip 
sutikimą dalyvauti ir “men
kai paruoštoje” konferenci
joje.

DR. WERNHER VON BRAUN 
mano, kad Sovietai gali aplenk
ti su kelione j Mėnulį.

Santykius su Tunisu ir Alži- 
fu krizė pasunkino, nes dabar 
jau kalbama apie tarptautinę 
intervenciją Alžire per Jungti
nes Tautas.

Santykius su Amerika apkar
tino, o nuo Amerikos priklauso 
žymia dalim Prancūzijos ginka- • 
vimas ir finansai.

Susilpnino Vakarų jėgą dery
bose su Maskva ir sumažino to
se derybose Prancūzijos vaidme
nį.

juos

Išvyko devynių tautinių dele
gacijų pirmininkai, penkių in
ternacionalų atstovai — krikš
čionių demokratų s-gos. social
demokratų. žaliojo internacio
nalo. liberalų, profesinių sąjun- 
gų ii- dar gen. sekretorius: Tai p 
išvykusių buvo ir lietuvių dele
gacijos pirmininkas Vadoves 
Sidzikauskas.

KODĖL GI | STRASBOUR
GĄ? AR DABAR TEN YRA PA* 
TOGI ATMOSFERA PAVERG
TŲJŲ SUVAŽIAVIMAM, YPA
ČIAI KAI JIE KALBA PRIEŠ 
KOLONIALIZMĄ? AR NEBUVO ' 
GALIMA KUR KITUR; KUR “ 
NĖRA TOKIO NORO TŪNOTI 
AUSIS SUGLAUDDUS IR 
VENGTI BETKOKIO TRIUKŠ
MO PRIEŠ SOVIETUS?
klausė Darbininko bendradar
bis lietuvių delegacijos pirmi
ninką.

Jis sutiko, kad "klimatas” nė
ra ten palankus. Buvo numa
tyta Paryžiuje padaryti viena 
sesijos posėdį, viežesnį pasiro
dymą su pavergtųjų pareiški
mais. Bet dėl “klimato” teko at
sisakyti. Jo vietoj bus priėmi
mas balandžio 23. kuriame bus 
pasidalinta mintim su Prancū
zijos vyriausybės žmonėm, vei
kėjais. spaudos ar kultūros dar
bininkais.

Strasbourgas jau yra virtęs 
tradicine vieta, kur posėdžiaa 
ja Europos Taryba. Tai lyg ir 
Europos sostinė. Kaip tik po Pa
vergtos Eūrop. seimo posėdžių , 
ten bus Europ Tar. posėdžiai.

Tiesa, buvo mintis nukelti po
sėdi į Belgiją, kur'vyksta tarp
tautinė paroda ir kur yra dies- 
nis žmonių susitelkimas. Tačiau 
dėl tokio pat klimato teko nuo

paruoštoje” konferencijoje.
Kai kalbama apie “men

ką paruošimą” ar, kaip pas
kutiniame rašte sakoma, “ne
pilną sutarimą”, tai labiau
siai turima galvoje Vokieti
jos sujungimas ir rytų Euro
pos pavergtų valstybių liki
mas. Jeigu ligšiol Amerikos .. - . „ .
politika visur reikalavo, kad Belgijos atsisakj ti. Sutiko prr- 
programoje būtų įrašyti-ši- mininkas. kad Belgija šiuo tar
tie klausimai ir kad viršū- Pu vienas tų Europos kraš- 
nių konferencija būtų daro- tų; kurie yra nuolankiausi Sovie- 
ma, kai visais klausimais su- tam- Bangiai! pavergtiesiem pa

lankumo galima sutikti Olandi-tariniai bus paruošti, tai da
bar užkulisiuose aiškinama. ^°ie Luxembourge.
kad Vakarai gali leistis į KOKIAIS KLAUSIMAIS BUS 
kompromisą: ginčijamais MĖGINAMA PAVARGTŲ TAU-
klausimais abidvi pusės pa- TU SEIMO SESIJOJE PRA- 
reiškia savo skirtingus nu- ŠNEKTI Į EUROPOS OPINIJĄ 
sistatymus ir eina kitų rei- Numatyti penki-šeši pagrin- 
kalų svarstyti... Tik Sovietai jiniaį klausimai. Vienas, ryšium 
nenori nusileisti ir iki to; jie su viršūnių konferencija. Tai 
nenori, kad apie ginčijamus būtų priminimas ir populiari- 
klausimus iš viso būtų keno nimas pavergtųjų jau pareikš-
nors kalbama. _ minties, kad viršūnių kpn-

Amerikos nusistatyme dėl ferencijos programoje turi būti 
viršūnių konferencijos nuo
laidesnis Maskvai 
dentas. kietesnis 
sekretorius.
. Eisenhoweris 
buvo žinomas 
nių derintojas 
ieškotojas. Kai 
jos ir Prancūzijos ministeriai 
pirmininkai spaudžia Ameri- 
kes vyriausybę, tai Eisenho- 
weris linkęs vėl ieškoti to
kio pat kompromiso ir “rizi
kuoti”. O rizikuoti jam leng
viau. nes jis visada optimis
tas — tikisi. kad viskas •je
nai baigsis

Kitokis yra J. F. Dulles, 
kuriam renka gilintis į kon
krečias politikos smulkme
nas. Tos smulkmenos, pasak 
J. Reston. jam ir dabar ne
leidžia tikėti Sovietų nuošir
dumu. Antai, kaip “nuošir
džiai” ir su šypsniu Wa- 
shingtone Menšikovas kalba 
apie Sovietų draugiškumą pasakymą ir paleido po vi- 
Amerikai. o tuo pačiu metu $ą savo kontrolėje esančia 
Paryžiuje Sovietų atstovas spauda:
Vinogradovas taip pat su «aš noriu pareikšti, kad 
šypsniu kalba prancūzu p®- aš tikiu, jog jie (sovietai) 
litikam. kad šiaurės Afrikos tiek pat rimtai trokšta tal- 
negerovių kurstytojas esan- kos kaip ir mes”.
t i Amerika, kuri norinti iš .Toki faktai vartojami pro- 
Prancūzijos pasigrobti Sa- pagandai. verčia Dullęs bū- 
charos. naftą... ti daug santūresnį ir atsar- ,

Kaip Sovietai išnaudoja rir- gesnį už Eisenhoweri Dėl 
šflnių susitikimus. rodo ma- to Dulles taip ir reikalauja, 
ža istririja iš Ženevos 1955. kad pirma -būtų sutarta tarp 
Tada buvo pridaryta rišo- diplomatų ar mlnisterlų Ir 
klų foto nuotraukų, rodant kai jau būs viskas paruošta, 
"draugiškumą”. Po viena tada eitų į viršūnių kentė- 
Eisenhouerio fotografija So- renciją.

rytų Europos tikimo klausimas, 
yra prezi- kaip ir Vokietijos sujungimas, 

valstybės Antras — dėl Europos ap
jungimo ir Europos Tarybort 
Tuo norima priminti laisvajai 
Europai, kad laisvėje esantieji 
Europos kraštai dar nėra visa ’ 
Etfropa ir kad bendradarbiavi
mas tarp laisvajai Europai at
stovaujančios Europos Tarybos 
ir pavergtųjų kraštų atstovų yra 
pačios laisvosios Europos intere
sas.

ir karo metu . 
kaip nuomo- 

kompromisų
dabar Angli-Ar Sovietai aplenks j menulį? 

satelito konstruktorius, kalbėjo 
komisijai, kad Sovietai gali ap
lenkti Ameriką su kelione į mė
nulį, jei Amerika nepadarys 
griežtu žygių pasiskubinti. Jis 
aiškino, kad jei vyriausybė 
skirtų lėšų — Amerika galėtu 
pasiruošti kelionei i mėnulį per 
2-3 metus.

Armija esanti pasiūliusi ap
saugos departamentui planą pa
leisti su raketa žmogų. Raketa 
iškiltų iki 150 myliu, iš ten at
sipalaiduotų smaigalis. kuriame 
būtų žmogus, ir parašiutu leis
tųsi žemyn. Būtų taikoma nu
leisti smaigalį i vandenį ir iš 
vandens jau išgriebti smaigalį 
su žmogum. .Savanorių kandi
datų tokiam skirtidimui į valias. 
Prieš tai būtų padaryta pora 
bandymų su gyvuliais. Kelionė 
truktų 10 minučių. Tokiai kelio
nei paruošti reikalingi vieneri 
metai. Atsieitų 10 mil dol.

Atstovu Rūmu speciali komi-
sija apklausinėja liudininkus

_ o .. . . . dėl civilinės įstaigos, kuri rūp-po 5 menesiu. Spėjama, kad da- . . . . \f . .-*i .1 . . intusi autores tyrimu. Balandžiobar bus pasiulvta vyriausybę su- 7.. . .., .. . r__ . . . . — 15 dr. Braun, pirmo Amerikosdaryti buv. pirmininkui A. Pi- * r
nay ar Soustelle. didžiausiam
triukšmadariui.

ka vaidinusi Prancūzijos santy-

2 mil. jaunimo 
j Sibirą.

Trečias—dėl Sovietų kolonia 
lizino. Norima priminti Europai, 
kad akys ir pasmerkimas turi 
būti nukreiptos į Sovietus, ku
rie grobia valstybes ir verčia 
jas savo kolonijom, išnaudoja 
jas ūkiškai Rusijos labui tuo 
metu, kai vakarų valstybės ko- 
I oi jom duoda nepriklausomy-

(Nukelta į 2 psl.r

• Lenkijoje, šiaurinėj vi
durinėj dalyse, dideli Vislos. ‘ 
Narevo. Bugo potvyniai. To
kių nebuvo per 20 metų. I 
Apie 100 kaimų užlieta;
• Lenkijoje Gomulka uždrau

dė streikus, darbininkų profesi-
Maskvoje balandžio 16 pra- nes sąjungas atidarė griežtai 

kai jam buvo 7 metai. Gyveno sidėjo komjaunimo tryliktas kom. partijos kontrolei ir su
pas tėvą, dažytoją. Kitas — kongresas. Gen. sekretorius stiprino spaudos cenzūrą.
Charles Horton. negras, 18 me- A. šelepinas kalbėjo, kad 
tų, įgyveno Alabamoj pas savo komjaunime esą 18.5 milfe 
tetą iki T4 metų amžiaus. Iki jonų jaunimo, pati partija 
atvyko į New Yorką, matė savo turinti 7 mil. Per paskuti- 
motiną sykį per metus. Trečias- nius ketveris metus nuo bu- 
Leroy Birch, 19 metų, negras, vusio kongreso išgabenta į 
gyveno pas senelius, dirbo tik 
atsitiktinai. Ketvirtas — Leon- 
čio DeLeon. atvykęs iš Domi- r 
ninkonų valstybės 1952, tėvo ne
matė nuo savo 6 metų amžiaus. 
Metė mokyklą, kad padėtų mo
tinai uždarbiauti New Yorke. kad jis perdaug girtuokliau- Vokietijos sujungimo klausi- 
Cia dirbo kaip krautuvių pashin- jąs, neturįs patriotizmo, pa- mas būtų svarstomas viršū- 
tinys. sidavęs Vakarų propagandai, nių konferencijoje.

• Syrija apšaudė^ balan
džio 16 tris Prancūzijos lėk
tuvus. kurie skrido iš Leba- 
nono j'Turkiją. Vienas buvo 
priverstas nusileisti. Lėktų- 

rytus daugiau kaip vienas ’ai ‘n,vo Turktf*
milijonas jaunimo į darbus. ovo 1 su s a ' 
Numatoma dar vieną milijo- • Vokietijos kancleris Ade
ną į Sibirą ir Kazachstaną naueris atvyko į Londoną, 
išgabenti. Selepinas kaltino Pirmame pasikalbėjime su 
savo žinioje esantį jaunimą, Macmillanu reikalavo, kad

• Valst - < kf. pavaduotojas
■ Murphv iš Prancfi’iįos fpj/.

N- •' ta į VVashingtona i>? nepavy-
-VJP kušlo tarpininku < no.

AR Jfb LAiMtS RINKIMUS? - • Kardinolas Strich balan-
Itafhes fcr. oeoMkrątų partijos džio 15 atsisveikino su < hieaga 
vadovauja propagandai rinki- lr i Ne\s orjią. i.s kur
mg, kurt* bus gegutaa 25-4. keliaus jau į Vatikaną

vietai padėjo Eisenhowerio



Taip, kūdikėliai geras daiktas
Gorodomlia vieno daikto tu

rėtų įvalias — malkų. Miškai ir 
miškai ištisai. Bet ma’kos tavo 
racionuotos. Jas reikėjo pirkti 
iš valdytojo tik nustatytom no' - 
mbm. Tačiau malkų prisirink? 
ti iš miško, taip sakant, nebega
liai virto visuotiniu sportų. Tai 
buvo rizika kuri netruko atsiker
šyti.
DIALEKTINIS PASIKALBĖJI
MAS APIE PIENĄ IR MALKAS

Kai žiemą pienas .vaikam bu
vo žiauriai sumažintas, delegaci
ja kreipėsi į namų valdytoją. 
Groettrupo. vokiečių kolektyvo 
vadovo, žmona tą pasikalbėjimą 
vaizdžiai atpasakoja.

Skulptoriais 
patenkinti 

RAŠO ALMUS
sai švaros Ąmė rodytis prakei
ki ir patogūs. ‘

Ir kitais atžvilgiais gyvenimas 
iro. Kai kurie ėmė gerti. Net 
kai kurios moterys įprato prie 

pitalistinė valstybė, kur kūdi^" stiprių vodkos porcijų. Tai tu
rėjo raminti nervus ir dūšią. 
Tekdavo anksčiau tik skaityti 
ar filmuose matyti, kaip išsigel
bėję nuo laivo katastrofos žmo
nės paleidžia visas apivaras — 
lyg staiga būtų iš kito molio 
nukrėsti Dabar tai pajuto šios 
salos gyventojai. Dėl juokjngų 
smulkmenų kilo vaidai. Specia
listai matė, kad tas nervų iri
mas kenkia pačiam jų darbui. 
Puolėsi gelbėtis sportu, gimnas
tiką -slidėm; knygdm. Viengun-... 
giai ieškojo draugavimo su sa
vo sekretorėm, vertėjom, nors 
jos nebuvo lengvai prieinamos. 
Moterys sudarinėjo ratelius, ku
riuose žaidė bridžą, domėjosi _ 
literatūrą kalbom.

Visus laikė dar vienas ben
dras ryšys — noras kaip gali
ma greičiau sugrįžti Į savo 
kraštą.

Bet ir tai,ne visus.... Vaikai, 
nors buvo pramąjcyti vokiškai, 
lankė bendrą mokyklą su rusų 
vaikais, šitas gyvenimas sveti
mame krašte jiem jau nebuvo 
svetimas. Jie buvo pučiami jau 
ir komunistinio mokslo. Tėvai 
jautė, kad baigdami mokyklą, 
daugelis jų vaikų jau yra pabė
gę iš tėvų globos ir pasiryžę 
glaustis prie “plačios motinėlės 
Rusijos krūtinės”.

Desperacijos šešėlis prislėgė 
salos gyventojus. (b.d.) .

ti. čia ,iš viso niekas nejaučia al
kio. Aišku, kūdikiai no gauta. 
Pigaus pieno. Gero pjieno. Ne
nugriebto pieno. Mes nesame ka-

kiai badą kenčia. Kur malkas 
vagia?”

“Atleiskite, ar gausime mes 
pieno?”
' “Pieno? 0 taip, pieno. Na, pa

kalbėkite su mano pavaduoto
ju”....

Tuo panašūs pasikalbėjimai 
ir baigdavosi be jokių vaisių. 
STEBUKLAS, KAI MINISTERIS 

LANKO
Buvo nustebimo tik vienu tar- 

~ pu, kada salos sandėliuose atsi
rado gausiai maisto atsargų, re
tų ir brangių daiktų — baltos 
duonos, dešros, cukraus, drabu
žių. Įspūdis susidarė, kad salos 
gyventojai yra viso ko pertekę. 
Pasirodė, kad tai buvo prieš at
vysiant ministeriui ir jo paly
dovam apsiteirauti. kaip eina sa
loje darbai. Kai jie išvyko, din
go ir tie nuostbūs daiktai. To- 

’*",kio> scenos karto jos kiekvieną 
kartą, kada atvykdavo kokia ko
misija.

LAIKAS ĖDA IŠTVERMĘ
Dienos bėgo ir griovė salos 

gyventojų ištvermę. Baimė su
rusėti. tikriau nusileisti i žemes
ni kultūros lygi jau taip nebe
gąsdino. švarkas, apykaklė ir 
kaklaryšis ėmė rečiau rodytis.

• Vatinukai, kurie buvo įprasti 
sovietiniam gyvenimo stiliui, 
ėmė rodytis vis dažniau ir biu
ruose. kur dirbo vokiečiai. Už-

vokiečiai vagia malkas.”
Mes kalbame apie pieno trū

kumą. Bet valdytojas vėl:
“Greitai bus vasara. Ar jum 

tiek daug malkų reikia?”
Mes vėl apie pieno trūkumą 

vaikam. O jis:
“Ar Ostaškove nėra pakanka

mai pieno?”
“Kaip gi mes galime 500 žmo 

nių atnešti pieno iš Ostaškovo?”^
“Ach. taip. Vadinas, jum rei

kia pieno”.
• Dėl to mes ir atėjom”.
"Taip. Rusija yra pažangus 

kraštas. Socializmo kraštas. 
Kraštas, kuriame viskas yra su
planuota. Kolchozas, iš kurio 
mes gauname pieną, yra taip pat 
plane, ir neturi atliekamo pie
no”.

Mes tiesog žado netekome. O 
valdytojas kalbėjo toliau:

“Pas mus viskas planingai 
tvarkoma. Pavyzdžiui, miško 
pramonė. Jūs esate iš kapitalisti
nio krašto. Ten grobia kiekvie
nas, ką tik gali. Tai blogas ūki
ninkavimas. Jūs karą pralaimė- 
jot. Tai ir dabar jūs galvojat 
medžių dar čia yra. Ne. Miškas 
stovi tūkstančius metų. Jo nie
kad neišvogs".

“Męs nenorime jokio miško 
vogti, bet mes norime pieno".

"Pieno? O jeigu miškų nebū- * salį Washingtono gyventojus 
tų. ar mes turėtume namus? O sunku įžiūrėti pačios sostinės 
jūs turite dar daug išmokti”, vidaus gyvenimą. Bet kada po- 
-“Mes norime pieno—yra jo licijos ir ligoninių raportai ima 

ar ne. jo galime gauti ar ne?” jį skaičiais vaizduoti, kyla di-
“Kaip?' Aš jum kalbu apie delio susirūpinimo:

mišką”. Susirūpinimą kelia VVashing-
tone kūdikių gimimas ne šei
mose. Tuo atžvilgiu Washingto- 
nas pralenkia kitus miestus. Ne 
šeimose gimsta vienas iš penk- 
kių Washingtono kūdikių. 1956 
tokių buvo 3.663. Tai yra 18.5 
proc.-visų gimusių.

Tendencija yra tam procen
tui kilti, nes vieneriais metais 
anksčiau jis buvo dar tik 16.5 

Negru yra daugiau gimusių 
ne Šeimose. Maždaug kas ketvir
tas gimęs negras- yra ne šeimo-

"Mes čia esame dėl savo vai
kų. dėl kūdikių, kurie be pieno 
mirs. Argi Sovietų Sąjungoje y- 
ra skirtingos žmonių klasės?”

“O. kūdikiai, taip, taip, kūdi
kėliai yra geras daiktas. Gimę 
didžiojoj Sovietų Sąjungoje. O 
kodėl jūs neturite daugiau vai
kų?" _

Buvom nustebinti tokio klau
simo pritrenkti. O jis. tęsė:

"Taip, taip didžioji Soviętų 
Sąjunga neleidžia kūdikiam alk-

N. Y. Staats-Zeitung und He- 
rold, vokiškasis dienraštis, ba
landžio 15 atpasakoja lenkų lai
kraščio “Warmia i Mazury” tvir
tinimas apie Karaliaučiaus uni
versitetą. To lenkiško laikraščio 
išvedžiojimais, Karaliaučiaus u-

SPAUDA

žinia, kad Karaliaučiaus univer
sitetą Įsteigė hercogas Albrech
tas 1544 ir tas universitetas vi
są laiką turėjo vardą “Alma 
Mater Albertina”. Bet dabar ma- 

niversitetas buvęs "lenkę seno- ' tyt, kad lenkų “liaudies rėspub- 
vinė aukštoji mokykla' 
buvusi sukurta lenku 
ir Rafailowicz..._

Vokiškas dienraštis 
tvirtinimus pažiūri iš 
sios pusės. Girdi, lig šiol buvo

nes ji ^lika” įsakė atlikti mokslininkam 
Ku’wiec

į lenkų 
linksmo-

Sostinė moko, kad yra negerai
Piliečiai laužo Dievo tvarką, je gimęs. O negrų prieš karą 

ir miestas turi už tai mokėti Washingtone buvo trečdalis gy-
2.5 mil. doleriu. ventojų. Dabar jų yra pusė.

Washingtone pinama didžioji
pasaulio politika. Per didįjį pa-

tie kūdikiai be tėvo ir be mo
tinos. Jų globojimas metam at
sieina 170,000 dol.

Motinai $u kūdikiais duo
dama pašalpa. Motina su trim 
kūdikiais - vidutiniškai gauna - 
133 dol. mėnesiuil už kiekvieną 
kitą kūdikį (ne šeimoje) gauna 
dar po 15. Viso pašalpą, dabar 
gauna sostinėje 3.300 kūdikių 
ir motinų.

Visa ta globa ir šelpimas 
miestui atsiena per metus 2.5 
mil. dolerių.

Statistika rodo ir dar vieną 
dalyką: kūdikių ne šeimoje daug

Didelė 'rolė čia tenka vadina
miem paaugliam, nes visas viso 
trečdalio nešeimose gimusių kū
dikių motinos yra nepilname
tės, vadinami paaugliai.

Valstybė retai kada pažiūri 
Į nusikaltimus iš moralės pusės, 
kiek tie ar kiti veiksmai derina
si su Dievo paskelbtais žmogui 
Įsakymais. Tačiau Washingtono 
pavyzdys įsakmiai šneką kaip 
prasilenkimas su moralės dės
niais, su Dievo leista tvarka, 
virsta našta ne tik asmeniui, bet ' rečiau pasitaiko tarp tų žmo- 
ir bendruomenei, miestui, vals
tybei. Miestas tuos prasilenki
mus turi pinigais apmokėti. Tai 
rodo keli to miesto skaičiai: „

Miesto bendron ligoninėn 
pristatomų ligonių 40 proc. yra

nių, kurie tiki ir tikėjimo tie
sas praktikuoja.

O gyvenimas rodo faktą: vals
tybė budi, kad jos mokyklose 
vaikam nebūtų tikėjimo tiesos 
skelbiamos ir skiepijamos.

“privalomas duokles” ir įrody
ti. kad Rytprūsiai iš seno bu
vęs lenkų gyvenamas kraštas, 
lenkų kultūros židinys, iki jį pa
skutiniu laiku sutiko priimti So
vietų Sąjunga, kaip dėkingos 
lenkų tautos dovaną už išvada
vimą.

Netrukus lenkai gal dar bus 
priversti įrodinėti, kad lenkų 
kultūrą kūrę Rytprūsiuose ne tik 
universiteto steigėjai Kulwiec 
ir Rafailovricz, bet ir lenkas as
tronomas Kopemigk ir lenkų 

■filosofas Immanuel Kantierzko 
(Kantas) ir lenkų klasikas Jan 
Herderski (Herderis), kurio tė
vą neseniai jau lenkų spauda pa- 
skeltė buvus lenkų dvasininką...

Pasiklausius lenkų laikraščio 
išvedžiojimų, reiktų jau skubiai 
taisyti ir Lietuvių Enciklopedi
ją. kurioje apie Karaliaučiaus 
universitetą rašoma: "Albrech
tas, paskutinis Ordino magist
ras ir pirmasis Prūsijos herzo- 
gas, tapęs protestantu, 1541 i- 
steigė aukštesniąją akademinę 
mokyklą 'Paedagogium' arba 
"Particular", kurios vedėju pa
kviestas Abraomas Kulvietis. 
Albrechto suverenui D.L.K. ir 
Lenkijos karaliui Žygimantui

• leidus, mokykla 1544 paversta

universitetu.... Įsteigus univer
sitetą, pirmuoju graikę kalbos 
prof buvo Abraomas Kluvietis, 
o pirmuoju teologijos prof. — 
Stanislovas Rapolionis. Albrech
tas rūpinosi paruošti kunigu lie
tuviškoms parapijoms".

Taigi sekant lenkų “moksliš
kais tyrinėjimais” reiktų ir en
ciklopedijai Abraomą Kulvieti 
ir Stanislovą Rapolionį pavers
ti tuojau lenkais Kulwiec ir Ra- 
failovvicz. Bet iš tokio “lietuvi
nimo”, kaip dabar lenkai lenki
na, lietuviai šaipėsi jau prieš pu
sę metų, juokais vadindami ir 
Kopeminką lietuviu, nes jo pa
vardė turinti skambėti “Kepur
ninkas....”

Lietuviu delegacija

H. TTUMANAS, cjauna veteranų dovana: sidabrinį kario, šalmą; 
apačioje — kalbasi «u savo patarėju Ch. Murphy dėl liudijimo 
senatie. Pasitarimas reikalingas, kadangi neseniai, nebeprisiminė 
vieno savo pareiškimo spaudoje.

NEDAUGELIUI ŽMONIŲ LEISTA LAIMINGAI MIRTI
Lauki ar nelauki, o ateina lai

kas, kada imi galvoti apie mir
tį. ir ta mintis apverčia aukštyn 
kojom daug ką iš to. kuo taip ko kailio apsiaustu, ir tuo davė 

jo priešam piktai pasakyti: iš 
vilko jis išmokęs ir kandžiotis.

Sakėsi esąs didžiausias hedo- 
nistas, malonumo ieškotojas gy
venime. “Kadangi nedaugeliui 
žmonių leista laimingai mirti, 
tai geriausia, ko žmogus gali 
tikėtiš ir siekti, yra momento 
laimė šiame gyvenime. .. Kito 
atlyginimo nėra, išskyrus tuos 
pakankamai primityvius, kurie 
tiki gyvenimu po šio. ..” Bet jis 
pats mieliau pasitikįs šio mo
mentu ir čia pat esančiais ma
lonumais. kuriuos duoda Vidur
žemio pajūris, gražias mergai
tės. simfonijos orkestras. ..

Bet nutiko su juo ne taip, 
kaip jis buvo skelbęs. Skelbęsis 
esąs didžiausias šeimos priešas, 
jis išliko viengungė. Viengun
gis 1955. Bet tais metais ke
lionėje laivų jis susituokė su 
buvusia teatro aktore Julija 
Haydon. kurią jis pažino jau 
17 metų. Jis buvo 73 metų, ji 
46. Tai buvo abiem pirmos ve
dybos.

Skelbęs, kad jis ne iš tų. ku
rie tiki gyvenimu po šio. prieš 
porą metų, 1957 spalyje jis perė
jo į katalikų Bažnyčią. Nuo tada 
jis kiekvieną sekmadienį priimi-

šventai ir tvirtai tikėjai;. .
Balandžio 8 mirė New Yorke 

seniausias ir populiariausias tea
tro kritikas George Jean Nathan. 
Mirė 76 metų, bet teatro kriti
kas nustojo rašęs tik prieš porą 
metų. Nuo 1906 pradėjęs jis 
parašė apie 5000 veikalų kriti
kas ir apie 40 knygų, kuriose 
daugiausia nagrinėja dramos 
veikalus.

Buvo žinomas kaip kandus, 
piktas, negailestingai
Kartais po pirmo veiksnio jau 
išeidavo iš teatro ir pliekdavo . 
Dėl jo kritikų net vienu metu 
Kongrese buvo kilęs sumany
mas pradėti investigacijas. Ame
rikos scenose Nathan matė visur 
tik vidutiniškumus, fantazijos, 
orginalumo trūkumą, sentimen
talumo ir naivumo perteklių. 
Jis pavyzdžiu rodė Europos dra
mą. kurią jis labiau pažino vie
toje per tris vasaras. Iš Ameri
kos dramaturgų numeriu pir
muoju jis laikė O'Ncillą ir ji 
populiarino.

Sako, jo kritika prisidėjusi 
prie Amerikos teatro lygio pa
kėlimo.

Originalus jis norėjo būti ir 
gyvenime. Gal net ekstravagan-

kritikas.

DIENOS VEIDAI ir

tiškas. Jis pasirodydavo su vil-

nėjo Komuniją. Po mėnesio 
jo žmona tapo konvertite. ..

Abiejų tėvai buvo žydai. Jo 
kilęs iš Prancūzijos, jos iš Vokie
tijos. Jo tėvas advokatas ir 
Brazilijos plantacijų savininkas. 
Motiha praktikuojanti katalikė.

Orginalus išliko Nathan dar 
paskutiniu žingsniu — nepas- 
kefbdino. kada bus pamaldos šv. 
Patriko katedroje ir kada jis 
bus palaidotas. Tai jo šeimos
reikalas ir jai vienai žinotinas. S» A. Bačkis.

(Atkelta iš 1 psl.)
Ketvirtas, penktas klausimai 

— dėl žmogaus teisių, Vengri
jos klausimo Jungtinėse Tauto
se. Norima priminti, kad žmo
gaus teisėms vykdyti neužten
ka dekliaracijos (šiemet suei
na 10 m.), kuri buvo begėdiškai 
paneigta Sov. tankų Vengrijo
je, neužtėnka popierinių nutari
mų. jei norima tikrai taiką pa
laikyti.

BET AR TAI NEBUS TIK ŽO
DŽIAI SAU PATIEM? Ar PO
SĖDŽIAI VĖL BUS BUV. EURO
POS KOLEGIJOJE, KURI YRA 
ATOKIAI NUO MIESTO IR KUR 
RETAS SVEČIAS TEGALI UŽ
KLYSTI?

Buvo atsakymas, kad toj pa
čioj. Bet balandžio 30 numato
ma spaudos konferencija, priė
mimas. kuri globos Strasbourgo 
miesto meras ir kuriame gali
ma bus plačiau paskleisti posė
džiuose priimtus nutarimus.

Strasbourgo posėdžiuose da
lyvaus ir europiniai delegaci
jų nariai. Lietuvių delegacijo
je dar iš Vokietijos — Valteris 
Banaitis. Petras Kandis, iš 
Prancūzijos — Edvardas Turau
skas. iš Belgijos—Juozas Lans- 
koronskis. Juozas Vilčinskas. 
Paryžiuje priėmime dalyvaus 
taip pat Lietuvos atstovas

Latest Dividend Declared at 
Increased 

Rate of
1 /

l3'r regulai- plūs l’j'ė cxtra •
Compounded 
OUARTERLY ,

the <
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M«q^er Federal Oepo«lt Insurance Corporation
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Vilniaus spaudoje neseniai 
buvo pasisakymai dėl rašytojų, 
muzikų, dailininkų kūrybos. A- 
tėjo dabar eilė skulptoriam. 
Girdi, parodose jie duoda dar
bus istorinėm temom — tokiom 
kaip Lenino biustas (Stalino jau 
išnyko). Lenino biustą bandė 
sukurti K. Bogdanas ir B. Bu
čas (Salomėjos Nėries vyras.) 
Bogdanas padarė Leniną filoso
fą, o Bučas Leniną bičiulį, o mė
gino dar ir Leniną su Kapsuku 
atvaizduoti, tačiau Tiesos ver
tintojas V. Ūloza sako, kad ne
sėkmingai. Nenusisekė ir K. 
Švažui “K Požėlos” biustas.

Kiti bando abstraktinės temas 
“niūrią ir tamsią praeitį” vaiz- 

duoja O. Lipeikaitė kompozici
jos “Kumetė”; J. Mikėnas nu
lipdė “Kolukietę”, S. Bernotie
nė “Prie knygos”, P. Bertulis 
“Kolūkio paštininkę”, O. Basius 
“Linų rovėją”, G. Jokūbonis 
“Kolūkio pirmininką”, Br. Ze- 
lensus “Prieš lietų”, K. Jurašū- 
nas “Drenuotoją”, V. Žuklys 
“Kolūkio kalvį”. Tokius vardus 
ir jų kuriamas temas suminė
jęs Tiesos vertintojas aiškiną 
kad ten “Tarybinė tikrovė yra 
pagrindinė tema”. Bet čia pat 
apgailestauja, kad lietuviai 
skulptoriai nesidomi lietuviš
kuoju proletariatu ir jų didvy
riais, jei neskaityti K. Stočkie- 
nės “Pirmo penketuko”, H. Ru- 
dzinsko “Sielininko” ir F. Dau
kanto “A. Šociko”.

Esą populiarūs tarp skulpto
rių lietuvių rašytojai ir moksli
ninkai. K. Bogdanas pateikė 
bronzinį A. Pureno biustą, L. 
Žuklys “Putino portretą”, B. 
Pundzius “Poeto K. Mieželai
čio”, J. Mozūraitė -“Lazdynų Pe
lėdos portretą”. Radauskaitė Sa
lomėjos Naries. Tačiau Tiesos 
vertintojas Uloza vėl prisime- 

.. (nukelta į 3 pusi.)
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Šveicarija yra viena iš demo-

torių, bet mažai girdime ir apie

ji gali leisti ir gali neleisti —įTOC KAINA.

o prezidentas — tik pirminin-

Tautiškumo ir organizuotumo bandymas
kratija, kurios sunku 
delėjo valstybėje. Nuo senų lai-Nusigręžimui pagundos yra la

bai didelės, kaip ir kiekvienai 
emigracijai, kuri nutolina nuo 
savo tautos. Kai nesavame kraš
te gyvenama, tai dažnai jau ne-

vieneriem metami septynių as
menų, vadinamos federalinės

jų rūmų: senato, į kurį siunčia 
po du atstovu kekvienas konto- 
nas, ir tautinė taryba iš 196 ats-

Bandruomena yra glaudesnis 
žmonių junginys negu visuome
nė. Visuomenėje jungiamės ram, išsiugdžiusiem per kartų 

kartas demokratinėje dvasioje, 
reikia pripažinti didelį autorite
tą, kai jie kalba, 'kas yra de- kio receptai. Padėtis yra aštrės-

tUB
LaMtraNi tvarko REDAKCINI KOMISIJA. Vyr. rao. S. SUZIKDCMS

Žmogus, kaip sakoma, yra visuo-
-----meninė būtybė, kuri viena sa- benorima taikytis ir prie savo _______ ,r__ r______ ,_________

tautos interesų, o juo labiau jnofo-atiška ir kas nedemokra- nė, negupasmus, Šveicarijoje, jos.,“Liaudies kontrolė’

------ —MREM________ _ .
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Demokratas apie socialdemokratus
Kodėl soc. dem. programos revizija Šveicarijoje kliūva?

UžaiMyJ*
mo. v

Tokiau E. J. Walteris sako, 
kad socialistinis ūkis “skatiųa 
visuotinę gerovę”. Deja tam 
stinga įrodymų. Imkime, pavyz
džiui aktualią butp problemą. 
Kur tik vakarų Europoje socia
listai valdo ar dalyvauja valdžio
je, ten toji problema nėra iš-

mi visuotiniu žmonių balsavimu.
“ * demo-

di- spręsta; priešingai, yra didelis
________  gyvenamųjų patalpę trūkumas, 

kų taip besitvarkantiem šveica- Taip yra socialistinėje Švedijoje, 
.v v. . > Danijoje. Olandijoje, Prancūzi

joje — visur, kur tiktai taikomi 
socialistinio bendruomeninio ū-

kurtą socialistai taip pat daug 
prišneka, turinti teisė-nepajėgų 
arba savanaudį (korupcija besi
verčiantį) direktorių pašalinti. 
Bet ji vargu palies tą, kuris sten
giasi laikytis ramiai, nieko per 
daug neužsipuola, o su vadovau
jančios partijos žmonėm turi ge
rus ryšius. (Lietuvių patarlė sa
ko: glodnas veršelis dvi karves 
žinda.S.). • .

Kas tuos dalykus turi dėmesy, 
gali nuprasti, kodėl Šveicarijos 
socialistai visa dar nesutaria 
dėl savo programos revizijos. 
Programos pakeitimus darant, 
reikia pirma žinoti, ką daryti.

vo gyvybinių reikalų patenkin
ti negali. Jai reikia kitų žmo
nių paramos. Taip susidaro vi
suomenė, o visuomenėje susi
kuria bendruomenės.

Skirdami visuomenę ir ben
druomenę, amerikiečiai pirmą
ją vadina society, antrąją — 
community. Tik čia reikia pa
stebėti, kad society vardu dar 
vadinamos ir draugijos. Nei vi
suomenė nei bendruomenė nė
ra draugija ar organizacija, ku
riai priklausoma įsirašydinant 
nariu. Visuomenei priklausome 
dėl to, kad esame žmonės. Ben
druomenę sudarome dėl to, kad 
gyvename vienoje vietoje, esa
me vienos tautos ar vienos re
ligijos. Pavyzdžiui, vieno mies
to gyventojus amerikiečiai va
dina bendruomene — commu
nity. Kas tam mieste gyvena, tai 
bendruomenei ir priklauso, ar 
jis norėtų ar nenorėtų. Kas prik
lauso kuriai tautai, priklauso ir 
jos tautinei bendruomenei, nors 
į ją ir nesirašydintų. Jis priklau
so savo tautiškumu. Kai nutaus- _____ _________ __________
ta, įsijungia į kitos tautos bend- kiame^ir dėl to visų pastangos 
ruomenę.

Kad nutautėjimo mažiau pa- 
. sitaikytų tarp lietuvių, ir buvo 

susirūpinta juos visame laisva
me pasaulyje glaudžiau sujung
ti bendruomeninais ryšiais. Tie

DEMOKRATIJA

Pagaliau, žodelis apie demo
kratiją. Mes nė trupučio nesu- ‘ 
abejojame, kad socialdemokra
tai nori būti ir geri socialistai, 
ir 'geri demokratai. Jie labai 
daug kalba ir apie ūkio demo
kratinimą. Bet praktiški pavyz
džiai visame pasaulyje rodo, 
kad su demokratiniais metodais 
sunkiai besiderina ūkinis plana
vimas”. Kaip bebūtų spranta- 
mas tas “ūkio lenkimas” (Wir- 
tschaftlenkuhg), jame . visada 
prasikiša diktaūrinai metodai. 
Socialistinėje valst toji ūkio
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diktatūra vykdoma biurokrati- Jie jau ^no, kad jų programa,

apie siekusi visuotinio suvalstybini- —

mo, yra susvyravusi. Naujos pro
gramos, kuri išlaikytų tikrą so
cializmo vardą, atrodo, neranda
ma. Programos revizijos komi
sijoje jau kelinti metai dalyvau
ja ir dr. E.J. Walteris, davęs 
tik prieštaravimų pilną socializ
mo aptarimą, bet nieko naujo. 
Socialdemokratų partijai tuo tar 
pu nieko kito nelieka, kaip vilk
tis (mitzuschleppen) su sena 
programa, nors jaučiama, kad 
ji savo laikus yra atgyvenusi.

Mūsų manymu, programos ir 
siekimų reviziją daro bolševiz
mas visuotiniu būdu visame pa
saulyje, kad žmones pagaliau į- 
tikintų, jog dar XVIII a. prasi
dėjęs siekimas gyvenimą socia
listinį, o žmones kolektyvinti 
bendros gerovės ūkiniu palana-. 
vimu yra žiauriai apmokamas. 
Istorijoje geros pamokos daž
nai didelėm kančiom laimimos..
-------- .. ...... s>

prie savo tautinės bendruome
nės. Vieniem- nepatinka pati 
bendruomenės organizacija, 
struktūra; kitiem ^ laisva va
lia mokami mokesčiai, kurie iš
reiškia visų tautinį solidarumą; 
dar kitiem — bendruomenės 
vadovybė dėl savo darbų ar pa
saulėžiūrinių nusiteikimų, nors 
ir. renkama demokratiniu būdu, 
čia nėra ko stebėtis. Nęvisiem 
patinka ir valstybės santvarka, 
jos valdžia, įstatymai ir mokes
čiai, nors žinoma, kad kitaip ne
galima tvarkytis.

Lietuviu bendruomenė jun
gia visus lietuvius bendriem tau
tiniam ir kultūriniam uždavi
niam. Kad jie būtų tikslingai ir 
gerai vykdomi, turi kas nors va
dovauti. Pakrikas darbas nieka
da neduos to, ką gali duoti ben
dra talka. Ji nenaikina ir nestab
do atskirų lietuvių ir jų organi
zacijų kultūrinio ir tautinio dar
bo, o tik nori jį praplėsti, su
gyventi ir pagilinti. Visi to sie-

gali ir turi būti suderintos, kad 
savo darbu, mokslu, turtu ir 
pasiaukojimu geriau išsaugotu
me lietuvybę ir padėtume išsi
laisvinti lietuvių tautai iš bolše
vikinės vergijos. Kas tam galėtų 

ryšiai nusudaryti nauji, — jie būti priešingas?
jau buvo, — tik jie panorėta

Ziuriche leidžiamas laikraš^ 
tis,“Die Weltwoche”, einąs jau 
26 metus, liberalinės krypties, 
kovo 7 (nr. 1269) padarė kele
tą pastabų dėl socializmo apta
rtino. Tą straipsnį, įvardintą: 
“Socializmas yra....” (Sozialis- 
mus heisst), duodame beveik 
pažodžiui.

SOCIALIZMO APTARIMAS
Zuricho amatų mokyklos 

prof. dr. Emil Jame Walter, iš
leidęs nemažai knygų apie so
cializmą ir pats aktyvus social
demokratų veikėjas, duoda to
kį socializmo aptarimą:

"Socializmas yra demokrati
ja, rinkos ūkis, skatinimas bend
ru interesų ir visuotinės gero
vės teisingu bei tikslingu ūkio 
vairavimu ir bendruomeninis 
ūkis".

Labai daug bendrų platfor
mų, — pastebi laikraštis, — bet 
mes nenorime būti neteisingi. 
Vienu sakiniu išreikšti visas 
bendrybes nėra lengva. Pras
čiau yra su prištaravimais, ku
rie kyšo ir paties teksto. Kaip, 
pavyzdžiui, galima suderinti iš 
vienos pusės skatinimą rinkos 
ūkio (Marktvvirtschaft), o iš ki
tos — ūkio vairavimą (Wirt- 
schaftlenkung)? Rinkos ūkis,

GREITESNI už garsą lėktuvai viršum Anglijo^ gali pa mti sunkiąsias atomines bombas.

PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ SESIJA STRASBURGE

Priešiškumas pasireiškia dve
jopai. Vieniem apskritai nepri
imtinas bet koks vieningas lie
tuvių darbas. Kitiem stinga tau
tinio susipratimo ir pajautimo 
moralinės pareigos aktyviai rū
pintis savo tautos reikalais. Jei 

kad “pasaulyje pasklidę lietu- pirmųjų negalima atitiesti, nes 
tai aiškūs lietuvių tautos priešai, 
tai iš antrųjų laukiama akty
vaus dalyvavimo būsimuose 
bendruomenės tarybos rinki- 
kimuose. Tai mūsų organizuotu
mo ir tautinio susipratimo egza-

sustiprinti didesniu organizuo
tumų ir tautiniu sąmoningumu.

Lietuty charta, priimta Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (Vliko), tiktai pabrėžė

viai sudaro vieningą pasaulio 
bendruomenę”, bet jos neiš
rado. Tačiau nuo pačių lietuvių 
jau priklauso, ar jie nori sąmo
ningai savo tautinei bendruome-

reikštis, .ar nuo jos nusigręžti.

Tręčiadienį, balandžio 16, 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
Lietuvos delegacijos Pavergtose 

kaip žinome, valdomas pirkėjo, Europos Tautose pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas išplaukė 
į Europą. Balandžio 23 visų de
vynių Sovietų pavergtųjų Cen
tro ir Rytų Europos valstybių (šie metai yra žmogaus teisių 
delegacijų pirmininkai ir PET

kuris jame yra tartum karalius. 
Jis nustato, kokios prekės turi 
didesnę apyvartą ir pirkėjų pa
sisekimą. Nuo jo priklauso pa
vyzdžiui, ar rinkoje bus 5, 10 
ar 50 įvairių to paties rūbo mo- delegacijos Paryžiuje nariai di
delių. Ten, kur ūkis vairuoja
mas, lenkiamas valstybinės, 
biurokratijos, jame vyrai ir mo
terys tegali rinktis iš kokių 5 
rūšių rūbų. Jei kas sugalvoja 
gražesnį, praktiškesnį ir piges
nį modelį, tai negali pasiūlyti 
pirkėjam be valdžios aprobatos;

darbotvarkėje yra šie klausimai: Lietuvos delegaciją sudarys 
(1) Maskvos peršamoji viršūnių Vaclovas Sidzikauskas, pirminin- 
konferencija ir pavergtosios Eu- kas; Valteris Banaitis iš Miun- 
ropos tautos; (2) Europos susi
jungimas ir Europos Tarybos po
litika: (3) Sovietų kolonializmas;
(4) Žmogaus teisių problema

Iš Lietuvos...
(Atkeltas iš 2 pus.l). 

na, kad skulptorių laukia darbi
ninkų ir kitų specialistų grupių 
charakteriai. Taip pat apgailes
tauja, kad visi portretai formos 
atžvilgiu esą panašūs.

Studentę radijas
Vilniaus universiteto studen

tų iniciatyva kovo 9 “Tauio” 
bendrabutyje pradėjo veikt uni
versiteto radijas RF2 KAB, 
banga 7.5.

Sklandytojai
Po 18 metų pertraukos -kau

niečiai studentai įsitaisė naują 
aeroklubą. Tuo tarpu tenkinasi 
sklandytuvais.

Filmas vaikam
Kinostudija išleido pirmą fil

mą vaikam “Žydrasis horizon
tas”. Autorius R. Lankauskas, 
režisierius N. Bernotas, kompo
zitorius E. Balsys. Vaizduoja, 
kaip du vaikai sėda į laivelį ir 
išvyksta Nemunu iki Klaipėdos, 
paskui laimingai sugrįžta.

Senieną rinkimas
Nepasitikint oficialiom valdžios 

įstaigom, kurios turi rūpintis 
senienom, eilė Vilniaus kultūri
ninkų paskelbė atsišaukimą 
rinkti liekanas, kurios primena

rėš susitikimą su prancūzų po
litikais, rašytojais ir spaudos 
žmonėmis. Balandžio 25 prasi
dės specialioji PET sesija Stras- 
burge. Sesija prasidės vėliavų 
iškėlimo ir 40 metų bolševiki
nės vergijos sukakties parodos 
atidarymo iškilmėmis. Sesijos

metai, nes sukako 10 metų nuo 
pasirašymo universalės žmo
gaus teisių deklaracijos), ir (5) 
Vengrijos klausimas Jungtinėse 
Tautose. Sesija baigsis balan
džio 30 spaudos konferencija ir 
Strasburgo miesto ruošiamu 
priėmimu Europos tarybos ir 
PET delegatams.

cheno; dr. Petras Karvelis iš 
Tuebingeno; pulk. Juozas Lans- T. . ... T .
koronsHs iš Briuselio; ministe- S“°7' ,as ”«?• 
ris Ed. Turauskas iš Paryžiaus; na t*1?“0* «ttnkamMn 
ir inž. Juozas Vilflnskas iš Lon- 
dono.

Sesijai pasibaigus, V. Sidzi- ginis, J. Kirklys, K. Korsakas, 
kauskas lankysis didesnėse Va- H. Lizdenis, V. Mykolaitis—Pu- 
karų Europos sostinėse ir prieš tinas, R. šarmaitis, B. Švėgžda, 
grįždamas į Ameriką, gegužės S. Tarvydas 
19-21 dalyvaus Baltijos valsty- 
bių diplomatinių atstovų ir de- vilniaus spauda praneJė 
legacijų PET pirmininkų pasita- Kauno įmonės pereina į 7 valan
dine Londone. dų darbo dieną.

launė, K. Jablonskis, J. Jur-

Darbo laikas
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(29)
Staiga išsiveržė iš

baimę ir didelį džiaugsmą, nes 
ji pajuto labai glaudžiai savyje 
sujungtas baimę ir ramybę.

Ji sustojo kelioms minutėms, 
nedrįsdama žengti nei išsivaduo
ti iš šito malonaus reginio. Ir 
ta moteris, kuri tiek daug laiko 
buvo pamiršusi Dievo balsą, par
puolė ant kelių ir išdrįso suner
ti rankas:

— O, gailestingoji Motina, 
pasigailėk tų, kurie sulinko po 
teisingumo našta!

Ir atbula ji išėjo iš bažnyčios.

jos 
baimė. Ramybė viešpataujanti 
šventoje vietoje jai sukėlė bai
mės. Ji norėjo bėgti, bet jautė
si kaip traukiama, stumiama pir
myn, prie altoriaus. Ji nuėjo, 
ir jos akys, nedrįsusios žiūrėti 
į tabernakulį, sustojo prie šitos 
švenč. Mergelės, kuri buvo vir
šuj jtr

Statula, didis čia daiktas! Pa
sauliui tai yra puskvailio svai
čiojimų vaisius. Be to, idealo 
galybė, kuri yra skulptoriaus 
dvasioje, atsispindi kūriny, ku
rį jo genijus sukūrė. Ak, tikrai į kunigo Darmont duris, 
graži, patraukianti ta Dievo Mo
tina! švelnus nusišypsojimas 
skrajoja ant jos lūpų. Tačiau ne 
tai joje sukėlė sąmyšį. Jai atro
dė, kad ta statula visa apsupta 
paslapties, mįslės, tos paslapties, 
kurią dvasia pastebi giliausiame 
dugne. Kažką joje galėjo palies
ti geroji Motina ir išreikšti sa-

aš tai žinau, bet jam netiko pa
sakyti, kad aną vakarą aplankė 
jį jos vyras. Po to, ponia En- 
guerrand kalbėjo, kalbėjo, lyg 
ji bijojo, kad kas jos neper
trauktų:

x— Klebone, pasakykit jam, 
kad jis pasitikėtų. Ir, be to, aš 
norėčiau, kad jis žinotų, kad aš 
rūpinuosi jo ateitimi.... kad aš 
galvoju jį apgyvendinti pas vie
ną mano draugę.... kurios vyras 
yra puikus žmogus.... jam ten 
bus gera.

— Per vėlu, ponia.
Ji išbalo.
— Per vėlu? — sakote — ir 

kodėl?
— Ponia, aš negaliu jums at

sakyti. žinokite tiktai, kad Da
nielius Donadieu yra toli nuo 
čia ir visai saugus. Aš tik pri
dedu, kad ten, kur jis yra, teisė
jai niekuomet negalės jo pasiek
ti.

Nelaimingoji atrodė sustingu
si. Keletą minučių ji stovėjo, ne- galėjau, aš negalėjau.... 
galėdama ištarti jokio žodžio 
paskui bailiai prašneko:
' — Ar jūs galėtumėt, klebone, 

duoti man jo adresą? AŠ bučiau

— Ne, ponia, aš jaučiu, kad 
jūs esate atvira. Bet, matote, 
geriau nereikalauti.

— Nereikalauti? Bet aš ne
galiu nereikalauti. Klebone, pa
klausykite manęs! Jūs žinote ne
laimingą padėtį neteisėtų vai
kų.... mes nuvykdavome praleis
ti atostogų į Nievrą.... aš paste
bėjau tą berniuką.

— Ak aš jus maldauju, kle
bone, jūs esate žmogus supran
tąs kitų susirūpinimą. Gerai būtų 
jam parašyti, bet tai nepakan
kama. Aš jus maldauju pasaky
kite man .... kur jis yra?

— Ponia, to aš negaliu pasa
kyti!

— Ak, pone, negniuždykite kūdikio, užuot drąsiai nešusi sa- 
manęs. vo nusikaltimo naštą, kuri būtų

— Ne toks mano noras. Ma- buvusi tikras atpirkimas! Ar jūs 
no kaip kunigo reikalas paro- nebijojote patekti į baisų Die- 
dyti jums gilią bedugnė, į ku- vo teismą? Vaiko pametimas, 
rią jūs esate įkritusi, ištiesti pa- ponia tai yra žmogžudystė! 
galbos ranką, padėti iš ten išeiti. — Pasigailėkite! Per keletą 
Jūs prašėte mane Danieliaus a- metų aš nugalėjau savo sąžinę.

— Bet jūs neįspėjate! Jūs ne- dreso. Vargše, moteriške, kam Paskui mane užpuolė sąžinės 
prie jo pri- įspėjate, kodėl aš keliaučiau 

sirišau metai po metų.. . Sykį jis tūkstančius kilometrų, kad tik 
buvo neteisingai pasmerktas į jį surasčiau? Jūs nesupranta- 
kalėjimą. Kad jam grįžtų pasiti- te, koks sunkus tas sąžinės slė- 
kėjimas savim, aš prašiau savo girnas?.... kur jis yra? Pasaky

kite man!
— Negaliu.

— Bet supraskite mane. Ar 
jūs norite priversti mane pasi
sakyti jum kas aš esu.... Pasi
gailėkite!

vyrą priimti jį į namus.... ir ten 
iškilo prieš jį pinklės, ir aš ne
galėjau pasipriešinti....

— Ar jūs žinote nusikaltėlį?
Tyliai ji pratarė:

—Taip, mano nujautimas ma
nęs neapgauna. Mano vargšas 
vyras nenorėjo matyti, ir aš ne
norėjau, kad jis pamatytų.Ta- 
me dramatiškame įvyky, kad 
išgelbėčiau Danielių, aš būčiau 
turėjusi apkaltinti kitą; ir aš ne

aš

tai bandyti? Ar jūs nebijote, graužimas. Aš ieškojau, aš ra- 
kad jis jus keiktų, jei vieną die- dau savo vaiką. Nievre vargšą 
ną sužinotų, kad jūs esate?

— Ne ne, nesakykit man to, nuo to laiko aš kenčiu. Taip, jūs 
aš bandau įsitikinti prišingai, tiesą sakote.... tai yra žmogžu- 
p tačiau jaučiau, kad jūsų tiesa. 
Jis nežinojo, kas aš esu ir ta
čiau.... tačiau.... kada jo žvilgs
nis susitikdavo manąjį, aš jaus
davau, kad visa jo būtybė ver
žias šalin nuo manęs.

— Tikrai šis berniukas ne
galėjo nė nujausti, kokiai pas
laptingai jėgai jis pasiduoda, vo gyvenimą.... Aš ilgai laikiau- 
Bet ar tame dalyke, kurį jūs si prieš tą blogio potvynį, ku- 
man papasakojote, nepasireiš- ris iŠ visur kilo. Man trūko tikė- 
kia slaptas dieviškas teisingu- jimo atsispirti, šis, kuris tapo

vaikuti begėdiškai apleistą. Ir

dystė, aš tai jaučiau per savo 
nemigo naktis.... Ak, jei aš bū
čiau galėjusi išlaikyti tą tikėji
mą, kurį turėjau prieš 10 ar 12 
metų! Visai neseniai jūsų baž
nyčioje. tos keistos ramybės 
prieglobstyje, kuri užtvįsta nu
siminusias sielas aš mačiau sa-— Kaip! Jūs neįspėjate.... 

esu. .. jo motina!

Ji parpuolė ant kelių: 
Kunigas nenustebo.

— Ponia aš tai žinojau.
Tyliu balsu nelaimingoji 

tarė:
— Bet... kas jums tai pasa

kė?

— Dievas duoda kunigams 
tem tikros šviesos. Globa, ku
rią jūs rodėte tam jaunuoliui, 
jūsų dabartinė baiminga būsena

mano vyru, jį panaikino. Nieko 
neliko kas mane sulaikytų. Aš 
buvau pagauta sūkurio, nunešta 
kaip šiaudelis be atramos tame 
ištvirkusiame pasauly, nejau-

mas?
— Aš jus maldauju nekalbė

kite apie teisingumą nei apie 
nusikaltimą.... taip reikėję!

— Ar taip reikėjo?
Nelaimingoji drebėjo visais čiančiame skrupulų pasaulyje, 

savo sąnariais.' kuris negerumu laiko vien tik
.— Taip reikėjo kad liktų regimas klaidas. Ak, leisk man

išsaugota mūsų vardo garbė.... juoktis iš pasigailėjimo, kada 
________ _______ _________ — Ak garbė! Vargšė mote- matau tas viršūnes visuomet

— Reiškiu pagarbą jūsų tei- buvo tikras Įrodymas, kad aš riškė. kuri kad išsaugotų savo šventadieniškai
tai yra* spąstai ką aš jums sa- singumo jausmui ponia. Pasiti- prieš save turiu nelaimingą nūs. sukrypusią garbę žmonių aky- metant akmenį į mergaites....

Kunigas galėjo jai atsakyti: kau? kėkite aš jam pranešiu. sikaltėlę. si neabejojo paaukoti nekalto (bus daegian)

Apie 2 valandą ji paškambino

— Klebone, aš atsiprašau už 
sutrukdymą. Aš abejojau, ar 
jus aplankyti, nes nežinojau, ar laiminga jam pati pranešdama, 
norėsite mane priimti. Atėjau 
jums pasakyti.... aš atėjau jums 
pranešti.... kad Danielius Dona- 
dieu gali grįžti.... mano vyras 
atsiėmė skundą, kurį buvo pa
davęs prieš jį.

kad nieko nereikia jam bijoti.
— Ponia, dar kartą turiu jums 

pasakyti, kad to negaliu padary
ti:

— Tur būt, jūs manote, kad

— Vargše moterie aš supran
tu kokią baimę turėjot pakelti 
matydama suimtą nekaltą!

— Man lai buvo kančia! Ir tą 
jaunuoli, kurį negarbingas ap
kaltinimas išvijo iš mano namų 
aš norėčiau matyti. Jį matyti.... 
nors vieną kartą paprašyti, kad 
jis atleistų!

nusiteikusias, *



bei

Religija sudaro svarbų aspek
tą bendrabučio gyvenime. Ben
drai kalbamos ryto ir vakaro 
maldos, du kartus savaitėje mer
gaitės dalyvauja bendrose šv.
Mišiose. Gavėnios metu būna įrengti trys nauji kambariai.

Lietuvaitės mergaitės, norin-

Paslaptingi Vilniaus požemiai
SODININKAS SURANDA PASLAPTINGUS POŽEMIUS. VILNIAUS KATAKOMBOS. 
matikių jų KAZOKŲ NUŽUDYTI ŽMONES. NAPOLEONO armijos LIKUČIAI. 
SLAPTAS GINGLŲ SANDELYS.,

vaikštinėti, paklyst Reikia bū
tinai vadovo, kuris žino kiek
vieną perėjimą.

Visi požemiai yra ištisas ka
pinynas. Tai senos Vilniaus ka
takombos, į kurias laidojo vie
nuolius, kunigaikščius, didikus, 
karo vadus ir baudžiauninkus. 
Čia oras buvo gana sausas, tem
peratūra pastovi, tai mirusiųjų 
kūnai išsilaikė labai gerai. Jie 
tebeturi drabužius, sudžiūvu
sius, suvytusius veidus. Įspūdin
ga viena niša, kur palaidota kaž
kokia kunigaikštienė, jos dukre
lė ir baudžiauninkas Mirtis 
visus suvedė į patį skliauto- 
tą urvą.

tį Vienuoliai ar kas kitas vėliau studentai surinko palaidus 
juos nunešė nuo gatvės ir su- kaulus ir sudėjo į dideles sry- 
dėjo pažemiuose. Gal tyčia su
metė į. krūvą, kad išlikę liudy
tų apie praėjusių amžių žiauru
mą. Jei dabar okuptuoje Lietu-

Per Vilnių jis žygiavo du klrtu, MERGAITĖS TAI PRAMINĖ RAUDONDVARIO PILIMI
Nuo šalčio prancūzai krito it ra=~ 
pai. Nemaža ir jų čia palaidota. 
Įspūdinga, kad pro pravirus 
karstus matai jų uniformines 
baltas kelnes, batus, pro kurių 
skyles ironiškai kyšo šiaudai.

Suradus požemius, jie buvo 
aptvarkyti. Medicinos fakulte-

nias.
Paskutinio karo metu pože

miai vėl buvo panaudoti. Vil
nių užimant bolševikam? ten

• voje aplankytum tuos požemius, lenkai buvo suslėpę savo gink- 
vadovasjau nedfis patvirtih- l*15- '
ti ,kad tai rusų darbas, nes juk Kai išei^ j gatvę ir pamatai 
dabar rusai “nežudo” — jie vi- saulę, pradžiungi. Rpdos, pats 
sus tik glosto ir apdovanoja. Va
dovas pasakys, kad reikalas dar 
neištirtas, kad tai iš *17 ar 18 
amžiaus karų.

Napoleono armija
Vienoje nuošalioje galerijoje 

yra sulaidoti Napoleono kariai.

netiki, kad buvai taip toli, tam
siajame Hade (graikų pomirti
niam pasauly). Bet taip yra: čia 
pat, prie triukšmingos gatvės, 
yra gilieji požemiai su praeities 
skausmu.

A. Žemaitis

Dažnai skaitome laikraščiuo
se, kad Italijoje ar Graikijoje 
suranda senas kapines, paslap
tingus užmirštus urvus. Tokios 
praeities pilna ir Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje.

Pasakojama, kad jau Vytau
to laikais buvęs pažemiais ur
vas iš pilies į dabartinę Bokšto 
gatvę. Ten ir dabar yra išlikę 
dideli, apgriuvę požemiai, kurių 
niekas gerai neištyrinėjo. Žmo- 

geriausiai prieinami yra
domininkonų vienuolyno pože
miai.

Sodininkas atranda plytą
Domininkonų gatvėje (bolše

vikų pavadinta Garelio gatve) 
stovi didelė barokinė dominin
konų bažnyčia. Prie jos vienuo
lynas su senu itališku kiemu, I gatvės pusę yra kanų kapai 
kuriame vaikščiodavo vienuoliai Čia buvę sulaidoti generolai, 
kalbėdami maldas.

Kartą lenkam valdant Vil
nių, tame kieme sodininkas tvar
kė darželius ir kastuvu išsvėrė 
plytą. Žiūri kad ten esama se
no mūro. Sodininkas tiek supra
to, kad tuoj pranešė miesto val
dybai. Atskubėję inžinieriai pra
kasė daugiau žemės ir rado ne
mažą mūrą. Išmušę kelias ply
tas, pamatė didelę tamsią olą.

Katakombų paslaptys
Per skylę įsivedė elektrą 

patys nusileido žemyn. Ten 
rado didžiulius požemius, 
skliautuotas salės į visas puses 
ėjo’devynios galerijos; viena net 
33 metrų ilgio. Galerijas jungė . 
daugybė perėjimų ir kitokių pa
talpų. Gerai apžiūrėjus, atrodo, 
kad dar turėtų būti užmūrytų 
galerijų, gal yra ir dar vienas 
žemesnis aukštas.

. Tada buvo surasti laiptai tie-

ir 
gi . 
E

laiptai gi labai gudriai įtaisyti. 
Jie palenda po vienu šoni
niu altoriumi. Jei nori iš bažny
čios įeiti, tai pirmiausia turi nu
kelti altoriaus priešakinę lentą, 
kuri pritvirinta paslėptais kab
liais. Nukėlęs lentą, gali atitrauk
ti altoriaus laiptus. Po jais yra 
durys. Paėmęs už geležinės gran
dies atkeli, ir prieš tave prasi
veria laiptai į požemį. Gal kur 
buvo ir kitas įėjimas, bet jis 
greičiausiai vėliau buvo užmū
rytas.

Brazili joj mirė kun. Antanas Ausenka, 
benediktinas, lietuvių misijonierius

Kun. Antanas Ausenka, vie
nuolis benediktinas, mirė stai
ga kovo 30 naktį. Tą sekmadie
nį celebravo iškilmingą sumą 
S. Bento bazilikoje, o vakare pa
sakė pamokslą tūkstantiniai mi
niai lauke, kur buvo susitikę 
dviejų parapijų procesijos. Į 
vienuolyną grįžo vėlai vakare, 
o Didžiosios Savaitės rytą ras
tas nebegyvas.

Velionis bu.vo gimęs 1914 lap
kričio 18 Perkalių km., Balnin
kų valsčiuje, Ukmergės apskr. 
Į Braziliją atvažiavo su tėvais, 
būdamas 13 metų. Netrukus į- 
stojo į benediktinų vienuolyno 
mokyklą, kurioje atrado savo 
pašaukimą. Čia baigė vienuoly
no aukštesniąją mokyklą ir 
1935 m. gruodžio 14 padarė iš
kilmingus vienuolio įžadus. Bai
gęs atitinkamus teologijos ir fi
losofijos mokslus, į kunigus bu
vo įšventintas 1941 m. lapkri
čio 30. Pirmiąsias iškilmingas 
mišias atlaikė Sao Paulo liet, 
kolonijos parapinėje šv. Juoza
po bažnyčioje. Po šventinimų 
tuoj pradėjo uolų padegoginį 
darbą 7 vienuolyno kolegijoje. 
Dėstė matematikos mokslus iki 
paskutinių dienų. Jo auklėtiniai 
savo mokytoją Dom Estanislau 

_  visada prisemena kaip šviesią 
nų bažnyčia, kur kazokai juos asmenybę, ne tik kaip specia- 
nžkapojo kardais, subadė durtu- listą, bet *r kaip auklėtėją, ta
vais. Todėl žuvusių veiduose ir tinti pasisekimą mokinių tarpe.

Mokytojaudamas jis baigė S.

Lietuvos hetmonai. Iš gatvės 
prasisunkė vanduo, ir drėgmė 
sunaikino jų palaikus. Rasti tik 
karsto apkaustymai, tik kaukuo- 
lės. Jos sudėtos lentynoje. Vie
na perskelta kalaviju.

Mirties laužas

dėlė salė — tamsi ir nejauki, 
aprūkusiom' sienom. Kai eini 
koridoriais, išgirsti lyg medžius 
traškant po kojom. Pasišvietęs 
su lempute, pamatai kaulai*

Dar labiau išsigąsti, kai įžengi 
į tamsų skliautuotą rūsį. Prieš 
tave sukrauta didžiulė lavonų 
krūva, tikras mirties laužas.

Iš krūvos kyšo kojos, rankos, 
pageltę išdžiūvę veidai, kuriuo
se Įžiūri skausmo išraišką, ša
lia nugriuvusi motina su kūdi
kiu ant rankų. Motinos veide 
išlikęs siaubas, o vaikas — šyp
sosi. Jis nežinojo mirties ir jos 
neišsigando, šiuose sudžiūvu
siuose kūnuose pamatysi žaiz
dų pėdsakus, kalavijus ir durtu-

Paulo katalikiškame universite
te matematikos — fizikos fakul
tetą, paruošė spaudai matemati
kos kursą kolegijų vyresnio-- 
sioms klasėms. Prieš metus lai
ko buvo kviečiamas Į universi
tetą dėstytoju, tačiau kvietimo 
nepriėmė braziliško jaunimo 
ir lietuviškos kolonijos labui. 
Jaunimo auklėjimą laikė svar
besniu nei matematikos kated-

vus. ■ ’ -
Iš kur tas mirties sostas?
Seniau vadovas, atlydėjęs po- 

žiemiais, drąsiai pasakydavo: 
tai rusų darbas. Kai 1650 pir
mą kartą rusai įsiveržė į Vilnių, 
žmonės bėgo išsigandę. Nema
ža jų susitelkė ties domininko-

išskaitai skausmą, baimę išgąs*

Lietuviškoje veikloje
Kun. Antanas, padaręs vie

nuoliškus įžadus, gavo Stanislo
vo vardą. Benediktinų vienuoly
ne kunigus vadina “dom” (iš 
lotynų “dominus”). Ir velionis 
buvo žinomas kaip Dom Esta
nislau. Lietuviškoje spaudoje 
mėgdavo pasirašyti Antano var
du. Nors visą gyvenimą pralei
do tarp svetimųjų, tačiau sten
gėsi geriau išmokti lietuviškai. 
Reikalui esant, per spaudą tar
davo savo autoritetingą žodį. 
Gerumu stengėsi nugalėti pik
tą. To daug kas negalėjo su
prasti, taip net katalikai šviesuo
liai liko jam šalti ir abejingi.

Atostogų metu keliaudavo po 
kraštą, lankydamas lietuviškas 
kolonijas. Vyskupas buvo sutei
kęs jam dideles teises šiuo at
veju. Praeitais metais jis buvo 
Vatikano paskirtas lietuvių mi
sijos dvasios vadu (pagal popie
žiaus enciklika “Exul familia”).

Kun. Antanas nuolat mokėsi, 
nuolat rūpinosi priaugančios 
kartos morale ir išsilavinimu, 
nuolat stengėsi padėti savo tau
tiečiams. Uoliai platino katali
kišką patriotinę spaudą: Aidus 
Darbininką, šv. Pranciškaus
Varpelį, Karį ir kitas knygas. 
Kviečiamas niekada neatsisaky
davo padėti visuomeniame dar
be. Ilgus metus vertė į portuga
lų kalbą Sao Paulo Lietuvos kon
sulo leidžiamus biuletenius, pa
ruošė daug vertimų apie Lietu
vos architektūrą ir paskutiniu 
metu buvo pradėjęs ruošti por
tugališkai medžiagą apie šventą 
Kazimierą, nes šiais metais Sao 
Paulyje norima šventojo sukak
ti iškilmingai paminėti. Taip vi
są laiką buvo perkrautas darbu 
ir rūpesčiais.

Kovo 31 rytą Sao Paulo lietu
vių koloniją pasiekė liūdna ži
nia, kad staiga mirė kun. An
tanas Ausenka — lietuvi^ mi
sionierius. Tą pačią dieną 11 v.
benediktinų bazilikoje buvo at
laikytos gedulingos mišios. Pa
maldose dalyvavo daug brazi
lų, lietuvių vienuolyno kolegi
jos auklėtiniai, vienuoliai bene
diktinai. lietuviai kunigai, arti
mieji giminės, seserys ir sene
liai tėvai. 3 v. p.p. atgiedojus 
Libera, „gedulinga procesija pa
lydėjo į kapines paprastą len
tinį karstą? Be vainikų, be vėlia
vų, be atsisveikinimo žodžių jis 
buvo užmūrytas vienuolyno ka
pinių kriptoje. Ant kriptos gra
nitiniu sienų ten įrašyta: Kas
tiki į Kristų. Lis gyvas per am
žius.

k Lietuvybės išlaikymas jauni- nėjimai (Vasario 16, šv. Kari
mo tarpe yra viena iš rimtų miero, Kristaus Karaliaus ir tt) 
problemų Amerikos lietuvių gy- ■ bei kitos programos. • 
venime. Visu sunkumu šios pa
reigos našta krinta ant tėvų pe
čių. Daug padeda šeštadieninės 
mokyklos, bei lietuviškos jau
nimo organizacijos, jaunimo sto
vyklos ir tt

Didelį lietuvybės išlaikymo 
darbą dirba Putnamo seserys.

Jų lietuviškoje sodyboje kas 
vasarą vyksta mergaičių stovy k-* 
la, kur visas 100 lietuvaičių su
važiuoja praleisti vasarą lietuviš
koje aplinkoje. Panaši stovykla 
buvo surengta pereitą vasarą 
Kat. Federacijos stovyklavietė
je, Manchester, Mich. ,

Tačiau lietuviško jaunimo au
klėjimo darbas seselėms nepa
sibaigia su vasaros stovyklomis.

Vos spėja stovyklautojos pa
likti seselių sodybą, kai kitas 
būrys jaunų mergaičių suvažiuo
ja čia pradėti mokslo, metų. 
Kiekvieną rudenį apie 30 lietu
vaičių susirenka į seselių vado
vaujamą mergaičių bendrabutį. 
Šis bendrabutis buvo įsteigtas 
leisti jaunom mergaitėm ugdy
ti lietuviškas, katalikiškas as
menybes, siekti mokslo, gyve
nant gražioje gamtoje ir lietu
viškoje aplinkoje. Jau keli me
tai, kai bendrabutis savo tikslą 
atsiekia.

Šiame bendrabutyje gyvena 
gimnazistės ir studentės.

Kiekvieną rytą autobusas nu
veža gimnazistes į Putnamo ka
talikų akademija, vieną iš ge
riausių Connecticut valstybės 
katalikiškų mokyklų, kuriai va
dovauja prancūzės vienuolės—

• Daughters of the Holy Ghost. 
Studentės lanko Annhursto ko
legija, kuri taip pat priklauso 
minėtom vienuolėm. Po pamo
kų. geltonasis autobusas vėl par
veža visas į “Raudondvarį” 
(taip bendrabutietės praminė 
raudoną bendrabučio namą).

Pagrindinis bendrabučio tiks
las yra lietuviškumas.

ruošiama rankdarbių parodėlė.
Bendrabučio patalpos plečia

mos, daromi įvairūs pagerini
mai.

Įrengta nauja skalbykla mer
gaitėms, nupirkta nauja skal
bimo mašina, naujos lovos #ei 
kiti baldai. Vasaros metu bus

Graudūs Verksmai, gegužės 
mėn. — gegužinės pamaldos, čios gyventi gražioje gamtoje 
spalio — rožančius.

Nepamirštama ir sportas, 
kiti užsiėmimai.
Bendrabutietės turi progos pa

žaisti stalo tenisą, tinklinį iš
kylauti miškelyje. Kiekvieną 
šeštadienį moksleivės turi dar
belių pamokas, kur turi progos 
išmokti austi juostas, siuvinė
ti mėgsti. Gale mokslo metų su-

ir linksmoje jaunatviškoje, lie
tuviškoje nuotaikoje, siekti 
mokslo ir ugdyti pilnutines as
menybes, yra kviečiamos atvyk
ti į šia Putnamo lietuvaičių pilį 
— “Raudondvarį”. Smulkesnių 
informacijų klausti adresu: 
Immaculate Conception Con- 
'vent, R.F.D. 2 — Putnam, Conn.

tli

PUTNAMO mergaitės ruošia pamokas

MOKSLO IR TECHNIKOS ŽINIOS
Surado Pano dievo urvą

Graikijoje, apie 20 mylių į 
rytus nuo Atėnų, surastas grai
kų dievo Pano urvas.

Panas buvo graikų mitologi
nis dievas, su ragais, ožio ko
jomis; pūsdamas dūdelę, jis 
vaikščiojęs po gamtą, pieme-* 
nims padėjęs ganyti bandas, 
ypatingai globojęs atėniečius ir 
kare su persais 490 metais pr. 
Kristų padėjęs laimėti pergalę. 
Šiam mitologiniam dievui gy- r

bambos sprogimą, o vandens 
stulpas atrodė lyg atominės 
bombos grybas. Pats sprog
dinimas buvo rodomas per

pėdų tunelis stačiai į žemę, 
paskui po vendeniu buvo 
prakasta 2370 pėdų, kol pa
siekė uolą. Iš ten kasėsi 300 
pėdų į viršų, kur padėjo mil
žiniškus kiekius sprogstamos 
medžiagos.

Balandžio 3 šis dinamitas 
buvo susprogdintas. Į padan
ges išnešė didžiulį stulpą 
vandens, kuriame drauge lė
kė ir uolos gabalai. Vaizdas 
buvo panašus į atominės

čia visuomet kalbama lietaviš- venti atėniečiai buvo įrengę kal- 
kai ir lietuvių kalbos pamokos nuošė olą, urvą.
yra privalomos kiekvienai Lie
tuvių kalba tiek gimnazijoje, 
kolegijoje yra užskaitoma kaip 
kiti dėstomi dalykai.

Bendrabutyje taip pat veikia 
lietuviškos jaunimo organiza
cijos — studenčių ateitininkių 
draugovė, moksleivių ateitinin
kių kuopa, skaučių draugovė. 
Visos mergaitės priklauso tauti
nių šokių grupei ir bendrabučio 
chorui.

Porą kartu per metus studen
tės surengia seminarus iš išei
to lietuvių literatūros kurso.

čia nagrinėjami lietuviai au
toriai ir jų raštai. Taip pat ben
drabutyje rengiami įvairūs mi-

Istorijos bėgyje urvas buvo_______ __
pamirštas. Dabar ūkininkas pa- televiziją. Sprogdinimas kaš- 
stebėjo ten įlendančią lapę, pro Uvo apie 3 mili]onus dole_ 
mažą skylutę. Pradėjo kasti ir 
surado didelį kambarį, kur lu
bose kabo nuvarvėję stalakti- Menulio atmosfera ir amžius

Anglija yra tiksliausiai at
likusi mėnulio stebėjimą ra
dijo teleskopais. Jų moksli
ninku apskaičiavimu, mėnu
lis turi savo atmosferą, kuri 
yra lygi mūsų atmosferos 20

tai. ūkininkas tuoj pranešė A- 
tenams, ir tyrinėti atvyko senų
jų paminklų apsaugos direkto
rius. Jis ten rado įvairiausių 
puodų ir kitų daiktų, kurie sie
kia 3500 metų prieš Kristų. Ra
diniai išvežti Į Atėnų muziejų 
tyrinėjimams.

Išsprogdino pavojingą uolą
Kanadoje, Britų KSlumbi- 

jos pajūryje, tarp Vanccuver 
ir Maud jūroje buvo pavo
jinga Ripple Rcck uola. Ap
link ją jūra yra pakankamai 
gili, tarp 325 ir 400 pėdų. 
Lengvai gali laivai praplauk
ti, bet sriaunūs vandenys ir 
audros užmesdavo laivus ant 
uolos. Toje vietoje jau buvo 
žuvę apie 100 žmonių.

Dabar ši pavojinga povan
deninė uola susprogdinta.
Krante buvo iškastas 500 jonus metų.

gyv. 122 Mrnahan St.. Kidgmaoml, Brooklyu, N. Y.
Skambinti tol. HYacint 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų. įvairių progų,

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

X 
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Lietu vos Vyčių Radijo Programa £
Transliuoja i* stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMA DIENI- NUO 1:30 IKI 2:00 VAI..
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu ‘J*

KNIGHTS OF IJTHI ANIA WLOA
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KIEK KAS GYVENA
Žmogui kartais kyla pagunda 

pasipūsti savo netrumpu am
žium. Bet yra nemaža gyvių, gy
venančių daug ilgiau nei koks 
šimtametis “diedas”. Tarp il
gai ir trumpai gyvenančių būty
bių žmogus stovi tik vidury ke
lio.

Bangžuvė gyvena 400-500 
metų; vėžlys. -200-300; papūga, 
karpis ir didžiosios austrės po < 
150; šakalas ) -118. aras -104, J 
dramblys laisvėj-100. nelaisvėj I 
-80. salmonas-100. žąsis-80. ųn- I 
gurys-60. antis, asilas, balandis ! 
ir strausas po 50; ragonosis ne- ! 
laisvėj-45. krokodilas ir rupūžė ! 
po 40. kupris ir kiaulė po 30. dė- ! 
lė-2,7, beždžionė nelaisvėj, jau- ! 
lis. kengūra po 25: kanarėlėm, 
meška-20: arklys, .ruonis, gaidys 
ir kalakutas tarp 20 ir 22; žirafa 
-18-20; zebras-16-20: šuo. katė, 
liūtas nelaisvėj, vilkas, tigras- 
15-18; didysis voras-15: briedis 
13-15 skruzdėda-12-13, stirna 
10-12. salamandra ir varlė-11. 
ožka. avis, ežys-10. ki.škis-9. 
baltoji pelė-8. gorila nelaisvėj 
-7-8 šikšnosparnis-5-6. bitė-5 
šimtakojis -3. silkelė-2. musė-76 
dienas, uodas-37. dauguma dru
gių tik 24 valandas, kai kurios 
bakterijos tik 6 valandas

— 60 trilijoninei daliai
Praktiškai, tai beveik nieko 
nereiškia, nes toji atmosfe
ra yra labai skysta, šioje mė
nulio atmosferoje yra tam 
tikrų dujų, kurios „susidaro 
iš uranijaus. Mokslininkų 
manimu. uranijaus mėnuly
je esą labai mažas kiekis. 
Pasinaudodami radioaktyvi- 
nėmis teorijomis, mokslinin
kai apskaičiavo, kad mėnu
liui reikėjo 400,000,000 metų 
kur jis gavo dabartinę savo 
išvaizdą. O toks, kokį mes 
jį dabar matome, mūsų že
melę lydi tris ar keturis bili-



Ar einame teisingu keliu?
Pasaulio lietuvi^ bendruomenes seimui artėjant į

Praėjus jubilėjiniams 40 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės, 
šventės minėjimams ir artėjant 
pasaulio lietuvių bendruomenės 

., seimui, bandysiu pagvildenti 
vieną mums lietuviams (ypač 
Amerikos) labai svarbų ir opų 
klausimą. Norėčiau, kad atsa- 
kymo ieškotume mes visi, mie
li lietuviaį, ir radę jį, nedelsda
mi darytume sprendimą.

Būtent, šiandien jau pilnai 
pribrendo laikas paklausti sa
vęs, ar einame teisingu keliu?

Kodėl toks klausimas? Ar kas 
netvarkoj mūsų lietuviškame gy
venime? Juk taip sėkmingai vi
sur praėjo Vasario 16 minėji
mai, Vlikas ir Altas energingai 
vadovauja Lietuvos laisvinimo 
kovai, Balfas šelpia tautiečius 
ne tik Vokietijoje, bet net Lie
tuvoje ir tolimame Sibire. Par
tiečiai jau beveik nustojo peš
tis. Lietuvių bendruomenė su
ruošė didingas dainų ir tautinių 
šokių šventes. O kur dar šimtai 
kitų lietuviškų organizacijų?

Vis dėlto man. ir optimistui 
būnant, atrodo, kad, eidami da
bartiniu keliu, lietuvybę Ameri
koje numarinsim su šia karta, 
nes lietuvių eiles retiname kas
dieną. Joms išnykus, nebus kam 
sielotis nei Lietuva, nei gražio
mis lietuvių dainomis bei tauti
niais šokiais, nebus kam skai
tyti ir leisti lietuviškų laikraš
čių bei knygų ir kt. Tik gal kur 
nors kronikose tebus atžymėta, 
kad kadaise čia ir lietuvių gy
venta ir tik akmeniniai pamink
lai su lietuviškais užrašais kapi- 
nėse beliks mūsų liudijimu.

Juntu, mielas skaitytojau, 
■ kad tuo netiki, tad drauge šį 

klausimą pasvarstykime. Pir-

VYTAUTAS KUTKUS, 
Datroit, Midi.

davinys yra pavestas Lietuvių 
Bendruomenei.

Ar taip gražiai šalpos darbą 
vežantis Balfas lietuvybę išlai-angliškomis? Ar nematome, kad vežantis Balfas lietuvybę išlai- 

dauguma kadaise buvusių taip , kys? Dalinai Įaip, tik ne Ameri- 
stiprių organizacijų ir klubų, ne- ”
turėdamos narių likviduojasi? 
Ar nematome, kad tik ant pirš
tų suskaičiuojamas čia gunu-> 
šių lietuvių skaičius jungiasi į 
lietuvišką gyvenimą? Mes jų už 
tai nekaltiname, nes jie atva
žiavo ir gyveno skirtingose są
lygose. Kada jie pradėjo važiuo
ti į šį laisvės ir aukso kraštą, 
Lietuva buvo dar pavergta ir 
nešė svetimųjų jungą. Banga se
kė bangą ir lietuviams emigran
tams nereikėjo rūpintis lietuvy
bės išlaikymu, nes į mirusiųjų 
vietas stojo energingiausi savo 
kraštą palikę lietuviai ir tuomi 
papildydavo jų eiles. Vėliau Lie
tuvoje išaušo laisvės rytas, tau
ta prisikėlė ir gaivalingai veikė 
į savo brolius ir seses, gyvenan
čius šiame krašte. Gal tada jie 
ir galėjo sau leisti kartą po kar
tos nurašyti, bet dabar mes pasi
mokinkime iš praeities ir realy
bei pažvelkime į akis. Ar daug 
vilčių šiandien mes turime susi
laukti savo brolių iš už geleži
nės uždangos? Jei ne, tai kas gi 
papildys mūsų retėjančias gre
tas? Ar mes esame užtikrinti, 
kad Lietuva bus išlaisvinta ar
timoje ateityje? Ar dabar vis re
tėjančių gretų pakaks tiems už
daviniams tęst ir įvykdyti? Ar 
nereikės, kad kas nors ir sekan
čiose kartose rūpintųsi kiek Lie- x 
tųvos išlaisvinimu, tiek liet, iš-. 
laikymu, tiek brolių šalpa? Pa
galiau, ar mes taip lengva šir
dimi sutiktume nurašyti savo 
sūnus ir dukras iš liet, gretų? 
Gerai pagalvokime ir atsakyki
me į šiuos klausimus. Atsakyki
me visi, kurie dar jaučiamės lie
tuviai esą. nežiūrint kokia sro
vei, grupei, partijai ar organiza
cijai priklausytume.

koje. Jis savo nusiunčiamu mais
to ąr rūbų siuntiniu gal ne vie
nam lietuviui išgelbės gyvybę 
tolimam Sibire, Lietuvoje, Vo
kietijoje ar kitur. Ir moraliai 
ten kenčią lietuviai pasijaus 
stipresni, kada matys, kad jų ne
užmiršta turtingi šio krašto lie
tuviai Bet ir Balfo veikla bei 
parama mažės, kada mažės čia 
esančių lietuvių skaičius.

Pagaliau, eikime prie pačios 
Lietuvių Bendruomenės, kurios 
tikslas kaip tik yra mūsų kul
tūriniai ir lietuvybės išlaiky
mo klausimai. Ar ji pajėgi tuos 
didelius ušdavinius atlikti? šiuo 
momentu tikrai ne, nes tam yra 
trys pagrindinės kliūtys, kurias 
galimai greičiau turėtume pa
šalinti: nevykęs lietuviško dar
bo suskaldymas Amerikoje; 2 
— stoka bendruomenei pasiau
kojančių, darbininkų ir 3 — ne
proporcingas sukeltų lėšų pa
skirstymas lietuviškiems reika
lams.
NEVYKUS LIETUVIŠKO DAR

BO PADALINTAS
Paviršutiniškai pažiūrėjus, at

rodo, kad lietuviškas darbas A- 
merikoje yra tikrai gražiai su
tvarkytas: Altas vadovauja Lie
tuvos išlaisvinimui, Balfas — 
šalpai, o Benduomenė — lietu
vių kultūrai ir lietuvybės išlai
kymui. Taigi, visos svarbiausios

MARGARITA, Anglijos princesė, savo kambary Clarence rū
muose. Anglai vėl šneka apie jos vedybas.

STUDIJį DIENOS PHILADELPHIJOJ
Studijų Dienos, kurias ruo

šia Lietuvių Studentų Sąjunga 
balandžio 26 ię 27 d., virsta 
dideliu Įvykiu Philadelphijos 
lietuvių gyvenime. Jų metu lau
kiama suvažuojant čia studijuo
jančio jaunimo iš viso JAV ryti
nio pakraščio. Studijų dienų te
ma—Kūrėjas tremties kryžke
lėse. Paskaitininkais bus prof. 
Antanas Salys ir prof. Juozas 
Brazaitis. Balandžio 26 posė
džiai vyks Pennsylvanijos uni
versiteto Huston Hali pastate. 
O balandžio 27 Ravenhill akade- 

darbo srytys gražiai ir tikslin- mijos auditorijoje, 3480 _W. 
gai padalintos. Tačiau taip nė
ra. Tas dirbtinis darbo pa- 
skirsymas, teisingiau suskaldy
mas, yra labai ir labai žalingas 
lietuviškam gyvenimui, (b. d.)

School House Lane. Vienas iš 
posėdžių skirtas’susitikimui su 
JAV studentų didžiosiomis or
ganizacijomis. Kalbėtojais bus 
šių organizacijų pirmininkai.

Baltimorės žinios
Liet. Mot. Pil. Klubas

balandžio 12 Liet svetainėj 
suruošė margučių vakarą. Buvo 
pasivaišinta, linkimai pašokta 
ir gražiausio margučio išrinki
mo komisijai nemažo galvosū
kio. nes velykaičių buvo tikrai 
gražių. Vis dėl to. keli buvo iš
rinkti ir gavo atitinkamas do
vanas.

Vincas Veizi*,
Mindaugo-Kęstučio savišalpi- 

nės draugijos pirmininkas ir 
lietuviškų organizacijų veikėjas, 
balandžio 20 kalbės per lietu
višką radiją apie tų draugijų 
darbus ir siekius.

Baltimorės LB
pastangomis balandžio 13 Lie

tuvių salėj buvo rodomi Lietu
vos vaizdų filmai. Nevienam 
iš dalyvių tėynės prisiminimai 
išspaudė ašarą ir pastatė klausi
mą “koks šiandien tenai gyve
nimas?”

Iškilmingos mišios
už a.a. Juozo Kašinsko vėlę 

buvo atlaikytos šv. Alfonso baž
nyčioj balandžio 13 d. 10 vai. 

’ Velionis buvo uolus veikėjas ir 
"Sevving Club” narys. Jo atmin
čiai klubo nariai padovanojo 
bažnyčiai piksidę-kupką ir iš 
jos priėmė šv. Komuniją. Už do
vaną prel. L. Mendelis viešai 
padėkojo.

Knygų rinkliava
Baltimorės arkivyskupijoj* ka

talikų studentų misijų draugi
jos nariai balandžio 14 pradėjo 
knygų vajų. Jis baigsis gegužės 
1. Surinktos knygos bus pasiųs
tos kolegijų, seminarijų ir uni
versitetų bibliotekoms į tas ša
lis. kuriose per praėjusius karus 
daug knygų ir ištisų biblotekų 
sunaikinta. Kun. J Antoszeve
skis yra to sambūrio dvasios 
vadu.

Prel. L. Mendeliui 
pegerbti banketas įvyks balan

džio 20 Emerson viešbuty, pra
džia 6 vai. Svečių tarpe daly
vaus vysk. Fulton Sheeij

■Kun. A. Dranginis

Į IŠ VISUR
•Brazilijoje seserų pran-

ciškfėčių gimnaziją baigė
Liudvika Aldona Mošinskytė. 
Vincas Bilevičius, Romas Do
vydaitis. Visi trys lankė ii 
lietuvių kalbos pamokas. L. F 
A. Mošinskytė studijuos ang
lų ir prancūzų kalbas.

• SLA organų rinkimai 
šiemet sukėlė toje organiza
cijoje gyvų nesutarimų. Gru
pė narių, pasivadinusi SLA 
bičiulių komisija, apkaltino 
buvusius centro žmones or
ganizacijos aparatą naudo
jant savo asmeniškoms kan
didatūroms paremti. Ta ko
misija prieš rinkimus išleido 
leidinėlį “Tiesos žodis SLA 
nariams”, kuriame panagri
nėja SLA reikalus ir siūlo 
savuosius kandidatus į ergą- - 
nūs: pirmininku adv. J. R. 
Vabalį. vicepirm. Alb. Tre
čioką. iždininku A. Čapliką, - J 
iždo globėju J. Arlauską. Iš 
leidinio matyti, kad SLA 
1956 turėjo 11.614 narius, o 
1951 m. — 13.247. Dėl to ir 
reikalaujama sustiprinti 
naujų narių verbavimą. Lė
šų fondas nuo 1949 m. kas
met turėjęs deficitą; tais 
metais net 6.765.76 dol., 1955
— 4,031.54 dol., mažiausiai 
deficito buvo 1952 r— 1.022.
25 dol.

• Iš Anglijos Kanadon iš
vyko P. Adomaitis. O. Ado
mavičienė ir A. Adomaitienė.

• šv. Jono parapija Toron
te balandžio 19 ir 20 d.d. mi
ni 30 metų sukaktį. Į iškil
mes pakviesta dalyvauti To
ronto kardinolas, vysk. V. 
Brizgys, Apaštališkosios dele- 
gatūros Kanadoje pirmasis 
sekretorius prel. P. Marcin
kus.

• Waterbury. Conn.. šv.

Studijų, dienas užbaigiant bus 
padėtas vainikas prie Laisvės 
Varpo.

Visuomenės — studentijos 
suartėjimo bankietu studentai 
pavadino balių, .kuris ruošia
mas studijų dienų proga. Ba
lius įvyks balandžio 26d., 7 vai. 
vakare Coronet Bali Room.
S. Broad St. Programoje — va
karienė. trumpa meninė dalis, 
prof. Alfredo Senno pagerbi- 
mąs. šokiai. Kvietimai gaunami 
pas studentus, staliukai užsako
mi pas rengimo komisijos iždi
ninką Rimą Luką tel. PI 3-6383.

Susidėjus aplinkybėms, Ral
fo piniginė rinkliava bus pradėta 
ne balandžio 15 bet gegužio. 11 
d., ir truks visą mėnesį.

Besiruošiant rinkimams į Pa
saulio lietuvių seimą ir bendruo
menės tarybą, primenama, kad

Juozapo parapija praeitais 
metais turėjo pajamų 112. 
000 dolerių. Skolos dar turi 
118,000 dol. ši skola susidarė’ 
statant naujosios mokyklos 
namus.

balandžio 13 buvo nuvykęs 
Į Levvitton, Pa. krikštyti savoKIEK PRO ATV IRAS DURIS ĮŽENGS

Amerikoje pakyla ginčas pro- apie 32,000. Pereitais metais to- 
tarpiais — duris šiek tiek pri- kiu būdu įžengė į Ameriką 4226 
daro, bet ne visai uždaro. Perei- japonai ir 1553 kinai.
tais metais rugsėjo 11 preziden- Tos visos imigracijos ir prie- 
tas ptasirašė papildymų prie Im- auglio vaisius yra tas. kad da- 
migration and Nationality Act, bar Amerikoje yra 70 mil. gy- 
kuris leidžia per dvejus metus ventojų daugiau nei tuo metu, 
papildomai įžengti naujiem 60.
000.

Daugiausia į Ameriką įsileista dyti kraštai. Kanada, Jungtinės 
1957 piniginiais metais ir tik 
truputį mažiau 1956. Per abejis

me krašte lietuviai jau virš 
šimto metų reiškiasi organizuo
tai. Jie tiek daug čia lietuvišku 
parapijų ir salių pristatė, tiek 
daug lietuviškų laikraščių ir 
knygų išleidžia, tiek daug lietu
viškų'mokyklų įkūrė, tiek daug ŠIANDIENINĖS PASTANGOS 
lietuviškų organizacijų įsteigė. LIETUVYBEI IŠLAIKYTI.
Su tuo sutikime, ir jiems už tai Dabar pažvelkime, kas šiame 
galvą nulenkime. Bet?.... krašte daroma, kad toji lietuvy-

Kodė| toks klaustukas, jei bė būtų nenutrūkstama ir kles- 
lietuviai šiame krašte jau kelias tetų iš kartos į kartą. Ką daro 

mūsų didžiosios organizacijos?
Ar Altas šį uždavinį atlieka? 

Pripažinkime, kad ne. Vieną 
kartą per metus suruošiami ne
priklausomybės šventės minė
jimai, nors ir uždega liėtuviš-' metus viso 647,000. Tai didžiau- 
kas širdis, nors ir primena mū- sias skaičius per bet kuriuos iš 
su pareigas savo tėvynei, tačiau eilės trisdešimt metų.
lietuvybės tikrai neišlaiko ir ne- Nuo antrojo karo pabaigos 
išlaikys. Pagaliau ir pati Alto Įsileista viso 2,600,000. O nuo 
vadovybė pasakys, kad jos už
davinys yra Lietuvą laisvinti.
bet ne lietuvybę išlaikyti. Juk 
Amerikoje darbas yra padalin
tas, ir lietuvyliės išlaikymo už-

kartas išsilaikė. Priešingai, rei
kėtų manyti, kad ateityje bus 
dar stipresni, dar pažangesni, 
ypač kada paskutiniame de
šimtmety susilaukė tiek daug 
nepriklausomoje Lietuvoje už
augusių tėvynės laisve kvėpa
vusių ir joje net aukštuosius 
mokslus baigusių ir susipratu
sių lietuvių
’ Taip ir ne. Taip, nes yra ke
lias ir priemonės lietuvybei pra
tęsti ir išlaikyti,. Ne, jei toliau 
elsĮme tuo pačiu keliu, ta pačia 
vaga, kuria dabar slenkame. Juk 
ar mes nematome, kad mūsų vy- 
resnių brolių ir sesių pastaty
tos bažnyčios viena po kitos už
sidaro arba yra mažai lietuviš
kos? Ar nematome, kad lietuviš
kos mokyklos jau beveik tapo

kada buvo Įvestos kvotos.
Europa. Azija jau yra perpil-

Valstybės. Brazilija. Australija 
— tie kraštai, kuriuose daugiau
sia imigracija priimama. Jungti
nėse Valstybėse vienai kv-_ my
liai tenka dabar 54 gyventojai, 
tuo tarpu Brazilijoje 17. Kana
doje 4. Australijoje 3. Ten dar 
didelės imigracinės galimybės.

baluojantieji turi būti sumo- brolio Stasio ir brolienės sūne- 
kėję solidarumo mokesnį už IĮ. Krikšto tėvais buvo brolis 
1957 ar 58 metus. Mokesnį ren- Vincentas su žmona Ona. 
ka ir nario knygutes išduoda 
bendruomenės iždininkas Vla
das Norkus ir jam talkininkau
jantieji seniūnai. Vykstant bal
suoti patartina nario knygutes 
pasiimti kartu. Mokesnį gali-. 
ma bus sumokėti ir balsavimo 
vietose.

Gražiu arklių ir jojimo spor
to kviečiami pasižiūrėti visi. Pa
roda vyks balandžio 20 d. nuo 
9 vai. lyto. Ravenhill Acade- 
my 3480 W. School House La. 
Įėjimas nemokamas.

Juozas Kleinota,
senos kartos lietuvis, balan

džio 5 mirė namie. Po mišių 
balandžio 8 šv. Alfonso bažny
čioj. palaidotas N. Katedros ka
pinėse. Liko žmona Ona. dukters 
Filomena ir Ona. sūnus Juozas 
ir Elmeras ir būrys vaikaičių.

Jonas Obelinis

ROCHESTER, N.Y.

SUKAKTUVINĖ IMMACULATA

NEW HAVEN, CONN.
y Birutės ir Apšvietos draugi
jos. prieš likviduodanios, balan
džio 20 bendrai ruošia pietus su 
šokiais, atžymėti 50 m. išgyventą 
laiką. Pokylis įvyks Lietuvių Pi
liečių salėj. _g£3 N. Front'sU 
Nevv Haven, Conn.STOVYKLA

Šiemet jau sukanka 15 metų, 
kai lietuvaitės renkasi i Marijos Feliksas Kisielius, pirmojo pa- 
sodybą. Putnam. Conn.' mergai- sau,inio karo veteranas, gyve- 
čių vasaros stovyklai. Čia jos. n^s Branfordo priemiesty, mi- 
Nekalto Prasidėjimo seserų glo- r®- Velionis buvo gimęs Marcin- 
bojamos. linksmai ir naudingai konyse. 
praleidžia kaitrias vasaros dic- * 
nas lietuviškoje, katalikiškoje 
aplinkoje ir dvasioje. Kiekviena 
lietuvaitė nuo 7 iki 16 gali sto
vykloje dalyvauti.

šiemet stovykla prasidės’ bir
želio 29 ir baigsis lietuvių Su
siartinimo švente liepos 27. Taip 
pat galima tik dviem savaitėm 
stovyklauti: nuo birželio 29 iki 
liepos 13 arba nuo liepos 13 iki 
liepos 27.

Vietos stovykloje yra rezer- 
-vuojamos pirmoms užsiregis
travusioms. Tad. jei domitės Im- 
inaculata stovykla, greit, prašy
kite pilnesnės informacijos šiuo 
adresu:

“’į^y

K.Č.1924, kada buvo nustataytos 
atskiriem kraštam kvotos, jau 
prigužėjo į Ameriką 5,500,000. 
O nuo 1821, kada pradėta imi
gracija registruoti, — 41,000, 
000. ____ w_______________ _

įvažiuoja ne tik kvotų kebu, nūs šv. Kazimiero 500 metų gi- 
Durys specialiai pradaromos, mimo minėjimą ruošia balandžio 
kaip tai buvo padaryta su trem- 20,. sekmadienį. Minėjimas pra- kleb. kun. F.E. Norbutas. kun 
tiniais po karo — jų įsileista 
600.000. Nuo karo taip pat įsi
leista vadinamų karo sužadėti
nių 200,000. Sujungiant šeimas, 
kurių vienas narys jau yra A- 
merikoje. kasmet Įsileidžiam?.

' t.r ■

Šv. Kazimiero minėjimas Nonvood, Mass.
ALRK Federacijos 10-tas sky- net pats vyskupas išreiškė pasi

gėrėjimą.
Apeigose vyskupui asistavo

• Rochdale, Anglijoje Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos skyrius atšventė dešimties 
metų sukaktį. Ta proga buvo su
rengtas balius Manchesterio lie
tuvių .klube.

• Jaunimo stovykla Alpėse 
rengiama rugpjūčio mėn. pra
džioje. užtruks tris savaites. Iš 
ten manoma surengti kelionę i 
Liurdą. Stovyklą organizuoja 
tėvai saleziečiai, kurie Castel- 
nuovo. Italijoje . turi lietuvių 
gimnaziją.

• Amerika davė Tunisui 20. 
000 tonų kviečių bedarbiam 
maitinti.

šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje Įvyko fortapijono klasės 
mokinių rečitalis, vedamas mu
ziko Zenono Nomeikos. Progra
mą išpildė: Nijolė Jurkutė. Rū
ta Burkūnaitė. Algirdas Bulsys, 
Kęstutis Saladęius Živilė Vit* 
kūtė. Aldona Vitkutė. Violeta 
Reginaitė. Algis. Sabalis. Audro
nė Vaičiūtė. Laimutė Stankevi
čiūtė. Nijole šlapetytė. Giedrė 
Burkaunaitė. Delija Valiukėnai- 
tė. Nijolė Saladžiūtė Dėl ligos 
rečitalyje nedalyvavo Kristina 
Nomeikaitė ir (Teminąs.

Rečitalis praėjo su dideliu su
sidomėjimu. Už puikų paruoši
mą ir lavinimą namažo gnipės 
lietuvių vaikučių muzikui Ze
nonui Nomeikai išreikšta pa- 
dėka. (Roch.)

Aidų žurnalo
naujas numeris šią savaitę iš

siuntinėtas skaitytojams. Nu
meris skirtas šv. Kazimierui 
Rašo: Maceina — Simbolinė šv. 
Kazimiero prasmė. K. Bradūnas 
—eilėraščiai. Z. Ivinskis — šv. 
Kazimiero žygis Vengrijon. P. 
Rabikauskas — Didžiosios šv.
Kazimiero šventės Vilniuje 1604 
-1636. dr. P. Rėklaitis — šv. Ka
zimiero koplyčia Vilniuje, dr. A. 
Šapoka —' šv. Kazimiero palaikųBalfo metinis susirinkimas į- 

vyks balandžio 26. šeštadieni. 6 
vai. po pietų šv. Jurgio liet, pa
rapijos salėje. Dienotvarkėje: 
skyriaus naujos valdybos rinki
mai:

Nuo 1944 iki šiol skvrius su-

sidčs 9 vai. mišiomis šv. Jurgio J Svirskas ir kun. JE. McDonald 
bažnyčioje. Popiet 3:30 vai. pa- šv Kotrynos parapijos vikaras, 
rapijos svetainėj įvyks minėj i-. žvalgas
mo aktas. Kalbą pasakys iš Bro- 
oklyn atvykęs S. Sužiedėlis. Dar
bininko redaktorius. Meninę da
lį atliks parapijos vaikučiai, pa-

• Liet. Studentų Klubas ruošti seselių mokytojų; choras. 
De Paul universitete Chica- vad. V. Kamantausko; dekla- 
goje Velykų proga buvo su- macijos. dainos, jaunu mergai- 
rengęs rankų darbo meno ‘ cių lietuviški šokiai.

Ta pačia proga bus trumpai rinko\hS 3.50o‘o0 doleriu au- 
paminėta ir Lietuvos ncpriklau- kų pinigais ir apic 9 (MX) svaru 
sumybės sukaktis, nes savo lai- 
ku dėl blogo oro buvo atidėta. visi skyriaus nariai ir victos 
Visus lietuvius, o ypač jauni- lietuviai maloniai kviečiami gau- M stiliais R Savace P Stočkus 
mą — vvčius. sodalietes — ra- rfaivvqllfi ir nPipkt K ‘ •?*<«*«*„i 131 ”*’• '*u ,r nc'®,s* Ž,”S’ J ( aralx)tsos. (. Stancv. J. Mėginama ^ausiai daly > auti pamal- jįjani kilniam šidpos darbui. t Mc \ne F Civilis
dose ir salėj. ........................
SUTVIRTINIMO SAKRAMEN

TAS • Liet. Mokytojų Sąjungos Kukas. K Stočkus J Tamulis.
Kovo 23 šv. Jurgio lietuvių skirta jaunimo literatūros B. Pazeri. M Savage V. Rober

te Kili po mažiau
Skaudu, liet buvo ir nikių lie

tuvių. kurio davinėjo patarimus 
ligoniam lietuviam grįžti Lietu
von. nes ton įniksią darbinin
ku Norėtųsi patarti tokiem vyk
ti ten. kur juos greit pristatytų 
stepėse dirvonu plėšti .

-Rinkėjas

STOUGHTON, MASS.
K. parodėlę. Velykii proga Stoughtono lie

tuviai surinko keletą dolerių 
Gautingeno. Vokietijoj, sanato
rijoj lietuviams šelpti.

Po doleri aukojo: A. Enzinas.

Skyriaus Valdyba kun. M. Vembrė 5 dol.; po pu
se dolerio G. Svirnelis. T

saugojimas.

JAU GALIMA GAUTI
"Draugo” premijuota

PAULIAUS JURKAUS.

527 pust

CHICAGOJE dldetto mtg*Jas Mauiqrtte Maskvos radijo yra P 
Ostrevo, t1 moty. Jis vienas H pirmųjų Ugirdo ihiią,, kai so
vietai palėkto Sptrtnikf II.

bažnyčioje vysk. J.F. Minihan. 
kuris klebonauja šv. Kotrynos 
parapijoj Norvvoodc. suteikė 30 
vaikučių Sutvirtinimo sakra-
mentą. pasakydamas pamoksią 
ir palaimindamas Švenčia] 
ju. Beniiukai-ir mergaitės 
seselių iiipeslingai parų 
gražiais drabužiais išpuošti, kad

mo
lino

premija atiteko Alt. Vambu- 
tui. žurnalistui. Premijuota 
knyga (rankraštyje) .apima 
apsakymus, pasakojimus ir 
istorinius padavimus. Jury 
komisija, sudarė St. Taftni- 
laitis. A. Šimaitienė. D. Lip- 
čiūte. Pr. Razminas. Gr Ta

KAINA $5 00

Kreiptis i Darbininko 
administracija

!l|t» WII.IX>UGHBY A%E

BROOKI.YN 21. N. Y.



LOS ANGELES mažametis 
“nusikaltėlis”...

darbininkas

Bendruomenės Taryba atsisveikina
JAV Lietuvių Bendruomenės 

pirmoji Taryba savo kadenciją 
baigia š. m. gegužės Į. Jos parei
gas perims balandžio 27 renka
ma nauja Taryba.

PIRMOJI SESIJA
Pirmoji Taryba, išrinkta 1955 

gegužės 1. Pirmajai sesijai bu-( 
vo susirinkusi New Yorke lie
pos 1-3. Dalyvavo 18 narių. Bu
vo išrinktas prezidiumas ir val
dybos pirmininkas. Jo sudary
ta 7 narių valdyba Clevelande 
buvo patvirtinta Tarybos narių 
korespondenciniū balsavimu jau 
po sesijos. Pirmoje sesijoje bu
vo dar išrinkta Kontrolės 
komisija, garbės teismas ir 5 
narių komisiją LB įstatam per
žiūrėti Nutarta sudaryti švie
timo ir auklėjimo tarybą, kultū
ros tarybą ir kultūros fondą. So
lidarumo mokesčio dydis nusta
tyta 1 dol. metam.

Užbaigdama pirmąją sesiją, 
Taryba dar kreipėsi Į JAV lie
tuvių visuomenę pareikšdama:

a. Taryba, susirinkusi 1-sos 
sesijos New Yorke, jausdama 
visą atsakingumą ryšium su Ta
rybai atitenkančiais uždaviniais 
ir rinkikų pareikštu pasitikėji
mu, su dideliu dėkingumu pri
simena mūsų mokslo, meno, 
švietimo, spaudos, radijo veikė
jus iy visus tuos lietuvius, ku
rie savo gabumus, darbą ir jė
gas skiria lietuvių tautos gero
vei ir ateičiai, o ypač mūsų bro
lius Lietuvoje, kurie už tautos

ĮSTATYMAS TRIEŠ 
ĮSTATYMĄ '

Los Angeles policininkas' 
Gilbert Moss paėmė už ran
kos nedidelį berniuką, kuri 
matome viršuje, ir kai pa
klausė jo vardo ir pavardės, 
tasai nedaug ką sumojo at
sakyti. o dar mažiau jo ma
ža 2 metų sesytė. Abudu bu
vo išėję pasivaikščioti Los 
Angeles gatvėmis. Kuo tas 
berniukas vilkėjo, matome. 
Policijai pagaliau pavyko 
rasti tėvus, kurie nebuvo pa
stebėję, kad vaikai dingo. ____ _
čia paaiškėjo, kad berniuko likimą aukoja savo laisvę ir gy

vybę.
b. didžiuodamasi Amerikos 

lietuvių nuopelnais lietuvybei 
Taryba organizuotai ateina tęsti 
ir plėsti jų ilgamečio darbo,

c. Taryba nuoširdžiai dėkoja 
visiems bendruomeninės min
ties pradininkams Amerikoje, 
rūpestingai tą minti ugdžiu
siems.

ANTROJI SESIJA 
susirinko 1956 m. balandžio 

ferio pažymėjimą įkalti į gal- 21-22 Clevelande. Posėdžiuose 
dalyvavo 17 narių. Sesijos pra-

pavardė (žinoma, ir jo tėvo) 
_ buvo Law arba Įstatymas.

Bet mažasis kaip tik buvo 
“nusikaltęs” prieš įstatymą... 
Tai buvo ir policijai aišku.

Išradimai
Vokietijoje labai daug auto 

katastrofų. Nežinia, kaip šofe
rius nuo kvailo važiavimo at
pratinti Miuncheno judėjimo 
policijai buvo pasiūlyta kiek
vienam, kuris gauna naujai šo-

va tokią tiesą:

nes. Be to, Taryba priėmė LB 
Įstatų pakeitimą bei papildymą, ’ 
kur, tarp kitų dalykų, yra nu
matyta, kad centro arba apygar- 
do valdyba gali apylinkės ar 
seniūnijos teises suteikti atski
roms lietuvių organizacijoms 
arba jų skyriams. Tokios LB. 
apylinkės, ar seniūnijos laikosi 
savo organizacijos nuostatų ir 
vykdo LB-nės įstatus. Nutarė, 
pradedant š.m. vasara,, ruošti., 
metinę bendruomenei šventę— ’ 
Liet, dieną, kuri turi, būti kas
met švenčiama birželio paskuti
nį sekmadienį. Svarstyta ir vi
sa eilė kitų dar klausimų.

DARBĄ UŽBAIGIANT
Džiugu konstatuoti, kad ne

atsižvelgiant į benduomenės 
darbo sutiktus kai kuriuos sun
kumus bei kliūtis, pirmosios Ta
rybos kadencijos metais JAV - 
LB padarė žymią pažangą tiek 
organizacinio susitvarkymo, tiek 
lituanistinio švietimo bei kul
tūrinio darbo srityse, Įgydama 
vis didėjantį plačiosios lietuvių 
visuomenės pasitikėjimą ir pri
pažinimą.

Tarybos prezidiumas tą di
džiai vertina ir reiškia padėką: 
Tarybos nariams, aktyviai daly
vavusiems sesijų posėdžiuose ir 
savo darbu prisidėjusiems prie 
sėkmingesnio darbo; nuošird
žiai dėkoja LB CV nariams, ypa
čiai pirmininkui St. Barzdukul, 
už gyvą, ryžtingą ir rūpestingą 
bendruomeninio darbo vykdy
mą ir nuolatinio tampraus ryšio 
laikymą su Tarybos prezidiu
mu; dėkoja kultūros fondo, 
švietimo tarybos, finansų komi
sijos ir kitų LB institucijų dar
buotojams už jų triūsą bei pas
tangas savose srityse; LB apy
gardų bei apylinkių valdyboms, 
seniūnijų sęniūnams ir visų ki
tų dalinių vadovybėms, taip pat 
ir visiems aktyviems LB na
riams už bendrą lietuvišką dar
bą ir veiklą.

Visi ėjome Lietuvos keliu, 
nešdami Lietuvių Tautos gyvy-

Nutarta sudaryti finansų komi- bės šviesą ateities kartoms, kad 
siją LB pįniginei padėčiai tirti amžinai gyventume. Tai yra Lie

tuvių Chartos įpareigojimas.

LB TARYBOS KADENCIJĄ 
BAIGIANT

jos narių pranešimų ir dvejų re
feratų organizacinės ir kultūri
nės veiklos klausimais. Nutar
ta: 1 sudaryti komisiją LB plė
timo galimybės studijuoti ir 
pravesti lietuvių registravimo
si i LB akciją; 2. pavesti valdy
bai daryti visa, kad lietuvių jau
nimo pastangos daugiau būtų 
nukreiptos į kongrečią lietuviš
ką veiklą ir kad jaunimas bū
tų traukiamas į LB organus; 3. 
prašyti apylinkių ir apygardų 
valdybų skatinti lietuvius dau
giau jungtis į chorus, ansam
blius, taut. šokių grupes ir k. 
kultūrinius vienetus; 4 kultūros 
fondą reformuoti ta linkme, kad 
jo struktūra įgalintų plėsti bei 
gyvinti jo veiklą; 5. kartu su 
liet, mokytojų sąjunga ir kt, lie
tuvių švietimo institucijomis 
rūpintis palaikyti gyvą lituanis
tinio švietimo, bei auklėjimo 
minti, ją populiarintimūsų spau
doje ir kūnyti gyvenime; 6. pa
vesti CV sūdanti lituanistinėms 
mokykloms reikalingų vadovė
lių sąrašą, ieškoti jiems paruoš
ti autorių ir tartis syti Kanados 
LB dėl jų išleidimo: 7. pavesti 
CV imtis žygių parengti litua
nistinėms mokykloms naujų mo
kytojų atitinkamais kursais ir 
kt. galimais būdais. /

Trečioje sesijoje dar svarsty
ti sunkumai, su kuriais susidu
ria mūsų mokykla, turinti išmo
kyti rašyti ir sudaryti draus
mingo bei tvarkingo rašto Įpro
čius. Tam yra svarbu, kad visos 
lituanistinės mokyklos laikytų
si vienodos rašybos. Pavesta. CV 
daryti žygių rašybos klausimui 
čia keliama iįnkme sutvarkvti. 
Konstatuota, kad Įvairiems tiks
lams susikūrusios lietuvių drau
gijos yra veiksmingos kultūri
nio darbo talkininkės ir vykdyto
jos. LB organai skatinami su 
jomis glaudžiai bendradarbiau
ti ir kultūrinę veiklą derinti.

LB ateities darbuose, ryžtingai 
siekiant LB kilniųjų tikslų įgy
vendinimo mūsų tautos labui 

Adv. J. Šlepetys
LB Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninkas

“Nepervažiuok pėsčio — nes džioje buvo išklausyti valdybos 
jis gal yra tik šoferis, kuris eina pirmininko ir narių pfąneši- ir finansiniams klausimams svar

- Išvažiuoti iš stovėjimo aikštės, mai apie atliktus bendruome- styti. LB rėmėjais kviesti lietu- LB Tarybos prezidiumo vardu 
ninius darbus praeitais metais, vių prekybos ir pramonės Įmo- linkiu kuo geriausios sėkmės 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Tarybos pirmoje sesijoje pada
rytų nutarimų dauguma'jau yra 
įvykdyta. Taryba atidžiai svars
tė kultūros fondo statutą,. ku
rio vyriausias tikslas yra ska
tinti ir remti lietuvių tautinę 
kultūrą. Statutas po ilgesnių dis
kusijų priimtas. Apsvarstyti ir 
priimti taip pat JAV LB įstatų 
pakeitimai ir papildymai. Tary
ba dar apsvarstė lituanistinių 
mokyklų programų bei vadovė
lių parengimo reikalus; nustatė 
tautinio solidarumo Įnašus — 
2 dol. dirbantiems ir 1 dol. ne
dirbantiems LB nariams. Nuta
rė 1958 šaukti pasaulio lietuvių 
seimą. Pritarė sumanymui sta- Vakarą rengia Clevelando A-- 
tyti prie Laisvės Statulos New teities klubas. Maloniai kviečia- 
Yorke muziejų, — The Ame- me lietuvių visuomenę atsilan- 
rican Museum of Immigration kyti į rengiamą vakarą ir pa- dyba.
— ir tos organizacijos centrinia
me komitete LB atstovauti 9 M
galiojo Tarybos narį inž. A. Ru- .
dl .Pritarė 1957 vvasarą Chica- 
goj numatytam suorganizuoti I

kad tau vietą užleistų”.

Austrijoje, Vienoje, kai kurios 
firmos savo vokuose žymi ne tik 
fipnos vardą ir adresą bei tele
foną, bet ir kur yra artimiausia 
viota automobiliam stovėti.

Amerikoje buvo pademons
truotas drabužis, kuris apsaugo
ja nuo karščio. Žiūrovų akyse 
žmogus su tuo drabužiu įlindo i 
pečių ir užkūrė jame malkas. 
Kitas jo mėginimas buvo sukri
tikuotas: jis Įlindo i karštą pe
čių ir įsinešė žalios mėsos ga
balą. Po pusantros minutės jis 
išlindo kaip niekur nieko ir iš
sinešė jau gatavą kepsnį.

PAREMKIME. KURIE 
MUS REMIA

Clevelande bus sąmokslas prieš savuosius
Detroito dramos mėgėjų sąm- 

būrys balandžio 26 d. 7 vai. vak. 
lietuvių svetainės salėje suvai
dins trijų veiksmų Vyt. Alanto 
pjesę “Sąmokslas prieš savo- 
sius”. Vaidins V. Zebertavičius, 
K. Gricius, D. Mikaitė. I. Lauri
navičienė, L. Mingėlaitė, S. Dja- 
sevičius, Al. Pėsys, Al. Rjasevi- 
čius, S. Zebraitis ir N. Sirtautai- 
tė. Režisorė: Z. Arlauskaitė — 
Mikšienė, Rež. pad. — I. Lau
rinavičienė.

Primename“ mieliems skai
tytojams, kad kreiptų dėme
sį į šiame laikraštyje deda
mus skelbimus. Skc.bdamie- 
si mū vi laikraštyje, i’ę T'~?- 
sideda prie mūsų laikraščio
išlaikymo: todėl yra verta, lietuvių kultūros kongresui ir 
kad ir į juos būtų atsižvelg- dainų šventei, 
ta. Be to. skelbimai yra ir 
pačiu skaitytojų patogumui: 
perskaičius skelbimus, ne
reiks sukti galvos, kur pirk
ti. parduoti ar išnuomoti

Darbininko įžeidėjai.

TRECIOJI SESIJA
posėdžiavo 1957 rūgpiūčio 

31— rugsėjo 2 Chicagoje. Da
lyvavo 19^ Tarybos narių. Tary
ba išklausė prezidiumo pirminin
ko ir valdybos pirmininko bei

SUPF.R1OR PIECEGOODS CORP.
Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

tx*i vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos. šalkos

! Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

700 Orchard $». Now York Z N. Y. 
Kampas Houston St.
Tetef. AL

* Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite aavo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UZKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas šaknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muilas* ui vilnonas srti.-uksu* yra mažesnis. n**Ku už pa>iQtA-« ,«ukn*M**a 

— atlaikas paliom pridnaiuiausiom luiiuuin
/imiu BUmrtv jutim mfllo 3 stambios krautuvas

118-125-130 ORCHARD ST„
cor. Oeiancey. NVC. <JR 5-4525

S. R*vk*wt>in« kraii»«ir*s— kalbam* mslAkal. l^nklAkal Ir tikraini*>ti*k*i 
krautuves atviros KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS, išskyrus 

SESTAOIENIUS. NUO 9 RVTO IKI 6:30 VAKARO 
AtsiiieSkite šį skelbimu kuris bus ypatingai Įvertintas

Vilnoni* iA ritiniu ir

S. BECKB61BH, Ine.,

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųstį į Lietuvą gausite:

i

Waterbnry, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės ’ 

šventę minint Waterbury, Conn. 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
suaukota 1,250.25 dol Aukojo 
po 50 dol. Ed. Statkevičius dr. 
P. Vileišis ir lietuvių Bendruo
menė. Po 25 dol. — T. A. Matai 
V. Šidlauskas, Ateitininkai. San
daros 11 kuopa. Nepriklauso
mas Klubas ir VVaterbūrio, Mo
terų Vaižbos Klubas (20 dol.) 
Po 15 dol. — J: Pagareckas, 
Katalikų Federacijos 22 skyrius 
ir Sporto Klubas. Skladaičiai — 
13 dol.

Po 10 dol. A. J. Brazauskai, A. 
K. Campės, A. O. Dirgėlai, dr. 
M.A. Deveniai, Krikščionių De
mokratų Skyrius, A. Kudirka, 
Karių Ramovė, L. Kuzmickas, 
Lėvanų šeima. Lietuvių Moterų 
Klubas, Lietuvių Darbininkų 
S-gos 5 kp. Laukaitis. J. Muraš- 
ka, A.J. Madeikial J. Mažulai- 
tis, A.F. Petrauskai, dr. A.V. 
Šmulkščiai. SLA 11 kp., Stepu- 
lionis. MJ. Taruškal J Trečio
kas, dr. V. Vileišis, V. Vaitkus. 
J.V. Puodžiukaičiai, Žukauskai 
J. Bruogis

Po 7 dol. — Petruškevičius,
J. Srugis. 1

Po 6 dol. — Ed. Bazėnas, I 
Pesių šeima. O.M. Tonkūnai. |

Po $5.75 dol. sudėjo lituanis
tinės mokyklos mokiniai.

Po 5 dol. A. Aleksis, Tautinė 
S-ga. A. Bartkus, K. Budvilas,
J. Bendleris, Bogušas, J.E. Dre
vininkai. J.A. Davicikal A Dzi-- 
midas, M. Gureckas. Karmūzų 
šeima. Z. Klivečka. Kaniaušiai. 
Katarskas, J. Kazlauskas, V. 
Kuzmickas, Kiemaitis. Tretinin
kai. M. Kašėtaitė. A. Kilmann, 
Kausyla, P. Krugelis, I. Kutelis,
K. Kiaunė. Lapinskas, V. Liz- 
auskienė, Lipeika, Lietuviu R.K.

161 Orchard Street. New York 2, N. Y. f 
TeleLGBS-SlM

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

SIUNTINIAMS I LIETUVA! j
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnoniu medžiagų vyrų kostiumams t 

i, švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. 4
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo | 

luholesaleį kainomis. J

K and K FABRICS !
Elizabeth, N. J. į

Tel SL 4-1711 Į
1158 East Jersey Street,
PRIE CITY SAVINOS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

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

Perkant - parduodant namus, ar iš
matyli veiksmą, vykstanti šiais 
laikais.

Pakvietimus į vakarą galima 
įsigyti iš anksto Dirvos redakci
joje, Spaudos kioske, pas Atei
ties klubo valdybos narius ir 
prie įėjimo į salę nuo 5 vai. vak.

Vaidinimui pasibaigus, seks 
šokiai Veiks bufetas ir galima 
bus skaniai užkąsti ir išgerti ’Susiv. 11 kp* A. Vatonis, A. Mel- 
kavutės.

Tai pirmas Detroito dramos 
sambūrio Clevelande pasirody
mas šiais metais ir tikime, kad 
salė bus perpildyta.
Clevelando Ateities klubo Val-

nuomojant butus, įvairiausiais ap-
di*audos reikalais, federalinio ir vals
tybiniu taksu (Income Tax) užpildy*

ninkas. Majoras, Miklinevičienė, 
Marūnai, B Maurutis, J. Mont- 
vidas, Maldos Apaštaliavimas. 
Mariosios Liet, bičiuliai Trem
tinių d-ja. Tėvynės Mylėtojų d- 
ja Taruskevičius, J J’. Trečio
kas. B. Mačiulaitis, M.. ,Nagurs- 
kis, Norkeliūnų šeimą, E. Na
vickas, A. Grantas, Paškevičius, 
J. Paliulis, A. Paliulis. K. Parulis 
J. Puodžiūnas. Juozas Puodžiū
nas, V. Rauba. J. Raugalis, J. 
Skruzdys, O.A. Saulaičiai. KT. 
Seliokal Mrs. Snydęr, M. Švel- 
nytė, J. Šatas, J. Teraila, J. 
Toleikis, A.J. Gyliai. Gaižutis. 
Ražančiaus d-ja. P. Kevinas. S. 
Urbšaitienė. D. Venslauskaitė, 
G.V; Valiuliai, B. Vasinauskas. ( 
J. Valys. K.M. Vameckai, Valai
čių šeima, A. Vaišnys. T. Visoc
kis. P. Jakubauskas. Moksleiviai 
ateitininkai. J. Zujus, K. Žilins
kienė, Žemaitaičių šeima.

Po 4 dol. — Bajeliai ir EC. 
Boguzai. Po 3 dol. — J. Gelum- 
bauskas. A. Jazukaitis. Antanas 
Jazukaftis. B. Grušaitienė, A. 
Mazurkevičius. L. Kogells, P. 
šllšnius.

Kiti aukojo po mažiau ir dar- 
kiti nenorėjo pavardžių skelbti.

Visiems aukotojams ir pami
nėjimo dalyviams, kurie savo 
aukomis ir dalyvavimu prisidėjo 
prie Lietuvos laisvinimo kovos, 
Waterbūrio Ą.LT. Skyriaus Val-

ti. pirkimui piniginiu perlaido (Mo 
ney Orders),

Kreiptis — '

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

TEK M 7-4477

šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai vak., 

sekmadieniais — 1 vai. p.p. Egi 5 vaL vak.

ŽODY N A S
A. LAIJO

Lietuvių-Anglų ir
Angių-IJctuvių

Kaina $14

Pinigus Į|iųsti kartu so 
užsakymu

DR. D. PILKĄ 
546 E. Broadw*y 

So. Boston 27, Mmn.
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^SPORTAS
VII Žaidynės OeveUndo/

Clevelandan praėjusį savait
galį buvo suskridę keli šimtai 
lietuvių krepšininkų, tinklinin- 
kų ir stalo tenisininkų iš JAV 
ir Kanados. -

Krepšinio varžybose iš 6 kvali 
fikuotų komandų vyrų grupėje 
meisterio titulas teko studen
tiškai Chicagos Lituanicai. Dar 
1954 ir 1955 ji buvo prąsistū- 
musi iki baigmės, bet tik da
bar varžybas baigė laimėjimu, 
už kurį Lituanicą galima tik 
pasveikinti, nes to verta ir sa
vo simpatišku žaidimu ir lietu
vių kalbos vartojimu (ar ne vie- - 
nintelė tokia, komanda?).

Krepšinio žaidynių lygis bu- . 
vo kiek žemesnis, negu perei- ___
tais metais Toronte, bet vis dėl
to pasitaikė įdomių momentų. 
Jau pirmose rungtynėse Water- 
burio Gintaras išmušė iš varžy
bų nepilnu sąstatu atvykusius 
Detroito Kovo ^atstovus, o ant- 

. rase rungtynėse Brooklyno LAK 
nustebino savo silpnumu, te

įveikdamas jauną Clvelando 
žaibo komandą vos 47:42. Pu- 
siaubaigmėje Toronto Aušra į- 
veikė nuvargusį Waterburio Gin 
tarą. Pastarieji pradžioje visai 
gerai priešinosi ir tik vėliau pa- (bal. ‘ 13 d.) turės

FOSTER FURCOLO, Massachusetts gubernatorius, Bostone pra-

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Ignas Žalys, Montrealio 
pirmenybėse buvo pųstaškiu 
priešaky Reiterio, bet IT ra
te Žalys sulošė lygiom su 
Courtney, o Reiter įveikė 
Siklos ir vėl abu susilygino 
dėl pirmavimo, turėdami po 
9 taškus. Paskutinis ratas 

nulemti 
sidavė. kam atiteks Montrealio meis-

Šių rungtynių metu, deja, tu- terio titulas. Reiter susitin- 
rėjome įvykį, kuris ne tiktai su- ka su pernykščiu meisteriu 
drumstė žaidynių nuotaikas, bet . Joyner, o Žalys su Witt. Lin- 
ir skaudžiai paliečia visą mūsų 
išeivijos sporto gyvenimą. Karš
takošis Kulys iš Toronto pirma
sis įsirašė savo vardą į mūsų 
sporto mušeikų lapą. Apie šį rei
kalą pasisakysime vėliau.

Taigi, Toronto Aušra kvalifi- 
kuojasi baigmėm Kitoje grupėje 
dėl patekimo baigmėn kovoja 
Chicagos Lituanica su pernykš
čiu meisteriu — Brooklyno Lie
tuvių Atletų Klubu. Brooklynie- 
Čiai, vargę visą naktį autobuse, 
žaidė antrąsias rungtynes, či- 
kagiečiai ši kartą gudriatt pa- skyriuje įvardina iš National | 
sielgė, atvykę jau penktadienio Chess Massachusetto ;
vakarą į Clevelandą. Jie stojo žaidėjus įkeltus į JAV meis-

mūsų žaliui geros

Schoolboy turnyro 
įvyks balandžio 26

kėkime 
sėkmės!

Mass. 
baigmė
d. Boylstono klube Bostono 
reprezentantų skaičiuje yra 
Gediminas Kuodis, 13 metų 
iš Arlingtono St. Agnės mo
kyklos. Į baigmę, greta Bos
tono, suvažiuoja Worcesterio, 
Springfieldo, Attlebono ir ki
tų miestų dalyviai.

Bostono Sunday Globė, 
bal. 13 d. laidoje, šachmatų

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke paieškomi asmenys

Bardauskas, Bronius, sūn. no Worcester, Mass.
Povilo, iš Raseinių ap. Putelis, Petras, sūni

Bumiauskas, Ignas zimiero,
Gajauskas, Aleksandras, Šimkus, Morta,

nuo Mažeikių ]
Čepulis, Jeronimas, kil., 

nuo Dūkšto, sūnus Mykolo. 
Černiauskas, Leonas, sūnus . 
Karolio — prašoma atsiliep
ti jo našlė ir vaikai.

Danenas, Petras ir Stasys, 
Iš Jadagonių k., Lekėčių v., 
Šakių ap.

Dudėnas Antanas, sūn. 
Justo

Grigaitis, Antanas,, sūnus
Antano, ir jo sūnūs

9359 Mendota Avė., Detroit 
4, Mich.

R. Arlausko partija,_ lai
mėta Australijos korespend. 
pirmenybių baigmėje. Balti 
F. A. Crowl (Vic.), juodi — 
R. Arlauskas (S. Australija).

1. f4 d5 2. b3 Zf6 3. Rb2 
d4 4. Žf3 c5 5. c3 Žc6 6. Že5 
g6 7. Ž:Ž b:Z 8. c:d c:d 9. V 
c2 Rg7 10. e4 d:e 11. V:c6+ 
Rd7 12. Vcl Bc8 13. Rc4 
e:d+ 14. Ž:d2 Vb6! (neduo- 

rakiruotis). 15. Ke2 0-0 
Bfl Žd5! 17. R:g7 Ve3+ 
Kdl K:g7 19. h3 Žc3+ 
Kc2 Rf5 4-21. Kb2 Že2

16
18.
20.
Balti pasidavė.

Arlauskas

ir Juozas
Gužauskienė — Jucytė, 

Ona, duktė Juozo, iš Taura
gės ap.

Jacevičius, Antanas
Jucytė — Gužauskienė, 

Ona, duktė Juozo, iš Taura
gės ap.

Jukna, Stanislovas, g. 
1922 m.

Kleismantas, Pranas
Klidienė — Klotz, Morta
Klodz — Klidienė, Morta
Korkuzas, Aleksas ir 

centas, ir sesuo Kazė
Lileikis, Eduardas,

Adomo
Liubinas, Gediminas, 

nūs Vinco
Lorenz, Georg, gimęs

metais. 1943 metais buvo Po- 
sen, Warthegau

Lubik, LarryA.
Mačiukas, Mamertas, 

vena Kanadoje

Putelis, Petras, sūnus Ka- ! 
zimiero,

Šimkus, Morta, ' gyveno 
Laflin St., Chicago. III.

Smilgus — Žemaitytė, Ele- , 
na, duktė Jokūbo

Statkus, Antanas ir Mar
tynas, sūn. Vinco, iš Čekiš
kės vai.

Tiškinienė, Kotryna, pra
šo atsiliepti savo sūnų

Vilkevičius, Jurgis
Volkas, Adomas, iš Peiks- 

vų k., Kėdainių apskr. 1
Voroneckas, Pranas, sū- 1 

nūs Vinco, kilęs nuo Duktšo 1 
Žemaitytė — Smilgus, Ė- i 

Iena, duktė Jokūbo
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of Li- 
thuania 41 West 82nd Street

New York 24, N. Y.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

TELEFONAS: 
APplegate 7-0348

8423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-
Darbas garantuotas, atliekamas* 
prityrusio techniko, pripažinto BOA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

F U N E E A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SUMMER CAMPS į

Vin-

sūn.

1905

gy-

kovon visai pailsėję. Nors LAK terf ekspertų klases Ka- ‘ 
buvo nepilno sąstato, be Kurylos ^MerkiT^ South Bostono 
ir kitų, vis dėlto senasis meis- _ g

Crowl

Makauskas, Miniūs, gyve
na Kanadoje bene pakeitęs 
pavardę į Miniusevičius

Matulevičius, Petras, sū
nus Antano, kilęs iš Šiluvos 
(“šidlavos”), Raseinių apsk.

Mikulevičius, Vincas
Milašaitė, Aleksandra, 

duktė Motiejaus
Miniotas, Povilas, sūnus 

Prano
Miniusevičius (buv. Ma

kauskas), Minius, gyvena 
Kanadoje

SUMMITV1LLE, N. Y. 
For Boys — Six to Fourteen 

A PERFECT SPOT FOR 
A PERFECT VACATION
Fme location —■ Fine Food 

Modern facilities
Camp Fordham with 500 aeres of 
rolling hills and woodlands is to- 
cated on a privalė lake high up in 
the picturesque deer-country of the 
Catskills. A perfect spot for a 
real boy’s vacation.

Low weekly budget rates
Catalogue on Reque6t 
HAROLD BEAL
96 E. 236th St.
Bronx 70, N. Y.

Call FAirbanks 5-5821

VACATIONS

DAUGHTERS OF ST. PAUL.

teris pigiai nepasidavė. Pradinę 
Lituanicos persvarą atletai ne 
tik atsvėrė, bet ir pasuko savo 
naudai čia pasirodė jau nuovar-

sachušetto ekspertų. Pažy
mėta, kad Kazys Merkis stor 
vi labai aukštai dar kitame 

. . , ... (Chess Review) Postai Chess
gio žymes, nors kėlinys baigtas atvirtas iž veik

keturių tūkstančių žaidėjų!
Connecticut — Massachu

setts valstijų komandinės 
rungtynės 30 lentų, bus 
Bostone, gegužės 25 d. Į 
Massachusetto rinktinę pa
kviesti visi lietuvių pirmos 
komandos žaidėjai: Merkis, 
Šveikauskas, Keturakis, Kon- 
tautas ir Starinskas.

Detroito lietuviai pradeda 
turnyrą, kurio

Napeklys, Petras, iš’ Ute-Diagramoje padėtis po j , ,
14... Vb6!

380 MARLE AVENUE, HARTFORD CON’N

Malonei patarnauja i doviams naujai įruoštose pata.pos. 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Republic
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tel EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų,

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

DĖMESIO

■

deg-

Religious Articles
Greeting Cards
Stationery

THE 
LITTLE SHOPPE

762 Amsterdam Avė.
(at 97th St.) UN 5-0635

nos apskr. - -
Petkus, Petras, sūnus Jo

kūbo, g. 1921 m.
Petronaitis, Antanas

Pociunaitė, Juozapata, 
duktė Juozo, iš Užgirio (Užu
lėnio) k., šilų parap., Tau
jėnų vai.

Pukienė, Petronėlė, ir sū
nūs Juozas ir Pranas, gyve-

fnvite generous young ladies (14-23) 
to help bring Christ to souls and 
to propagate His doetrine of • kive 
among all peoples. regąrdless of Į 
race, color or creed. Ūse cf the i 
niost modern methods: Press, Ra- ! 
dio, Motion Pictures and T.V. o^ens ; 
a vast apostolic field to the most ( 
varied talents of young ladies. For J 
Information about these Missionary 
Sisters, write to:
Rev. Mother Superior, Daughters of 
St. Paul, 50 SL Paul’s Ave^ Jamai- 
ca Plain, Boston 30, Massachusetts.

COTTAGE FOR RENT

Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse
premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Kaina $2.00
Užsakymus siųsti: DARBININKAS,

Brooklyn 21, N. Y.910 WiIIoughby Avenue,

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

5 taškais LAK naudai. Antro 
kėlinio pradžioje senasis meis
teris dar laikosi, bet vėliau stu
dentai spūsletėja ir “iškrato iš 
klumpių”. Lituanica pakelia pa
sekmę iki 10 taškų persvaros, 
o paskutinėse minutėse ir galu
tinai pritrenkia nuvargusius ir 
rezignuojančius atletus. Lituani
ca laimi rungtynes 18 taškų skir
tumu. Jos laimėjimas visais at
žvilgiais pelnytas. Atletai gali
tik tiek pasiguosti, kad, būda- šachmatų 
mi pilno sąstato su sveiku Vyš- laimėtojas turės ketonų par- 
niumi bei normalios formos Kil- matčą su meisteriu Ka-
bausku. būtų gal ir kitaip bai- Škėma. Greta vykdomas
gę, o dabar tenka laukti sekan- turnyras jauniams. Turnyro 
Čių metų. Baigmėje Chicaga nu- reikalais kreipiamasi į vietos 
gali Toronto Aušrą ir laimi šachmatų vadovą M. Gvildį, 
1958 Š. Amerikos lietuvių krep- ’ '
šinio meisterio titulą.

tijų matčą su meisteriu Ka-

"Corne to Me

YOUNG MENI
Weekend Retreatš 

throughout JULY and AUGUST 
Amid the peace and guiet of the country

* Condųcted by the
Salesian Fathers of St. John Bosco 
write to: DON BOSCO RETREAT HOUSE 

Box 12, Newton, New Jersey 
LIMITED ACCOMMODATIONS

NOYAC—PECONIC BAY 
DE LUXE COTTAGES 

WEEK-MONTH— SEASON

K A B A R E TA S

VYT. BELECKAS, savininkas

Ar žinai, kad...
• Visoj Aihorikoj yra papro-

Jaunių grupėje laimėjimas te
ko Chicagos Neriai, įveikusiai 
Chicagos Baltijos Jūrą, čia tik- tys po tiesioginio darbo tvarky-

St Boniface Summer Day Camp

Lots & Cottages For Sale 
H. F. ROBERTSON, Noyac Road 

Sag-Harbor, L. I.
Phone Sag-Harbor 5-0697

REAL ESTATE

HOLY ROSARY PARISH 
IN ROOSEVELT, U I.

4 Rooms Bungalow with Porch 
. Stoker RadiatSr Heat. Partly Fin- 

ished Basement. Suitable. Elderly 
Couple or small family. Price $8,100 

. FR 8-4475

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susi r m 

kimams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) R:dgevvood

rai pažymėtinas aukštas jaunių ti savo namus, pačiam įsireng- 
žaidimo lygis. New Yorko LSK ti rūsius, sodus ir t.t. Per me- 
pirmose rungtynėse įveikė Chi
cagos Arą 46:31. bet vėliau tu
rėjo nusileisti Chicagos Neriai. 
Kovoje dėl trečios vietos Wor- 
cesterio Vytis nugali New Yor
ko LSK.

(bus daūgiau)

ELMONT ROAD & DUTCH BROĄDWAY, ELMONT EAST FISHKILL

DISPLAY

LIVING ROOM 3UITES 
ANO CHAIRS

tus šiems laisvo laiko užsiėmi
mas išleidžiama 2 milijonai dol. 
įrankiams nusipirkti

• Vokietijoje yęa apie 5 mi
lijonai automobilių; jų katastro
fose praeitais metais žuvo 12, 
000 žmonių. Vokietijos autostra
domis galima važiuoti 90 mylių 
greičiu. Tai ir pridaro tiek daug 
katastrofų.

• Deimantę pasaulyje kas
met iškasama dvi su puse tonos.Ali Work Done on Premises 

Rcpairctl. Rcstyled and Recovered. % procentų to skaičiaus im- 
Beautifully Ktted Jftpcovera Made d<>

G. & J. VAN DAM ’ lerių’ Dau8iausia deimantų var- 
367 5th Avė. south 8-5622. Brooklyn tojama pramonės tikslams: pio- 

vūnui, gražiniui, šlifavimui.
H. W. FEMALE

ENPERIENCED COOK Kas norėtų skelbtis Darbininke,

The Diocese of Rockviile Centre

FOR BOYS AND GIRLS, AGE 4 TO 14

Camp Season: June 30 to August from 9 until 2 — 
five weeks

Every day escept Saturday, Sunday and July 4

CAMP FE E; $20 plūs RegistraUon Fee of $2.00 mušt be paid in 
fuU at Ūme ot Registration. For 5 wecks.

PROGRAM: Arta and Crafts, Gamės, Dramatics, Story Telling, 
Baaketball, Ccloring. Chorai and Camp Singing, Nature Study, 

Indian Dore. Camp Fine, Movies. VolleybaU, Basebail and 
Swimming at Walcllffe Pool twice a week.

Special Registration for those who necd Transportation — cost 
$12.00 extra. Thursday evenings, April 17 and 24 from 7:30 
on in School Auditorium.

" Other RegistraUon: Thursday evenings in May and Junc in audito
rium. The camp is under the direction of the Amityville Sisters of 
St. Dominta asidsted by well qualificd lay athletic directora and 
counsellęrs.

desires work in Rectory. 17 
yeara experience, have refer- 
encojt — RA. 1-0233.

0010

Reverrnd Joseph Hack, Fantor 
Snter M. Venard, O. Directms

Served by the Par.shes of St. Mary's 
In Flshkill... In Poughkeepsie, by 
St. Peter... Holy Trinity.. Nativi- 
ty... Our Lady of Mt. Carmel... 
St. John The BapList... St. Jo eph.. 
St. Mary.
IDEAb SPOT FOR RETIREMENT

Worley Komes 
4-Bdr m Cpę Cods 

Ali Bedrooms Completely Finishcd
$12,500

—ALSO— 
4-BEDROOM CAPE CODS

2 Bedrooms Completely Finished
$11,500

3-Bdrm. Ranches 
$10,300

FULL CEI.LARS 
5 * 10% I>OWN '

Dtrections: Taccnfc Pkwy. to Rte 52. 
turn left to Rtc. 376, tum rlght to 
Rte. 82. Uim Icft on Rte. 82 to 
mocteta.

TELEPHONE; 
CARITO!. 6-3104

RAUDO VARNUI JAUZ^TUSMB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEU?YORKO 
lt-J. IR.CONN. APYUNKEJE KU- 
RISIESKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE K. DAINOJE.

DABAR.

MūncnoMos*joiūūbafAttikaiMini

HOPEVTELL .TlTNCTTON. N. Y



sučaižą

mas žurnalas anglų kalba, jau 
pasirodė ir šią savaitę išsiunti
nėjamas skaitytojam^ Ameri-į 
kos ir kitų kraštų bibliotekoms,’

Simne numeryje Kęstutis
Skrupskelis. apžvelgia komuniz-

Sužiedėlis rašo apie šv. Kazi
mierą, Vincas Trumpa apie Bal
tijos problemas, Leonardas J. 
šimutis supažindina su muziką 
nepriklausomybės laikais; iš 
Aidų perspausdinamas dr. M. 
vorobiovo straipsnis apie M. 
Dobužinskio kūrybą, duodama

sekmadienį, balandžio 13, 
tuoj po sumos mažojoje pa
rapijos salėje suruošė nau- 

\ jo vargoninko Vlado Baltru
šaičio sutikimo pietus, kurių 
metu buvo pasikeista nuo- 
širdžiomis kalbomis ir pra
matyti ateities darbai.

Rūtos radijo ansamblio
choristai ir šokėjai balandžio 

20, sekmadienį, atliks lietuviš-
■■ ką programą- tarptautiniame Juozo Grušo novelės “Už saulę 

festivalyje, kuris rengiamas 
Stuyvešant Casino, 140 Second 
Avė., prie East ’4 St. New Yorke. 
Pradžia 7:30 v.v.

Bendruomenės Tarybos' rinki- 
r mai ’

bus balandžio 27. Bus renka-
- ma Taryba ir atstovai į pasau

lio lietuvių seimą, kuris įvyks
. vasarą New Yorke.

New Yorko LB apygardos 
valdyba vykstančių rinkimų pro
ga išleido atsišaukimą į. New 
Yorko ir apylinkės lietuvius, 
kad rinkimuose uoliai dalyvau
tų. Tame atsišaukime rašoma: 
“Dalyvaudami LB rinkimuose, 
pasireikšime kaip uolūs lietu
viai, o tokiais šiuo tragiškuoju 
Lietuvos kraštui laikotarpiu pri
valo būti visi lietuviškojo krau
jo broliai ir sesės. Tad visi į 
rinkimus, visi prie urnų.”

Aldona Kepalaitė,
pianistė, balandžio 15 skam

bino Camegie Recital Hali New 
Yorko' kompozitorių grupė; 
rengtame koncerte. Programo
je buvo išpildyti nauji, dar ne
girdėti kūriniai. Aldona Kepa
laitė su pasisekimu atliko Ka- 
ren Andree Corning Baladę pia
nui.

ba. Lituanus žurnalą dabar re
daguoja dr. P. V. Vygantas, re
dakcinę kolegiją sudaro: K. čer- 
keliūnas, A. Landsbergis, K. 
Skrupskelis, Ą. Staknienė. Te
chnikinius žurnalo reikalus tvar
ko G .Penikas.

SoL V. Baltrušaitis,
neseniai atsikėlęs iš Chi- 

cagos ir pradėjęs eiti vargo- 
ninko pareigas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, su žmo
na ir sūnumi lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

KONCERTUAJA JAUNOS JĖGOS
Balandžio 26 Apreiškimo pa

rapijos salėje studentai ateiti
ninkai rengia pavasario koncer
tą, kurio programą išpildys pri
augančios meno jėgos. Praeita
me numeryje rašėme apie akto
rių Juozą Daubėną, šokėją Li
ną Skučaitę, dabar supažindina
me su Alvydu Karaša ir Diana 
Papievyte.

Alvydas Karaša —tai vienas iš 
‘rimčiausių priaugančių solistų, 
kurį studentijos karta greitai 
perduos plačiajai v&iomęneA 
Reta yra užtikti bosą, o tuo la
biau — gera boso balsą. Alvy
das — baltimorietis, balsą pra
dėjo lavinti jau 1952 metais. 
Jis studijavo Peabody konserva
torijoje Baltimorėje, ir ten pat 
balsą lavimo pas Josephine Mc- 
Tjnighlin.
_ Konservatorijoje, kaip vie- me pavasariniame koncerte, kū
nam iš daug žadančių mokinių, ris įvyks bal. 26 d.,T6 vai. Ap- 
Alvydui tekdavo koncertuoti! 
maždaug kas mėnesį. Svetim
taučių publikos Alvydas yra la
bai mėgiamas — amerikiečiams 
koncertavo Baltimorėje, Phila- 
delphijoje. New Yorke, Cleve-

' landė, Washingtone ir Annapo- 
lyje.

1955-56-57 metų operos sezo-

BOSTON, MASS.

PATIKSLINIMAS -
Prašau patikslinti Darbinin

ke, antradienio 28 nr,, aprašyta
me New Yorko katalikų seimely
je mano perskaitytą raportą Kat. 
Federacijos jaunimo stovykla
vietės reikalu.' Yra pasakyta: 
New Yorko J.S.G.K. narys A 
Maželis, turi būti inž. A. Mažei
ka, ir visoje Amerikoje aukų 
surinkta 28,000 dol, turi būti 
38,152.59 dol

K.J. Kruštnskas

Diana Papievytė

NEWARK, NJ.
Margučiu balius. Kadangai

nu metu dainavo Baltimorės Ci- d 
vic operos chore vienuolikos o- 
perų pastatymuose.

Lietuvių tarpe Alvydas taip 
pat entuziastingai priimamas, o 
ypač jo kolegos studentai ne- j 
kantriai laukia Alvydo pasiro- ! 
dant įvairiuoste koncertuose. Lie- i 
tuvišką publiką jis žavėjo savo 
kultūringai apvaldytu bosu Bal- : 
timorėje, Philadephijoje ir De
troite.

Alvydas yra solo koncerta
vęs viso per aštuoniasdešimt 
kartų — kas ypač jo amžiui tik-. 
rapyra labai daug.

Šiuo metu jaunasis sostas 
studijuoja inžineriją Maryland 
universitete.

New Yorko visuomenei" Alvy
das bus girdimas pirmą kartą 
studentų ateitininkų rengiama-

reiškimo parapijos salėje.
Diana Papievytė — rytiniuo

se Amerikos pakraščiuose jau 
spėjusi užsirekomenduoti kaip 
gabi pianistė solistė ir akompa- 
nijatorė. Ypač iš studentų ren
giamų koncertų sunku prisi
minti bent vieną, kuriame Dia
nos pirštai nebūtų lakstę klavi
šais.

. Ji studijavo pianiną ir peda
gogiką penkis semestrus Hart
ford College of Music. Dažnai 
tekdavo koncertuoti kolegijos 
rengiamuose rečitaliuose.

Diana yra pasirodžiusi kaip 
solistė ir akompanijatorė Detroi
te, Chicagoje, New Yorke, Phi- 
ladelphijoje ir Hartforde. Daž-

PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai, moti

nai uošvei močiutei ir sesutei 
a.a. Sofijai Šimukonienei 

. . mirus, mūsų giminėms, drau-
Dariaus — Girėno pamink- gams velionės prieš užgavėnes dėl sniego pū-

las statomas mieloms draugėms ir bendra- 84 neįvyko šv. Trejybės para-
Komiteto pirmininkas Jo- darbėms velionės lankymą PU05 rengiamas blynų balius, 

nas žaltys praneša, kad ba- k dovanas ligos metu mums' tai ateinantį sekmadienį, balan- 
landžio 21, pirmadienį, 10 pareikštą užuojauta žodžiu ir <^0 20> ruošiamas margučių ba
rai ryto Lituanicos aikštėje apsilianky.

mą, už vainikus, gėles, už užpra- 
Sytas šv. Mišias ir už palvdėjimą tam Iškilmes bus mažos .,j kapus—reiškiame visiems nuo-

Moksleiviai ateitininkai . širdžiausią padėką
Ypatingai gilia padėką reiš

kiame: gerbiamam Dr. Antanui 
Starkiu už jo didelį rūpestingu
mą ligos metu; E. ir E. Noakams, 
E. Vaišnoraitei, štarulienei, Jo
nui Kamenkai, G. ir A Skais- 
čiams, Onai, Viktorui , ir Stasiui 
Kilikauskams, L ir S. Babaliaus- 
kams, P. ir D. Brazdžioniams, 
A ir R. Petkaičiams, J. ir T. Bal
takiams, Enzinienei, M. ir B. 
Abromaičiams, Žilinskienei ir 
jos dukrai Rimai, Alonderiui, 
R. ir L Šidlauskams ir Cesna- 
vičiams už visų didelį nuoširdu
mą ir gilų atjautimą liūdnose 
mums valandose. Kun. Račkaus
kui td atlaikytas gedulingas šv.
MiSasir už palydėjtaą į kapus. prašom-
Laidotuvių direktoriui Stephen - - -
Aromiskiui už nuoširdų patar-

1 X Ieškomas 4-5 kambarių navimą ir visiems bet kuo pri
būtas Woodhavene ar Rich- sėdėjusiems, palydint velionį į 
mond Hill apylinkėse 3 as- amžino poilsio vietą.
menų šeimai, mergaitei 3 me- Jonn Simukonl*
tų. Prašome praneštu telefo- Algirdas Bimukonis su šeima 
nu AX 6-8344. ir Kęstas Vecenki*

Brooklyne bus

balandžio 12 išleido savo kuo
pos laikraštėlį “Jaunystės Ke
liu”. Biuletinį leidžia kas mė
nesį. Duodama kuopos žinių, 
sporto žinių, įvairenybių, juokų. 
Redaguoja kolektyvas: G. Nau
jokaitis, E. Adomaitis, E. Remė- 
za. Biuletenis siuntinėjamas ir 
kitoms moksleivių ateitininkų 
kuopoms.

New Yorko skyriaus narių 
susirinkimas bus šį penktadie
nį, balandžio 18, 7 v.v Apreiš
kimo parapijos mokyklos kla
sėje. Visi nariai prašomi daly
vauti Bus kalbama apie važia
vimą į Philadelphiją, kur balan
džio 26 vyks studijų dienos.

Alvydas Karaža

ŽINIOS

Linksmas vaidinimas
Balandžio 27 d. į Bostoną 

atvyksta šv. Pranciškaus 
Lawrence, Mass. parapijos 
dramos mėgėjų ratelis, ku
ris 3 vai. p.p.. šv. Petro para
pijos salėje suvaidins 3 
veiksmų komediją. Pelnas 
skiriamas Jėzau? Nukryžiuo
tojo seselių vienuolyno kop
lyčios statybai Brocktone.

nai akompanuoja Hartfordo vy
rų chorui. —

šiuo metu Diana studijuoja 
vokiečių irprancūzų kalbas Con- 
necticuto universitete.

Nuostabu yra tai. kad ši jau
na pianistė šalia studijų ir il
gų piano praktikos valandų ran
da laiko aktyviai dalyvauti lie- • 
tuviškame studentijos gyveni
me. Ir čia nesiriboja viena 
organizacija, šiuo metu Diana 
yra Hartfordo stud. Sąjungos 
skyriaus pirmininkė, ateitinin
kų draugovės korespondentė; 
ilgesni laiką buvo Skaučių Ryti
nio Rajono vadeivės sekretorė, o 
šiuo metu vadovauja Hartfor- ' 
do jaunesnėms skautėms.

Diana ir bus vienintelė kon
certo dalyvė, kuri New Yorke 
jau yra pasirodžiusi bent kele
tą kartų.

, Balandžio 27 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks 
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimelis. Bostono rėmėjų 
skyrius balandžio 18 d. 8 vai 
vak. šv. Petro parapijos sa
lėje šaukia narių susirinki
mą, kuriame bus renkami 
atstovai. .

BARASEVIČTCS ir SŪNŪS ! 

F U N E R A L HOME į 
254 W. Broadway

South Boston, Mass. I
JOSEPH BARACEVICIUS į 

Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrevr 8-2590

FTNEBAL HOME

197 Weteter Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius

liūs! pradžia 4 va. p.p. šeiminin
kės paruoš skanius valgius. Vy-* 
tai pilstys gardų alų ir stipres
nius gėrimus. Jaunimas galės 
pasišokti grojant gerai muzi
kai.

Klebonas prel Ig. Kelmelis 
nuoširdžiai kviečia visus para
pijiečius ir draugus atsilankyti.

N.W.

IEŠKO
The Detroit Bank and Trust 

Company, Savings Department, 
Vernor-Junction Office Nr. 2, 
Detroit 31, Michigan ieško Ade
le Bemstiene, gyvenusos 1942 
15th, Detroit 16, Mich. ir prieš 
5 metus mirusios Brooklyne, 
giminaičių ar turto paveldėto
jų. Ji tenai turėjo įdėjusi pini
gų, pažymėtų Savings Passbook 
No. 66652. šiuo reikalu turį ko-

minėtu banku.

PARDUODAMAS 1 šeimos 
su 4 kambariais ir vonia na
mas; 79-03 262nd St., Florai' 
Pk., N. Y. Galima pažiūrėti 
bet kada. Tel.: FI 7-4593.

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykbms.
— - • - siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok

j savo dėmes).

AND TRAVEL C0, INC
Pralinksmink savo giminės, siuntiniu, kurs j 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj

GENERAL PAR
(UCENSED BY THE U48J8.R.)

135 West 14th Street, CHetoea 3-2583 New York 11, N. Y
firma gavo U Inturisto Maskvoje ieidims siųsti siuntinius j visas Sov. Sąjungos respublikas 

Gailina siųsG tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

Pristatymas garantuojamas. Kiekvienai siuntiny* apdrausta*. Turime neribotą pasirinkimą prekių. 
Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadienius nuo 9 vaL ryto iki 4 v. v: 

332 Filhnore Avenue
Buffalo 6, New York

Tel. MOhawk 2674

116 East 7 Street, 
Nevr York, N. Y. 

Tel. YU 2-8388

135 Wert 14th Street, 
NfW York H, N. Y. 

TeL CBetKA 3-2583
900 Literary Boad, 
Clevttabd 13, Okfo 
TpL TOw*r L-M81

1139 Jos. Campau, 
Detroit 12, Mdu 

Tai, TOsnmMI l-Ml

632 W. Girard Avė., 
Phfladelphia 23, Pa.
T*L WAM 5-MFTt

Toronto kvartetas Brooklyno spūstyje
Ateities žurnalo pavasarinis 

koncertas, įvykęs balandžio 13, 
sekmadieni. Apreiškimo para
pijos salėje, turėjo didelį pasi
sekimą. Dar prieš penkias buvo 
užimtos visos sėdimos vietos, ir 
kas pasivėlino, tam teko stovė
ti. Salė buvo kimšte perkimš- 
ta. Žmones sutraukė nauja, dar 
New Yorke negirdėta ir nema
tyta programa, kurą išpildė V. 
Verikaičio vedamas vyrų’ kvar-

Sportiškas vakaras
šv. Vardo draugija balan

džio 19 d. parapijos salėje 
rengia vakarienę, kurioje da
lyvaus keletas žymių Bosto
no sportininkų. Pasivaišinus 
ir pabendravus su sportinin
kais, seks dar keletas gra- 

, žiu kino filmų.

Lietuvos dukterų draugija
parapijos salėje prie E. 

7-tos gatvės rengia viešą ar
batėlę. Svečius vaišins karš
ta arbata ir pagal savus re
ceptus keptais sausainiais.

Steponas ir Sofija Kiliuliai 
balandžio 19d. švęs 25 m. 

vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Jų intencija šv. Mi
šios tą dieną bus 8 vai. ryto 
šv. Petro bažnyčioje.

Juozas ir Marijona Jeske- 
vičiai

balandžio 13 d. atšventė 
50 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktuves, šv. Petro baž
nyčioje 10 vai. ryto jų inten
cija šv. Mišias aukojo jų sū
nus jėzuitas kun. Vladas, o

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aroniiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn. N. Y.

būdžio. bet gerai išpildyta. Tai 
ir sudarė kvarteto pasisekimą.

Kvarteto ir solisto dainas gra
žiai pianinu lydėjo muzikas Sta
sys Gailevičius.

Pirmoje ir antroje koncerto 
dalyje buvo įterpta po vieną 
Elenos Kepelaitės šoki; Tai ką 
yra matęs vakarų vėjas (muzi
ka' Debussy) ir indų Šokis (ori- ___ ____________ _________
ginali muzika). Antrasis labiau 'pamokslą” pasakė ■ jėzuitas 

tetas iš Toronto, akomponuo- A^u^kžT^id^o priTkS- kUn* Mėšiys" -Palaimiin- 

jant St Gailevičiui, ir išraiš
kos šokio menininkė Elena Ke
palaitė, kuri šiuo metu gyvena

' Putnam, Conn, '
Kvartetą sudaro: Justinas Zu- 

brickas — n baritonas, Alfre
das Brazys — baritonas, Anta
nas Žiobakas — II tenoras ir 
Herbertas Rožaitis — I tenoras. 
Kvartetas pradėjo programą su
dainuodamas: Sparnų giesmė—
J. Brazdos, žinau mergelę vie
ną — Al. Mrozinsko, Draugai, 
pakelkime taures — A. Račiūno.

V. Verikaitis solo padainavo 
sunkias ii* sudėtingas dainas;’ 
Pabėk, bareli, — V. K. Banaičio, 
šėriau žirgelį — J. Žilevičiaus, 
Ant kelio pavasario mano —
K. V. Banaičio. 

Pirmąją dalį kvartetas baigė
lengvom dainom: Rožės tango 
(kvartetui paruošė A. Mrozins- 
kas), Naktis — A. Vanagaičio, 
Spaudos balius — J. Banko. 

Antrąją koncerto dalį pradė
jo kvartetas ir solistas. Viena 
iš gražiausiai nuskambėjusių 
dainų buvo Skausmas — F.O. 
Tosti, kur fone girdėjosi Avė 
Maria. Dar padainavo G. Rossi- 
ni — neapolitanišką tarantelą. 

Toliau kvartetas išpildė opere
tinio pobūdžio dainas: Pasaulis 
ilgis aukso spindulių — E. Sei- 
tz. Uosto žiburiai — J. . Kenedy 
ir H. Williams, Gerk, gerk (iš 
“Student Prince”) — Romberg. 

Solistas V. Verikaitis padai
navo ariją iš “Sevilijos kirpė
jo”. Koncertą baigė kvartetas 
lengvom dainom: Rudens lapai 
— J. Kosma, Uodas — Blis, Mes 
susitiksime ir vėl — (paruošė 
A. Mrozinskas). 
' Publika dainas prėmė labai 
šiltai. Solistas, tiek kvartetas ne-

. - - mą suteikė parapijos klebo-
certo paįvairinimo. Elena Kepa- nfls p^- Virmauskis. Po 
laite šitame koncerte tik trum- pamaldų buvo iškilmingi 
pam prisistatė, gegužės 17 Car- pįetūs tautininku salėje. Ju- 
negie mažojoje salėje ji duoda bilijatai dėkodami Dievui už 
savo šokių koncertą.
4f Scena buvo papuošta dail. 
Ados Korsakaitės padarytu sky
du — šv. Jurgiu. Jo piešinys 
paimtas iš Ateities viršelio ir 
pervestas ^gipsinį reljefą.

Po koncerto vyko šokiai, gro
jant R. Butrimo orkestrui.

Šia proga koncerto rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja visiems pro
gramos išpildytojams, koncerto 
dalyviams, o taip pat ir visiems 
prisidėjusiems savo darbu ar 
auka prie koncerto pravedimo 
bei pasisekimo. Kartu atsipra
šome visus tuos mielus sve
čius, kuriems pritrūko vietos 
atsisėsti.

sveikatą, šeimos laimę ir
gautas malones, šv. Petro 
bažnyčiai padovanojo rūbų, 
vartojamų laiminti švč. Sakara- 
mentu.

Krikštai
šv. Petro parapijos bažny

čioje pakrikštyta:
Kovo 29 Tomo Gerbuta

vičiaus ir Marijos Nersessian 
— Gerbutavičienės sūnus 
Mykolo ir Jono vardais. Tė
vai gyvena 37 Joyce Hays 
Way.

Kovo 29 — Tado Vallis ir 
Lili j anos Arčekauskaites — 
Vallis duktė Janės ir Mari
jos vardais. Tėvai gyvena 26 
Story.

WHIL — 1430 kUocyde* — Medford, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo U iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite k* 
nors pasveikinti ar pranešu, tai asmeniškai {duokite ar siuskite

O, Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Markei. 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrw<wd 7-144*; SOutb Boston S-»4I« ar

Kvartetas drausmingas, susi
dainavęs, grakščiai, privaidinda- 
mi apvaldė mikrofoną, be kurio 
perkimštoje salėje būtų buvę 
sunku. Jo pasirinkta programa 
įvairi. daugiau lengvesnio po-

LAISVES VARPAS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WHIL, 1430 kHocydaa 
lt - 8tf - M----DVCHvnif

WORC, 1310 kltecyklM 
vvQFCWWVrp 

Sėkmadleniais 
8 iki 8j30 vaL ryte 

VED6JAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St 

BROCKTON 18, MASS.
Tel JUniper 6-7209

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALE. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

, 660 Gnad Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B.Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius

(prie Forerf Padtvray Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam gnbingas laidotuves.
visose

Tri. Vlrgtaia 7-4499

William J. Drąke* 
Dragūnas 

LIETUVE ADVOKATAS

TeiefoKK JAmatea 6-7272

a r g o n i n k y

; chorvedžiu1 
dėmėsi n i

Išleista II laida

Kalėdų Balsai
30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. ŠAUCVCNAS

Kaina $1.00, 36 pusi

Gaunama:

DARBININKAS, !
; »10 Aveme, '

Brootiyn 21, N. Y.
I BBBtlIMM >81888—


