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Ar galima išjungti priešo atomines bombos veikimą?

pašvaistė.

Ūkinis apsitverimas kvotomis

buvo paleistos

Nesutinka atsisakvti nuo
savo įsipareigojimų ne per co-

NAUJI RAŠTAI
PrancūzijojeSU JĖZAUS

ŽODŽIAIS

PROF. OSCAR CULLMANN

JOHN SALLING

Taikos sutarties su Vokietija

VAKARU NUSISTATYMAS 
DĖL TAIKOS SUTARTIES

gis. Atsiteisdama Amerika ren
giasi suvaržyti automobilių im 
portą.
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Rinkimij vaisiai

eteranu liko vienai

ti buvo pasiųsti į erdvę du sa
telitai Daugiausia buvo tam 
naudingas armijos ^paleistas lie
pos 26 Esplorer IV. Antrasis 
Esplorer V. paleistas 
rugpiūčio 24, negalėjo būti pa
naudotas, nes jis grižo į at
mosferą. Tad ir bandymų da
viniai nėra galutiniai ir tikslūs. 
Reikia naujų mėginimų.

Tačiau pabrėžiama, kaip lai
mėjimu laikoma ir idėja, kad 
atominiu sprogdinimu galima 
neutralizuoti raketos nešamos 
bombos aparatūrą ir išjungti 
jos veikimą.— Italijos krikščionių demo

kratų partijos taryba vietoj 
Fanfani išsirinko sekretorium 
prof. Aldo Moro, 42 metų, bu
vusį ministerį Fanfani vyriausy
bėje. E 112 atstovų jis gavo 
64 balsus. Fanfani šalininkų no 
ras grąžinti jį į sekretorius ne
pasisekė.

m., Tennessee kovo 
Mirė plaučių uždegi-

— Armija siunčia kitą mėn. 
j Vokietiją papildomą Redstone 
raketų grupę. Raketos siekia po 
200 mylių ir gali gabenti ato
mines bombas.

Prieš dešimt metų Vakaram 
buvo tas pats rūpestis — dery
bos su Maskva. Prieš dešimt 
metų apie tas derybas kalbėjo 
Anglijos konservatorius Chur- 
chillis; dabar apie jas kalba 
konservatorius Macmillanas. 
Vienas Darbininko bendradar
bis atkreipė dėmesį į skirtumą, 
kuris yra susidaręs tarp pareiš
kimų dešimties metų tarpe.

— Australija atgaivino su So
vietais^ diplomatinius santykius. 
Juos buvo nutraukusi prieš 5 
metus, kada iš Sovietų atsto
vybės pabėgo Petrovas ir išda
vė šnipų tinklą.

— Clare Boothe Luco mini
ma kaip galimas kandidatas i 
viceprezidentus, jei kandidatu 
į prezidentus bus Nivo’-as.

—Irako delegacija Maskvoje 
pasirašė ūkinę sutartį. ir gavo 
iš Maskvos 137 mil. dol. Buvo 
tai atšvęsta, kaip naujas suar
tėjimas tarp Maskvos ir Irako.

Prancūzijos savivaldybių rin
kimai, vykę du sekmadienius.

. Prezidento kalba, kurioje jis 
neslėpė Sovietų tikslo dominuo 
ti visam pasauliui, pabrėžė 
tvirto pasipriešinimo reikalą, 
bet pasirinko derybas su Sovie
tais, padarė .gerą išpūdį Euro
poje ir Kongrese.

tarp gyvųjų tik VVal- 
ter IVilliams. jau 116 metų, 
dabar jau vienintelis iš to ka
ro vetaranų. Jis gyvena Texas.

Didysis bandomas buvo trys 
bombos viršum pietų Atlanto 
rugsėjyje.. Bombos buvo sus
progdintos 300 mylių aukštyje. 
Bombos buvo mažojo tipo — 
vienos kilotonos.

Mėginimas turėjo patirti, 
kaip atominės zbombos sprogi
mas tokiame aukštyje veikia 
magnetines bangas, kaip gali
ma būtų sprogdinimo davinius

Apsaugos departamentas tik 
kovo 18 pranešė apie slaptus 
bandymus su atominėm bom
bom dideliame aukštyje vir
šum žemės.

Pifmas mažasis bandymas 
buvo viršum Johnston salos Pa- 
cifike pernai rugpjūtyje. Buvo 
susprogdinta raketos iškelta 
bomba 100-150 mylių aukšty
je, kur žemės atmosfera jau 
yra retesnė, žemėje bandymas panaudoti kariniam reikalui — 
buvo pajaustas kaip . šiaurės priešo raketom neutralizuoti.

Mėginimo daviniam registruo-

PLAUKIOJANTI laboratorija — laivas, iš kurio 
raketom trys atom. bombos

ni vadinamą Tomo evangeliją. 
Tačiau Cullmann pastebi, kad 
tai nėra jokia evangelija tokios 
rūšies kaip žinomos keturios 
evangelijos. Tai tik rinkinys 
Jėzaus posakių, kurie yra palai
di, vienas su kitu nesusieti.

Tokių posakių yra 114. Ke
turiose evangelijose tiesioginių 
Jėzaus posakių yra tik 14. 
Cullman suskirsto rastuosius 
posakius i keturias grupes: 1. 
tie. kurie žodis Į žodį randa
mi keturiose evangelijose, 2. 
tie. kurie yra variantai posa
kių, pažįstamų iš evangelijų, 
3. tie, kurių nėra evangelijose. 
bet kurie pažįstami iš Bažny
čios Tėvų raštų kaip Jėzaus 
žodžiai. 4. tie. kurie visai ne
buvo pažįstami. N. Testamentui 
suprasti Cullmann laiko šiuos 
radinius svarbesniais už Negy
vosios jūros.

Amerikos pilietinio karo ve
teranas John Salling. sulau
kęs 112 
16 mirė, 
mų.

Beliko

Prancūzija supyko ir protes
tavo Amerikai dėl netesėto pa
žado paremti Prancūzijai pasi
statyti atominį povandeninį lai 
vą. Kiti sąjungininkai ir kaimy
nai susirūpinę dėl Amerikos 
noro suvaržyti importą į Ame
riką kvotom.

Kvotos cinkui, švinui įvestos 
pereitą vasarą. Tuo labai sujau
dinta Kanada, Australija. Pro
jektuojama kvota elektros reik
menim. Dėl to susirūpinus An
glija.

Savo ruožtu Vokietija žiau
riai suvaržė anglies importą, 
kad-nekonkuruotų savajai an
gliai iš Ruhro_ srities. Kiti kraš
tai taip pat suvaržė aiiglį. Ame
rikos eksportui tai didelis smū-

— nepriimtinas kariuomenės 
atitraukimas iš Vokietijos, jei 
dėl to Vokietija turėtų virsti 
tuščia erdve;

— priimtinas dalinis ka
riuomenės sumažinimas, jei So
vietai sutiks su tos kariuome
nes kontrole ir jei zonų gyni
mo jėgos nenustos pusiausvy
ros Sovietų naudai.

CBN'. I-.L. I.&MNITZER pa 
armijos štabo viršintn

ku.

Churchillis konservatorių pa
rtijos posėdyje 1949 ' spalyje 
kalbėjo:

—Su apgailestavimu turiu 
jums pasakyti kad negaliu (us 
pradžiuginti netikra viltimi dėl 
galimybės susitarti su Sovietų 
Sąjunga.

Išaiškinęs, kad visos "gai
džių peštynės” Jungtinėse Tau
tose esą ne kas kita kaip pa
ruošimas publikos trečiajam pa
sauliniam karui, kalbėjo:

— Vienintelė taikos garan
tija šiuo metu yra jėga. Be ato
minių bombų atsargos, turim į 
Amerikos Jungtinėse Vaistyto
se. mums nepavyktų sustabdy
ti Sovietų žygio prieš Europą. 
Tiktai baimė amerikonišku a- 
tominių bombų sukiko Sovie
tu agresiją Vakaru Europon. 
Na, bet Vakaram pasiliko ma
ža laiko Laikas nelaukia, man 
atrodo, kad kaip tik dabar at- 
jb metas suvesti sąskaitas ir 
pradėti galutinį atsiskaitymą....

Ir -Churchillis siūlė tokius 
reikalavimus Sovietų Sąjungai:

Po dešimties metų tos pačios 
Anglijos ir tos pačios partijos 

Vokietija užsakė Amerikos Macmillanas atvyko su įspėįi-
firmom pagaminti 300 
sprausminių lėktuvų.
Vokietija turi gauti jau 
lėktuvą moka po vieną 
šum milijoną dol.

naujų mais, kad Churchillio minėtas 
Šiemet laikas jau praėjo.
30. Už _________ ’_______________
su vir-

Savivaldybių rinkimai turi
— Prancūzijos min. pirm. Prancūzijoje ne tik vietinės 

Debre kovo 17 pareiškė, kad reikšmės. Savivaldybių išrink- 
Prancūzija pasilieka ištikima ti atstovai dalyvauja senato ic 
Nato politikai, nors savo laivy- prezidento rinkimuose O

Numatomi nauji pasitarimai: 
vakarų užsienių reikalų minis- 
terių konferencija kovo 31 — 
balandžio 1; užsienių reikalų 
ministerių su Sovietais konfe
rencija —gegužės pirmoji pu
sėje; viršūnių konferencija — 
vasarą.

Užsienių reikalų miristerių 
konferencijai skersai kelio dar 
stovi įlenki jos ir Čekoslovaki
jos klausimas. Jų dalyvavimo 
reikalauja Maskva. Vakarei ,dėl 
to nelinkę spirtis. Kitas klau
simas — konferencijos progra
ma. Maskva reikalauja svars
tyti tik Berlyno klausimą ir 
taikės sutartį su Vokietija. 
Vakarai norėtų dar pridėti Eu
ropos saugumo ir Vokietijos 
sujungimo klausimus. Jei Mask 
va priešinsis tiem klausimam. 
Vakarai vargiai jų reikalaus.

kovo 8 ir 15, pirmiausia nuste
bino dideliu komunistų laimė- 
mijų Paryžiuje ir miestuose 
aplink sostinę. Trylikoje mieš
tų komunistai surinko 27.7

Klausimai, kurta yra prieš 
akis Eisenhowerio ir Macmilla- 
no pasitarimam.---------------- --

Anglijos min. pirm. Macmil- 
lano ir prezidento Eisenhcvve- 
rio pasitarimai prasideda penk
tadienį. Paskelbta, kad bus ta
riamasi dėl keturių klausimų: 
Berlyno, taikos sutarties su Vo
kietija, atsisakymo puo atomi
nių bandymų ir dabartinių ka
rinių jėgų Europoje įšaldymo. 
Tačiau J. Reston randa dau
giau klausimų, kuriais Anglijos 
nuomonė skiriasi nuo Ameri
kos. Būtent:

Anglai tiki, kad Sovietai su
tiks palikti Berlyno klausimą 
atvirą ir priims dabartinę pa
dėtį viduriniuose rytuose, jei 
Vakarai pripažins rytų Vokie
tiją ir dabartinį status rytų Eu
ropoje. Anglai linkę tuos sovie
tinius norus patenkinti bent 
tokiu būdu: jei Sovietai kon
trolę į Berlyną perduoda rytų 
Vokietijai, tai anglai pareiškia, 
kad jie laikysią tuos vokiečių 
pareigūnus Sovietų agentais, 
o jie patys gali save laikyti su
verenumo atstovais, jei tai 
jiem geriau; jei Sovietai reika
lauja status quo rytų Europo
je pripažinimo, tai anglai su
tiks tai padaryti; už tat anglai 
nori įkalbėti Vakaram, kad ry
tų Europos likimo derybose vi
sai neliestų, praeitų pro jį ty
lom.

Pripažinus rytų Europos sta
tus, mano

proc. balsų. Tai pakėlė komu
nistų .pasididžiavimą, kad jie 
yra vėl pirmoji partija. Men
kiau laimėjo komunistai kituo
se mažesniuose miestuose. O 
vaizdas yra jiem prastesnis, ly
ginant išrinktų atstovų skaičių. 
Dabartiniuose rinkimuose jie 
gavo atstovų mažiau nei 1953. 
Dabar iš 469,481 atstovo visoje 
Prancūzijoje komunistai gavo 
24.206 arba artį 4.000 atstovų 
mažiau, nei turėjo.

Mažiau atstovų gavo ir socia
listai —net 6,237, nes 1953 
buvo gavę 52.145 atstovus.

Kitos grupės atstovų skaičių 
padidino — nepriklausomieji. 
MRP. Nors de Gaulle palaikan
ti partija Naujosios Respublikos 
Unija balsų gavo mažiau nei 
parlamento rinkimuose, bet at
stovų turės 22.253 arba' 5.295 
daugiau, nei jų turėjo gau Ris
tų grupės, ėjusios tada kitais 
vardais.

KIEK KUR BEDARBIŲ

Anglijos parlamente buvo pa
sidžiaugta. kad bedarbių Ang
lija turi tik 550,000. Tai yra 
2.5 proc.. anksčiau buvo 2.8 
proc.

Tuo pačiu metu kitur taip at
rodo: Kanadoje ir Italijoje po 
8.9 proc., Amerikoj 6.1 proc. 
Vokietijoje 5.6 proc Olandijoje

— Valstybės sekr. Dulles bai
gė gydymą radiumo spindu
liais ir galės apsigyventi na
mie. Kaip bus su jo pasiliki
mu pareigose, neaišku, bet 
pasitarimuose su Macmillanu 
jis dalyvaus.

—Prezidentas Eisenhoweris 
atmetė pasiūlymą evakuoti iš 
Berlyno amerikiečių pareigūnų 
šeimas. >

čiovui, kad jis pakeitė savo po
litiką arabų nacionalinio kili
mo link ir kursto komunizmą. 
Arabų komunistus laikraštis ap
šaukė Maskvos agentais. Nas- 
seris pasijunta Maskvos pame
tamas.

1. išlaisvinti nuo savo val
džios rytų Europos valstybes;

2. sugrįžti į savo valstybės 
ribas; (

3. išvalyt 11 Europos sosti
nių. kurios yra bolševikų na
guose. ''''' 7"' '
4. atsitraukti iki Čursono lini
jos, kaip kad buvo sutarta, kai 
kovojam prieš bendrą priešą;
5. išlaisvinti milijoną, jei ne
daugiau. vokiečių ir japonų ka
ro belaisvių, kurie yra Sovietų 
Sąjungoje vergų padėtyje;

6. nutraukti išnaudojimą Vo
kietijos ir Austrijos sričių;

7. nuimti Berlyno blokadą;
8. nutraukti propagandą Li- 

donezijoje ir Malajuose;
9. išlaisvinti tą Korėjos dalį, 

kuri yra komunistų valdoma;
10. nutraukti pilietinį karą 

Kinijoje;
11. atidaryti savo didžiulę 

Izraelis apskundė kovo erdvę laisvam judėjimui ir duo-
18 Saugumo Tarybai Jungtinę ti galimybe kitom tautom leng- 
Arabų Valstybę, kad ji užgro- viau atsikvėpti.
bė du Izraelio laivus, plaukian
čiais kitų valstybių vėliavom 
pro Sueso kanalą.

Berlyno įvykių eigoje vienas 
stabtelėjimas buvo prezidento 
Eisenhovverio kalba kovo 16. 
Joje buvo išdėstytas Amerikos 
nusistatymas:
- Amerika sutinka derėtis, 

svarstyti visokius siūlymus ir 
savus pateikti.

— Sutinka dalyvauti viršū
nių konferencijoje, jei užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencija duos susipratimui pa
grindo.

— Amerika betgi nesutinka 
pirktis taiką už dviejų milijo
nų Berlyno gyventojų likimą.

— Nesutinka palikti Vokie
tiją nuolatos padalyta, nors su
tinka svarstyti visokius jos su
jungimo būdus.

lengviau 
sprendžiamas beatomės erdvės 
sudarymo klausimas ir Vokie
tijos dalinis išjungimas iš Na
to. Vokietijos sujungimas ma
žiau galimas nei anksčiau, nes _ Nassario spaudoje buvo 
Sovietai labiau pasirenka Vo- paskelbtas kaltinimas Chruš- 
kietijos padalinimą.

Kada pinigas nerūpi

Gub. Rockefelleris paskyrė 
prekybos komisaru K.S: Mc- 
Hugh. Lig šiol pastarasis buvo 
New Yorko telefonų kompani
jos prezidentas ir gaudavo po 
150,000 dol. metam. Taip pap- 
rezidentavęs 10 metų, jis da
bar mažiau suintersuotas pini
gais ir tenkinasi 18,500 dol.. 
kuriuos gauna komisaras.
Kai kurie laisvės komitetai vis 

dar kovoja prieš Hitlerį?
Ferdinand Durchansky, anti- 

bolšenkinio bloko pirmininkas, 
kalbėjo Slovakijos nepriklauso
mybės 20 metų proga Waldori 
Astorijoje. laisvosios Čekoslo
vakijos komitetas, kaip spauda 
rašo, pasiuntė laikraščiam pa
reiškimus. kad tas prof. Dur- 

Romoje kovo 18 paskelbta, chansky yra buvęs Slovakijos.

Oscar Cullmann, Šveicarijos 
Bazelio profesorius, protestan
tas. ankstyvųjų amžių ir Nau
jojo Testamento specialistas, 
lankydamasis dabar Amerikoje, 
paskelbė naujų žinių apie ras
tus raštus su Jėzaus posakiais.

Raštai ant papiruso, bet ne 
suvynioti, o sudėti į knygas ir 
aptaisyti. Jie buvo rasti 1945-6 
viršutiniame Egipte ūkininkų, 
kurie kasė trąšą ir praradę ka
po kraštą.

Raštai kilę iš 3-4 amžiaus, 
rašyti koptų kalba ir priklauso 
vadinamai gnostikų sektai, ku
rios klaidos siekančios krikš
čionybės atsiradimo laikus ir 
su kuriom Bažnyčios Tėvai ko
vojo.

Tarp radinių Cullmann mi-

kad ten, kur dabar šv. Petro 
bazilika, surastas įrašas, kilęs iš 
160 metų po Kristaus tokio tu
rinio “Čia palaidotas Petras”. 
Tokią išvadą yra padariusi prof. 
Margarita Guarducci, penkeris 
metus studijavusi senovinius į- 
rašus

Hitlerio atidalytos nuo Čekoslo
vakijos. užsienių reikalu minis- 
teris; komitetas apgailestavo, 
kad Durchanskiui leista atvyk
ti į Ameriką- Neteko pastebėti 
laisvės komiteto protestų, kad 
leista atvykti buvusiem komu
nistų ministeriam.

pagrindus paruošė Vakarų eks
pertai Paryžiuje. Jie bus ap
svarstyti Vakarų ministerių 
konferencijoje. Pasitarimuose 
tarp Macmillano ir Adenauerio 
buvo susitarta, kas tokioje su
tartyje būtų nepriimtina. Bū
tent:

— Rytu Vokietijoje maža 
vilties, kad Chruščiovas iš tik
rųjų skubi r tusi pasirašyti tai
kos sutartį su rytų Vokietija. 
Jis atmetė rytų Vokietijos kom. 
vadų norą tokios sutarties su
plaukti gegužės mėn.

ro Viduržemio jūroje trečdali 
ir išėmė iš Nato žinios.

— Armijos štabo viršininku 
paskirtas gen. Lyman L. Lem- 
nitzer. 59 metų, nuo liepos 1. 
Tuo metu baigiasi paskyrimo 
laikas dabartiniam štabo virši
ninkui gen. M.D. Taylor

Prancūzijoje kaip tik netrukus 
turi būti renkamas senatas. Jei 
savivaldybių rinkimuose labiau 
atsigavo senosios partijos, pa
lyginti su naujos respublikos 
unija, tai tikima, kad senatas 
ir parlamentas gali vienas ki
tą atsverti

f
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EI JOS, imperialistai, gydykitės!IMPORTUOTO LENKIŠKO KUMPIO

SKONIS mu.

— Vilniuje vasario 20-21 nak 
tį pakilo staigi audra, ėjusi iš 
šiaurės vakarų, ir nuplieskė

nius į Lietuvą, arba į kitus kraštus

dvasios žmonės paima valdžią, 
jie sukuria cenzūrą kitiem nu
tildyti. Kai valdžios neturi, 
stengiasi bent rėksmingu tonu 
nutildyti oponentą.

yradaug kur įtoisytos ir val
gyklos, uftand&ės. Prie auto- 
stradų auga moteBei. Ameriko
niško * tipo gazolino stotys veikia 
ir prie paprastų kelių. O savo 
žemės ūkyyje vokiečiai stipriai 
išplėtojo mechanizacijos įran- 
knis ir pasiekė tokio rezultato, 
kad pieno gaminių jaučia per-

gyklos. Fabrikų valgyklos per 
dieną Paryžiuje parduoda 800, 
000 pietų. Tai esą tris kartus 
daugiau nei restoranuose. Pas
tebima, kad rastoranus pakei
čiant tuo būdu užkandinėm ar 
darbovietės valgyklom mažta 
kiek ir alkoholio vartojimas.

— Druskininky kurorto vy
riausias gydytojas yra Tiškin. 
Statoma purvo gydykla. “So- 
vietskaja Litva” nusiskundžia, 
kad labai lėtai. Miestelyje trūk
sta elektros. Kanalizacija daro
ma, bet taip pat lėtai.

DtfiMjosvyr. M** 
torius R’ Viatidn ražo apie du 
naujos Vilniaus “kultūros židi
nius”. Vienas — “Aušra” — 
Įdubas, tvarkingas, kuriame 
nėra vietos chuliganam. Kitas 
“Geležinkeliečių kultūros rū
mai”, kurie yra atidaryti vie
nuose iš Vilniaus gražiausių na
mų su daugeliu kambarių, ki
no sale. Bet čia susirenka daž
nai girti; niekas nekontroliuo
ja čia ateinančių chuliganų, o 
kino seansų metu čia sulenda gauti tik dviejose krautuvėse 
pro atsarginės duris "publika be nuėsto turgavietėje. Bet jos-at-' 
bilietų. Milicijos įspėjimai nie
ko negelbsti, nes pats kultū
ros rūmų direktorius Popo v 
prieš publiką pasirodo taip pat 
dažnai girtas.

skaidrus žaibas, trenkė perkū
nas. Perkūnija žiemą — labai 
retas įvykis.

— Vilniuje gastroliavo Kau
no jaunojo žiūrėtojo teatras. 
Savo, programoje tarp kitų da
lykų turėjo R. Mikalauskaitės 
paruoštą pjesę ‘Duokite jiems 
sparnus” pagal M. §hicko ro
maną “Gerasis namas”. Tuo 
pat metu Kaune gastroliavo 
Vilniaus dramos teatras.

—Klaipėdoje žibalo galima

Prano Lapės straipsnio ant
ra dalis priklauso kaip tik tos 
rūšies kūrybai, kuri kyla iŠ 
rūstybės, kad kitas drįsta gal
voti kitaip. Ji pažymėtinai ski
rias nuo čia mokslus baigusių 
ir spaudoje daugiau pasireišku
sių žmonių, kurie moka savo 
nuomones reikšti su jauno 
žmogaus griežtumu, bet tono 
santūrumu ir asmens pagerbi-

Vienybėje kovo 13 Pranas 
Lapė parašė str.’ “Penki stulpai 
turgaus aikštėje, šeštasis Dar
bininko redakcijoje”. Straipsnio 
pirmoji pusė ramiai ir konkre
čiai informuoja apie Landsber
gio dramos pobūdį. Patvirtina, 
kad veikalas angliškame verti
me pakeistas, nutylint Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos vardus, su- 
simbolinant ir konfliktą suben
drinant iki abstrakcijos. Jei 
taip, tai veikalo pobūdis jau 
kitoks, nei tas, kuris buvo ro
domas Detroite, kur buvo vaiz
duojami Lietuvos partizanai ir 
dėl kurių buvo atsiliepęs Drau
gas ir Dirva.

Ką iš tikrųjų toks kaltinimas 
už ‘nepripažinimą kitos tiesos 
kaip savo” r^Įda? Ar yra nu
sikaltimas turėti savo tiesą, t. 
y. savas pažiūras į tam tikrus 
gyvenimo reiškinius?

Mes negalėtume smerkti 
žmogaus, kuris turi savas pa-

Mes betgi smerktume, jei jis 
norėtų uždrausti kitam žmogui 
turėti savas pažiūras. Smerktu
me, jei jis reikalautų, kad ki
tas žmogus lygiai taip galvotų 
kaip jis. Dar labiau smerktu
me, jei jis nesutinkantį prisi
imti jo pažiūras imtų niekinti, 
kolioti, pravardžiuoti, žeminti, 
kad jį nutildytų ir užčiauptų 
jam lūpas.... Tokis žmogaus el
gesys jau svetimas demokrati
nei dvasiai. Tai totalististinės

drabužiu mados. — tiek daug 
yra prialįannavusi Lenkijos ir 
pačios Maskvos spauda, kad n£ 
tenka abejoti dėl to Amerikos 
gyvenimo stiliaus įtakos.

George Allen^ Amerikos in
formacijos agentūros direkto
rius džiaugiasi, kad amerikinio 
gyvenimo stiliaus plitimas reiš- 

\ia šaltojo karo laimėjimą.
Bet yra Eta sritis — idėjų“ 

Ar su amerikonio stiliaus pli
timu lygiom yra išplitęs ir lais- - 
vės, teisingumo, žmoniškumo 
idėjų vykdymas? To nematyti. 
Priešingai, gresia vis didesnis 
pavojus jų vykdymo geografi
nį plotą susiaurinti užleidžiant 
jį Maskvos ‘stiliui”.

Ar dabartinė mūsų spauda 
užčiaupia lūpas ir “kitos tie
sos” pasakyti neleidžia?

Pats Darbininkas deda pasi
sakymus, kurie yna priešingi 
pačios redakcijos nuomonei 
Rodos, panašiai elgias ir kita 
lietuviška spauda. Lietuvių laik
raščiuose tos laisvės išgirsti ki-

torius leidosi į patetišką lyri- Palikdami Prano Lapės logi
ką, kurioje yra pagarbinimas ką, patosą, žodyną tiem, kurie 
vieniem, galėtum sakyti — norės naujausių kultūrinio nuo 

suniekinimas ki- smūkio^ su “insinuacijom” pa

tiem, sakytum, “jums”. Tarp 
pirmųjų yra ir pats autorius. 
Tarp antrųjų yra ir Darbininko 
redakcija. Pirmiesiem dedama 
aureolė, kad jie yra tikrieji 
Lietuvos patriotai nes “jų mei
lė Lietuvai yra tyra, nes jie 
tos meilės vardan neuždarbiau
ja”. Antriesiem metamas pas
merkimas, nes jų meilė Lietu
vai yra pasiilgimas ‘šiltos sė
dynės;- paliktos krašte”. (Trem
tinius raginąs 'grįžti komunis
tinis “Tėvynės Balsas” dažnai 
prikiša pabėgusiem “tituluo
tiem ponam”, kad jie už ne- 

Antroje straipsnio pusėj bai- priklausomą Lietuvą kovoja tik- 
gėsi faktai ir prasidėjo kūryba tai dėlto, kad nori atgauti” šil- 
Metęs ramų faktų dėstymą, au- tas sėdynes, paliktas krašte’”) žiūras. .Nesmerktume nė žmo-

Lietvvoje kitados Liudas Gi
ra, Literatūros Naujienų redak
torius, ėmė pataikauti Maskvai. 
Dienraštis XX amžius sykį įsi
dėjo karikatūrą, kurioje susilen 
kęs Liudas Gira bučiuoja Stali
no bato padą. Maskva pasijuto 
įžeista ir Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijai pareiškė pro
testą.

Panašus Įvykis neseniai nu
tiko Suomijoje, kada Stalino į- 
pėdinis Chruščiovas 
įžeistas suomių laikraščio kari
katūros. Suomių liberalų di
džiausias dienraštis “Sanomat” 
įsidėjo karikatūrą pagal rusų 
dailininko Riepino paveikslą, 
kuriame Volgos burliokai tem
pia valtį. Tik karikatūros vals- 
tyje buvo įsodintas Chruščio
vas, o valtį traukė sovietiniai 
satelitai, šalimais esantiem 
Macmillanui ir . Eiserihoweriui 
Chruščiovas iš valties šaukė: 
‘EI jūs, imperialistai gėdyki- 
tės!”

Leningrade Chruščiovas, suti
kęs Suomijos prezidentą Kek- 
konen, pats kaltino Somijos 

gaus, kuris nepriima kito pa- spaudą ‘neatsakingumu”, ypa- 
žiūrų, jei još yra priešingos jo 
pažiūrom. Nesmerktume jo nė 
tada, kada jis svetimas pažiū- 

ūras vie
šai atmeta ir pasisako, kodėl 
tai padaro.... Tai demokratinė 
laisvė turėti savas pažiūras ir 
jas pareikšti. Lygiai ir kitas 
žmogus tun tokią pat teisę vie- Times atrenka laiškus, ne tik 
šai su tom pažiūrom nesutikti žiūrėdamas jų formos kultūros, 
ir jas atmesti. bet kartais ir turinio atžvilgiu

autoriam pasiūlydamas tam tik
ras vietas praleisti ar pats pra
leisdamas.

Taigi noras sudaryti įspūdi 
kad lietuviškoje spaudoje yra 
“tiesos monopolis”; kad ji ne
leidžia pasireikšti su “kita tie
sa, reiškia norą pasakyti nau
ją “tiesą” — “neteisingą tie
są”, senų terminu sakant pra
simanymą.

to “tiesai” gal yra daugiau nei 
amerikinėje spaudoje. Pati Vie
nybė spausdino laiškus, skir
tus Life žurnalui, kuris tuos 
laiškus atsisakė dėti, vadinas, 
antros “tiesos” nenorėjo skelb
ti. Žinomi faktai, kaip N.Y.

vyzdžių, sustojam tik prie vie
no Lapės tvirtinimo, kuriuo jis 
kaltina Darbininko redakciją. 
Tai primetamas redakcijai “ne
pripažinimas kitos tiesos kaip 
savo”. Tai kaltinimas, kuris 
buvo labai populiarus ir kito 
Vienybės bendradarbio, pava
dintos “tiesos monopoliu”. Vie
nybės bendradarbiai tą kalti
nimą vartoja kitam pasmerkti.
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Labai svarbus pranešimas visiems 
tautiečiams, kurie siunčia siunti-

daros viena 8-17 vai., kita 9-18. 
Tad sunkiau pasiekiamos dar
bo žmonėm, šeštadieniais ir 
sekmadieniais prie jų ilgos uo
degos.

—■ Klaipėdos susisiekimą su 
Nida palaiko garlaivis “Nevė
žis”. Turistus ir šiaip keleivius 
jis veža net 8 valandas, o tolis 
nuo Klaipėdos iki Nidos — 46 
kilometrai.

—Šiauliuose buvo suvaidin
tas latvių veikalas “Nors ir ru
duo”. Režisavo latvė Vėcum- 
niece. Į premjerą atvyko auto
rius ir daugiau latvių artistų. 
Šiaulių teatro direktorius Die
vaitis juos sveikino. Tai buvu
si lietuvių latvių draugystės 
šventė.

— Vilniuje lankėsi Lenkijos 
architektų grupė • iš Varšu
vos, Krokuvos, Katovicų, Dan
cigo. Lankėsi ir Trakų pilyje.

—Vilniaus turistų grupė va
sario 7 išvyko 15 dienų į Indi
ją. Tai jau antra šiemet turis
tų kelionė iš Lietuvos į užsie
nius.

Mes esame atstovai daugelio Europos firmų iš kurių $ 
importuojame įvairias prekes. Kadangi šias prekes mes $ 
gauname be jokių tarpininkų, tai savaime suprantama, ** 
mes galime pardavinėti jas pačiomis žemiausiomis kai- 
nomis. Mūsų nuomone, Jūs be reikalo eikvojate laiką ir $ 
pinigus, mokėdami reguliarias kainas. Jūs galite įsigyti £ 
praktiškai visus Jums reikalingus daiktus, mokant urmo g 
kainas. Prašome parašyti mums laišką ir mes tuojaus iš- 

nybių prieš kitas. g siusime pageidaujamas prekes paštu ir už tai neskaity- $
Lapė nušviečia, kaip jo at- sime Jokių papildomų mokesčių. Žemiau mes paduodame £ 

stovaujamų žmonių tiesa buvu- $ kainas įskaitant pristatymą ir prašome įsitikinti, jog 
si laimėto revoliucijų keliu — | perkant pas mus Jūs jokiu būdu negalite permokėti, 
kada jų “viena teisybė virto | ' Reg. Mūsų
melu, vėliau tos pats melas pa- X kain»
virto antrąja teisybe, antroji 
teisybė trečiuoju melu”. Tai 
gali būti teisybė. Bet teisybė 
yra taip pat, kad yra žmonių, 
kurie taip pat ėjo pro visus 
tuos tautinius, komunistinius, 
nacistinius ir kitSkius režimus; 
ėjo su sava kritiška mintim 
kiekvienos tos srovės idėjom 
ir įstengė išlaikyti savo tiesą 
nesugriautą.. Ar dėl to jų tiesa 
yra mažiau vertintina kaip tų, 
kurie ėmėsi tiesas, jas vertė 
melu ir -vėl tiesa? Ar tie, ku
rie pergyveno tą tiešų virtimą 
melu, jau tvirtai jaučiasi, kad 
dabartinė jų tiesa nepavirs ket 
virtuoju, penktuoju melu? Ar 
tai nepaskatintų savo dabar
tinės tiesos vertinti kukliau ir 
su tokia panieka nežiūrėti į 
tuos, kurie jų “tiesų” neturi?

riki4 gyvenimortatJ^TIe^ 

tiai prigyja daugiau ar mažiau 
ir kituose pasaulio kraštuose * 

Pažymėtina, kad sovietinis 
stilius prigyja mažiau nei ame- 
rikinis. Net tarp tų, kurie sim
patijų turi daugiau Maskvai jie 
kolioja Ameriką, o gyvenimo. 
patogumais sekaAmerikos gyve 
nimą. Plačią informaciją, kaip 
tai reiškiasi atskiruose kraštuo
se, yra surinkę U.SLN. a. W. 
Report korespondentai Stabte- 
liam tik prie Europos kraštų.

Anglija — tai Amerikos prie
šingybė dėl savo tempo. Bet ne
skubantį anglą Amerikos “sti
lius” kai kuriais atžvilgiais yra 
paveikęs. Pirmas — tai ir ang
lų vis gausesnis perėjimas prie 
vadinamos “self Service” pre
kybos. Prieš trejus metus An
glijoje buvo tik 30 vadinamų 
“-super market”,' dabar jų 200 
ir nuolat atsidarinėja nauji. Au
ga, populiarėja jau paruošto 
maisto pirkimas — supakuoto, 
sudėto į skardines, dėžes, reika
laujančio kuo mažiausia darbo 
pačiam pirkėjui

Antras ženklas, rodąs ame
rikinį pirkimo būdą — tai pir
kimas į skolą. Anglam iš pra
džių rodės, kad tai planas žmo
gui niekad neišeiti iš skolų. 
Bet dabar ir jiem tas planas 
prigyja. Juo pasiremiant buvo 
parduoto daugiau kaip visas mi
lijonas automobilių.

x Prancūzijoje didelio pritari
mo susilaukė tie amerikiečų iš
radimai kurie šeimoje, namuo
se sutaupo laką ir pavaduoja 
rankų darbą — skalbiamosios 
mašinos, siurbliai elektriniai 
prosai šaldytuvai . . ~ 

x Paryžiuje ir kituose didmies
čiuose, kur yra daug tarnauto
jų ir dariūninkų, susilaukė ame
rikoniškos įtakos viešasis maiti
nimas. Iš. 10 tarnautojų Pary
žiuje pietų eina namo 6, o ki
ti 4 valgo restoranuose. Bet da
bar restoranus konkuruoja už
kandinės, kavinės, kuriose žmo
gus greitai ir pigiai gali užkąs
ti, ar dar labiau fabrikų val-

ftatiįeie moterys pajutof a- 
merikiečių gyvenimo įtaką — 
jos šcrferiauja, viešai rūko, tar
nauja komercinėse įstaigose. 
To nebuvo prieš 10 metų.

Kita amerikoniška įtaka — 
tai reklama. Reklama suameri- 
koninto. Komerenių įstaigų 
reklama pritiakyto ir televizi
jai išlaikyti. Tai padaryto dar 
tik prieš dvejus metus.

Amerikiečių buvimas Europo
je, amerikiečių gyvenimo aukš
tesnis štondartos padarė įtakos 
visoje Europoje. Ypačiai jauni
mui Amerikos šokiai, muzika, 
iš “dėžių” užkrėtė visus. Paaug
lių mėlynas švarkelis, mergai
čių “arklių uodegėlės” virto ir 
ten mada. O ir paaugliai susi
tikę su merginom ėmė girkšno-

Ei jūs, imperialistai, gydykitės
Diktatoriai nieko taip nesibijo kaip pajuokosos
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Prancūzai dabar gausiai per
ka automobilius. Viena iš trijų 
šeimų turi savo automobili Tai 
labiausiai “mechanizuotas” 
kraštas Europos kontinente. A- 
merikos pavyzdžiu prie Pran
cūzijos kelių ima rodytis ir mo
teliai automobilistam.

čiai karikatūristus. Suomijos 
Kekkonen, kuris buvo karika
tūroje parodytas kaip ruso ba
tų valytojas, sugrįžęs per radi
ją išbarė Suomijos spaudą, o 
ypačiai karikatūristus, kad jie 
gadina Suomijos santykius su 
Sovietais. Kitą rytą buvo jau 
atsakymas prezidentui — nau
ja karikatūra: joje karikatūris
tas piešia taikos balandį, o iš 
už sienos iškišta prezidento gal- 

pasijuto va su užrašu: ‘Didysis brolis 
tave mato”.

Karikatūrų autorius yra Ka
ri Suomalainen, 38 metų, suo
mis, katalikas, kaip artileristas 
kovojęs prieš Sovietus antrojo 
karo metu. Dabar populiariau
sias karikatūristas. Kovos neiš
sižadėjęs ir lig šiol, nes “mano 
pareiga būti antikomunistu”.

• IŠSKIRTINAI 
LIESI

• PARUOŠTA 
VALGYTI

Dėl vietos stokos mes negalime išvardinti visų daiktų, 
kuriuos mes turime sandėlyje. Prašome įsidėmėti, kad 
visos mūsų prekės yra aukščiausios kokybės su garantija, 
kad arba Jūs gavę prekes būsite pilnai patenkinti, o jeigu 
ne, tarmes stųfrąžĮnsiine įmokėtus pinigus ir padengsime 
visas išlaidas. Reikalaukite medžiagų pavyzdžių ir pla
tesnių paaiškinimų.
, Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 

atsakymą.
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Mažoji Lietuva ir didieji nusikaltimai
Mažoji Lietuva, nuostabiai 

gražus gintarinis Baltijos pa
marys, kur jau nuo žilos seno
vės gyveno lietuviškos gentys, 
yra ryškiausias simbolis lietuvių 
tautos kentėjimų. Tame pamary 
kaip nė vienoje kitoje Lie
tuvos žemėje, per ilgus amžius 
tikrieji to krašto savininkai, 
kilnūs žmonės, turėjo ir tebe
turi rungtis už savo žemę ir 
gyvybę su piktos valios įsibro
vėliais. Kovos prasidėjo dar 
kryžiuočių įsiveržimo metu, kai 
anie tariami krikščionybės rite
riai atėjo su apsuktu kryžiumi 
arba kalaviju. Kovos ir kančios 
tebetveria ir dabar, kai Mažoji 
Lietuva, prie Rusijos priskirta, 
niokojama kūjo ir . priekalo. 
Kas to krašto negriebė ir kas 
jo nevargino?

Kryžiuočiai, ilgus amžius Ma
žąją Lietuvą valdę, vis dėlto 
neįstengė jos suvokietinti. Vie
na, kas čia paliko, tai protes
tantizmas, tartum likimo pasi
tyčiojimas iš Marijos ordino 
riterių. Apaštalavę kardu kata
likybei, jie patys pirmieji nuo 
jos nusigręžė, kai. žmonės dar 
ilgai laikėsi Marijos garbinimo 
ir lankė Jos šventoves Lietuvo
je, siekdami net Šiluvos. Tačiau 
su protestantizmu iš Mažosios 
Lietuvos pasklido pirmas spau- 
dintas lietuviškas žodis ir pir
mieji šventojo Rašto vertimai. 
Lietuvybė buvo tokia gaivi, gy
va ir šviesi Dievo žodžiu, kad 
visas rytinis Prūsijos kraštas, 
siekęs Lietuvos, nuo šešiolikto
jo amžiaus tebebuvo vadina
mas Lietuva. Vokiečių valsty
bėje ji sudarė lietuvišką provin 
ciją—Litaeun, ramią, darbščią 
dainingą ir šviesią, kaip Balt- 
jos marių išplaujamas gintaras 
ar pamario smiltėtos kopos.

Maras, užneštas svetimųjų 
aštuoniolikto amžiaus pradžio
je, buvo viena iš didžiųjų ne
laimių tam mielam kraštui ir 
geriem žmonėm. Jų išmirė apie 
150,000. Kai kurios sodybos, 
ypačiai apie Ragainę ir Gumbi
nę, liko visai tuščios. Atkelta 
buvo vokiečių kolonistų, — 
zalcburgiečių, saksų, šveicarų,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $5.00
Brooklyn, N. Y.____________$6.50
Pusei metų----------------------------- $3.50
Užsienyje-------------------------------- $6.50

—žmonių nenuoramų ir padau 
žų savam krašte. Kristijonas 
Duonelaitis, tasai ano meto Ma- 
žiosios Lietuvos rašytojas pa
žiba, skundėsi ir rašė, kad atė
jūnai užkrėtę kraštą “visokio
mis nedorybėmis”. Gi vietinių 
lietuvių dorybė buvo tokia di
delė, kad Prūsijos kariuomenė
je lietuviai buvo laikomi pačiais 
geriausiais kariais. Ir vis dėlto 
tuos geruosius ir ištikimus žmo
nes ėmė prievarta vokietinti per 
įstaigas, mokyklas ir bažnyčias. 
Kokia tai buvo neteisybė, ga
lima suprasti iš to, kad pats 
būdamas vokietis, Sauerveinas, 
taurus žmogus, pramokęs lietu
vių kalbos, ragino nepasiduoti. 
Jo eilės pasidarė Mažosios Lie
tuvos himnu: “Lietuviai mes 
esame gimę, lietuviai ir turime 
būt”....

Vokiečiu priespaudos laikai 
su I Didžiuoju karu pa
sibaigė tik siauram Mažosios 
Lietuvos pakraštėliui, pramin
tam Klaipėdos kraštu. Tačiau 
ir tą dešinįjį Nemuno krantą 
su pačia Klaipėda teko patiem 
lietuviam vaduoti: atimti iš' 
prancūzų, kad netektų lenkam 
ar dar kam kitam, nors 1920 
kovo 21 buvo pareikšta Mažo
sios Lietuvos žmonių valia jung] 
tis su visa Lietuva. Galėjo pri
sijungti tik Klaipėdos kraštas 
1923. Jis stipriai pakilo ekono
miškai, bet netrukus pakilo ir 
vokietininkų — nacių keliamas 
nerimas, sabotažas, priešiška 
akcija, o 1939 kovo 22 Hitleris 
jėga atplėšė nuo Lietuvos visą 
Klaipėdos kraštą. Jis grįžo Lie
tuvai po antrojo Didžiojo karo, 
bet jau sovietų vergijoje.

Rusai praėjusio karo metu 
žvėriškai Mažąją Lietuvą nunio
kojo, žmones išžudė badu ir 
tremtimi, kraštą apsodino sa
vais kolonistais ir surusino vi
sus gražiuosius lietuviškus vie- 
tovaj-džius. Bet didžiųjų nedo
rėlių darbai nėra dideli. Jie pra 
eis kaip pamario dulkės. Liks 
gyvas lietuviškas žmogus, kaip 
Baltijos marių amžinas ginta
ras.

Darbartinis lietuvių gyveni
mas, Lietuvoje ir Sibire jau nė-> 
ra paslaptis. Apie tai sužinome 
iš įvairių šaltinių. Tiksliausias 
gi žinias suteikia paleisti ir Va
karus pasiekiantieji mūsų tau
tiečiai. Tačiau kiekvienu kartu, 
kai tik susidaro galimybė išsi
kalbėti su naujais atvykstan
čiais, vis iškyla naujų paaiški
nimų. Tokia galimybė vėl pasi
taikė per šių metų Vasario 16 
minėjimą Miunchene (Vokieti
joje), kur pranešimą apie Lie
tuvą ir Sibirą (drauge atsakinė
damas ir Į klausimus) padarė vi 
sai neseniai iš Lietuvos atvykęs 
lietuvis, išgyvenęs Sibiro trem
tį. Čia jo mintis ir perteikiame.

SIBIRO TREMTYJE

Lietuviai tremtinaiai Sibire 
yra nuostabiai solidarūs. Daug 
pagelbsti ir kitataučiams, ten 
pat bevargstantiems. Už tai tu
ri labai gerą vardą svetimųjų 
tarpe ir yra tiesiog gerbiami.
Apskritai lietuviai aiškiai išsi
skiria iš kitų tautybių ir yra lai
komi “žydais” gera prasme. Lie 
tuviai ir Sibire ir net visoje Ru
sijoje gyvena kiek geriau ir už 
pačius rusus, nes lietuviai yra 
darbštesni, tvarkingesni, gabes
ni (tokia nuomonė apie lietu
vius yra kitatautčių).

Sibiro krašte išblaškytųjų lie
tuvių tarpe nepastebėti jokiu 
nutautėjimo žymię. Neteko gir
dėti. kad lietuviai būtų sukūrę 
mišrią šeimą. Visi maži vaikai 
kalba gražai lietuviškai.

Religinis gyvenimas Sibire la 
bai gyvas. Ten yra daug ištrem 
tų kunigų, todėl religinis ap
tarnavimas, yra beveik patenki
namas. Kai kur yra
sios net lietuviškos parapijos 
(!), yra lietuviškų kapinių.

susikūru- ♦ Rusijoj

sv. MYKOLO bažnyčia Vilniuje, satyta 17-18 amž

Pasakoja vakarus pasiekęs Sibiro kalinys

VILNIAUS Didžiojo gatve, dabar vadinama Garkio.

> SKIRIASI SAVO IŠORE

Kai tremtinys iš Sibiro per 
Gudiją grįžta į Lietuvią, tai lie- 
tuva atrodo lyg užsienis. Pabal- 
tijys ir šiandien išsiskiria iš vi
sos Sov. S-gos. Kaip Vokietija 
šiandien skiriasi nuo Lietuvos, 
taip Lietuva skiriasi nuo Rusi
jos. Labai skiriasi kaimuose pa
statų statyba. Lietuviškosios so 
dybos atrodo ir geresnės ir gra 
žesnės. Keliai ir dabar geresni, 
kaip Sov. S-goj. Žmonės Lietu
voj apsirengę daug geriau, gra
žiau. skoningiau ir margiau. 
kaip visoj Sov.. S-goj. Kaune 
žmonės daug geriau apsirengę, 
kaip Maskvoj ar Leningrade. Ir 

sutiktieji patys rusai,
kurie yra buvę Lietuvoj, pasa
koja. kad Lietuvoj ir drabužiai 

buvę geresni, ir keliai, ir žmo
nės....

NAMAI VIS DĖLTO GRIOVA

Gyventojai Lietuvoje gerai 
prisimena nepriklausomybės 
laikus ir dažnai kalba, kaip apie 
buvusius gerus laikus, žino tai 
ir jaunimas. Dabar beplaukią 
siuntiniai iš Vakarų Į Lietuvą 
žmonėms sudaro geriausią vaiz
dą, koks skirtumas tarp “pra
keikto Vakarų kapitalizmo” ir 
“sovietiškos demokratijos”. 
Siuntinius gauna maždaug kas 
trečia šeima, o susirašinėja dar 
daugiau.

Kaimo gyventojai, kurie ne
buvo trėmimų paliesti, gyvena 
savuose namuose, tik daug kur 
namai jau griūva, prakiuru-

siais stogais ir beveik neremon
tuojami. Naujų privačių namų 
kaime statyti neleidžia.

PRIE MAISTO ILGOS EILĖS

Maisto problema Lietuvoje 
sunki, tačiau dar pakenčiama 
ir todėl maistas siųsti į Lietuvą 
nebūtina -— gaila perdidelių 
muitų. Lietuva maisto atžvil
giu stovi dar geriausiai visoje 
Sov. Sąjungoje, nes Lietuvoj be 
veik kiekviena šeima stengiasi 
auginti kokį nors gyvulį. Lietu
voj ir maisto kainos žymiai že
mesnės, kaip visoj S. S-goj. Ir 
lietuviškasis jaunimas atrodo 
sveikiau. Tai ypač pastebima, 
kai į Lietuvą iš Maskvos ar ki
tur kokia nors proga atvyksta 
studentai. Tuomet lietuviai ryš
kiai išsiskiria: geriau apsirengę,
aukštesni, žvalesni, sveikesnės 
išvaizdos. Vistiek ir Lietuvoje 
prie maisto krautuvių ilgai rei
kia stovėti eilėje. Net ir prie 
duonos daug kur reikia dar ir 
dabar išstovėti apie valandą, o 
anksčiau buvo darblogiau. Ypač 
ilgai tenka stovėti eilėse ten, 
kur gyventojai sužino, kad bus 
atvežta naujų prekių (batų, dra
bužių). Tokiais atvejais eilės 
pradeda rinktis jau iš vakaro.

SUNKU SU RŪBAIS

Sunkiausia problema Lietu
voje yra rūbai. Jie yra labai 
brangūs ir paprastas darbinin
kas jokiu būdu iš savo uždar
bio nepajėgia įsigyti. Tačiau 
šiuo laiku šį kalusimą labai su
švelnino siuntiniai. Rūbų siun
tiniai Lietuvai yra labai reika
lingi.

Miestuose labai sunkus būtų 
klausimas. Tikrumoj būtų be

veik iš viso nėra. Būtų vadina
ma vienas kambarys ir virtuvė 
— tai jau labai gerai! Papras
tai, visa šeima gyvena vienam 
kambary. Privatūs namai leng
va atskirti nuo nacionalizuotų; 
pastarųjų būklė daug blogesnė 
—jie bfeveik neremontuojami.

Iki šiol miestuose gatvių pa
vadinimai ant lentelių buvo už
rašyti rusiškai ir lietuviškai. Da
bar Vilniuje kai kuriose gatvė
se paliekami vien tik lietuviš
ki gatvių pavadinimai (?).

GRIŽE 15 SIBIRO

Grįžusioms iš Sibiro anksčiau 
buvo sunkiau kur nors apsigy
venti, nes sunku buvo įsigyti 
reikalingus dokumentus. Dabar 
šis klausimas lengviau išspren
džiamas, ypač tiems, kurie grįž
ta į tas pačias vietoves, iš ku
rių buvo ištremti.

“ŠILDOSI"....

Lietuviai “linkę” nugerti ir 
krašte.... Gal tai svetimųjų į- 
taka, o gal nenormalių laikų 
pasėkos, tačiau girtuokliavimas 
didelis. Ypačiai geria kaime. 
Kaime daug gaminama ir “sa- 
magono”, nes jis perpus piges
nis. Dėl to yra jau ir išsigi
mimų — atbukusiais protais be
simokančio jaunimo. Prieš gir
tuokliavimą labai smarkiai ko
voja kunigai per pamokslus. Pa
skutiniu laiku prieš girtuoklia
vimą veda kovą ir valdžios pa-. 
reigūnai (milicija), bet iš to pa
sėkos menkos, nes tokie ‘ko
votojai” dažniausiai patys gir
tuokliauja.

BAŽNYČIOS PILNOS

Bažnyčia, nors engiama, bet 
Veikia, gal net stiprėja. Visos 
bažnyčios perpildytos. Lanko 
ypač kaimiečiai. Apskritai kai
muose bažnyčią lanko visi, gal 
išskiriant tik kai kuriuos tar
nautojus, kaip pav., mokytojus; 
kaip auklėtojams, nevalia pa
laikyti tokius “blogus papro
čius”.... Į bažnyčią keliauja 
žmonės iš tolimiausių apylinkių. 
Nuosavų arklių niekas neturi, 
o iš kolchozo sunku juos gau
ti, todėl žmonės eina pėsti ar 
važiuoja dviračiais. Dviratis 
dabar geriausia kaimo susisie
kimo priemonė.

Pilnos bažnyčios ir miestuo
se. Vyksta pamaldos ir Kauno 
sobore, tik šioje bažnyčioje ne
leidžia skambint varpais. Baž
nyčiose leidžiama daryti rink- 
laivas bažnyčios išlaikymo rei
kalams, tačiau ir šios pajamos 
valdžios kontroliuojamos. Iš jų 
išmokami atlyginimai kuni
gams.

(Nukelta į 4 pusi.)

HENRIKAS

Peljfl^os TVUgudane

šiuos pasakojimus apie Ma
gadano kraštą ir vergę stovyk
lą parašė asmuo, kuriam pasi
sekė gyvam ištrūkti. Pasako
jimuose aprašomas kalėjimas, 
jo gyventojai, 1949 metę Vely
kos ir kaip jis, atlikęs bausmę, 
išeina iš kalėjimo.

Artėjo 1949 metų Velykos.
Tuo laiku buvau toli nuo Lie

tuvos, Azijos kontinento pačia
me rytiniame krašte — spe
cialiame kalinių persiuntimo 
punkte, Magadane.

Magadanas — didelio Koly- 
mos krašto administracinis cen
tras ir uostas. Kolymos vardas 
kilęs nuo upės, kuri išteka iš 
Cerskio kalnų ir šaltą savo van
denį per Jakutiją ir dalį Cha- 
barovsko krašto plukdo į rytų 
Siaurės Poliarinę jūrą. Upė 7 
mėn. būna poledu. Dažnai įšą
lą iki dugno ir visai neteka.

1953 gruodžio mėnesį šis kraš
tas buvo pavadintas Magadano 

sritimi, bet būtų tiksliau vadin
ti kalinię respublika, nes visas 
kraštas yra vienas didelis lage
ris. Čia stovykla prie stovyklos. 
Kaliniai aptarnauja visas kasyk
las, auto bazes, Magadano mies
te esančias įmones. Net Maga
dano srities Gorkio' vardo dra
matiniame teatre ilgą laiką 
koncerto vadovu buvo kalinys, 
kuris ir iš kalėjimo išėjęs dar 
ten dirbo 1958 metais.

Apie šį kraštą’ yra sakoma, 
kad “Kolyma — puiki plane
ta: 12 mėnesių žiema, o likusį 
laiką — vasarą!” (Rusų kalbo
je tai rimuojasi ir skamba gra
žiai). Tai amžino ledo ir šalčio 
šalis. Pačiu šilčiausiu metu, pra 
kasus pusę metro, randi žemę 
sušalusią.

Vietiniai gyventojai: evenai, 
kamčadalai, jakutai, čukčai ir 
jukagirai. - Verčiasi daugiausia 
elnių auginimų, žuvų gaudymu, 
medŠokle. Iki 1932 dar gyveno 
kaip klajokliai, laisvai keliau

dami šimtus kilometrų skersai 
ir išilgai per taigas ir tundras, 
jausdamiesi tikrais šio krašto 
šeimininkais.

1932 kraštas galutinai įjung
tas į Tarybų Sąjungą. Pradėtos 
organizuoti įvairios artelės ir 
kolektyviniai ūkiai elniams au
ginti. Gyventojai norom neno
rom pasidarė sėslūs.
Kraštas be galo turingas. Jo 
gelmėse slypi auksas, švinas, 
volframas ir kiti taurieji me
talai. Tarybų Sąjunga stengiasi 
pasinaudoti šio krašto gelmių 
turtais, tad ir organizuoja ka
syklas. 1933 metais pradėtos 
steigti Dalastrojaus Koncent
racijos stovyklos, nes tam miL 
žiniškam darbui buvo reikalinga 
milijoninė darbo žmonių armi
ja, o tarybinaiai “patriotai” 
netaip jau noriai važiuoja į tos 
kias negyventas vietas, kaip a- 
pie tai rašo sovietinė spauda ir 
kalba Maskvos radijas. Realia
me gyvenime yra kitaip.

Pigiausia ir neišsiamama jė
ga yra kaliniai, o jų Tarybų 
Sąjungoje niekada netrūko ir 
netrūksta. Tarybų Sąjungoje 
yra toks posakis: “Būtų žmo
gus, o bylą jam visada suda
rytume”. Taip ir “darydavo by
las” ir darbo jėga plaukdavo į 

šiaurę. Jai išmirus, ateidavo ki
ti, kiti, kiti....

Kas iš to, kad Chruščiovas 
XX partijos suvažiavime prisi
pažino, kad šitoje srityje buvo 
daug klaidų, buvo daug nerei
kalingų aukų. Ar likusiems ka
liniams nuo to pasidarė leng
viau? Ar Kremliaus valdovų 
rankos dėl to nuplautos? Leng
viausia buvo suversti visą kal
tę “mokytojui ir vadui”, o pa
tiems nusiplauti rankas. Kaip 
gražiai kalbėtų Kremlius, pa
saulis žino, kad už tas aukas 
yra jis atsakingas.

Visi tie tarybiniai “patriotai” 
kurie tokiu trumpu laiku ir su 
tokiu pasiaukojimu iškasė Bal
tosios jūros ir Maskvos — Vol
gos kanalus, visi tie begaliniai 
atsidavę partijai ir socialistinei 
tėvynei komjaunuoliai, tokiais 
pasakiškais tempais pastatę 
“jaunystės” miestą Komsomol- 
ską ant Amūro, visi tie partie
čiai, kurie nesigailėdami savo 
jėgų, nežiūrint sunkių klimati
nių sąlygų, pradėjo ekspoatuoti 
Vorkutos baseiną, visi jie, — 
o jų buvo milijonai, — buvo tik 
keliniai, daugiausia politiniai, 
teisti pagal Baudžiamojo ko
dekso 58 straipsnį.

Jų kaulais išgrįsti minėtų ka
nalų dugnai. Jų kaulai yra Kom 

somolsko namų pamatuose. Jų 
kaulai išmėtyti po Vorkutos 
taigas. štai kas buvo tik
raisiais stalininių penkmečių 
vykdytojais! štai tikrieji tarybi
niai “patriotai”, kurie su tokia 
“meilė ir atsidavimu”, paliepus 
partijai, darė “stebuklus”, kaip 
buvo oficialiai pranešta.

Ir taip nuo 1932 metų ir Į 
Kolyma pradėjo plaukti laivai 
us kaliniais. (Kito susisiekimo su 
Kolyma nėra, tik laivai ir lėk
tuvai). Jie čia turėjo pastatyti 
miestą, pratęsti 1100 kilomet
rų kelią ir pradėti organizuoti 
kasyklas.

Viskas tuo laiku ir čia buvo 
kalinių rankose. Tik aukštes
nieji pareigūnai buvo laisvieji 
— čekistai. Inžinieriai, dantų 
gydytojai, gydytojai ir net la
gerių viršininkai buvo kaliniai. 
Tai atskira kalinių respublika.

Pirmieji lietuvai į Kolymą at
gabenti 1941, o paskui 1947, 
1948 ir 1949 metais. Aš turė
jau laimės atvykti tik po 16 
metų, kai čia buvo išsodinti 
pirmieji vargo broliai. Vietoje 
palapinių jau radome miestą ir 
uostą, radome pratęstą į šiau
rės vakarus nuo Magadano 1100 
kilometrų kelią, kuris buvo tie
siamas pačiom primityviausiom 

priemonėm. Visi'įrankiai buvo 
tik kastuvas ir vežimėlis (tač- 
kė). Dieną ir naktį, esant pū
gai ir šalčiui, buvo vykdomi 
darbai. Apie tą kelią sakoma, 
kad jis pratęstas ant žmonių 
kaulų, ir per jį važiuojant, rei
kia nusiimti kepurę, kad pa
gerbtum tuos vargdienius, ku
rie čia pirma laiko žuvo. Maga
dano srityje mirtingumas siekė 
ligi 52 procentų per metus.

Ir 1949 metais Magadaną drą
siai galima buvo pavadinti ka
linių miestu. Du trečdaliai mies 
to gyventojų buvo kaliniai ar
ba buvę kaliniai ir įvairūs trem 
tiniai.

Pramonės kombinato visose 
dirbtuvėse dirbo kaliniai: vie
nur vyrai, kitur moterys. Duo
nos konbinate — kaliniai. Vi
sas statybas vykdė kaliniai. Ku
ru miestą aprūpindavo kaliniai. 
Geologinėse ekspedicijose bu
vo kaliniai. Ausų, nosies ir ger
klės ligų specialistą vengrą gy
dytoją iš lagerio kviesdavo į na
mus pas aukštesnius valdinin
kus. Gorkio vardo teatre dai
navo kalinys, žino
mas Tarybų Sąjungos dainin- 
kas Kozinas. Marčekano laivų 
statyboje dirbo kaliniai.

šitame kalinių mieste 1949 

turėjau progos praleisti Vely
kas.

Gyvenome už 4 kilometrų 
nuo miesto, persiuntimo punk
te. Anksčiau čia buvo japonų 
karo belaisvių stovykla, kuri 
iki mūsų atvykimo turėjo tik
rai padorią išvaizdą. Stovyklos 
viduje japonai tvarkėsi patys, 
kaip jiems atrodė geriau.

Atvykę radom švarius bara
kus, ant sienų buvo nupiešti ja
poniško stiliaus paveikslai, pa
daryti originalūs elektros lem
pučių gaubtai. Gultai švarūs. 
Tiesiog buvo malonu į tokį ba
raką įeiti. Barakas buvo didelis 
ir turėjo dvi krosnis.,

Į barakus mūsų sugrūdo tiek, 
kad ir be krosnių buvo šilta. 
Be to, krosnys užėmė po kelis 
metrus reikalingo ploto, kur 
būtų galima miegoti. Tai pir
miausia ir buvo išardytos kros
nys. Nors ir buvo žiema, bet 
nesigailėjome tai padarę, nes 
mūsų buvo tiek daug, kad vi
siškai nejutom šalčio.

Miegojom visur: ant gultų, 
kurios turėjo dvejus aukštus, 
ant žemės, po gultorn. Kai vie
nas atsiguldavo skersiai ant 
gulto, tai kitam reikėdavo gu
lėti susirietus.

(bus daugiau)
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Mūšy pokalbį nutraukė 
* pra*. J. Balkonas,

BROCKTON 19, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

tiumų. Vaikam paruošta apie 
120 modelių, kuriuos turi paga
minti Vilniaus “Aušros” siuvyk
la. Toki projektai; bet kiek juos 
pasiseks įvykdyti, nežinia.

Svečiais pas jį buvo sustojęs 
tą dieną. Atskubėjo ir išsivedė. 
Palinkėjome ir toliau sėkmingai 
skleisti lietuviškąją kultūrą per 
radiją, palaikyti Brazilijos lie
tuvių nuotaikas, budinti ir ju
dinti visus. )p.)

DARBININKO skaitytojų talka surasti nauju skai
tytojų padės administro ei jai flgign itsUaikyti . Bekepant 
DARBININKO prenumeratos. Norima ir toliau palikti 
ieRs dolerius metama. Bet tai priklauso nuo Jūsų, 
mielieji DARBININKO skaitytojai. Jei kiekvienas pa
siryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, 
tai nebus sunku to pasiekti.

DARBININKO skaitytojų taip, pat maloniai prašo
me pakalbinti kitas laikraštį užsisakyti. Šį kovo menesį 
administracija daro didelę nuolaidų naujiem skaitytojam. 
Jiem laikraštį galima užsakyti už penkis dolerius visiem 
metami Tokia kaina dabar joks lietuviškas laikraštis 
neišsilaiko, ypač einąs du kartus savaitėje ir gausiai 
iliustruotas.

NASTUTĖ UMBRAZAITE

— Vilniuj* veikla drabužių 
.madų namai Jų vedėja yra 
O. Girnfenė. Jie paruošia mode
lius, kokius drabužius turi ga
minti siuvyklos. Šiam pavasa
riui esą parnešta moteriškų pa
vasarinių apsiaustų 25 rūšys,

cijos lietuviškiems pamokslo 
žodžiams, daugelis braukė aša
ras. Džiaugsmo ar tremties var
go ašaros — to pasakyti nega
liu.* Bet lietuviška širdis verkė.

Prisiminėm ir Brazilijos kavą.
Kaip pro ją praeisi, jeigu ka- 

vo garsi Brazilija. Jis nusišyp- 
si ir atsako: ‘Taip jau yra, kad 
Brazilija kol kas nieko daugiau 
nesugeba eksportuoti, išskyrus 
kavą”. Kraštas didžiulis, atviras 
visokiausiom galimybėm, bet 
žmonės dar nesugeba gerai pa
sinaudoti Brazilijos žaliava ir 
turtais.

Nuo senų senovės lietuvė 
moteris garsėjo savo rankų dar
bais — audimu, siuvinėjimu, 
mezgimu ir tt Mes norime tas 
tradicijas palaikyti jaunimo

atprastų nuo rankų darbo.
Kiekviena, kad ir labai už

imta moteris, gali surasti porą 
valandų per savaitę savo ran
kų darbui, savai kūrybai. Phi- 
ladelphijos Balfo 52 skyriaus 
valdyba kviečia visas PhiladeL 
phijos moteris ir mergaites į 
tautinių rankdarbių paroda, ku
ri bus rudenį Balto koncerto 
metu. Paruoštus daiktus —.dar 
belius paaukojame Balfo loteri
jai ir čia pat leterijos būdu 
juos ištraukiame. Bus visiem 
džiugu pasigėrėti rankdarbių

ar paų.) labai gausiai renkasi 
į krūvą. Didelėmis demonstra
cijomis kraštas pasireiškė 1956 
po Vengrijos įvykių, šiuo laiku 
ypač jaunimas pasipriešinimą 
sovietams išreiškia savotišku

rinkinių ir loterijoje 
laimėti gražų darbelį. Tuo 
pačiu padarysime auką Sibire 
ir Vokietijoje vargstantiems lie 
tuviams.

Balfo valdyba tikisi, kad ne
atsiras nei vienos mergaitės ar 
moters, kuri atsisakytų prisidė
ti prie rengiamos parodos — 
loterijos. Dabar kaip tik laikas 
pradėti ruoštis. Aukojusiųjų 
vardai bus skelbiami per radiją 
ir laikraščiuose.

Balfo skyriaus valdyba

Didžiulė minia žmonių priėmė tą nuotaiką išreikšti kaip vieny- 
šv. Komuniją iŠ Ekscelencijos bės, džiaugsmo ir lietuviško en- 
rankų. Po pamaldų Ekscelenci- tuziazmo manifestaciją žieme 
jos garbei suruoštame koncerte kraite tiek r«Hginiu, tiek tau- 
vėl kalbėjo tūkstantinei minei 
katedros "salėje. Njio jautrių jo 
žodžių vėl drėko susirinkusiųjų 
akys. Ir Ekscelencijai tai ma
tant žodžiai kliuvo .. Tai buvo 
ne retorikos, bet širdžių kalba, 
kurią suprato visi: seni ir jau
jų, vyrai ir moterys. Tai buvo 
nuoširdi lietuvio kalba su lietu
viu, mylinčios širdies su mylin-

WHIL’— 1430 kitocyde* — Medford, Mm
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siųskite 
vedėjui ANTANO F. KNEIZTOI —• Utamtai RmHo Heor. M Cte- 
ta«e 8L, Nerweod, Mase Skyriai: I4tt»wanten Furnitare O. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.OBox 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-144S; SOuth Boston 8-4S1S ar 
8-teM; Kirkiami 7-4SS8.

mas parengia įvairius pasirody
mus.

įspūdingai buvo paminėta 
Vasario 16 didžiame teatre.
Kalbėjo konsulas Poliškaitis, 

plačiai aprašė didžiausias ‘A 
Gazeta” dienraštis, įsidėdamas 
nuotraukas. Programoje šoko 
kun. Juozo Šeškevičiaus suor
ganizuota grupė iš 50 jaunimo.

Lietuviams ypač trūksta eko
nominių draugijų, nėra kas jas 
organizuoja, pagaliau ir patys 
lietuviai gerai dar nesupranta 
jų reikšmės.

Redakciją aplankė retas sve- Torontą, iš ten į Chicagą, kur 
čias — Darbininko skaitytojas 
iš Sao Paulo, Brazilijos — 
Aleksandras Bogusiaudcas. Auk 
štas, lieknas vyras, truputį šus
terėjusiais plaukais, energin
gas ir linksmas. Jis ištesė dė
žutę cigarečių iš Brazilijos. Su 
pirmu dūmu prasideda ir pa
žintis.

tintu atžvilgiu. Religiniu atžvil- 
gu — Ekscelencija visur vedė 
rekolekcijas, sakė pamokslus— 
ir minios ėjo išpažinties ir šv. 
Komunijos. Tautiniu atžvilgiu 
Ekscelencija skleidė vienybės 
mintį, susiklausymą, tėvynės ir 
gimtosios kalbos meilės idėją. 
Ragino visus- į susiklausymą 
vienybę, susipratimą ir bendrą 
sugyvenimą. Atskiruose priėmi
muose ir privačiose šeimose 
Ekscelencija mokė, ragino ir vi
siems buvo vienodai nuoširdus, 
artimas ir mielas. Nežiūrint 
nuovargio is nemigo naktų jis 
visur atėjo ir visur buvo, kur 
tik buvo laukiamas ir kviečia
mas. Tas jo paprastumas ir nuo 
širdumas patiko Australijos tie- 

tiek mažose. Gal galėčiau tuviams neišdildomo įspūdžio.

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

; Sunku aprašyti tą nuotaiką 
straipsnelyje. Ją tegali suprasti, 
kas pats pergyveno tuos mo
mentus ir tikiu, jų niekada ne- 
užsimirš. Tai nėra vien tik iš
imtis Melboume. Panašios nuo
taikos buvo visose lietuvių ko- 
lonijse Australijoje: tiek didelė-

Lietuvos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja iš stiprio* radijo stoties WLOA. 1550 kilocyclea 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresų

KNIGHTS OF UTHUANIA WL0A 
braddock, pa.

Kitas svarbus faktorius yra 
Bfcu>g»lpnęijo$ pashnatymai ir 
vizitai pas australų Katalikų 
Bažnyčios dighttorius: kardino
lą, 'aridvydeuput vyskupus ir 
tatartV burmistras bei ministe- 
rius. Čai Ekscelencija turėjo 
progos pakalbėti ir iškelti lietu
vių reikalus, nagrinėti proble
mas, kurios liečia šio krašto lie
tuvių reikalus. Galiausia atski-

Vyskupo V
Po didžiųjų AustrijosBeto-F 

vių sąsKryusų Memourne pra» j 
ėjusių Kalėdų atostogų mefoJ 
(sporto švente. statikų stovyidaM 
krašto tarybos, katalikų survą-j 
žtavimai, meno dienos, koncer-j 
tai ir tt), vos spėjo suvažiavu-J 
šieji atstovai, svečiai ir daty-l 
viai išsiskirstyti po tolimas Be-1 
tuvių kolonijas Australijoje, I 
tuojau pasklido žinią,' kad Aus- ■ 
tralijos lietuvius atskrenda vi- j 
rituoti iš JAV mūsų J.E. vyst j 
V.-Brogys. LŪd^Įėseir mažose 
lietuvių kolonijose — AustraE- > 
joje, Tasmanijoje ir Naujojoje 
Zelandijoje — prasidėjo ritu- j 
Ims pasiruošimai sutikti retą ir 
seniai lauktą sviečią- Gal nei 
vienas įvykis Australijos liotuv. 
gyvenime taip plačiai ir gyvai 
nesujucfino cKdelfo ir mažę fio- 
tuvię Icoloniję šiame krašte, 
kaip Ekscelencijos vizitas. Kiek- 
vienoje kolonijoje buvo sukel
tos geriausios meninės pajėgos 
pasirodymui Visų įsitikinimų 
bei politinių pažiūrų lietuviai 
įvairiose vietovėse sudarė suti
kimo komitetus, vadovaujami 
savo kapelionų. Buvo nustatyti 
Ekscelencijai - smulkūs vizito 
planai ir k. Kiekviena kolonija 
Ekscelancijos laukė, su dideliu 
nekantrumu ir su tam tikru pa
sididžiavimu, kad štai ir mus 
aplanko. Su džiaugsmo ašaro
mis akyse Ekscelenciją pasitik
davo gausios minios lietuvių 
kiekvienoje lietuviškoje koloni
joje, su liūdesio ašarmis jį pa
lydėdavo iš savo kolonijos toli
mesnei kelionei. Kalbu apie a- 
šaras ir, gal būt, JAV lietuvis 
nenorės tikėti. Bet tai yra tie
sa, kurią ne žodžiu, bet širdi
mi išreiškė tremties rūpeščių 
nukamuotas ir daugeliu atvoję 
skriaudžiamas Austraisjojo atsi
dūręs lietuvis. Šimtais kilomet
rų atskiri žmonės keliavo į Ek
scelencijos lankomas vietas, kad 
su juo susitiktų, ji pamatytų 
ir išgirstų jo pamokomą žodį.

DARBININKO Adsdsistrsdja
MA — a-------------SIU
Broddyn ii, New Krak.

laukia daugybė pažįstamų, drau 
gų. Baigęs ten atostogas, tiesiai 
išskrenda į Braziliją.
x Brazilija jam patinka

Prie jos priprato, įsitaisė sa
vo naujus nulinius namus. Tie 
namai kur kas pigesni nei A- 
merikoje. Mūrinį namą pasista
tė už 7000 doL, sklypui dar 

Brazilijoje jis jau dvylika metų reikia 1000. Namus ypačiai at-

(Atkelta iš 3 psl.) taus masto. Lietuviai tam tik- 
KAI RAUDONIEJI MIRŠTĄ romis dienomis (kaip Vėlinės 
Antireliginė propaganda bu

vo ir, išliko stipri iki šiol.
Laidotuvių būna ir grynai ko

munistinių — jas lengva atskir
ti: be kunigo, karstas raudonai 
dažytas ar apmuštas raudona 
medžiaga, nešama raudona vė
liava, kartais lydi orkestras.

Jei aktyvus pasipriešinimas 
okupantui mažai pastebimas, 
tai pasyvus labai ryškus ir pla-

Paimkime, pav., Melboumą. 
Minios žmonių dalyvavo visose 
Ekscelencijos priėmimo iškil
mėse. Pontifikalinėse pamal
dose Melbourno kat katedro
je, dalyvaujant australų vysku
pams ir kitiems dvariškiams, 
dalyvavo tūkstantinė minia lie
tuvių, suplaukusių iš plačios 
Melbourno apylinkės ir iš toli
mesnių vietovių. Katedros 
skliautuose skambant Ekscelen-

genausia artiste
Nastutė Umbrasaitė, 20 me

tų, paskutinio kurso studentė 
Annhursto kolegijoje Putname, 
So. Woodstock, Conn., kovo 1 
kolegijos vaidybos konkurse lai
mėjo “Geriausios artistės” titu
lą ir taurę už gerai atliktą ku- 
nigaikMžio vaidmenį Šekspyro 
“Measure for Measure” veika
le. Apie šios lietuvaitės laimė
jimą rašė apylinkės laikraščiai, 
kartu įdėdami ir jos nuotraukų.

Ji studijuoja matematiką ir 
kartu randa laiko reikštis kito
se veiklos srityse. Ji yra savo 
klasės metraščio vyriausia re
daktorė, griežtųjų mokslų klu
bo pirmininkė, lietuvaičių stu
denčių “Dainavos” klubo sekre
torė -r- iždininkė, veikli studen 
čių ateitinininkių draugovės na
rė. Šis laimėjimas jai nėra pir 
mutinis. Jau nuo pirmųjų stu
dijų metų ji pasižymėjo moks
le, vaidyboje ir tt Jos tėvai 
gyvena Brooklyne, N.Y.

Tlva

Lietuvių Eadio programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekma^eniaki nuo 2s30 iki 3:00 vai. Amą. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai
nos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į Baltie Florists gelių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MINKUS

Kovo mSneų kreipiamės į DARBININKO skaityto
jus prašydami dviejų dalykų: viena, pasiryžti atsilygint 
už laikraštį, kas dar nėra to padaręs; antra, pasistengti 
surasti naujų DARBININKUI prenumeratorių. Kovo 
mėnuo tebūnie mums Darbminko vajaus mėnesiu!

Pirmiausiai nuoširdžiai prašome atoitiepti į DAR
BININKO administradios siunčiamus paraginimus su
mokėti skolą už praėjusius metus ir atsilyginti už šiuos. 
Tokie paraginimai sudaro išlaidas. Labai prašome ne- 
užddsti. Administracijai būtų labai nemalonu sulaikyti 
laikraštį, o katalikiškai spaudai — nuostolis. Paremkime 
ją kiek galėdami savo sąžiningu atsfitygtaimu.

gesdsis ar trumpesniais straip- 
sniris, Mtymėjo 
atvykimą kM ririfo ttoktaKe 
vtetovtoe Anrtratijoje.

Ptačtausmi Ekscelencijos 
vizitą ■ - aprašė australų 
katatikų spauda Gvdnėjųje, A- 

vfo fla, mums, Australijoje gy- ddaidėje, Melbourne, Perthe, 
venastiems, ųalfto. Tasmanijoje, Brisbanėje ir kito

se vietovėse. Tokiu būdų Eks- 
celeneijos vizitas plačiai nu
skambėjo ne tik lietuvių tarpe, 
bet ir plačiame Australijos kon
tinente iškaldamas lietuvių var- 
dą pieštam mams ir šio kraš
to valdančiuose sluoksniuoęe.

Kovo 23 J.E. vysk. V. Briz- 
gys išskrenda į Naująją Zelan
diją, o iš ten—atgal į JAV

BRONIUS ZUMERIS

MANCHESTER, N.H.

Prieš 50 metų čia buvo su
organizuota D.L.K. Vytauto pa
šalinė draugija. Pastaruoju lai 
tai prie jos įkurtas Amerikos 
lietuvių piliečių klubas.

Draugija savo metiniame su
sirinkime kovo 8 nutarė paau
koti Brifui 50 doL ir tėvams 
pranciškonams Kennebunkpor- 
te, Maine, — 10 dol.
Nors klubui vadovauja čia gi

mę lietuviai, bet susirinkimuo
se vartojama lietuvių kalba. I 
Įdubą ateina ir lietuviška spau
da — Draugas, Darbininkas.

šioje mažoje kolonijoje vei
kia graži LRKSA 119 kuopa ir 
LDS 74 kuopa. (JA.V.)

Naujosios Anglijos lietuvių 
Kultūrinė radi jo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

savo namelius, vienas kitas pe
reina į biznį.

Jis pats aktyviai dalyvauja 
vietos lietuvių gyvenime, yra 
“Tėvynės Garsų” radijo valan
dėlės vedėjas. Tas lietuviškas 
radijas veikia dvi valandas sek
madieniais.
Organizacinis gyvenimas nėra 
toks judrus kaip Amerikoje.

Lietuvių Bendruomenė dar 
neišėjo iš organizacinės stadi
jos, nors šiaip lietuviai uoliai 
dalyvavo bendruomenės rinki
muose. Didelius lietuvinimo dar 
bus nuveikia mokykla, kur tris 
kartus per savaitę yrav lietuvių 
kalbos pamokos. Mokytojos už 
tai negauna jokio atlyginimo. 
Jaunimo tarpe labai sėkmingai 
veikia tam. Juozas Šeškevičius, 
kuris į ateitininkus subūrė la-

ferijos — agronomas, mokslus dymo įrengimų. Viri lietuviai 
baigęs Dotnuvos Žemės ūkio jau pakenčiamai įsikūrę, turi 
Akademijoje. Atsidūręs sveti
muose kraštuose, verčiasi kuo 
kitu. Kaip jis pats juokauda
mas sako: “Dipukai yra visų 
profesijų, kokių tik nori!”. Ir 
jis pradžioje tarnavo vienoje 
Kanados oro linijoje, o dabar 
kuris laikas dirba vokiečių 
“Lufthansa” bendrovėje, ku
rios lėktuvai skraido į Pietų ir 
šiaurės Ameriką. Jis yra Sao 
Paulo skyriaus tarnautojas, 
tvarko bendrovės viešuosius rei 
kalus.

Dabar Pietų Amerikoje vasara 
~Tf jis . gražiąi įdegęs, parau
dęs. Ten jĮpĮrpgrafūra sukati 
apie 120 laipsnių, tačiau nėra 
drėgmės, ir oras visada malo
nus. Su vasaros karščiais pra
sidėjo ir atostogos, ir jis, pasi
naudodamas savo atostogomis 
atskrido į. Ameriką ir Kanadą bai daug jaunimo. Moka juos 
aplankyti pažįstamų. Per New pririšti, drauge su jais dirbda- 
Yorką iškeliavo' į Hamiltoną,

būdu: stengiasi pamėgdžioti va
karus madomis ir šokiais. So
vietai prieš tai labai aštriai ko
voja, naujų madų pamėgdžio
tojus vadina “stiliagomis”, ke
lia — klupsčiautojais vakarams 
ir panašiai, bet jaunimas to 
nepaiso. Krašte sovietų perša
mi ir propaguojami vadiniami 
“rusiški” (senoviniai) šokiai, 
tačiau lietuviai jų nešoka, o 
stengiasi šokti rock ’n roll ir 
kitus panašius. Sovietai šokė
jams pritaiko net chuliganizmo 
įstatymą ir baudžia iki kelioli
kos dienų kalėjimo, bet jauni
mas nė to nepaiso, čia didelę 
reikšmę turi studentai,' kurių 
daug yra ir iš kaimo; pastarie- tarpe, kad mūsų mergaitės ne- 
ji, grįždami į kaimą, atveža nau 
jas madas, šokius. Tuo būdu ir 
kaime skleidžias vakarietiška 
dvasia.,

KRAŠTAS NENUTAUSTA
Lietuvai nutautėti nėra dide

lio pavojaus. Mažiausiai bent 
Jias trečia šeima yra viėnaip ar 
kitaip (ypač trėmimais į Sibi
rą) nuo okupanto nukentėjusi 
ir to niekad neužmirš. Lietu
vos kaime rusų dar beveik nė
ra, o miestuose jie iš lietuvių 
nesusilaukia simpatijų. Krašte 
esantieji tautiečiai ištiks geres
ni lietuviai, kaip gyvenantieji 
Vakaruose.,Krašte ir šiandien 
laikomasi lietuvi&ų papročių. 
Beveik visos lietuvaitės, jau 
nu 16 mrtų stengiasi turėti 
tautinius rūbus ir nešioja juos 
įvairiausiomis progomis, kaip 
per šventes, vestuvės ir k. Pa- totas pat stalčius vyriškų kos- 
čiais geriausiais lietuviai yra 
tie, kurie išgyveno Sftriro trem
tį; sugrįžę atgal į Lietuvą, jie 
atneša? tautai naujo kraujo.

MM (Eli)



ANT. PALIULIS

tani ginti liūdną, bet viltingą 
aidą, prasimušusį pro storas ka
lėjimų sienas vielų užtvaras, 
taigą... /

Toliau lankytojas pereina dė-

skyrių. da mano, nmficoa ir teatrą aky- -
Paskutinis kairėje salės pus- riua. Atrodo, šiam skyriai bu* 

ėję buvo religiniu ir filosofijos vo per maža vietos, nes ekspo- 
raštę' skyrius, kuris teikė rim- *'“1 ***“’ —*-
ties įspūdį. Arkiv. J. Skvirecko

Kovo 1 čia įvyko spaudos pa
roda, kurios miciatorius ir ren
gėjas buvo Waterburio kultu- žiūriu išvaizdos; ridai buvo vis- 
ririukąs, knygyno “Spauda” 
savininkas Viktoras Vaflcus, da- 
tinai -talkininkaujamas būrelio 
spaudos mylėtoją -• bei vietos 
bendruomenės valdybos narių.
■ Parodos lankytojai, kurių bu
vo pasigėrėtinai daug, vos įžen- toje, sudarė atskirą parodos šinėn salės pusėn, kur prasfde- 
gęį lietuvių klubo “Nemunas” 
salę, buvo nustebinti gausumu 
eksponatų ktftių buvo virš 1000 
— įvairių leidinių, išleistų tarp 
1945jr1059 m. Taip pat, paro-

skaitės žodis. Atrodo, kad į 
mediciną ji tik per “klai
dą” patekusi.

- Rašytojas Paulius Jurkus pa
skaitė savos, ddr nespausdin
tos kūrybos įdomią ištrauką iš 

r legendos apie seniausią Vilniaus 
Katedros varpą. Literatūros va
karo programai vadovavo A. 
Saulaites. Programai baigiantis 
tarė žodį pats parodos organiza
torius V. Vaitkus. Pasidžiau
gęs gausumu dalyvių, kurių bu
vo arti dviėjų šimtų, padėko
jęs visiems už atsilankymą ir 
talkininkams už bendradarbia
vimą pažymėjo, kad tuos, ku
rie parodos neaplankė, galima 
laikyti “beraščiais”. Tai buvo

kas lengvai pagaunama. Gal 
šek tiek krito į akis vienos 
kitos leidyklos leidinių nerei
kalingas sugrupavimas.

Istorija, įhiminimsi ir bio
grafijos, sugrupuoti vienoje vie-

doje buvo išstatyta įvairių me
no ir tautodailės dirbinių.

Kairėje salės pusėje, pirma
me parodos skyriuje, buvo iš
statyta tremtyje, Vokietijoje, 
leistos periodikos eksponatai, 
gausūs laikraščiy ir žurnalą? rin
kiniai bei komplektai, beveik 
visi gražiai ir tvarkingai įrišti, 
šis skyrius buvo labai įdomus 
kaip arhyvinė stovyklinio gyve
nimo* medžiaga. Lankytojas il
giau apsistodavo, bevartydamas 
senus laikraščius ir žurnalus ku 
riuose buvo sprendžiama poka
rinės stovyklinio gyvenimo pro

Švento Rašto tomai^gerai ekspo
nuoti sudarė lyg ir pagrindą 
visiems religinio turinio leidi
niams.

Salės priešakyje, ant stalo, 
padengto lietuviškais raštais iš
margintu kilimu, stovėjo Lietu 
viškos Enciklopedijos išleistų 
tomų rinkinys bei Lietuvos že-. 
mėlapiai. -

Pačiame salės viduryje, ant 
mažo staliuko, padengto taip 
pat lietuviškais raštais išmar-^ 
ginta staltiese, stovėjo medžio 
drožinys — Tėviškės kompozi
cija koplytėlė, pasviręs kryžius

buvo sudėti visi mišrat Čia bu
vo atstovaujaaųa keleto lietuvių 
dailininkų spausdinti kūriniai, 
(albumai, iliustracijos), keletas 
tremtyje šleistų scenos veikalų 
lietuviškos muzikos . ir dainų 
plokštelių albumai, gaidos, kon
certų ir teatrų vaidinimų 
programos ir kt. Vi
sa tai sudarė turtingą skyrių, 
tik dėl tirštumo akiai ne labai 
patrauklų. Reikia manyti, kad 
tik vietos stoka vertė ekspona
tus glaudinti; antraip, šis sky
rius būtų buvęs estetiniu atžvil
giu pats įdomiausias.

ir neperkrautas sugrppavįmas 
suteikė menišką apipavidalini
mą visam šiam skyriui. Tarp au
dinių ir gražių koplytėlių bei 
kryžių, buvo keletas lėkščių, 
dėžučių ir odos gaminių. Matėsi 
ir lietuviškų margučių. Bene 
didžiausią lankytojo dėmesį šia
me skyriuje traukė dail. K. Ja- 
tužio drožtos koplytėlės ir.kry
žiai

Paskutiniam parodos skyriui 
liko jaunimo literatūra. Čia lan
kytojas, ypatingai jaunimas, už
trukdavo ilgiausiai. Erdviai iš-

iustruotos knygutės, šiame sky
riuje tilpo ir visi tremtyje iš
leisti vadovėliai bei žodynai.

Pagaliau lankytojas pasijuto 
beesąs prie knygomis ir laikraš
čiais apkabinėto,- lietuviškais 
ornamentais dekoruoto spau
dos kiosko. Čia lankytojas galė
jo apsirūpinti visokiausia lietu
viška spauda, kurios naujausi 
tą dieną leidiniai buvo A. Ba
ranausko novelės “Kalvos ir 
Lankos” ir Magadano (Sibiro) 
lietuvaičių maldaknygė “Mari
ja, Gelbėki Mus”.

vienintelis kartas, kada publi
ka turėjo progos nususišypsoti, 
nes šiaip visa vakaro programa 
sudarė rimtą, susikaupimo ir 
Tėvynės ilgesio nuotaiką.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
V. Vaitkus šios spaudos paro
dos pastatymu atliko didelį lie
tuviškai kultūrai pasitarnavimą. 
Tai yra atgarsis į bendruome
nės kvietimą spaudos platinimo 
vajui. Visi spaudos eksponatai, 
o taip pat ir didelė dalis meno 
dirbinių, yra iš V. Vaitkaus 
privačios bibliotekos bei jo kny
gyno.

blemos.
Toliau sekė grožinės litera-

-Didžioįo savaitėie Darbi- J 
ninkas išeis tiktai trečiadienį, ’Į 
kovo 25. Bendradarbių ir ko* •? 
respondentų maloniai prašome 
žinias, skiriamas penktadienio 
numeriui, dviem dienom * pa* , 
ankstinti, kad galėtų dar tilp- 
ti į velykini numerį.
— Marija Urbšionė mirė Kau 

ne kovo 2. Ji turėjo per 60 
metų. Bolševikam 1940 metais 
Lietuvą okupavus, buvo suim- 
ta kartu su vyru, Lietuvos už
sienio reikalų ministeriu Juozu ' 
Urbšiu ir abu išvežti Rusijos gi- 
lumon. Grąžo tik prieš porą 
metų. Velionė buvo žinomo vai 
kų literatūros rašytojo .ir ver
tėjo Prano Mašioto duktė. Daug 
laiko praleido užsieniuose, kai 
Juozas Urbšys buvo Lietuvos 
pasiuntiniu. Domėjosi Lietu
vos praeitimi, ypačiai rinko už
sienio spaudoje pasirodžiusias 
apie Lietuvą žinias. Tokiu bū
du atvaizdavo, kaip Prancūzi
jos spauda žiūrėjo į Lietuvos 
atsikūrimą bei Vilniaus proble
mą, ir kaip vokiečiai rašė apie 
Klaipėdos atvadavimą.

— V. Tamašauskas, gyvenąs 
Anglijoje, turi pilną rinkinį 
Lietuvos pašto ženklų. Buvo su- 

. ruošęs jų parodą Londone, lier , 
tuvių namuose, minint Vasario ’ 
16.

— Vincas Ramonas, rašyto
jas, gyvenąs Chicagoje, paruo
šė spaudai savo naujų kūrinių 
rinkinį “Šalti vandenys”. Lei
džia Liet. . Knygos Klubas.

—Newark, N J., kovo 15 
įvykusiame susirinkime įsteig
ta Balfo apygarda, kuri apima 
New Jersey Balfo skyrius Ne- 
warke, Kearny-Harrison, Linde
ne. Patersone ir Jersey City. 
Susirinkime dalyvavo visų tų 
skyrių atstovai ir Balfo reika
lų vedėjas kun. L. Jankus. Apy
gardos valdyhon išrinkti: Jatu
lis, Klimas, Kiaunė ir Puronas.

Philadelphijoje balandžio 
4-5 rengiamos studentų studi
jų dienos. Rengia Philadelphi- 
jos skyrius, vadovauja A. Ge- 
čiauskas. Numatytos diskusijos 
tema ‘Lietuvio studento įsijun
gimas į amerikiečių gyvenimą, 
pora dar kitų paskaitų, studen
tiškas vakaras su latviais ir es
tais.

— Pulk. C. Malsis, buvęs 
Dillingeno lietuvių tremtinių 
stovyklos direktorius ir didelis 
lietuvių geradaris, nori pasikeis
ti laiškais su lietuviais, kurie 
gyveno jo administruojamose 
tremtinių stovyklose, šiuo me
tu pulk. C. Malsie yra paraly
žuotas ir gyvena su šeima Los 
Angeles priemiestyje, Nonvalk, 
Cal. Jo adresas: Mr. C. Malsie, 
11414 McClaren, Norwalk, Cal.

— Los Angeles Pavergtų 
Tautų Komitetas išrinko naują 
valdybą: pirm, lenkas Butkie- 
wicz, sekr. lenkas Darwan, vicė 
primininkai — A Skirius, dr.
F. DeBalogh (vengras), V. Balt- 
kajis (latvis), kasin. B. Nurmsen - 
(estas). Lietuviams šiame komi
tete atstovauja Alto Los Ange
les skyrius. Kiekviena tautybė 
turi po tris atstovus. Lietuvių 
atstovai — Alg. Raulinaitis, dr.
G. Valančius ir A. Skirius.

— Kun. Vytautas Bitinas, 
Šv. Kazimiero kolegijos prefek
tas. kuris Šiuo metu yra atvy
kęs iš Romos į JAV atostogų 
pas savo seserį New. Haven, 
Conn., kovo 12 atšventė 10 
metų kunigystės sukaktį.

Gražų vaizdą sudarė tautodai
lės kampelis. Čia tamsių drape-

su palaužtais sodybos klevais, o 
šalia, tarsi relikvija, bylojanti

dėstyti vaikiškos literatūros lei
diniai , kurių buvo gausu, at-
rodė patraukliai. Savo išvaizda 
gal daugiausiai jaunąjį lankyto- 

džiausią vietą parodoje. Tvar- gadano/ kalirių lietuvaičių-ran- niai. -Skoningas jų išstatymas ją domino dail. Stančikaitės -il- 
kingumas ir sumanus knygų iš- - __________ ■■ ~ ■
dėstymas suteikė gražų vaizdą. ____
Leidiniai vieni kitus,
nors ir menkesnės estetiniu po-

tūros skyrius, pasižymėjęs lei
dinių gausumu ir užėmęs di-

apie tremtinių kančias, tikėji
mą ir viltį padėta šaltojo Ma-

rijų fone puikiai derinosi gra
žūs audiniai ir medžio droži-

Waterbury, Conn.
Trilypė gegužinė, J

apie kurią jau buvo užsimin- J 
ta Darbininko 15 nr., šiemet 
įvyks rugpjūčio 23, Belleview 
Grove Park, Lakewood Rd., 
Waterbury, Conn. Gegužinę — 
pikniką ruošia L.K. Moterų Są
jungos trijų apskr. valdybos, 
LuR.K. Susivienijimas, ir L.K. 
Darbininkų Sąjunga. Gautas pel J 
nas bus dalinamas taip pat vi
soms trims organizacijoms. Tą 
dieną Waterburio apylinkės lie
tuviškos organizacijos prašo
mos kitų parengimų neorgani
zuoti.

Vakare 6 vai. įvyko iškilmin
gas parodos uždarymas su lite
ratūros vakaru. Rašytojas Albi
nas Baranauskas skaitė paskaitą 
“Tremties literatūros prasmė”; 
kurioje prelegentas nagrinėjo 
literatūros reikšmę ir prasmę 
išeivijoje.

Dailiojo žodžio programą at
liko stud. K. Norkleliūnas ir M. 
Saūlaitytė, paskaitę savos eiliuo
tos kūrybos. Su nepaprastu pa
sisekimu p-lė A. Jankauskaitė 
paskaitė Biliūno “Laimės Ži
burys” ir eilėraštį iš Sibiro. Bu
vo žavus, meniškas A. Jankau-

Jau yra balsų, kad ši paroda 
būtų rodoma ir kitose vietovė
se. O tai būtų iš tikro naudin
ga parodos nemačiusiems. Bet 
gi čia butų reikalingi talkimn- 
kai ir financinė parama. Tai 
atlikti, kaip tik ir būtų Lietu
vių Bendruomenės pareiga.

Arabijoje beduinų kaimelis 
suėmė pas juos atvykusį mo
kesčių inspektorių. Beduinai pa 
reiškė savo vyresnybei, kad tik 
tada paleis, kai bus pažadėta 
trejus metus iš to kaimelio mo
kesčių neimti.

BALTIMORES ŽINIOS

Misijos šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje prasidėjo kovo 9 lie
tuviškai, o kovo 16 anglų 
kalba. Misijas veda tėvai pasi-
jonistai. Misijas tikintieji gau
siai lankė ir pamokslais buvo 
patenkinti. Pamaldų metu baž
nyčioje buvo gražiai giedama. 
Giedojime gausiai dalyvavo 
nauji ateiviai, o visas misijas , 
lankė nemažai čiagimių naujos ; 
kartos amerikiečių lietuvių.

Balfo vakaras įvyko kovo 15 
lietuvių klubo salėje. Klubas 
salę davė veltui. Balfo skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja klu
bo valdybai už palankumą ir 
publikai už gausų atsilankymą.

L.D.S. 5 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 22 d., 1 vai. po pie
tų, senosios mokyklos patalpo
se. Kuopos nariai, kurie dar ne
atsilygino už Darbininką, susi
rinkime galės tai padaryti. Taip 
pat ir nenariai Darbininko pre-

PAROOOS talkininkai E. Norkeliūnaitž ir V. LANKYTOJAI apžiūri. Noutraukoje O. Bacevi-
truikevičius prie grožinis literatūros. čienč.

Didžioji novena į šv. Pranciš
kų Ksaverietį praėjo labai sėk
mingai. Dalyvavo minios maldi
ninkų. Nuo kovo 4 iki 12 kas
dien keturis kartus vyko nove- 
nos pamaldos, kurias vedė 
darbštūs šv. Alfonso parapijos 
kunigai.

C.Y.O. jaunimo organizacija, 
kaip ir kasmet, taip ir šiemet 
Kančios sekmadienį, kovo 15, 
nuo 3 iki 4 v. p.p. dalyvavo 
šventojoje valandoje.

Dramos ratelis, sudarytas iš 
mėgėjų, paskutiniame savo su
sirinkime nutarė statyti, kokį 
veikalą. Posėdyje dalyvavo bu
vęs Vilniaus dramos aktorius J. 
Palubinskas ir kiti, kuriems rū
pi kultūrinė veikla.

Sodalietės, parapijos jaunos 
moterys ir mergaitės šiuo me
tu lanko lietuvius senelius įvai
riose prieglaudose, nuneša 
jiems dovanų ir praleidžia ke
lias valandas besikalbėdami. Ko

GS8ANK

Linden, N.J. Iškilmingas Va
sario 16 minėjimas Lindene į- 
vyko kovo 1 Lietuvių Laisvės 
salėje. Salė buvo papuošta tau
tinėmis spalvomis. Ant sienos 
kabojo Lietuvos Vytis. Ant pre
zidiumo stalo, apdengto lietu- 
tuviškais raštais austa staltie
se, stavėjo tik ką iš Lietuvos 
gautas puikus medžio drožinys 
“Gedimino Sapnas”. Visi jau
tė šventišką nuotaiką.

Atvykus miesto merui W. 
Kurst, į salę įneštą Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos. Lietuvos vė- 

,_______________ ______ __ liavą nešė Vyties Kryžiaus or-
numeratos mokesti gali į su- dinų pasipuošęs Amerikoj gi- skelbtą 
sirinkimą atnešti, mokestis “bus męs lietuvis. Lietuvos savano- cord , 
priimamas ir išduodamas pak
vitavimas.

jęs pirmojo Didžiojo karo me
tu Amerikos kariuomenėje lie
tuvis John White. Amerikos 
himną solo sugiedojo L Stan
kūnaitė, gi Lietuvos himną jai 
giedant pritarė visa publika. Už 
žuvusius karius ir partizanus 
mąldą atkalbėjo kun. J. Pragul- 
bickas.

Sudarius prezidiumą, Alto 
Lindeno skyriaus pirm. J. Liud- 
vinaitis trumpa kalba atidarė 
minėjimą ir toliau* jį vesti pa
vedė S. Vaičiūnui. Tuojau pat 
M. Samatienė angliškai perskai
tė Alto skyriaus rezoliuciją, pa- 

‘Congressional Re- ir valstybe. Taip pat vaizdžiai
New Jersey gubemato- nupasakojo kaip Vilniuje buvo

ris — kūrėjas V. Valantukevi- riaus R. Meynerio ir Lindeno pasirašytas 1918 vasario mėn.
čius. Amerikos vėliavą įnešė miesto mero W. Kursto pro- 16 Nepriklausomybės aktas.

p J. Lietuvoj gimęs, bet pasižymė- klamacijas, skelbusias Vasario Meninėje dalyje pasirodė ky-
16 Lietuvių diena. Perskaičius lanti meninė pajėga Irena Stan-
labai šiltus atsakymus, gautus kūnaitė, sudainuodama kompo-

PASKUTINIS DIVIDENDAS

3‘/4% metams
(3% reguliaraus ir 1*4% extra)
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2 PATOGIOS IŠTAIGOS:
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Lietuvis, posto 154 Amerikos vo 22 be“^rai dalyvauja Sta 
legionieriai bariai turėjo šaunų “J®“ A“0“50 bazny&oje.
parengimą kovo 15 Tovvn Didysis choras, kuris gražiai 
House salėje ir parke. Dalyva- gieda bažnyčioje, šiuo metu ruo 
vo gana daug žmonių, jų tar- šiasi Didžiajai Savaitei ir Vely- 
pe — nemaža ir lietuvių. Buvo kom. Būtų gera, kad atsirastų 

daugiau mėgstančių giedoti ir 
įsijungtų į chorą.

Mokyklos vaikai rengiasi Ve
lykom, jie mokosi vylykinių 
giesmių, kurias giedos Verbų 
sekmadienį, D. Savaitę ir per 
Velykas.

Mirė. Julijona Murauskienė, 
senos kartos, gėjos širdies lie
tuvė, eidama į savo namus, a-

ne gyvenančius lietuvius laiko
Stingais pilie- s^anįaį pagaminta jautiena, žu

vys ir austrės. Posto vadas 
Vincas Lacs padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie parengimo.

Kun. P. Totoiaitis savo ilgo
je ir gražioje kalboje palietė 
tautinę ir religinę išeivių Ame
rikoje padėtį, duodamas daug 
palyginimų bei pavyzdžių, kaip 
savo metu 
ta kovojo, 

Prof. P. 
je nuvedė 
mojo Didžiojo karo laikotarpį, 
kad lietuviai, matydami rusų ir 
vokiečių imperijų braškėjimą,

petuo”. Deklamavo lituanisti
nės mokyklos mokinės B. Vai
čiūnaitė, J. Vakarietytė, A. Bar- 
tytė ir M. Abromaitytė. Staig
meną padarė trečiosios kartos 
Amerikos lietuvaitė Miss Kas- , .
per dar su dviem amerikietėm, palpo ir liko be sąmonės. Po 
pažangleravusios lazdutėmis. kelių dienų kovo 9 mirė Mary-

Vasario 16 aktą perskaitė J. land General ligoninėje. Velio- 
ryžosi atstatyti Lietuvos laisvę Vaičiūnaitė. Kalbas stenografa- nė buvo Altoriaus, Rožančiaus 

vo G. Jatulytė ir J. Vaičiūnaitė, draugijų narė ir tretininkė. Pen
Aukų buvo surinkta $257.57. ki kunigai aukojo mišias už jos 

Minėjimas reikia skaityti labai sielą. Palaidota kovo 21 iš šv. 
pavykęs, nes be rezoliucijų, ku- Alfonso bažnyčios Holy Redee- 
rios buvo paskelbtos “Congres- mer kapinėse.
sional Record”, dar plačiai iš- Augustinas Kazlauskas, se- 

.. . . . reklamuotas amerikiečių spau- nos kartos lietuvis, negalavęs
į Alto skyriaus rezoliucijas iš zitorių J. Stankūno, St. šim- doj: “Elizabeth Journal” “Lin- kelerius metus, savo namuose 
Amerikos ambasadoriaus prie kaus ir J. Haydeno kūrinius, den News” ir k. Alto skyriaus mirė kovo 9. Už jo sielą mišias 
Jungt. Tautų Henry Cabot Lod- Taip pat solo dainavo stiprėjan- valdybą, kuri ruošė minėjimą, aukojo penki kunigai, palaido- 
ge, senatorių Clifford P. Case tis jaunas dainininkas L. Stu- sudaro J. Liudvinaitis, S. Sa- tas kovo 13 Holy Redeemer 
ir Harrison A Williams ir A- kas. Jis padainavo lietuvių kom- matas, V. TURSA, S. Varnec- kapinėse. Nuliūdime liko žmo- 
merikos Kongreso atstovės pozitorių Tallat-Kelpšos, A Ka- kienė, prof. P. Jucaitis, V. Va- na Anelė, dukra Anelė ir sū- 
Florence P. Dwyer, dalyviai su- čanausko, S. Cerienės ir kiL lantukevičius ir S. Vaičiūnas., nūs: Augustinas ir Kazys.
kėlė ovacijas. Ypač pažymėti- kūrinius. Abiem akompanavo - V.T. Jonas Obelinis
nas atsakymas Henry Cabot muz. J. Stankūnas, kuris kiek- 
Lodge, kuris pareiškė, kad nie- vienam lietuviškam parengime 
kada nepamirštąs neteisėtos so- randa laiko dalyvauti dirbti ir 
vietinės okupacijos Lietuvoje ir kitus mokinti. Pabaigoje visus 
kiekvienai progai pasitaikius dalyvius sužavėjo broliai Anta- 
kelsiąs tai vešumon; užtikrinąs nas ir Albinas Pragintai, ku- 
kad Lietuvai laisvė greit grį- rių vienam dar tik 13, o an- 
šianti. Lindeno miesto meras tram — 11 metų. Albinas Priž- 
W. Kurst, savo kalboje pabrė- gintas paskambino E. Griego 
žė gilias simpatijas lietuvių tau- “Pavasarį” ir F. Mendelsohno 
tai ir smerkė rusų žiaurumus “Verpimo dainą”, o Antanas 
Lietuvoje, pareikšdamas, kad Prižgintas smuiku pagrojo F. 
jeigu tai sakytų ne lietuviai, o Seitzo “Antras koncertas smui- 
kiti, jis netikėtų. Mat, jis Lindę kui” ir K. Bohmo “Moto per-

išrinktoji Dievo tau 
tikėjo ir laimėjo. 
Jucaitis savo kalbo- 
susirinkusius į pir-

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto* Seimus* va&g, įvairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan SL, RHgevrood, BrooMyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677
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Maldos iš Sibiro

MARUI SLBKIMUS
SIBIRO TREMTINIU RANKA

RAIYTA MALDAKNYGE
Maldos origin&lioc. Jų pačių 

kurtos, iavlos minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kenčia. PM¥ 
sunktos didele Dievo, tčvjnto 
ir tmogsus meile.

IJIeido ATEITIS apaudė Im« 
maculst* Press, Putliam, Conn.

Kaina 1.00 dėl.
Gaunama pns platintojus ir 

Ateities adminiatracijoj

I1t Wlltoughfcy Ava.
Brooklyn 21, N. Y.
TeL GLenmore 2-2923



BANGA TELEVISION

DARBO VALANDOS

Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.101-23 112 ST.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 OBCHABD ST.

parapijoje

Račinauskas.

nuo

Margiris

Kaziuko mugė

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS OORP.
200 Orchard Street,

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

78 Seeond Avrnne, 
NEW YORK 3, N.' Y.

ORegon 4-1544)

čių, Marianapolio mokytojų 
visi moksleiviai.

651 Afirnny Aevnue, 
HARTFORD. CONN 

CHapri 7-5164

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Rekolekcijoms besibaigiant 
kitoje gatvės pusėje Detroito 
skautai surengė Kaziuko mugę. 
Ispanų salė virto lietuviškų at
laidų kermošium. Galėjai ten 
ir pietus pavalgyt ir laimę lo
terijoj pabandyt, ir pašaudyt į 
taikinius ar pamėtyt Į išsižio
jusia gerklę. Galima' buvo ir 
gražių skautų rankdarbių, lai
vų ir lektūra modelių nusipirk
ti. O kad žmonių buvo daug 
nevalgiusiu ir kad tėvas J. Ku
bilius kelis kartus ragino nepa
miršti jaunimo ir kad šiaip jau 
mugė buvo gerai paruošta ir 
išreklamuota, tai žmonių buvo 
sausakimšai.

SHENANDOAH, PA.

TELEFONAS: 
APplecate 7-0349

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia prega įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

Rekolekcijos ir jaunimas
Kovo 14? šv. Antano parapi

joje rekolekcijas vedė tėvas J. 
Kubilius, S.J. Gražiai paaiškin
damas žmogaus santykius su 
žeme, su artimu ir su Dievu, 
pamokslininkas vaizdžiais pa
vyzdžiais atskleidė šių dienų 
žmogaus, o ypač lietuvio prob
lemas. Kai kurie pamokslai bu
vo didžiai vertingi ne tik reli
gine. bet ir tautine prasme. 
Būdamas Jaunimo Namų tvar
kytoju Čikagoje, tėvas J. Kubi
lius labai gerai pažįsta mūsų 
jaunimą, tiek organizuotą, tiek 
akligatvhios bežūstantį. todėl jo 
gyvi pavyzdžiai daugelį įtikino, 
kad tiek tėvai, tiek mokyklos, 
tiek organizacijos, o ir visa lie
tuvių visuomenė turi daugiau 
domėtis ir padėti jauniesiems. 
Rekolekcijas užbaigęs, tėvas J. 
Kubilius jaunimo temomis kal
bėjo ir Detroito sendraugių a- 
teitininkų susirinkime.

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Miela būt beturiu —- juk 
lididžiuotjs, turėdamas tokią- 
pirmaeilę Carinei interpretato-| 
rę, kaip inezosopranas Vincai 
Jonuškaitės Gaila, neteko girdę-1 
tilygiai puikios Carmen atkū- 
rėjos Alodijos Bičiutės. šis 
kilus inezosopranas taip pat sėk 
mingai reiškėsi mūsų operoje.

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas. atlieka mar, 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA. _

Kasdien iki 7 vaL vak. ■ 
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

11681 Jo*. Campan Avfų 
DETEO1T 12, MICH.

TOmersd 8-8296

šiemet kovo 4 moksleivių a- 
teitininkų arkiy. Jurgio Matu
laičio, vardo kuopa suruošė šv. 
Kazimiero ir Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Kadan 
gi moksleivių ateitininkų skal
aus Marianapolio gimnazijoje 
yra mažas, tai mergaitės iš Put 
namo bendrabučio atėjo Į tal
ką išpildydamos didesnę pro
gramos dali.

Programa atlikta Marianapo
lio gimnazijos salėje 7:30 vai. 
vakare. Scena buvo išpuošta, 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo-

JUOZAS DAUBĖNAS vaidina kinieti "Lute Song” veikale, kuris dabar 
eina NL y-' City- teatre. ~ — .

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI «:30 VAKARO

JAU LAIKAS SIŲSTI DOVANAS VELYKOMS
Pasinaudokite plačiai žinomos ir geni užsirekomendavusios firmos, 

sSunčiaaSos siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

kietiioie latvė evdytoia nasako- į 
jo, kad rygiškiai ją laikė ge- 
rijusia Caiinen. Ji ten aaiuuo- ' 
davo kaip viešnia. Jei jau iš 
latvių mes to susilaukėm, tai | 
tikrai Jonuškaitės Carmen ture- <4 
jo būti karmeniška. Taip pat | 
operos teatre—Opera Comiųue ’r 
— Paryžiuje Jonuškaitės Car- 
men buvo pabrėžtinai atžymė
ta. Mūsų solistė buvo iškilaus 
prancūzo dailininko meniškai 
atvaizduota diplomatų pagerbi
mui skirtame albume. Džiaugs
mas glostė širdį mptant saviš
kę tarp iškilių svetimtaučių. O 
kas žino, ar su mūsąja Stempu- 
žiene panašiai neatsitiks? Duok, 
Dieve!

Mūsų šaknys glūdi sveikime ’ 
kaime. Ten dainininkų pilna. 
Ir iškiliosios Vincės Jonuškai- ' 
tės mamytė, pašlovinta Subačių _ 
je dainininkė — kantorka, per 
savo dukters jubilėjinį “Car
men” spektaklį Kauno operoje, 
dr. Ragaišienės paklausta, ar 
ji taip sudainuoti galėtų, atkir
to: “O kodėl gi ne —tik duo
kit man lengvesnius metus!”

Gabumai, ryžtas ir nusiteiki
mai, panašūs į anos mamytės, 
ugdė mūsų tautoje europinio 
lygio karmenas, kurių tęstinu
mą Chicagos spektakliuose tu
rės progos pabrėžti mūsų nau
jasis mezosopranas Aldona 
Stempužienė”.

Taip ‘Carmen” operą prisi
mena dr. J. Adamavičius, riša 
širdimi ir siela ją išgyvenęs. 
Dabar Chicagos ir tolimesnių 
vietų lietuviai turės retą progą 
pamatyt lietuvišką Carmen ope
rą balandžo 11, 12 ir 25.

167 So. Vermoat Avr_, 
LOS ANGELES 4, CAIJF 

DUukirk 5-6550

' šv. Kazimieras buvo parapi
jos pagerbtas sekmadieni, kovo 
8 kartu buvo naujai atgaivin
ta Lietuvos vyčių kuopa 79. šv. 
Antano parapijos ir iš Chicagos 
atvykę vyčiai išklausė mišias ir 
priėmė komunija Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje.

Kunigas Mykolas Kundrotas 
aukojo Mišias už gyvus ir mi
rusius narius, parapijos vardu 
pasveikino taip gausiai susirin
kusius pagerbti Lietuvos globė
ją šv. Kazimierą.

Kuopos dalyvavo su ketu
riomis vėliavomis —tautinėm, 
veteranų ir vyčių. Vėliavos gra
žiai derinosi prie altorių 
papuošimo. Buvo gražus vaiz
das parapiečiam: vyčiai su pri
segta trispalve i- žiedeliu, kai 
kurie svefiai su vyčių garbės

pasiųsk j'em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu vi pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite 4j skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

832 North 7th Street 
PHILADELPHIA 23, PA, 

WAhrat 3-1747

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds. >

Kreiptis — .

Pirmą kartą opera gėrėjaus, 
Mikaelos venaidmenyje debiu
tuojant Italijoje muz. mokslus 
baigusiai Juzei Augaitytei. Ji, 
siunčiama . kaimegyvenančios 
kareivio motinos, ateina per kai 
nūs miestan, susiranda anos 
sūnų — seržangą Don Jose ir 
jam įteikia kaimiškų lauktuvių 
kiek pinigų ir.... pabučiavimą 
motulės, šį pastarąjį ji labai ne 
drąsiai atlieka. Ir tas uždega 
žiūrovus. Graži kaip sapnas, 
nedrąsi kaip žibutė, ir kukli 
kaip radasta, Augaitytės Mikae- 
la įteikė dovanas ir abu pradė
jo vieną gražiausių betkun gir
dėtų duetų: “Jis mato sodą ir 
namus” — džiaugiasi mergina. 
“Motulę vėl regiu, apie gimti
nę svajoju” — ilgisi karys. Gai
la, kad juos, “motulės pabučia
vimu” besidžiaugiančius, skiria 
susipešusios cigarų fabriko dar
bininkės — čigonės.

'Taip buvo miela klausytis. 
Juk mes visi kaimo vaikai. 
Miestę būdami, mes ilgimės sa
vų motulių. Rodės, tipk ant sce
nos ir gelbėk tą kareivį nuo 
čigoniškų Carmen pančių. Ji, 
mat. jam numetė užburtą rožę 
ir tą jaunolį savspatraukė, 
nuo kaimietės Mikaelos jį at
skirdama. Tokias pat mintis, 
matyt, turėjo ir kauniškės Auš
ros gimnazijos kapelionas, kai 
jis, mokiniams statomo die
ninio “Carmen” operos spektak
lio proga, bažnyčioje saviems 
auklėtiniams priminė: “būkit 
kaip bitelės, iš “Carmen” ope
ros pasiimkit; nektaro, nelieskit 
užburtos rožės, vien mikaeliš- 
kai laikykitės, skaiščia meile 
gyvenkit, atsieit, lietuviškai tau
rūs būkit, nes kitaip, ispaniškai 
aistrų nesuvaldydami į niekus 
išeisit.”

Dar ir šiandien girdžiu tuos 
vietoje pabertus kapeliono pa-

Jeisru niekuomet nenaudojote 'Rosse 
Tabs’ sumažinimui arthritis. neural
gijos. reumatizmo skausmų, mes 
norime jums pasiūlyti mūsų atsa
komybe. Mes atsiųsime jums nemo
kamai, _ kad jūs galėtumėte tuojau 
išmėginti ir būti patenkinti skaus
mą sumažėjimu.
Nesiųskite pinigų, tik prisiųskite 
savo adresų ir mes tuojau jums pri-

- į p << B i MLHĮCAS

1241 N. Ashland Aw, 
CHICAGO 22, HX.

HUmboHt 6-2618

J • Siųsti galima tik naujus daiktus • Per mūsų f.rma siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trum-
► plausiu laiku. • Visi muitai apmokami vietoje, mūsų įstaigose. gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos
J įstaigų yra krautuvės. kuriose galite gauti įvairiausių medžiagų, odų avalynei Ir kita ką žemiausiomis 
* kainomis • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100'>. • Neatidėliotinai mes painformuojame savo 
J klientus apie siuntini i išsiuntimą ir jų pristatymą. • Klientų patogumui patarnaujama jų gimta kalba
> Įstaigos ir skyriai atida ą'tl kasdien nuo 9 iki A v., šeštad. Ir sekmad. nuo 9 Iki I va! vak.

LICENSED BY U.S.S.R.
BROOKLYN, N. Y. — 1580 Bedford Avenoe TeL IN 7-6165 ir IN 7-7272
NEM IRK, N. J. — 312-314 Markei St. Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwE*s Greea 9-6992

Joseph Audrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA A\T, WOODI1AVTEN 21, N. Y. 

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL valu* 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. Hei 5 vaL vak.

t Balandžio lt IX-ir 25 Chica- 
t.jgos lietuvių vyrų’ choras “Vy- 

stato G. Bizet ‘€am»n”

i 1 kad nejučiomis klausia: kada
e^ehato, ĮMrato ir Carmen ’.spektak

Tkitų miestų. Pačioje Cbfcpgoje it., • r J
susidomėjimas opera nepapra
tai didelis. “Rigolettę” ir “Fau
sto” opesų spektakliai aiškiai 
įrodė, kad lietuvių vyrų

4 choro statomos operos toli pra- 
* šoka mėgėjišką lygį ir išeivijoje 
<tęria gražią nepriklausomos Lie

tuvos operų tradiciją.
“Carmen” operos štatymo 

proga spaudos vadovas kreipė
si į eilę asmenų, klausdamas, 
kaip visuomenė vertina lietu
viškus operų spektaklius, kokie 
prisiminimai juos riša su ‘Car
men” opera Lietuvoje.

Šia proga “Darbinininko” 
skaitytojams duodam įdomius 
mūsų meno mecenato dr. Jono 
Adomavičiaus Įspūdžius.

“Pirmi Įspūdžiai apie ‘Car
men” operą, matytą Kaune, bu
vo dvilypiai, šios operos pradžia 
labai priminė lietuviško karei
vio godas, palikus tėviškę. O 
jau kaimietės Mikaelos susiti
kimas su seržangu Don Jose 
atrodė, kaip išpiova lietuviš
kos sekmadienio popietės. Taip 
norėjos, kad visa opera pana
šiomis nuotaikomis būtų išpin
ta. Bet kur tau — užvyravo 
miesčioniškumas su čigoniškais 
pokštais bei karmenišku vulga
rumu. Pasigėrėjimą kėlė Toreo- 
doro vyriškumas, operos meniš
kumą užtikrino nepaprastai pa
trauklios, ispaniškai trankios 
choro dainos bei gyvai' melio- 
dingi solistų pasireiškimai. Or
kestras — ką ir bekalbėti — 
tiesiog kibirais pilstė ispanišką 
kraują i operos žiūrovų gyslas. 
Pagaliau ir pačios čigonės Car
men vidus mums pasidarė ar
timesnis. Ji savo išrinktąjį kvie
tė palikti žemumas ir keliauti 
su ja ten,”.... kur kalnai nuo 
amžių rymo; ten, kur dangaus 
mėlynė — amžinybė ir gamta” 
Pagaliau peilis perskiria Toreo- 
doro meilę čigonei Carmen, ir 
opera baigiasi, o žiūrovai tokią

Vakarui baigiantis, apie 9:39 
Marianapolio vyresnysis kun. 
J. Dambrauskas, MIC tarė žodi 
susirinkusiems svečiams, pasa
kydamas tikrai puikią užbaigi
mo kalbą.

Minėjimas baigėsi rimta nuo
taika, sugiedant Lietuvos ir A- 
merikos himnus.

Vyčiai stipriu balsu pagiedo
jo tris lietuviškas giesmes per 
mišias. Po pamaldų pusryčiam 
susirinko apie 125. Prie garbės 
stalo sėdėjo iš Chicagos J. Ja- 
tis, buvęs centro pirmininkas, 
ir Loretta Kassel centro rašti
ninke; R. Boris, šv. Antano 
102 kuopos pirmininkas ir bū
simo 46 seimo Detroite vado
vas, Ant. Dainius. Dievo Ap
vaizdos Vyčių pirmininkas ir 
valdyba — R. Valatka, J. Chaps 
Aųuiline Žane, Lillian Stepan. 
Helen Mykolaitis. Ed. Salas, L. 
Galinskas ir V. Juodvalkis.

Kuopų atstovai paragino na
rius sekti šv. Kazimiero pavy
zdį ir užlaikyti lietuvybę savo 
parapijoje.

ROSSE PRODUCTS CO.
Dept. X-1. Box 772, Chicago 90.

Lietuvos vyčiai iš Philadelp- 
hijos suvaidins angliškai “Min- 
strel Show”. Pakvietė šv. Kazi
miero seserų rėmėjos, kurios 
nori surinkti žymesnę sumą se
nelių prieglaudai Vilią Joseph 
Maria, Pa. Vaidinimas bus ba- ročiai ir paaiškinta tų šokių i 

prasmė, šokiai ir dainos šukė- i 
lė visų dalyvių entuziastišką 
pasigrožėjimą. i

Marianapolio ateitininkų kuo
pos pirm. Jonas Milašius atida- | 
rė minėjimą, pasveikindamas ( 
visus dalyvius ir pakviesdamas 
kun. S. Saplj. MIC, kuopos dva
sios vadą, sukalbėti invokaciją 
už tyliąją Bažnyčią. ?o to sekė 1 
Algio Mitkaus paskaita, kurioje 'i 
parodė sąryši tarp šv. Kazimie- V 
ro, arkiv. Jurgio Matulaičio, a- 
teitininkų kūrėjų, marijonų vie- t* 
nuolijos ir Lietuvos laisvės ko
vų. Po A. Mitkaus kalbos buvo 

mis, Marianapolio herbu, Įtai- rodomi lietuviški vaizdai iš Lie- 
riais paveikslais, lietuviško me- tuvos miestll jos gamtos. ; 
no dirbiniais apšviesta spal- Vaizdus aiškino Teresė Ivaškai- 
vingais švyturiais. Programoje Įg jį putnamo. Baigus rodyti, “ 
dalyvavo gražus skaičius sve- 33 lietuvaitės mergaitės, apsi- f 

! ' rengusios tautiniais rūbais, su- 1
šoko keletą tautinių šokių, kar- t 
tu su švelnia vaidyba Įpindamos 1

, ... . . . kelias liaudies dainas. Buvo at- 11
ženklais artinosi pne Dievo sta- vaj2du0ti Wm0 pap_

Moksleiviai at-kai Šv. Kazimie
rą paminėjo savo susirinkime 
kovo 15 d.

Pernai ir užpernai šv. Kazi
miero minėjimus rengė at-kai, 
skautai ir vyčiai bendrai. To 
gražaus susitelkimo ties savo 
šventuoju jaunimas neturėtų 
pamesti.

NORWOOD, MASS.
Vasario 16 minėjime aprašy

me (Darbininko nr. 17) Įsibro
vė klaidų. Turėjo būti: Lietu
vos laisvinimo reikalams auko
jo: JS. Duobai 8 dol, Po 5 dol.: 
J. Zaranka. Juozas Versiackas, 
A. Tumas. B. Kovas, A. Navic
kas. J. Pėža. A. Venckus ir J. kandžio 26, 2:30 v. p.p. didžio

joje J.W. Cooper mokyklos sa-
VJ. Kudirka. Įėję.

Šv. Kazimiero minėjimą gra- 
^ai aprašė “Eveiiing Herald”.PAMĖGINKITE NEMOKAMAI ... , . . .Minėjimą rengė sv. Kazimiero 
seserų rėmėjos kovo L Per pus
ryčius kalbėjo Motina Teofilė. 
Kovo 4 buvo specialus susirin
kimas. kuriame gražiai paminė
jo savo globėją paskaita ir 
giesme.

Velykų nuotaikos žymios 
miestelyje. Langai išpuošti kiš
kučiais ir margučiais. Tikimasi, 
kad nebus užmiršta ir tikroji 
Velykų švenčių prasmė — Kris 
taus prisikėlimas. Įspūdingos 

•bažnyčios pamaldos visus dar 
smagiau nuteiks nei krautuvių 
langai. (Ra)



KINKAS

minhpt mvurižHai gg
kartą pnaanhnigmėje < turėjo 
sunkumų su savo sąstatu. Vy
šnios negali pasirodyti dėl tar
nybos, o Daukša su Tulaba, abu 
pasitempę nugaros raunw>pist 
taip pat negalėjo žaisti, Ekipa 
praktiškai liko be gynikų. Ku> 
ryla, vienas sužaklęs beveik be

nimo, negalėdamas per daug 
pasireikšti po Ridgewoodo krep 
šių. Sirusas, įpusėjus rung
tynėms, visai gražiai atkuto, 
išnaudodamas puikius Kurylos 
padavimus. 7

Ridgewoodas tą vakarą buvo 
geroje formoje^ ir laimėjo pel
nytai. Ypač jiems gerai sekėsi 
mėtyti, o pas mus labai nevyko

cagoa ir Detroito komandų da
lyvavimą rąšeme pr.^vaitę.

Bostonas - Huladeiphi* kovo 
22 d. turės šachmatų rungty
nes telefonu ant 20 lentų. Bos
tono rinktinen įkelti iš Lietuvių 
Š. klubo Gediminas Šveikaus
kas, Kazys Merkis ir talkinin
kas, latvis Gunar Knofs.

Bostono tarpkfabinėse pr. 
savaites rezultatai: Cambridge 
- Bbyistai l^-lVi ir ž nebaig-

1644 Braodvov
Brooklyn, H.Y. 

HY 1-8353
We also carry a mmplete line 
of Rehgious Artictes.

VYTAUTAS BELECKAS
SAVnūNKAg___ _

AUTO RAD1ATORS

1883 MAMSOlf STBEET 
BROOKLYN M, N. Y. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-8440

AUTO RADIATOR CO. 
“THE ORIGINAL BlNGn 

2-3 Hour Service 
ALL WORK GUARANTEKD 
3640 PROVOST AVĖ.

(Cor. Boston Rd.) FA 5-7979

SALAMANDER
335 East 86th St, (tarp 1 ir 2 Avė.) 

NEW YORK 28, N. Y.
TeL: EN 9-3045

58-02 Myrtie Ave^ (įėjimas iš Centre St) 
RIDGEWOOD, N. Y.

Tel: EV 1-3727.

LAK žaidė ir taškų pelnė: 
Sirusas —18; Kuryla — 12; 
Penny — 11; Bačanskas I — 
4; Gintautas — 3; Bačanskas 
n — 2.

Pilnas sporto savaitgalis.
Pereitą savaitgalį atšaukus 

visas futbolo rungtynes, o krep
šininkams ketvirtadienį baigus 
pirmenybių sezoną, mūsų spor
tininkai jokių rungtynių netu
rėjo. Užtat ateinantis savait
galis bus įvairiomis rungtynė
mis turtingas.

šeštadienį po žiemos pertrau
kos į aikštę futbolo pirmenybių 
tęsti išeina mūsų mažučių (iki 
13 m.) komanda. Jų priešinin-

, ku yra Kollsmanno ekipa. Jau
nučiai (13-15 m.) keliauja į Ne
tvarką, kur priešininku sutiks 
vietos ukrainiečių komandą. Va ... ...
kare 7:30 vai moterų draugiš- 
kos rungtynes su SL Johns iu / 
salėje. SiMyrtle Avė., GleS ly
dale, l t Vyrai krepšininkai K Hmu* “• Varaec’
žaidžia ten psft 8:30 vaL ?

Sekmadienį futbolo rungtynių 
eilę pradeda jauniai National ... ...
Junior Cup pusiaubaigmėje-, Yisienis aukojusiems, Alto dty- 
žaidžia su Eintracht SC, Ein- 
tracht Ovai, Astoria L.L 11:30 v.
Pirmoji futbolo komanda turi Lindeoo Alto skyriaus sakr.

Vasario 16 minint Lietuvos 
išlaisvinimo - reikalam aukojo 
prof. P. Jucaitis su žmona 20 
doL, dr. P. Petrauskas, 15 dol.; 
po 10 dol —B. ir. O. Baubliai, 
J. ir A. Liudvinaičiai ir kun. 
J. Pragulbickas, po 7 doL — 
šeštokai ir K. Degutis, po 5 
doL — S. Mulks-Cerienė, Ku- 
baičiai, Juraičiai, Gečai, Yršai, 
Moterų Birutės Choras, Zubavi- 
čiai, Adomavičiai, Balčiūnai, A 
Pilibaitis, Vaičiūnai, V. Tursa,

Juškiai, Valantukevičiai, Almi-

kąį, po 3 dol. — J. Markevičius, 
A. Šaltenis ir Phingienė. Kiti 
aukojo mažesnėmis sumomis.

V. Tursa

vą su Greek — Americans 2:30
vai. New Farmers Ovai Rezer
vinės susitinka 12:45 ten pat 

šeši V cfonų lenktynės N. Y.
šį sekmadienį New Yorke, 

West 168 Armory, prasideda

SUMMER CAMPS

CAMP PA-KA-TA-KAN

Be vietos amerikiečių dalyvau-

Europos (Vokietijos, Prancūzi
jos, Belgijos). Lenktynėse, ku
rios trunka 6 dienas, arba 148 
valandas, iš 2-jų žmonių suda-

Boys 4 Girls — Ages 5-15 
Deleware County, Andes, N. Y.

Excelleat Modem Facilities
Friendly Experienced Staff 

Balanced Progr&m of Sporte and 
Creative Activities

$450 per season inclusive 
Wrtte: Prof. Josephine Burke 

Dep-t of Physieal Ed.

HUNTER COLLEGE

f BEAUTY SALON

“Hair Stylists”
New Coiffure Fashions “Styled for You”

Soft Perma&ents—Pastel Blonding 
Special Atteation to Bridal Parties

300 W. 40 St., N.Y.C. (1 Flight Up)
> Acroes the Street from

Port Authority Bus Terminai
MISS TERRI—Mwr. BRyant 9-7487

LYnbrook 9-9476 
TOWERS HAIR STYLIST

•'Mr. Rocco of 5th Avė.” 
Tarptautinis. plauku stilistas 

Duoda pamokas — demonstruoja 
Daro garbanas, dažo, stilizuoja, 

sidabruoja
PHtaiko veido stilių

Priežveetuviniam Sušukavimui 
Kreipk, tės i Mr. BERNARD 
3131 Grand Concourc, Bronx 

WE 3-000 FO 4-8646

tos su viltim Cambridge klubui. 
Sylvania įveikė Quincy 3-2, 
Harvardo universitetas supylė 
lietuvių A komandą > su 
kaupu atsilygindamas uz pra
laimėjimą lietuviams pirmame 
rate 4-1. Harvardas, visai pa
našu dabar, bus Bostono meis
teris, turi 7^-2V”- Liko susi
tikti su Boyistonu ir Quincy. 
Lietuvių A užbaigė savo rung
tynes su pasekme 7^-41/2.

Montrealio pirm-bes laimėjo 
Witt su 12-2 (buvo 104 daly
viai!), Joyner 11, Siklos 10%. 
Ignas Žalys pr. metais baigė 
antruoju, bet šiuokart gerokai 
žemiau. Jis su 8% taškų. Bai- 
kovičius pralenkė Žalį, surin
kęs 9 tš. Judzentavičius baigė 
su 7 tašk. Montrealy prasidėjo 
naujas šachmatų turnyras. A 
kl. 11 dalyvių. Pirmame rate 
Baikovičius įveikė Judzentavi- 
čių. Žalys nedalyvauja.

Kazys Merkis su Washingto- 
no meisteriu Hans Berlineriu 
turi po 1852 tš. ir dalinasi 4-5 
v. iš arti 4000 dalyvių, nauja
jam N. Yorko Chess Review 
“Postai Chess Ratings’e”. Pir
muoju įvardintas Irwin Sig- 
mond, Virginia su 1922 tš. Gar
bės sąraše skelbiami: J. Ston
kus 1702 ir Ignas Žalys 1628 tš. 
Kiti lietuviai įvertinti šitaip: K. 
Škėma 1390, V. Palčiauskas 
1318, J. P. Karalaitis 1316, J. 
Vilkas 1300, Racaitis 1288, V. 
Žukaitis 1284, S. Makutėnas 
1282, J. Vilkas jr. 1250, toliau

BANKAS MORGICIŲ PASKOLOMS
Reikalas ’Jspre-džiamas banku kainomis

IN SAINT SAVIOR PARIŠK 
Park Slope ■— 9th Street near 
8th Avė.; 4 story brownstone, 
oil heat, vacant; $14,000. 
Phone GIbraltar 2-7855.

IN PRESENTATION PAfilSH 
IN JAMAICA

---- „ jįS,.?-

Immediate occupancy; well kept 
modem legal 2 family; Ige. rms.; 
3% down, 6 up; garage; oil heat; 
40 x 100; subway. 2 blks. from Mary 
Immaculate HospitaL Ideal doctor’s 
Office and residence. Best offer.

JAtnaica 3-4127

OUR LADY OF LOURDES
PARAPIJOJE — MĄLVERNE, L.i. 
Coionial stiliaus, 3 miegamieji, 
garažas, židinys, pilnai įreng
tas — puiki vieta. Tikrai su
interesuotiems 20,000 doL

APART. FOR RENT

H. W. MALĖ

SUPERINTENDENT WANTED
Brooklyn House Oil Bumer — 19 
families — 2 rooms in owners apart- 
inent plūs salary. CaH — SC 4-6960 
or TR 1-4782.

lis, Puškorius, Blasius ir Mik
šys.

E. 61st St & Avė. U
NEW 2 Families Brick House 
Apartments 4 —4 Rm. Full 
basement. Garage $23,750. Spe- 
cįal gift for buyer — Kelvinator 
regrigerator.

ANNETTA HOMES, Ine. 
Molino Bros.

Tel.: ES 7-9229

H. W. FEMALE

Opportunity for Registered Nurses 
Nurses, Reg.—Imme<L openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting

40 hr. week- Diff. for afL Sc night 
duty. Liberal personai policies. Priv. 
rms. avaiL in nurses res. Wire, call 
or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, Wilmington General

PHOTO STUDIO CONTRACTORS

LIBERTY ART PHOTO STUDIJA 
Vestuvinė, — Portretai 

Privatinis grupės — Vaikų — Komunijos 
Sutvirtinimo — Mokslo baigimo 

Reprodukcijos — įvairios 
125-11 Liberty Avė.,

Vestuvinės — Portretai

RICHMOND HILL 19. L.L. N.Y.
E R BA

Atdara sekmadieniais
Vlrginia 3-3605

RADIO & T.V.

CAPITOL RADIO - TELEVISION
RADIO ENGINEERS

COLOR TV SALES A SERVICE
1 South Main Street Port Chester, h

WEstmore 9-8110

LKPUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. Višniauskas
31 Spring St, Neis. Britain, Conn. Tel BA 3-9771

R epublic
Wine & Iiquor Store

322 Union Avjp, _ Brooklyn 1L N- Y-. 
' - " Tel EV 7-2089 . J"'

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios 
portųotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im-

RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienes ir užkandžiai

geriausi gsrimai pigiausiomis kainomis

SPAUDOS KIOSKAS
KONTRAKTORIAUS DARBAI | Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina- 
Bažnyčioms privatiems na- X momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa- 

x talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi j klubo rei
kalų vedėją K. Vaitaitį.mams ir institucijoms.

Tarantino Floors 
3051 Atlantic Avė., 288 UNION AVENUE

Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088 Tel
BROOKLYN 11, N. Y.

• NURSING HOME

BROOKSIDE NURSING HOME

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

liovos, atseit, kai vienas ilsisi 
ar miega, kitas važiuoja ir at
virkščiai. Paskutinės tokios len
ktynės New Yorke buvo prieš 
11 metų. Europoje jos yra ga
na populiarios ir sutraukia ne
maža žmonių.

Phone: Hl 3-0663 or OL 5-448* ’ OLympia 8-2551. 3-21
FORMAI WEAR

LOBDAE, INC.
The Finest in Men'i Formai Wear Rentai 

Ladies’ Mink Stoles to Hire 
183 Dyckman St. N.Y.C. LO 9-4860 
585 E. 187th St. Bronx WE 3-5966 
3826 White Plains Rd. Cor. 220th St.

OL 4-6906

ŠVIEŽIA APKEPTA ANTIS

AMER. £XP. « OtNNERS' CLUB

AR JOS NEPERMOKATE

Virš 214)00,000 aotcnnobOių sarintokų 
moka daugiau, Degu reikaltoga. 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Brome _ _ ____
C. Santomėro & Sons

Chronic and Aged 
320 Montauk Highway 

West Islip, L. U N. Y. 
MO 1-7240

1113 Mt. Vernon Street
POplar 5-4110

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME 

Convalescent — Chronic InvaHds —
Elderly People.

Home likę atmosphere 
Licensed Nurse on 24 hours duty

10 Clayton SL 
Central Islip, L. I.

CE 4-6994 .

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7 H 8

KARLOHAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Corm.

TeL BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
loseph J. & Johaana H.- Dirsa 

51 PROVIDENCE STBEET 
WORCEŠTER 4. MASS.

M. and Z 
CoUUoa Wofks 
JULIUS MAUMJUB

Kreipkitės

ALBEBT F. PETERS

116-55 Qneens Btod. 1
TeL VL 3-1477

Ozone Perk 17, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A ŽIGAS FUNEKAL HOME
540 East St, New Britais, Cou. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9836
AptarBM> New Britain, Waterbury ir Hartford, Coon.

PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL

POplar 0-3231
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APREIŠKIMO parapijos bažnyčioje teikiant Sutvirtinimo sakramentu.

PABALTIJO MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

William J. Drake-

Maironio Mokyklos Tėvu Kom. LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Jaunavyčių sąskrydis St. Yla ir K. Mockus.

mr

Matthew P. BaltasMASPETH, N.Y.

Lojalumo parado

Pranešimas NOTARY PUBLIC

visą dieną.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

Mass.

NuTARY PUBLICEV. 4-1232

D.KLINGA

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO

'Salada", arbatos rūšiavimo

L.K. Motery Sąjungos 30 
kuopos narių labai svarbus su
sirinkimas šaukiamas balandžio 
13, pirmadienį, po lietuviškos 
novenos pamaldų parapijos sa-

somos
ryto, komunija. Kitos' mišios 
ir komumjaĄ vai- ir 6:30vaL 
p.p. Iškilmingos mišios ir ko
munija 7:30 vaL vak.

Ponktacfionį —Iškilmingos 
pamaldos Kristaus kančiai pri
simint 3:30 vai. po pietų. Kry
žiaus pagarbinimas ir procesi-

DitfiaoBM* savaitės pamaldp 
tvarka Apftiffldmo parap. baž.

Verbę ralfmsdianį -r- palmių 
šventinimas,* procesija ir iškil
mingos ■ mišios 8 vaL Palmės 
bus dalinamos per kiekvienas

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai. įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

atstovai. Lietuvos reikalų, ri
tualų, lietuvių kalbos išlaikymo,

Off. Telph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

rienė, Jan Kiepura su savo

išėjęs į pensiją, šiomis dieno
mis apsilankė Darbininko ad
ministracijoje, atsilygino laik
raščio prenumeratos mokestį 
ir spaudos reikalams dar paau
kojo 2 dol. Už nemalonią ko
rektūros klaidą atsiprašome.

sekmadienį, 5 vaL popiet, 197 
Maujer St, Brooklyn, ev. parap 
salėje. Laisvosios Lietuvos Ko
miteto narys Kipras Bielinis pa
darys pranešimą apie Mažosios 
Lietuvos problemas. Ta' proga 
bus renkama nauja vaidyba.

"Bus ir kuklios vaišės ir min
čių pasidalinimas. Nariai ir sve
čiai maloniai Kviečiami dalyvau 
ti. Pasiekti tą vietą geriausia 
Canarsie 14 linija, išlipant 
Urand St stoty prie Bushwick 
Avė.,- už kampo yra Maujer St.

Ignas Karpavičius, gyv. 81 
Grand St., Brooklyne, mirė ko
vo 12. Palaidotas iš Apreiški
mo bažnyčios pirmadienį, kovo 
16 šv. Karaliaus kapinėse.

Jonas Rhodes, 50 metų, gyv. 
Bellmore, LL, N.Y., mirė kovo 
11. Palaidotas iš Apreiškimo 
bažnyčios pirmadienį, kovo 16, 
Veteranų kapinėse.

Sodatiečtę šokiai' rengiami- 
Velykų pirmą dieną Apreiški
mo parap. salėje.

L. Čepienė, Lietuvos skaučių 
seserijos vyriausia skautininke, 
balandžio 4, šeštadienį, daly
vaus akademikių 'skaučių drau
govės New Yorko skyriaus 
šventėje, kuri įvyks Baltų Lais
vės namuose.

Lietuvio studento ir studen
tės teismą ruošia Studentų Są
jungos New Yorko skyrius sek
madienį, kovo 22 Apreiškimo 
parapijos salėje, 12:15 vaL p.p;- 
Kviečiami visi, kas norėtų ar
čiau susipažinti su mūsų stu
dentų gyvenimu ir veikla.

Skautę iškilminga sueiga šv. 
Kazimiero garbei buvo sekma
dienį Apreiškimo parapijos sa
lėje.

Dr. A. Trimakas, konsulas A. 
Simutis, min. V. Sidzikauskas, 
latvių min. Glonieks, estų vyr. 
atstovas L. Machter ir daugelis 
latvių, estų, bei lietuvių veikėjų 
su žmonomis. Estė M. Jurma 
trumpai atpasakojo šios dienos 
suvažiavimo eigą. Minėtieji re
prezentantai sveikino PMT ir 
savo-kalbosejržgyrė mpterų vei
klą. Anot Dr. A. Trimako, — 
moterų veikla ir pagelba yra 
labai reikalinga ir reikšminga 
svarbiame tautų laisvinimo dar-

Kovo 14 Baltų Laisvės Na
muose įvyko Pabaltijo moterų 
suvažiavimas, kurį pradėjo pir
mininkė L. Bieliukienė. Dvyli
ka metų veiklos sukakties pro
ga, pirmininkė nupasakojo 
šios organizacijos tikslus ir vei
klą. Organizaciją įkūrė išeivijo
je esančios estes, latvės ir lie
tuvės, kovojančios už savo tau-" Bostono 
tų išlaisvinimą. Be to, ši orga
nizacija stengias priminti ki
tiem šių tautų tragediją, palan
kiai nuteikti šio krašto įtakin
gus asmenis Pabaltijo tautų lais 
virtimo reikalui. L. Bieliukienė 
pateikė eilę sumanymų dar-la
biau išplėsti organizacijos vei- 

tvirčiau sujungti pa- 
moteris bendram tik-

riais, idealiai tinkąs daktaro ar
ba advokato ofisui ir butui, par
duodamas Woodhaven, N.Y.
Kreiptis į savininką telefonu 
Vlrginia 7-6096.

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

sekė referatai esčių 
ir latvių atstovių, kuriuose ke
liamos jaunimo problemos, a- 
kademikių problemos, ir orga
nizaciniai reikalai. Amerikietė 
visuomenininke Mrs. Paterson 
savo kalboje labai įvertino P. 
M.T. veiklą ir pasisakė supran
tanti ir atjaučianti šių tautų in-

tautų laisvinimo darbe ir at
jautimą tų tautų tragedijos.

Sekančiu punktu buvo tautų 
klubę raportai. Gausiausiai pa
sireiškė lietuvių klubų moterų 
atstovės iš įvairių vietovių: 
Washingtono — B. Tautvilienė, 
New Yorko — V. Leskaitienė, 
Patersono — B. Kožukauskienė,

Galinienė, Water- 
bury — Saulaitienė, ir kt.

suvažiavimas įvyks gegužės 24 pradėjo kraustytis į naujas pa- 
d., 2 vai. p.p., V.J. Atsimainy- talpas Wobum, Mass. 
mo parapijos salėje, Maspethe. 
Viso apskrities L.K. Moterų 
Sąjungos skyriai tą dieną prašo 
mi savo susirinkimų bei paran

kią, dar 
baltietes 
slui.

Toliau

Ar tai bus rykštė?
New Yorko seimelis kovo 11 

leido New Yorko mokytojam

TroSacKonį — Graudūs verk 
smai, pamokslas ir palaimini
mas švč. Sakramentu 7;30 v. 
vak. Po to bus klausoma iš
pažinčių.
’ Katvirtadianį — 8 vaL klau-

9 vaL

įstaigoje rasi didžiausia pasiūla namų Wbodhaven. Riehmond HUL 
Ozone Park. Jamaica ir kitur.

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Dar buvo perskaityta pluoš
tas sveikinimų. Kalbos įrekor- 
duotos Voice of America.

Pabaigoje sugiedoti tautų 
himnai ir visi svečiai pakviesti 
prie lietuvių moterų klubo pa
ruošto vaišių stalo.

Išnuomojamas butas. Sc. Bos
ton — City Point, netoli “L” 
maudynių, trečiame aukšte, 5 
kambariai. Automatiškas šildy
mas, vasara apšaldomas, 7 da
lių vonia, kabinetinė sinka. mo
demiškas naujas pečius, kieto 
medžio grindys, karštas vanduo 
dveji piazai, naujai dekoruotas 
su moderniškais įrengimais. 
Teirautis po 5 vai. vak. 597 
E. 7th St, 2nd Fl., So. Bostoų,

Studijų dienos bus New Yor- 
ke balandžio 18. Rytinio pak
raščio studentija kviečiama ruo 
štiš tą dieną atvykti į New 
Yorką. Studijų dienas rengia

PatamavknM iHenų *r nakt| 
Nauja moderniška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miauktomis kainomis. Kainos tos 
pačtoe ir j kitus miestus. 
Reikale tetikite: TeL TR 6-0434

Lietuviu demokratę pokylis 
įvyko kovo 15 d. pas lietuvių 
demokratų vadą architektą A. 
Varną. Dalyvavo apie 50 sve
čių, jų tarpe Ieva Rockefelle-

ONA I VAŠKIENE 
UTHUANIAN 

TURNIŪRE CO. 

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Maso.

remtų pabaltiečių pastangas sa
vo tautų išlaisvinimo darbe. 
Trečia lietuvių rezoliucija lietė 
jaunimo problemas: nutarta;

Siuvėjų unijos Lietuvių 54 visomis jėgomis palaikyti jau
nime tautinę dvasią; remti stu
dijuojantį jaunimą; skatinti ir 
drąsinti jaunimą visuomeni
niam darbui.

Toliau suredaguota visų tri- 
prašomi gausiai susirinkti. Bus jų Pabaltijo tautų moterų pa- 
svarbių pranešimu. dėka prezidentui D. Eisenho-

Kipras Sakalauskas weriuL Mr. R. Nixon ir Mr. J. Parduodamas namas. Dailus
Skyriaus Sekretorius. Dulles už jų paramą Pabaltijo namas su 8 dideliais kamba-

Klubo salėje, 280 Union Avė., skyriaus mėnesinis susirinki- 
Brooklyne. Visos organizacijos mas įvyks trečiadienį, kovo — 
prašomos atsiųsti po du atsto- March 25 dieną 5:30 vai. vak., 

Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N.Y. Nariai

šeštadienį — 9 vai. Švč. M. 
Marijos Nekalto prasidėjimo 
novena. 11 vai vakaro ugnies, 
vandens ir velykinės žvakės 
šventinimas. 12 vaL Velykų vi
gilijos mišios.

Velykę rytą prisikėlimo pro
cesija ir iškilmingos mišios 
5:30 vai. ryto. Kitos mišios 8, 
9, 10, 11 ir 12:15 vai. ____

Penktadjenio naktį prie\ i^ 
statyto švč. Sakramento budės 
vyčiai nuo 11 iki 12 vai. nak
ties, skautai nuo 12 iki 1 vai. 
ateitininkai nuo 1 iki 2 vai. 
nakties.

Apreiškimo parapijos choras 
kovo 15, Kančios sekmadienį, 
ėjo- bendrai komunijos. Po 11 
vai. mišių parapijos salėje bu
vo komunijos pusryčiai.

Nuoširdžiai dėkojame
ALB New Yorko 1-sios Apy

linkės valdybai už paramą ir 
50 dol. piniginę auką Maironio 
šeštadieninei mokyklai prie 
Apreiškimo parapijos Brookly-

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RKSOMOSIOS MAAI- 
NfiLfiS. kurios ^Žlnai" atatojT 
rastinės tipo mažinąs, - o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

, J. I— GIEDRAITIS, , 
1632 Broad Street* 
Hartford, Cono., 

patarnaus sąžiningai

Pridnamiausioinis kaino
mis su labai gerom išsimo
kė jimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam •

UacĮjos • pavergtas Pabaltijo y _
tautas jų g.mtoims kalboms. 2pskrities prasi.

žmona Marta Egert ir keletas 
amerikiečiu.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS 1

L. Bieliukienė perdavė/P.M. 
T. pirmininkės pareigas latvių 
moterų atstovei E. Druaa. Estė 
M. Jurma padėkojo L. Bieliu- 
kienei už darbą ir pasiaukoji
mą pirmininkaujant Tarybai 
lietuvių kandencijoje.

Po antros pertraukos į tre
čiąją suvažiavimo dalį atvyko 
įvairię instituciįę ir federaci- 
ję reprezentantai: Vliko pirm.

Laidotuvių Direktorius 
ir Bals&muotojas 
Cambridgr, Maso.

(ARMAKAUSKAS) 
Graborins-Balsamnotojao 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Liet Stud. S-gos N.Y. skyrius. uuo*» «"OSEkaS, CfTnrašv-? tad fl* frtota York°’ Newarko- Brooklyno,
. S . y v,r, kvarteto oadov.,. talandao ą. IT prasyta. Kad J ir tO.HU Elbabeto patersono. Bayonnės

18 Koncertuoja skautų vakare kiekviena proga palaikytų ir ~ . ..__ . /.
reikalams ^aptarti New Yorko New \>rke’ ° balandžio ia — romfv naholticOTH naciansoc ca. eGITiy IT TOat a 6C O OPU

Lietuvių Taryba kviečia visų Hartforde-
lietuviškų organizacijų atstovų 
susirinkimą kovo 20 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Piliečių

vartoti “atitinkamą jėgą” prieš 
nesuvaldomus mokinius.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Stattoa) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

Jonas Jakaitis, (ne Jakutis, 
kaip klaidingai buvo Darbinin
ko nr. 17 paskelbta) Darbininko

* Išnuomojami du atskiri kam- girnų neplanuoti, o dalyvauti s^tytojas, gyv. 57-42 Lawren- 
bariai moteriai. Ridgewood ra- apskrities suvažiavime. ce Flushmg 55, N.Y., yra
jone. Apšildomi Galima naudo 
tis virtuve ir vonia. Skambin
ti vakarais telef.: HY 1-4996. 
šeštadieniais ir sekmadieniais

AMERICAN HOME REALTY 
84-14 Jamaica Ave^ VVoodhaven 21, 
N.Y. • • TeL: Hlckory 1-5220

(Forest Parfcway Stotis) 
VVILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Brokeris 
Pagalvok apie savo ateiti, ieškok tin
kamų namų savo šeimai ir sau. Ne- 
itidčliok, bet ieškok, tad kreipkis | 

| AMERICAN HOME REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

WILLIAM J. DRAKE

šv. Kazimioro minėjime ko
vo 8 bažnyčios salėje neišdildo
mą įspūdį visiems paliko šiai 
progai Onos Ivaškienės pritai
kintas montažas, pagal kurio 
trumpą prakalbą, jaunimo dek
lamacijas,'’ lietuvišką muziką, 
dainas ir gero choro sugiedotą 
Lietuvos himną Bostono lietu
viai tautinių tokių jauniausie
ji dalyviai įvykdė sceninį vaiz
dą. Tai naujas meninis būdas ir 
dienos temai atvaizduoti, ir 
žiūrėtojams sudominti bei rei
kiamai juos nuteikti. Tuo pat 
būdu Ona Ivaškienė “Lietuva 
pančiuose” scenoje Lietuvą at
vaizdavo Vasario 16 minint So. 
Bostone. Šitokie turiningi mon
tažai lengvai atstoja ilgas pra
kalbas, atskirus šokius, pavie
nes deklamacijas. Jie žiūrėto
jui suprantami ir be galo ge
rai nuteikia.

Brocktone simfoninio orkes
tro koncerte (kovo 17) savo kū
rinį “Lento” koncertui paruošė 
ir dirigavo pats komp. Jeroni
mas Kačinskas. Koncerto pasi
klausyti buvo nuvykęs prel. Pr. 
Virmauskis, kun. J. Klimas ir 
didelis skaičius bostoniečių.

Šv. Petro parap. CYO benas 
kovo 17 šv. Patriko parade ėjo 
pirmasis ir vedė visą eiseną.

Verbų sekmadienyje iškil 
mingas verbų šventini
mas ir procesija bus 8 vai. ry
to. Visos kitos mišios įprasta 
sekmadienio tvarka.

Parapijos banketo ir prel. Pr. 
Virmauskio pagerbimo vakarui 
balandžio 26 bilietai jau gau
nami. Banketo komitetas nuta
rė visiems parapiečiams išsiun
tinėti paraginimo lapus ir bilie- 

_ tus i namus.
VYČIAI MINĖJO ŠV. KAZIMIERA . .... t ,t v

• Ateitininkę susirinkime kovo
New Yorko ir New Jersey kultūros, ir sporto komitetai da- 15 buvo nutarta kardinolui

Lietuvos vyčiai kovo 8 minėjo vė sąvo pranešimus. Richard J. Cushing pasiųsti pa-
šv. Kazimiero vardines su ben- Susirinkimas pątvirtino New dėkos laišką, kad savo raštais ir 
dra komunija Svč. Marijos So- Yorko — New Jersey apskrities kalbomis viešai stoja į Kovą 
polingosios bažnyčioje (Our revizuotą konstituciją. Vyčiai prieš komunizmą. Laišką pasi-

Po trumpos pertraukos sekė Lady of Sorrov. s Church), Kear- aptarė ‘Jaunavyčių sąskrydžio” rašė prel. Pr. Juras1, kun. prof.
esčių, latvių ir* lietuvių mote- Ry ąj j p0 m;§ių buvo pusry- planus.
rų rezsliucųę skaitymas. Rezo- parapijos salėje. Kun. J. bus pirmas toks bendras šuva- ion
liucrcs panųsuB JAV valtaos MačMiom:į MIC. kalbėjo apie Savimas visos vyčių organiza- st„ jau' kSTmetai

tris kandidatus į Šventuosius: cijos istorijoje. Susirinkimas serga į. lovoie. Ir savo li- 
ą r r&e Eu^ope Com- wsk J Matulaiti sesele Elena dar svarstė visa eile orffanizaci- • ° .. vnirmim^ui nra*vda- - ♦ ą ■ svarstė visą euę orgamzaa- g nepamiršta parapijos. Ko-pirmi—pra.\aa ir motmą Mariją. Visi trys yra mu problemų. .,n inn

mos, kad būtu leidžiamos trans- lietuviai Atoirdac vo 14 parapijai paaukojo 100- - • -....... lietuviai. Algirdas Budreckas dol kad įsigyta nauja ra-
■ šomoji mašinėlė parapijos lei-

Kita lietuvių rezoliucija pasiųsta T“““" • ■ MASPETH, N.Y. džiamo biuletenio spausdinimui.
Mrs. Kelly, kuri visada remia Iė% su'kuEe wXnw ..f - ^'un9<>s

Yorko — New Jersey apskrt. h- pakavimo fabrikas, kovo 15

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.


