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IR KAIMAI UŽ VIELŲ

MALENKOVAS NEGERIA VODKOS IR SKAITO EI

NUODAI IŠ RYTŲ

★ Vokietijos parlementa*

TRUMANO SEIMĄ vėl garsėja: Margarita susižiedavo, Trumanas 
dalyvauja rinkiminėse kalbose.

★ Lenkijos laikraščiai dabar 
iškilmingai garbina lenkus ko
munistus, kurie buvo nužudyti 
Stalino įsakymu.

HAROLD STASSEN’AS, prezi
dento patarėjas nusiginklavimo 
reikalam, Hvyko j Londoną.

paslaptis staiga nešama 
tėn.

fesijos atsisakyti. Kai pernai 
vyras mirė, tai likusi jo našlė. 
66 metu, ir suplanavo labora
torija ir didelio biznio planą. 
Policija per savo agentus po-

ir Adlai Stevensonas kaltina 
šen. Kefauver, kad jis skaldąs 
rinkimuose demokratų partiją.

Vakarų laikraščiai skelbia 
kaip didelę sensaciją Chruščio
vo kaltinimus Stalinui kalboje, 
kuria jis pasakė partijos suva
žiavime vasario 24. Toji kalba 
I «vo slapta. Bet dabar aplink
raščiais ji platinama per parti-

Artimiausias Maskvos taikinys 
Londonas; visom priemonėm 
nori sudaryti anglam opiniją, 

kad Maskva nori 
bendradarbiauti

Kipro saloje anglai aptvėr? 
septynis kaimus spygliroto^i 
vielom po to, kai toje auvlinkč- X 
je buvo užpulti anglai ir 5 su
žeisti. Anglai nori surasti kai- Į 
tininkus. Jau suradę jie daug 3? 
sprogstamosios medžiagos ir 
komunistinių atsišaukimų. Gy
ventoju nuotaikos visame Kip- 
re dar labiau Įtemptos, i^r Vi
ta laiką jau buvo nužudyti M 
anglų.

ANGLAI IR PRANCŪZAI 
ATEINA SU NUSIGINKLAVI

MO PLANAIS

PIETĮ ARABIJOS KARALIUS su savu jauniausiu sūnum. Jk yi-i 
v.ona. K tu, kurie pina iiitrysas viduriniuose rytuose.

Amerika kreipėsi i tarptau
tini Haagos teismą, kad pri
teistu iš Sovietu Sąjungos 1,- 
600,000 dol., iš Čekoslovakijos 
271,384 dol. už nušautus lėk
tuvus. Bet abidvi komunistinės 
valstybės atsisakė pripažinti 
teismo sprendimą.

VAKARU KOMUNISTAI 
NESUSIGRAIBO KAS 

DARYTI

Persijoje atsisėro i kalėjimą 
herojino ir kitų narkotikų spe
kuliantų karalienė. Ji buvo su
planavus atgabenti narkotiku i 
Ameriką už du milijonus dole
rių. Persijos policija ir Ameri
kos narkotiku reikalam biuras 
susekė Persijoje Įtaisytą labo
ratorija. kuri pagamina per die
ną po 110 svarų herojino.

Policija sekiojo jau 40 me
tu narkotiku snekuliantus M. 
Kologridi ir jo žmona Kalvopi. 
Abudu juodu sėdėio Graikijoje 
ir Turkijoje kalėjimuose, bet

Kitoje vietoje iš 1000 namų li
ko 195. Jugoslavijoje nunešė 
ištisai tris kaimus. Žmonės su
spėjo pabėgti.

OEN. ELY paskirta* Prancū
zijos kariniu jėRi) viršininku

Taip reikalavo buv. 
Trumanas Skrantone, Pa. 
t ėdamas apie komunizmo kovą 
su laisvuoju pasauliu. Vakarų 
padėtis paskutiniu laiku —sa
kė Trumanas — pablogėjus. 
Dabartinių vakarų vyriausybių 
vadai klaidina visuomenę saky
dami, kad komunizmas esąs 
pralaimėjęs ir traukiasi ir kad 
mūsų pozicijos nuolat gerėjan- 
čios. Tikroji padėtis yra prie
šinga. Trumanas reikalavo, 
kad amerikiečiam būtu pasa
kyta tiesa apie padėti; kad 
Amerika laikytų stiprias gink
luotas jėgas; stiprintų ir toliau 
laisvąjį pasaulį; kad patvjrtin- 
tų iš naujo savo nusistatymą 
už kiekvieno asmens laisvę.

tas žinias, tylėjo,
nors jos lietė ir ji patį. Bu

vo paskelbta spaudoje, kad 
Chruščiovas kalbėjo, jog karo 
metu Chruščiovas reikalavęs 
iš Kremliaus daugiau patrankų 
Ukrainai ginti. Bet jam atsilie
pęs telefonu Malenkovas ir 
pranešinėjęs, jog Stalinas išvy
kęs. Stalinas betgi tuo pačiu 
metu sėdėjęs šalia Malenkovo. 
O Malenkovas buvo septyrieris 
metus Stalino asmens sekreto
rius. • -

h Alobamos universitetas 
gauna meteoritą 9 svarų, ku
ris 1954 Įkrito pro stogą nas 
Mrs. Hullitt Hodgs. Moteriai 
siūlė už tą “dangaus akmen*.. 
iki 5000 dol., bet ji padovanojo 
universitetui.

Prancūzai stiprina 
kariuomenę taip pat

★ Prancūzai dvi divizijas iš 
Vokietijos oro keliu nutarė 
permesti i Alžirą. Ten sukilė
liai vėl Tlemcen mieste sude
gino vyriausybės namus prieš 
pat policijos akis. Laukiama 
karo padėties.

ir Komunistai organizuoja 
naują “taikos kongresą’’ balan
džio 4—9 Stockholme.

' Vokietijos kom. partijos 
gen. sekretorius Ulbrichtas. iš
tikimas Chruščiovui ir puola 
Staliną. Kaltina, kad Stalinas 
tris kartus buvo įspėtas dėl 
Hitlerio rengiamo karo, bet jis 
neklausęs. Esą vienas kareivis 
vokietis karo išvakarėse perbė
gęs pas Sovietus ir jų kari
ninkus Įspėjęs, jog karas turis 
prasidėti birželio 22 anksti 4 
vai. ryto.

Tuo tarpu Italijos kom. va- 
dasTogliatti, parvykęs iš Mas
kvos kongreso, tębetvirtino, 
kad nors Stalinas padarė klai
dų, bet jis vistiek esąs didelis, 
su “kurio vardu lūpose milijo
nai mirė”.

Londone pirmadieni susirin
ko nusiginklavimo komisija. 
Amerikai atstovauja Stassenas, 
Sovietam Gromyko, Prancūzi
jai Julės Moch. Anglai ir pran
cūzai reiškia vilčių, kad gali 
daugiau pasisekti nei anksčiau. 
Jie siūlysią sudaryti nusigin
klavimo kontrolės organą, ku
ris tikrintu visu kraštu kari
nius įrengimus. Toliau nusigin
klavimas būtų vykdomas trim 
dalim. Pirmiausia įšaldoma da
bartinė kariuomenė ir apgink
lavimo padėtis. Toliau palaips
niui mažinama ligšiolinė ka
riuomenė, ir galiausiai pašali
nami atominiai ginklai. Atomi
nė energija pervedama taikos 
pramonei.

Pernai kovo mėn. anglai su 
prancūzais siūlė konkrečiai ap
riboti kariuomenės skaičių 
Amerikai. Sovietam ir kom. 
Kinijai po 3 milijonus, o Ang
lijai ir Prancūzijai po 650.000.

I n uranas 
eikalauia

Egipto; Syrijos ir pietų Ara
bijos min. pirm, konferencija 
sutarė sudaryti bendrą karinę 
vadovybę. Jos viršininku iš
rinktas Syrijos pulkininkas 
Adib Shishekly, 47 metų. Pa
čioje Syrijoje prieš jį 1954 bu
vo sukilimas; tada jis buvo Sy
rijos kariuomenės viršininkas. 
Jis buvo išvytas ir gyveno 
Prancūzijoje ištremtas.

Pereito penktadienio “žie
mos spardymas” su pusnim ir 
vėjais iki 70 mylių per valandą 
priartino 62 žmonėm mirtį. 
Daugiausia buvo ištikti širdies 
smūgio bekasant sniegą. Pri
snigo Ithacoje 18 colių Albany 
15, New Yorko mieste 4,6. Ne
laimė ištiko devynis laivus. 
Penki iš jų buvo užvaryti ant 
seklumos. Viename rasti trys 
lavonai

Sekmadienį žiema pakarto
tinai krėtė sniego tiek, kiek jo 
retai kada bebuvo. New Yorke

KOMUNISTAI TEISMO 
NEPRIPAŽĮSTA

★ Izraelis skundžtasi/kaŽ-pe^ 
reitą savaitę jo sienos vėlbūt 
vo pažeistos keturis kartus. -X

Adenaueris iš 
linksmesnes pusės

Demokratiniais Vokietijos 
laikais Adenaueris buvo Koel- 
no miesto burmistras. Hitlerio 
laikais jis gyveno savo viloje 
Rhoendorfe ir augino rožes. 
Du kartu nuo rožių buvo nu
vestas Į gestapo, bet paleistas. 
Kai atėjo amerikiečiai, jis taip 
pat trūsėsi prie rožių, su pri
juoste ir šiaudine skrybėle. 
Amerikiečių tankas paleido į 
jo vilą tris šūvius. Adenaueris 
buvo lengvai sužeistas ir nu
gabentas į ligoninę. Po keliu 
dienų amerikiečiai ji paskyrė 
Koelno burmistru. Kai Koel- 
nas buvo perduotas anglam, 
Adenaueris buvo atleistas. An
glai aiškino, kad jis nef’nka 
administracijai. Anglai buvo 
teisingi — Adenaueris netiko 
miestui valdyti, jam turėjo bū
ti duota valdyti valstybė.

Adenauerio esanti idėja ne
daryti vakarų Vokietijos sosti
ne Bonnos miestą. Juokais sa
koma, kad Adenauerio sunrati- 
mu esą trys Vokieti ios. Bava
rija — alaus Vokietija. Prūciia 
— degtinės Vokietiia ir Rėmo 
kraštas — vyno Vokietiia. Na
cizmas, pasak Adenauerio, k’- 
lo Bavarijoje, Miuncheno ali
nėje; paskui alus susigretino 
su degtine, ir iš to atėjo visuo
tinis Vokietijos pasigėrimas. 
Vienintelė zona, kur gnH būti 
Vokietijos sostinė, — tai vvno 
zona. Vynas nepadaro žmogaus Ąpaleisti negalėjo nuo savo pro- 
tokiu kvailu ir ikvriu kain 
alus nei tokiu laikiniu kain 
degtinė. Vyno kraštas yra svei
katos ir džiaugsmo kraštas. 
Dėl to naujoji Vokietija turin
ti kurtis vyno krašte, o ne bul
vių, kurios auginamos apie 
Berlyną.

jos vietinius komitetus. In
struktuodama taip pat sovieti
nė kariubmenė naujai perver
tinti pažiūras į Staliną.

Chruščiovas kaltines, kad 
Stalinas nužudęs 5000 ištiki
mu partijos nariu, susilpninęs 
kariuomebę, netikėjęs, kad 
Hitleris užpuls Sovietus ir ne- 
pasiruošęb gintis. Pats Chruš
čiovas nuolat baiminęsis dėl 
savo likimo.

Ne visur Chruščiovo kalti
nimais patikėjo:

Gruzijos sostinėje, Tiflise, 
Stalino tėviškėje, kilo neramu
mų ir demonstracijų už Stali
ną. Prieš demonstrantus buvo 
pasiųsta kariuomenė. Daug, de
monstrantų buvo nušauta.

Tai įvyko kovo 7. Tik Sovie
tai lig šiol žinių apie tai nepra
leido. Jas patvirtino ir Danijos 
min. pirm. Hansenas, kuris 
Tiflise lankėsi vieną dieną po 
riaušių numalšinimo.

Londone Malenkovas, kai 
jam parodė anglų spaudoje

ai -prieš Staliną!
Chruščiovas nutildė šūviais

Kai tik Malenkovos pasiekė 
Londoną, tą pat diena Sovietai 
paleido i viešumą iš naujo 
“naslantis”. kurias kalbėjęs 
Chruščiovas apie Staliną parti
jos suvažiavime vasario 24. 
Chruščiovas aiškinęs, kad

Stalinas nėr visa gyvenimą 
buvęs apsėstas manijos, jog 
draugai ii išduoda;

Esą 1937 maršalas Tucha- 
čevskis ir kiti 7 raudonosios 
armijos viršūnės buvę sušaudy
ti nekaltai, o kaltinimai, kad 
jie susidėję su Japonija ar Vo
kietija režimui nuversti, buvę 
pramanvti. Net politbiuro na
riai nežinoję, kaip dingo pla
navimo pirmininkas Voznesen- 
skis 1949. Tik vėliau paaiškė
jo. kad jis buvęs suimtas ir su
šaudytas. I^ningrado valymo 
istorija, kurioje dingo tokie bo
sai kaip Ždanovas. įvyko 1948, 
o jos smulkmenos paaiškėju- 
sios tik 1954, kada buvo suim
tas ir sušaudytas buvęs saugu
mo ministeris Abakumovas, ta 
istoriją sugalvojęs. Paskuti
niais metais Stalino valdymas 
buvęs ištisos intrygos ir likvi
davimai.

2000 MYLIŲ PER VALANDĄ

Kalifornijoje šiom dienom 
išmėgins raketą, kurios grei
tis turi pasiekti 2000 mylių 
per valandą, arba du kartu di
desnis už garso greitį. Lapkri
čio mėn. išmėgintoji pasiekė 
1650 mylių.

Analai šaudok 
anglus šaudo

DUNOJUS NUPLOVĖ 
TRIS KAIMUS

Vengrijos radijas pranešė, 
kad “mėlynasis Dunojus” tūk
stančius namų nuplovė; Tolna 
srityje nunešė 1885 namus;

Kipro saloje Nicosia mieste 
keturi kaukėti vyrai įsibrovė Į '$■. 
bažnyčia prieš pamaldas irvie- 
na choristą nušovė, ša’tkdar?* 
“išdavikas”. Anglai jr-dą&tr 
kaltininkų nesurado, kitas gv- ;; 
ventojas, turkas, žuvo nuo. 
anglu kulkos. Anglai aišknr>, 
kad jis nestojęs, kai jie jam 
šaukė sustoti. •

vyru turėjo trauktis iš atomi
nės energijos komisijos, nes 
buvo raudoni. II“

tijas'
rankos". "Pa’akyfcit 
nvi ir Chruščiovui 
nenorime r»udonui«> 
džiu", "Prašykit azylio, kol dar 
galit".

Anglims saugumas labiau
siai susirūpinės so
vietus nuo tremtiniu iš rvtu 
Euronos. Jis pasistengs, kad 
ir “ištikimųjų” baisai, viešo
joj oninijoj nenustelbtu Sovie
tų balso, nes jame skambės 
prekių užsakymai ir kitkas, ką 
dar atveš Bulganinas ir Chruš^ nedalyvavę net užsienio ko- Londonas

grindyje apie tai žinojo ir tik priėmė konstitucijos pakeiti- 
orga-

Londonas kovo 15 susilaukė 
svečių. Visai nelauktų, nes So
vietai gana staiga sugalvojo 
atsiųsti elektrikų delegaciją, 
vadovaujama buvusio Stalino 
vietininko Malenkovo. Jis atvy
ko trim savaitėm susipažinti su 
elektros įrengimais, ligšioli
niais ir atominiais ir. ko rei
kės, užpirkti.

Pirmuose priėmimuose Ma
lenkovas pasirodė “vnknrietiš- 
kas” — protokolo šefas pa
skelbė. kad Malenkovas vod- 
kos negeria, tik raudona vvna. 
Ir pats Malenkovas demonstra
vo, kad jis labai mėgstąs ang
lu poetą Bums.

Tuo ne visi t’kėio. Ir kai 
Malenkovo limuzinas riedėio iš 
aerodromo •< Sovietu ntstovvbės 
rūmus, iš naskns sekė sunkve
žimis ir “imperini ištikimųjų 
Ivgos’’ vardu skelbė per gar
siakalbį:

"Varykit lauk raude”bes- 
"Neduokit ž’no't*»»’Hiam

P”lo«ni- 
k--l mes

J-rtn-tžu-

Skelbiama. kad Maskvoje Š 
revoliucijos muzėiaus dingo čkk- 
vanos, kurias Stalinas buvė 
gavęs 70 metų proga. Dingo tą 
prasme, kad parašai pakeirtMr 
dabar rodo, jog tai derantis 
partijai ios 19 kongreso junga ; 
arba 300 Rusijos ir Ukrainos 
susijungimo proga. Dingb > 
Stalino portretai iš Tretjakovs- 
kio galerijos.

Ir tai skelbiama vėl tą pačią 
dieną kaip ir Malenkovo atvy
kimas į Londoną.

Tą pat diena paskelbta, kad 
Berlyne Spandau kalėjime so* 
vietinis komendantas pakvietė 
kitus Berlyno komendantus į 
kalėjimą pusryčiu. Tokių ben
dru susitikimų nebuvo jau nuo 
1953. O dabar jie atnaujinami 
— nors ir kalėjime...

NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
ŽUVO 127

Libanoną kovo 17 naktį iš
tiko žemės drebėjimas, kokio 
dar toje arabų žemėje nebuvo. 
Trys smūgiai per penkias mi
nutes apgriovė 25 miestus ir 
miestelius, žuvo 127, sužeista 
200. Po pirmo smūgio daugu
mas žmonių suspėjo išbėgti iš 

pirmadienio rytą buvo 12 co- namų. Jų akyse nuo antrojo 
lių. Žemo oro spaudimas prasi- smūgio sugriuvo jų namai, 
dėjo vakarų Virginijoje ir apė
mė iki Atlanto. Temperatūra ★ Airių šventė šv. Patriko 
sekmadienio vakarą buvo nu- dieną praėjo su dideliu pasise- 
kritus iki 23 laipsnių. Susisie- kimu New Yorke. Jų parade 

dalyvavo 120.000 žmonių, susi
skirstę 315 kolonų. Dalyvavo 
ir Airijos min. pirmininkas.

* Irene Joiiet-Curie, 58 me- 
, mirė. Ji buvo duktė radį- .

kūnas automobiliais buvo pa- 
raližuotas. New Yorke ir kai 
kurie vietinio susisiekimo trau
kiniai neveikė. Pirmadienio 
rytą New Yorkas buvo kaip 
išmiręs.

O jau antradienį oficialiai 
prasideda pavasaris.

ir Amerika pakvietė i sve
čius Indijos min. pirm. Nehru.

jaus atradėjo, gamtininke, Ne-
★ Pastangos sutaikinti West- laureatė abū(to įį

inghouse Electric Co. su strei- ..........
kuojančiais darbininkais nuėjo 
niekais. Derybos vėl nutrūko.
Streikas jau tęsiasi 157 dienas.

Londone posėdžiauja nusi
ginklavimo komisija.

Tokiam svarbiam dalvkui 
reikalinga gera nuotaika. Lon
donas turi pajusti, kad nuo 
Stalino atsisakoma ir jis pa
smerkiamas. kad bendradarbia
vimas eina su visais frontais. 
Tatai turi palengvinti įrašiau- 
klavimą. Tam reikia ptrmiau- 

Kai Chruščiovas tai kalbėjo, šia palenkti Londoną.

Ir Malenkovo atvykimas fcr 
tos kitos smulkios žinios su- 
tampa kaip tik su tuo laiku.



K| REIŠKIA PAGAUSĖJĘ LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
SPAUDA

mai. Berijos privatinis sekre
torius buvo iškviestas kažku- 
riais reikalais Į kitą skyrių, ir 
jo vietoj buvo pasodintas tuo-

atstatytais 
prie Beri- 

ir nuginklavo.

komiteto atstovas 
"Lavrenti Pavlo- 

centro ko- 
tamsta esi

Stalino mirties paršauk- yo paruošti reikalingi Įsaky- 
iš Berlyno Chochlovas sė- - ’ ~ -
be darbo ir laukė. Laukė 

nue kovo 5, kada mirė Stali
nas, iki birželio pradžios. Tuo 
mę t u kaitaliojosi valdžios —jau- -pat Nikolskio žmogus. 
Kremliuje, ir tokie maži kaip 
Chochlovas tuo tarpu niekam 
nerūpėjo. Chochlovas tada gy- 

y y^ųp su žmona ir kūdikiu, lan-
į|tftTjaniyersitetą ir rengėsi eg- 

ząjpinam.
sJ3uvo birželio pradžia, kada 

S^jąŠĮ; pranešė prisistatyti į vieš-
bų^Baltčug Į kambarĮ Nr. 62. 
Ten jis buvo pristatytas ma
žam plikam pulkininkui Lev 
IŠtudnikovui. Jis pasisakė esąs 
naujas viršininkas pirmosios 
sekcijos, kuri po Stalino mir
ties, perėmus saugumą Beri
jau buvo pavadinta devintoji 
sekcija. Taigi Chochlovo tie
sioginis viršininkas. Iš pasikal
bėjimo Chochlovas patyrė, 
ką# "aukštesnieji viršininkai Su- 
dęplatovas ir Eitingon saugu
me palieka kaip buvę. Juodu 
buvo^ artimi Berijai il

su Berija jau išdirbę du 
naujus planus. Vienas iš įu 
nužudyti Vokietijoje esantį rū
sy emigrantų vadą Okolovičiu.

į- Antras — oagrobti dr. Alek
sandrą Truchnovičių.

Šitie planai tai buvo vieni iš 
paskutinių Berijos pasitarnavi- 

, mų Sovietų Sąjungai, nes ne- 
tiftikus trenkė naujas ivvkis — 
jau to paties birželio 25 Beri
ja buvo suimtas.

Trečiame aukšte koridoriuose 
buvo išstatytos Nikolskio sar
gybos. Tada du pulkininkai ir 
paskui juos tas centro komite
to atstovas Įėjo L Berijos kabi
netą.

Centro 
Berijai tarė: 
vič Berija, partijos 
miteto nutarimu, 
areštuotas".

Pulkininkai su 
revolveriais puolėsi 
jos. ji iškratė 
Paskui jam liepė išeiti iš biu
ro. lyg niekur nieko nebūtu 
buvę, koridorium nuvedė iki 
lifto ir laiptais į garsu ji Lu- 
biankos kalėjimą, i kuri tokią 
daugybę buvo nusiuntęs Beri
ja.

Berijos žmona ir sūnus gy
veno trisdešimt kilometrų nuo 
Maskvos Berijos dvare Ruble- 
vo, kuris priklausė kitados kaž
kokiam kunigaikščiui. Juos su
ėmė viena diena po Berijos 
suėmimo. Suėmė tas pats gene
rolas Nikolskis. Po kratos iš 
Berijos stalčiaus išsigabeno 
krūva pornografinių foto nuo
traukų. kuriose daugiausia fi
gūravo ir pats Berija.

Ir vėl ilgos nežinios dienos 
po Berijos suėmimo ...

griebė jo ranką, užsuko už nu
garės. . ‘ -

JĮ nugabeno tuojau Į kalė
jimą. Taip pat suėmė Eitingto- 
ną jo vasarnamyje ir pasiuntė 
Į kalėjimą", i. :

Mudu su žmona — kalba to
liau Chochlovas — persimetėm 
žvilgsniais ir vienas kitą supra
tom. Buvo gaila žmonių, kurių 
silpnybes per tiek metų paži
nojai. Bet jautei tuo tarpu pa
lengvėjimą, kad dingo tie, ku
rie tave terorizavo, per tiek 
metų neleisdami išsivaduoti iš 
tos padėties, kuri darės visai 
nepakenčiama. Su Sudoplato- 
vo dingimu mum abiem pasiro
dė. kad trūksta mano ryšiai su 
darbu biure, ir prasideda nau
jas gyvenimas.

Jau rugpjūčio pabaigoje mu
du su Janina slaptai nugabe- 
nom savo sūnų Į netoliese mū
sų esančią bažnytėlę pakrikš
tyti. Janina buvo pasiryžusi 
tvirtai, kad sūnus savo gyveni
mą pradėtų kaip bažnyčios na
rys. Ir aš tam .pritariaų.«_(bd.)_j?

CHARLES E. VVIL.SON, krašto gynybos sekretorius, ir adm. Ar- 
thur E. Radfurr, generalinio štabo viršininkas. Senate aiškina, kad 
apsiginklavimo sumažinimas Amerikai dabar būtu pavojingas.

litas nori daugiau pinigų iš Amerikos
Jugoslavijos Titas aiškino 

kovo 13 komunistų lygai .kovo
jančiai su vakarų idėjų įtaka, 
kad vakarų idėjos žalingiausios 
jaunimui, ir čia labiausiai rei
kia kovoti. Jis taip pat smerkė 
tuos komunistus, kurie užmirš
ta, kad jų uždavinys komuniz
mą skelbti ne tik namie, bet 
ir “visame pasaulyje būti poli
tiniais mokytojais masėm”.

Amerikos Kongrese jau pe
reitą savaitę buvo kritikuoja
ma vyriausybės politika Jugo
slavijos atžvilgiu. Buvo nurodo
ma, kad Amerika į Tito laga
minus sukrovė milijardus dole
rių, bet pats vis labiau grįžta 
prie Maskvos.

PAKELS PAŠTO MOKESTĮ

Paštų valdytojas Summerfield 
ir vėl pareiškė, kad pašto pa
dėtis esanti nepakenčiama. Per 
pastaruosius dešimtį metų paš
tas turėjo daugiau kaip pus
penkto milijardo dol. nuosto
lių. Kiekviena šeima turėtų 
sumokėti po šimtą dol. nuosto-

liam padengti ' Summerfield 
siūlo pakelti pašto' mokesčius 
— paprastam laiškui iš 3 c. iki 
4, oro laiškui iš 6 iki 7; pakelti 
taip pat mokesčius už laikraš
čių persiuntimą ir kt.

Negrai katalikai kun. J. B. 
Tenelly, S. S., pranešimu Ame
rikoje katalikų negrų yra 483.- 
671 su 473 parapijomis bei mi
sijomis .1955 m. negrų kon
vertitų buvo 10,101. Jiems pa- 
statytosketurios naujos mokyk
los, kuriose mokomi 80,378 
negrų vaikai. •

-"Berijos suėmimas buvo toks 
1% netikėtas, kad ir pats Chochlo- 
■ vas labiau domėjosi jau ne jam 

numatytu uždaviniu, kiek Be
rijos likimu.

Tikra Berijos nuvertimo is^ 
torija — sako Chochlovas — 
ilgai nebus pažįstama. Bet 
jam pavyko patirti iš vieno ka
rininko. kuris toje Istorijoje 
dalyvavo, kai kurias paties 
suėmimo smulkmenas. Esą vi- 
$u įvykių užkulisiuose buvo 
susidūrimas tarp dvieju vyru, 
tarp Malenkovo ir Berijos. dėl 
valdžios. Susidūrimas buvo ne
išvengiamas. Nebuvo aišku tik, 
katras duos pirmą smūgį.
/ Iniciatyvos ėmėsi Malenko- 

vas ir. kirto Berijai į pačią 
skaudžiausią vietą — prieš Be
riją pavartojo jo paties apara- 
to* žmones. Berija išdavęs ge- 
riėrbias Nikolskis, septinto 
MVD skyriaus viršininkas.

Berija laikė Nikolski savo 
ląbiausiai patikimu žmogum.

Malenkovas slaptai pakvietė
Gal būt.

surasti

Gruodžio pabaigoje i mūsų 
būta — pasakoja Chochlovas— 
Įsiveržė vienas mūsų bendra
darbis. “Tik neišvirskite nuo 
naujos žinios — prašneko jis. 
— Sudoplatovas ir Eitingtonas 
suimti. Generolas Nikolskis 
tuo pasirūpino. Keturis sargy-, 
binius jis pastatė prieškamba
ryje. o tris pasiuntė Į Sudo- 
platovo kabinetą. Vienas iš 
trijų paklausė: “Ar generolas 
Sudoplatovas?" Tas atsakė: 
“Taip, o ko norite?". Sargybi
nis: “Turiu jum skubų laišką".

Ir kai Sudoplatovas ištiesė 
ranką į laišką, sargybinis nu

I’REZ EISENIIOUER1S
BaltŲjįi Rinnij sode, pavasariui 
jau besirtulant. bando, kiek jis 
dar ikajėgus savo mėgstamam 
golfo žaidimui.

Kas žino, kur Baigiasi išlaisvinimas 
ir kur prasideda afera

£* i '‘Kremlių Nikolski.
Mdlenkovas sugebėjo

S-kokia silpna generolo vieta ir 
ifttStatyti ji prieš Berija. Bet 

fefe greičiausiai Nikolskis pats su- 
šiorientavo. katra pusė yra 
stipresnė, ir nelaukdamas prie 

’i~: jos prisidėjo.
Įjg>’ Su Nikolskiu. buvo išdirbtas 
R Pianas — Berija turėjo būti

suimtas savo paties darbo ka
binete. MVD patalpose, kur 

® jžs* jausdavosi saugiausiai; sn- 
imtas jo paties žmonių ... Su
ėmimo išvakarėse Nikolskmi 
paskambino Malehkovo patikė
tinis. ir tuojau pat atvvko i 
MVD rūmus partijos centro 
komiteto vienas narys, čia bu-

Populiariausias šiandien žo
dis — išlaisvinimas. Jo vardu 
patriotai kovoja ir žūsta. Bet 
tuo pačiu vardu spekuliantai 
krauja turtus. Tuo pačiu vardu 
imperialistai grobia svetimus 
kraštus, skelbdamiesi, kad juos 
laisvina.

Keletas šios dienos pavyz- na šokosi ir 
džiu ...

kiekviena. Čekoslovakija sten
giasi Įsiūlyti du cemento, fab
rikus. Komunistinė Vokietija— 
tekstilės fabriką. Sovietai per
ša naują geležinkelio sistemą. 
O kai prieš porą savaičių Syri- 
ja nutarė skirti 23 mil. naftos 
valyklom, tai jau rytojaus die- 

Amerikos Stan- 
dart Oil Co iš N. J. siūlytis, kad 
pastatys tokias valyklas savais 
pinigais.

Varžybos. • Tik komunistai 
tvirčiau koją Įkėlė. Syrija 
esanti vienintelė arabų valsty
bė, kuri savo parlamente turi

Syrija nusimetė Prancūzijos 
protektoratą 1946. Laisva jau 
dešimt metu. Ta dešimtmeti 
švenčiant tenka pripažinti, kad 
Syrija yra labiausiai komunis
tu infiltruota valstybė iš visų aiškų komunistą, tuo vardu ir 
arabų.

Dabar itin suskato svetimos 
kom. valstybės : Syrija verž
tis ...

Komunistinė Čekoslovakija 
parūpino 50 vokišku tankų. 
Nedovanai — po 8.000 dol. už

Ilsėkis sau Amerikoje
Laiškai iš Lietuvos y, laisvąjį 

pasaulį yra pagausėję’ Ar tai 
reiškia Sovietų leistą laisvesnį 
judėjimą ir žmoniškumą, ar 
tai yra dalis sovietinės naujo
sios taktikos išplėsti santykius 
su vakarais, kad galima būtų 
plėsti vakaruose propagandą?

Atsakymui i ta klausimą 
medžiagos šiek tiek pateikė

Sandara kovo 9,. Ji rašo: “pa
skutinėmis savaitėmis net lie
tuviškoje spaudoje čia Ameri
koje yra pasirodę eilė paieško
jimų giminių ir pažįstamu, ku
riuos yra prisiuntė žmonės iš 
okupuotosios Lietuvos ir net 
Sibiro. Taigi atrodo, kad kores
pondencijos su Lietuvos gyven
tojais ir siuntimas jiems siun
tinių ateityje gali dar padaž
nėti.

“Viena Chicagoje gyvenanti 
moteris ... prieš keletą savai
čių parašė į Lietuvą savo moti
nai laišką, kuriame, norėdama 
patirti jos nuomonę, užsiminė 
apie tai, kad jos galinčios kar
tais ir pasimatyti. Kuriuo bū
du tas pasimatymas galįs Įvyk
ti — neparašė.

“Netrukus buvo gautas ir 
motinos atsakymas.

Į dukters priminimą dėl ga
limo oasimatymo buvo paaiš
kinta, kad iai, dukteriai, rei
kalingas poilsis ir tegul ji pa
liekanti čia Amerikoje pailsėti. 
Tegul nė negalvojanti važiuoti 
pas motiną".

Tai vienas iš įspėjimų, kad 
ten niekas nėra pasikeitę: 
Nemaža yra tokios rūšies prasi- 
tarimų laiškuose iš Uetuvos. 
Netgi prašymų, kad nesiųstų 
siuntinių ir berašytų laiškų.

Betgi jei sovietai 
leidžia ir net skatina, 
sovietam naudingi, tai 
atskleidžia sovietinė

Tiesa, kuri vasario

liūs darbus, kuriuos nuveikia 
mūsų tėvynainiai Lietuvoje, 
mano širdį suspaudžia skaus
mas, kad aš palikau savo bran
giąją tėvynę”. “Mums malonu 
girdėti svetur, — rašo Jonas 
Smilcius iš Buenos Aires. — 
kad mūsų tėvynėje statomi 
nauji fabrikai ir gamyklos, kad 
žmonėms nebereikia, beieš-

1 i

besivadinanti. Syrijos komunis
tu atstovas sėdėjo ir dabar 
Maskvoje partijos kongrese. 
Kariuomenė taip pat esanti 
labai infiltruota.

Dešimt metų naudojasi 
ve. bet ar jos neiškeis i 
nelaisvę?

lais- 
kita

ryti kiekvienam lietuviui lais
vajame pasaulyje atskira savo 
kartotekoje byla, kad ji pas
kiau sektų ir stebėtų, kaip ir 
kokiam savo uždaviniui ji ga
lėtų panaudoti. Trečia, dėme
sio verta, kad sovietai kabinasi 
daugiausia už tų senųjų lietu
vių, kurie nėra matę bolševi
kinio gyvenimo. Juos laiko sa
vo atrama, nes juos lengviau 
apgauti — lygiai kaip — pa
čioje Lietuvoje stengiasi remtis 
jaunimu, nepatyrusiu laisvo 
gyvenimo.

Deportuoti reikia i Ameriką
Kaip nuolatinė propaganda 

iškreipia Lietuvoje laisvojo ir 
sovietinio gyvenimo vaizdą, 
linksmai parodo

Eltos Informacijose kovo 10 
paskelbtas pasakojimas vieno 
žmogaus, neseniai vakaruose 
atsidūrusio iš Lietuvos. Esą 
vienos darbovietės Marijampo
lėje brigadininkas niekaip ne
galėjo sutvarkyti vieno futbo
lininko, kuris negalėjo ar ne
norėjo “Įsisavinti naujoviškos 
darbo technikos". Viršininko 
klausiamas, ką su tokiu futbo
lininku daryti, brigadininkas; 
rūpestingai sekęs sovietinės 
spaudos informacijas apie var
gą ir skurdą užsieniuose, pa
siūlęs: jei jau niekas nepade-

mą vis labiaus supranta dauge
lis tūkstančių lietuvių, kurie 
buržuazijos metais buvo pri
versti palikti sali ir ieškoti 
duonos kąsnio už vandenyno. 
Lietuvos darbo žmonės gauna 
iš anapus vandenyno gyvenan
čių lietuvių dešimtis tūkstan- kant duonos kąsnio, išvykti 
čių laiškų, kuriuose pasakoja
ma apie vis blogėjančią jų pa
dėti, apie nedarbą, apie išnau
dojimo stiprėjimą. Tuo pat 
metu šių laiškų autoriai džiau
giasi laimėjimais, kuriuos yra 
pasiekę Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, “j . „
—rašo Bronė Svirinavičienė 
iš Montevideo, — kad darbo 
žmonės taip gerai gyvena mū- nė^a PatYręs Antra, laissai da taį ar neverta jam pHtai-
sų gimtojoje Lietuvoje”. “Kai sudaro rysi su lietuviais Jais- į.^ griežčiausią bausmę —de-
aš girdžiu, — rašo Skrinskis iš vajame pasaulyje, ir MVD pa- portuoti jį Į kapitalistinę Ame-
Brazilijos. — apie tuos dide- gal tuos laiškus jau gali suda- riką. tegul ten miršta badu...

užsienį.”
Sniečkaus kalba, kurią jis 

taikė Lietuvoje gyvenantiem, 
rodo, kad laiškai, kaip čia mi
nėtieji. reikalingi Lietuvoje, 
kad žmonės galvotų, jog laisva- 

‘Mes” ^ame 7aimFngi' Jame pasaulyje yra dar blogiau; 
tai ypačiai svarbu tarp jauni
mo. kuris kitokio gyvenimo 

laiškai

laiškus 
laiškai 

j tiksią

19 pa
skelbė partijos suvažiavime sa
kytą A. Sniečkaus kalbą. Tos 
kalbos gabalus mini Eltos In
formacijos ... Sniečkus kalbė
jo: “Tarybinio kelio teisingu-

ponijos sostinėje staiga pasi
skelbė nauja egzilinė vyriausy
bė — “Laikinoji Formozos vy
riausybė”. Išleido manifestą. 
Ji nepripažįstanti Chiang Kai- 
sheko. nepripažįstanti "Kinijos 
liaudies respublikos”. įtaiko 
juos okupantais, svetima rase, 
pavergusia jų tėvynę. Įsibrovė
liais. kurie turi būti pašalinti, 
ir 8 milijonų tautai turi būti 
duotav laisvė.

Graži yra kova už laisvę. Tik 
keista, kad manifeste Formo
zos vyriausybė nė žodžio nesa
ko apie japonus, kurie kelis 
dešimtmečius savo žinioje tu-

Kur vadavimasis nuo sveti- j^jo Formozą
mujų vardan laisvės ir kur Ar 6a |aisvinimas Formo7os 
vardan pinigo. žmonių naudai ar gal Japoni-

Vasario paskutinę dieną Ja- jos.

lati-Jordanija varo anglus 
kan. Prieš Arabu legijono va
dą anglą Glubb Pashą labiau
siai pasinešė arabų karininkai. 
Jie prispyrė jauną karalių. 
Anglijos mokini, i kampą su 
reikalavimu: arba išjok Glubb 
Pasha iš legijono. arba pats 
būsi išjotas iš sosto. Karinin
kus rėmė ir kurstė karalienė 
motina Zaine. O jai. karalienei, 
kasmet mokėjo po 280,000 dol. 
pietų Arabija, kad veiktų prieš 
anglus...

What every

should. knotr*

The young woman who works today 
does a pretty good job of taking care of 
herself. She may have trouble balancing her 
bank statement—būt she knows how to 
streteh a pay check. She may be vague about 
figures of the National Dėbt - būt she 
knows how to keep herself out of the red.
That’s why ao many working giris are 
investing in Savings Bdnds on the PayroU 
Savings Plan. They know that it’s the 
simplest, suvest way to save — the easiest 
way for most of us to make our fondest dreams 
rome true. Once you tell your pay office 
how much you want to save each payday, 
you can relax and know that everything 
is bei n g taken care of. Your money will go 
regularly into U. S. Senes E Savings Bonds. 
And a little money sėt aside every payday 
soon grows into big savings.
•Notice to all working giris:
It’s smart to marry- a millionaire, as 
every woman knows. Būt until he comes 
along, it makes good sense to invest 
your hard-earned dollars in Bonds on 
the Payroll Savings Plan. Then a lot of 
good things will come your way.
So start intvsting today in Sarings Bonds 
—rithcr on the Pa yroll Sari ngs PI a n tritere 
you work or regularly U'here you bank.

For the big things 
in your lif e

Tht V. S. Gotf'rnmfiff 'nr rfcts rr«hnrttrirtf, Thr Trrmnry Drjuirnnfnt timlrn,
htr thrir pftrintic i)>r fnt rrtivng < ntm-ti
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Gyvenime dažnai pasitaiko, 
kad tas pats dalykas vienų lai
komas dorybe, o kitų — nusi
kaltimu. Taip yra ir su patrio
tizmu arba savo tautos meile. 
“Tautos meilė yra dorybė, be 
kurios negalima įsivaizduoti 
pilno krikščioniško gyvenimo. 
Patriotizmas savo atramą ir pa
teisinimą randą Dievo valioje”. 
Tuos žodžius yra pasakęs kun. 
M. de Munnynek, O. P., žymus 
šveicarų mintytojas, kalbėjęs 
tuojau po pirmojo Didžiojo ka
ro lietuviam studentam. Jis tai 
pasakė Lietuvai atkuriant savo 
valstybę, ir pasakė didžią tie
są, nes kiekviena tikra meilė 
savo šaknis turi Dievuje.

Krikščioniškasis tikėjimas ir tu politikos rankose, dėl to jis 
patriotizmas susijungia ir vie
nas antrą papildo; tarp ju ne
gali būti prieštaravimo. “Nėra 
tobulo krikščionies, kuris ne
būtu tobulas patriotas” — yra 
pabrėžęs žvmus belgu kardino
las J. D. Mercier. Negali būti 
prieštaravimo nei tarp krikš
čioniškojo tikėjimo ir politikos, 
kuri savo tautai ir jos žemėm, 
savo tėvynei, siekia visiškos 
laisvės. O tačiau kai kam toks 
patriotizmas atrodo nusikalti
mu ir krikščioniškojo tikėjimo 
išniekinimu. Tokios nuomonės

Tilžės
Atkelti Į čia žvejai nuo Kas-

viena vokiete, bot ir lietuvių 
nedaug, f turgų ateina su bul-

Grižusieji iš Rytprūsių vo
kiečiai pasakoja, kad Nemuno 
žemupyje tarp naujai įkurdin
tųjų dalis yra lietuviai, ypač 
prie Rusnės ir Pakalnės, o ki
tur — vis rusai ar kiti sovieti
niai piliečiai.

Prie Kuršių marių kaimai 
yra peveik visi išlikę. Tačiau 
užėję sovietai labai juos apnai
kino. Dar ir dabar sovietiniai 
piliečiai ateina- naktimis ir iš 
apleistų būstų pasiima sau me
džio prakurom. Ne vienas iš 
rusų skundžiasi klimatu. Ka
dangi jie čia yra įpareigoti 
Kuršių pamariais gyventi il-

žmogus, — pastebi Anglijos 
bažnyčios galva, — neturi su
jungti religinių ir politinių pa
reigų, ir jeigu jisai bando tai 
daryti, tai turi būti ir teisia
mas pagal jo paties politinius
siekimus bei metodus”. Tokia giems laikams, tai pasitaiko, 
yra anglų arkivysk. dr. Geo- 
ffrey Fisher pažiūra ir patari
mas.

kad kartais vienas ar kitas vi
sai dingsta kurią naktį.

Rusų žvejai gyvena Kuršių 
pamariais pradedant nuo Kar-

gatvėse spiaudo saukgrąžas
Vaizdai iš Lietuvos pajūrio

pasitikti toli už tilto. Bulvė* ! 
dabar ir sudaro svarbiausią*! 
mitybos šaltinį.

Turgus daugiausia prekėmis |g 
aprūpinamas iš Lietuvos. Ją 
me kainos yra labai aukštos, 
nors galima gauti beveik viso- 
kių maisto produktų. Kai krau- ||| 
tuvėse už kiaulienos kg tenka 1| 
mokėti 16 rublių, tai turguje—« 
24. - - :'J

Tilžėje beveik kiekvienai 
gyventojas turi po kiaulytę. S

Todėl gyvas ir paršiukų tur- 
gus. 4—5 savaičių paršiukas 
kaštuoja per 200 rubliu. Vie- | 
na rusė parduoti parš’uka ats;- \ 
gabeno, teigia pasakotojas, net 
vaiku vežimėliu. Už viena kg | 
vandeningo sviesto tenka mo- 4 
keti 30 rublių, o kartais ir dar
giau. ‘ ;1

Rusai taip pat mielai perka 
ungurius, nors iš pratimu kai 
kurie atkeltieji jas laikė “gy
vatėmis”. Už vieno svaro dy
džio ungurį gaunama 6 rub
lius, o krautuvėse 1 kg rūkytų 
unguriu kaštuoja 30 rublių. 
Bet milicija dabar žuvies par
davinėtojus smarkiai gaudo, 
nes visokią žuvį reikia prista
tyti valstybei, idant būtų at
liktas planas.

buvo žiobrių pardavimas. Juos 
gaudydavo žvejai nuo Jurbar
ko, net nuo Kauno. Sandėlyje 
už jų vieną kg mokėdavo 280 
rublių, bet toliau pardavinė
jant už vieną kg gauda vo 12 
rublių, žiobrius ypač inėgsta 
rusai, kurie juos siunčia į Ru
siją. Tam Jurbarko ir Kauno 
žvejai Tilžėje žiobrius pardavi
nėja tiesiog maišais. Bet ka
dangi paskiau dvejais metais 
žuvies sugavimas Kuršių marė
se smarkiai sumažėto, išgau- 
džius visas geresniąsias žuvis, 
tai dabar milicija budriai seka, 
kad žuvis Tilžės turguje nepa
sirodytu. Kolchozai turi ati
duoti pirma valstybei nustaty
tąsias pyliavas. Laisvai telei- 
džiama pardavinėti, bent nesi- 
kabinama, tik bulves.

1955 m. buvo sausi metai, 
bulvės užderėjo menkai, tai 
pereitų metų rudeni už bulviu 
centnerį teko mokėti iki 100 
rublių, kai šiaip sau 
liai centnerio kaina 
iki 40—50 rublių.

Rusai einančių į
bulvių maišais lietuvių išeina

rublių įsitaisyti karvei ir po 
1.500 rublių 5— įsiruošti būs
tams. ■' .' . '5’-...

Pranykęs -ir senasis Kuršių 
marių vaizdas!
Laisvės metais Kuršių mario

se stovėdavo apie 400 vad. Kur
šių laivų. Jų' Nidoje būdavo 
apie 70, Pilkapiuose — 40, Ne
munyne 50—60 etc. Dabar ir 
toji romantika jau yra dingusi. 
Dalis šių laivų 1944—45 me
tais buvo išsprogdintos, dahs 
išgabenta į Sov. Sąjungą, o da
lis atiduota vokiečiams žvejoti. 
Tačiau dabar šiom laisvėm, ku
rių belikę visai maža, vežamas 
šienas, arba jos vartojamos 
žvejybai Kuršių mariose.

Daoar kiekvienas žvejas tu
ri priklausyti kolchozui.

Laisvos žvejybos nebėra. 
Išeiti iš kolchozo labai sunku. 
Toki žvejų kolchozą sudaro so
džius ar gyvenvietė, kaip Ne
munynas, . Gilija, Rasytė. Kai
me tebėra daugiausia tik po 
vieną žvejų kolchozą. Jų kiek
vienam paskirti vandenys, kur 
tik jie gali žvejoti. Laisvojoj 
Kuršių marių daly gali žvejoti 
visi.

1949—52 m. žvejų laimikis 
būdavo labai didelis: per 48
valandas būdavo pagaunama davinėja. 
160—200 centnerių žuvies. Da 
bar gaudoma žuvis jau ir per- 
loniniais tinklais. Pasakojama, 
kad kai kurie iš žvejų uždirba 
visai neblogai. Tačiau, nepai
sant to, daug mūsų žvejų šei
mų norėtų verčiau grįžti Į savo 
senąsias gyvenvietes.

lietuvių, nedaug, 
dirba daugiau, pvz. 
fabrike, tai savo

Tilžė atrodo dabar kaip koks 
miestas Rusijos viduryje. Ne
bent tik gatvės ir namai dar 
primena tai, kokia kadaise Til
žė yra buvusi. Gyventojų dau
gumas atėjūnai. Jie, kaip kur 
nors Kijeve ar Saratove, val
gydami saulėgrąžas, jas gatvė
se spiaudo.

Tilžėje tėra likę tik vienas 
vienintelis vokietis, tikriau — 
vokietė, kuri yra .ištekėjusi 
už ruso vet. gydytojo, bet jų 
vaikas taip pat iau nebekalba 
vokiškai.

Tilžėje
Kur jų 

ceF.uliozės
tarne jie tekalba tik lietuviškai.

Tilžėje gausu kariuomenės. 
Dar ir dabar gatvėmis važinė
ja dažnai tankai.

Tilžėje esti tokių prekių, 
kuriu Lietuvoje stokoja. Pir
moj eilėj silkių. Jų brangesnio
ji rūšis, kur už kg. tenka mo
kėti 18—20 rublių (į jį įeina 
maždaug 3 silkės), plačiajai 
masei neprieinamos. Pigesnės 
kaštuoja 1 kg 10—11 rublių.

Kai pasirodo silkių 1 ka už 
4 rublius, tai spekuliantai jas 
superka tiesiog masiškai pas
kum veža į Lietuvą ir ten par-

norma 
siekdavo

Pirmiausia pats Anglijos klės, baigiant Rasyte ir Pilka- 
' > piais.

Pirmieji rusai ten pasirodė 
1947 m., o 1948—1949 m. atsie
kė jų tiesiog masė. Atsiųsti jie 
buvo ten įsikurti nuo Kaspijos 
jūros, iš Pavolgio, nuo Dono, 
nuo Azovo jūros pakrančių, o 
nedidelė dalis — nuo limento 
ir Ladogos ežerų.

Kai kurie atsigabeno net sa
vo karves. Tačiau pirmosios 
šių “naujakurių” dienos buvo 
sunkios. Ne vienam iš rusų 
žvejų išsyk ėjosi taip blogai, 
kad jie vietos gyventojus net 
prašydavo duonos kąsnio. Pas
kum jie gavo paskolas po 3.000

bažnyčios primas, nėra laisvas 
nuo politikos, nes jis yra ski
riamas valstybės. Jo vadovau
jamos bažnyčios aukščiau
sia galva yra karalienė Elzbie
ta II. Anglijos bažnyčia ir pats 
arkivysk. dr. G. Fisher vra bri-

turgu su

pateisina ir jų politika Kipro 
saloje. Vadinasi, kas jam gali
ma, tai kitam uždrausta; kas 
jam atrodo teisinga ir gera, 
tai kitam užskaito nusikaltimu, 
vertu teismo. Bet tokiu savo 
galvojimu ir savo žodžiais jis 
pats save stato teisman, nes 
kalba kaip anglas politikas. 
Graikai, tikriausiai jį taip pat 
ištremtų, nes mokėtų prikišti 
ir politiką ir prievartos meto
dų dangstymą.

Antra, kas Anglijos primui 
atrodo nusikaltimu, graikų yra 

yra Anglijos bažnyčios galva— laikoma patriotizmu — kova 
Canterbury arkivysk. dr. Geo- 
ffrey Fisher.

Spekuliuojama net ir saulė
grąžomis. Kitur lietuviai tie 
siog kilogramais perka mieles 
ir jas paskum brangiau parda
vinėja. Net ir prie kiosku susi
daro eilės, jei ten pasirodo me
dalininku arba pyragaičių.

Ilgą laiką labiausiai išplitęs

Anglijos valstybinės bažny
čios primas parašė laišką par
lamentui dėl Kipro salos sta
čiatikių arkivysk. Makarios su
ėmimo ir ištrėmimo. Nors Can- 
terbury anglikonų arkivysku
pas ir pastebi, kad be teismo 
negerai padaryta, bet jisai tei
sina Kipro gubernatoriaus 
žingsnį, nes arkivysk. Makarios 
nepasmerkes terorizmo, nusi
kaltęs krikščioniškajam nusi
statymui (sacrilege)' ir savo re
ligines pareigas suplakęs su 
politiniais siekimais. “Joks

už laisvę salai, kurioje graiką 
gyvena keturi penktadaliai. 
Kai jiem nenorima duoti lais
vės, neapykanta tiktai pakurs 
tomą. Prancūzas Fr. de Ricard 
yra teisingai pasakęs: “Jei kliu 
dote man mylėti savo žemės 
sklypeli, kaip galite norėti, 
kad aš mylėčiau kaimyno že 
mę”. Kai anglų arkivysk. dr 
G. Fisher savo laiške dar krei 
piasi į graikus, ragindamas 
remtis “broliška krikščionių 
meile”, žodžiais, tai negalima 
nepastebėti, kad ir šis patari 
mas plaukia iš tradicinio ang 
lų nusistatymo: “Right oi 
wrong — my country“. ŽVEJU KAIMELIS NERINGOJE.
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Grįžęs iš Korėjos rusas sužinojo, 
kad jis Korėjoje nebuvęs

Sovietu pilietis Ilijinskis, Ma 
skvos cirko lokių dresiruoto
jas. pasitaikius progai, Vak. 
Vokietijoje Aacheno mieste pa
bėgo iš spec. Sovietu cirkni 
skirto traukinio ir pasiprašė 
suteikiamas pabėgėlio teises. 
Iliinskis papasakojo, kaip jis 
su kitais sovietų kariais buvo 
apvilktas kinų kariu uniformo
mis ir pasiustas į Korėją. Pir
mą karta mintis pabėgti » Va
karus kilo kaip tik Korėjoje, 
kur jis, kaio karo lakūnas ra- 
•'Hstas. klausėsi Molotovo pra
nešimo teigusio, jog Sovietai 
nesikiša į Korėjos konfliktą, ir 
ten nesą nė vieno sovietų ka
rio. Paskiau atvykęs su cirku 
į Ryga, tuo dar daugiau įsitiki
no, pamatęs, kad latviai griež
tai priešinasi okupantams, — 
ir tai prisidėjo prie jo galuti
nio apsisprendimo pasirinkti 
laisvę.

Ujinskio teigimu, Korėjos ka
re ir lakūnų buvo daug sovie
tų, karinė medžiaga — taip pat 
sovietų, nors ir atžymėta kinų 
ženklais. Jis yra dvejus metus 
išbuvęs bombonešio įgulos na
riu. Jam, kaip ir kitiems so
vietų karininkams, buvo pa
grasinta 10-čia metų, jei pra-

apie tai 
vyriausy- 
ju atsto
ju© pasi

keti

sitartų, kad buvo Korėjoje, 
žuvusių Sovietų karių kūnai 
būdavo sudeginami, o giminėm 
pranešama: “žuvo karinėj misi
joj”.

Pabėgęs, jis buvo uždarytas 
| Valkos stovyklą, kur turėjo 
būti išspręstas klausimas, ar 
jam bus galima suteikti pabė
gėlio statusą. Rusai, 
sužinoję, per Bonnos 
bę pareikalavo, kad 
vams būtų leista su
kalbėti. Ujinskis atsakė, 
tiek komisijai tiek ir rusams 
jis atsakys, jog nė nemano 
grįžti atgal į Sov. Sąjungą. Ga
lu gale buvo susitarta, ir iš 
abiejų pusių su juo susitikime 
dalyvavo po tris žmones, tarp 
jų vokiečių atstovai. Aukštojo 
komisaro įstaigos atstovas, o iš 
rusų pusės — trys jų pareigū
nai. Buvo sutarta, kad kiekvie
nas klausimas bus verčiamas, 
ir tik tada bus į jį atsakoma. 
Jei nors vienu klausimu būtų' 
pareikštas grasinimas, tai toli
mesnis apklausimas būtų nu
trauktas. Tokios procedūros ir 
buvo laikomasi.

jančiais medžiais. Toks jau 
gyvenimas, — mąstė jie liūd
nai žiūrėdami į laivelius ant 
blizgančios Serpentine, į kryk
štaujančius vaikus, į žalioje žo
lėje sėdinčias susiglaudusias 
meilias poreles. Toks jau gyve- ja, kad ji esanti lordo duktė, 
minas; kai širdis prasiveria, 
krautuvės visuomet užsidaro. 
Bet jie pasiryžo pamėginti 
ateity būti bent lipšnesni.

Piterį Brett, lygiai kaip ir 
visus kitos, kurie buvo pasida
vę tai įtakai, sprogstą pumpu
rai ir pavasario saulė giliai vei
kė. Visa tai staiga jį padarė 
dar labiau vienišą ir jo širdį 
taip giliai pervėrė, kaip nie- 
kuomet. Priešingai, nuo viso 
to supančio spindėjimo jo sie
la dar daugiau aptemo. Me
džiai sprogo, bet jis nesikėlė 
iš mirusių. Įsimylėjusieji vaik
ščiojo poromis, o jis vaikščiojo 
vienas. Nors buvo pavasaris ir 
daug saulės šviesos, nors žino
jo, kad šiandien šeštadienis ir 
rytoj bus sekmadienis — arba 
trumpai sakant, nors visa tai 
galėjo jam teikti laimės ir jos 
teikė visiems kitiems — jis 
slankiojo po Hyde Parko, jaus
damasis ,didžiai nelaimingas.

Kaip visuomet, jis ieškojo 
paguodos vaizduotėje. Pavyz
džiui, jauna simpatinga mer
gaitė užkliūva už išnirusio ak- 

•krybėles ir, saulei bebučiuo- nes ji nevaikščioja po lapuo- mens ir išsisuka koją. Tapęs

ALDOUS HUXLEY

Sventadieno popietis

didesniu už patį gyvenimą ir našlaitis, turi tik vieną seserį, 
pagrožėjęs, Piteris prišoka ir jau ištekėjusią ir gyvenančią 
suteikia jai pirmąją pagelbą. Rochdale. O ji atsako: 
Nugabena ją taksiu (dar turė
jo kuo užmokėti) į jos namus 
— Grosvenor Sųuare. Paaiškė-

savo batus, kurių juodumas 
temdė jo vaizduotės kuriamus 

. personažus. Kokie tie batai bu
vo biaurūs! Ir taip liūdnai jie 
skyrėsi nuo visu tų elegantiš
kų ir šauniai blizgančių batų,

Buvo šeštadienio popietis ir 
oras gražus. Pavasario saulės 
apšviestame rūke Londonas

jant jų nuplikusius pakaušius, 
ryžtingai galvojo apie whisky, 
apie ankstyvą nubudimą. Pa
vasariu pasigėrusių vaikinų už
kalbintos merginos, vėjais pa
leidusios savo gerą išauklėji
mą, sutiko eiti pasivaikščioti. 
Įpusėjusio amžiaus ponai, 
slinkdami Parku namų link, 
staiga pajuto savo širdyse 
sprogstant, kaip ant tų me
džių, pumpurus. Jie galvojo 
apie savo žmonas, svajojo apie 
jas, ir meilė tryško iš širdies 
kaip geizeris, nors buvo jau 
dvidešimts metų kaip vedę.

— Reikės stabtelti prieš 
grįžtant, — jie šnabždėjo pa
tys sau, — nupirkti žmonai 
maža dovanėlę. Kokią dovanė
lę? Dėžute cukrumi lydytų vai
sių? Ji labai mėgo cukrumi ly
dytam vaisius. 0 gal puodelį 
azaleas konfitūros? ar... ir jie 
prisiminė, kad buvo šeštadie
nio popietis. Visos krautuvės 
bus uždarytos. Ir be abejonės, 
žmonos širdis, jie galvojo atsi

vožė nuo galvų dusdami, irgi bus uždaryta,

buvo gražus lyg pasakų mies
tas .šviesos buvo auksinės, še
šėliai mėlyni ir violetiniai. Pil
ni nesutramdomos vilties suo
dini Hyde Parko medžiai spro
gdino pumpurus, ir naujasis 
žalumas buvo neįtikimai švie
žias, šviesus ir lengvutis, lyg 
smulkučiai lapeliai būtų iš
pjaustyti iš smaragdinės vaivo
rykštės juostos vidurio. Visi, 
kurie šį popietį vaikščiojo par
ke, regėjo apsireiškusį stebuk
lą. Visa kėlėsi iš numirusių ir 
gyveno; iš suodžių sprogo žali 
vaivorykštyniai lapai. Taip, 
stebuklas buvo regimas. Ir vi
si tie, kurie matė tą persimai- 
nymą iš mirties gyvenimam pa
tys persimainė. Tame pavasa
rio stebukle buvo kažkas už
krečiamo. Jausdamos daugiau 
meilės, vaikštinėjančios pore
lės buvo dar laimingesnės —ar
ba dar žiauriau nelaimingos.
Stori vyrai

Jie jau abu įsimylėję...
Arba išgelbsti skęstantį 

Rond Ponde vaiką ir užsitar
naują amžiną padėką, daugiau 
negu padėką — motinos, jau
nos našlės meilę. Taip, našlės. 
Piteris visuomet galvojo apie 
našlystę. Jo intencijos buvo 
griežtai padorios. Jis buvo dar 
labai jaunas ir gerai išauklė-

Arba be visų tų nelaimingai 
prasidedančių nuotykių, jis 
mato jauną mergaitę, sėdinčią 
ant suolo vienišą ir liūdną. 
Drąsiai, tačiau mandagiai pri
siartina, nusiima skrybėlę ir 
nusišypso:

— Aš matau, kad esate vie
na, — sako jai ir kalba elegan
tiškai ir laisvai, be mažiausios 
dulkelės savo Lancashire ak
cento, ir net be jokio to bai
saus kalbos užpuolimo, kuris 
realiame gyvenime jį taip kan
kino.

— Aš matau, kad jaučiatės 
viena. Ir aš esu vienas. Ar ga
liu atsisėsti šalia jūsų? — Ji 
nusišypso ir jis atsisėda. Pas
kui pasisako jai, kad jis yra

— Ir aš esu našlaitė. — Ir
tuomet jie labai susidraugauja. 
Pasipasakoja vienas antram ... 
savo nelaimes. Ji pradeda verk- turtingieji! Jie
ti. Tada jis ją ramina: Į

— Neverk. Aš esu su jumis-
— Ir po tų žodžių jai pasidaro 
geriau. Po to jie eina kartu į 
kiną. Ir dar po to jie, be abejo
nės, susituokia .Bet šis istori
jos puslapis atrodė truputį 
skystokas.

Bet, savaime aišku, neįvyk
davo nė vieno tokio nuoty
kio, ir Piteris niekuomet ne
drįso kam nors pasisakyti, 
kaip jis jautėsi vienas. Jo už
puolanti kalba buvo tikras 
pragaras. Jis buvo žemas, ne
šiojo akinius, ir veidas beveik 
Y^0™®^1iĮ^5tasusPYo£ais1_Ir tūs! Bet jų dar ilgam turėjo

Piteris vėl pradėjo 
skaičiuoti, nors jau tiek ir tiek 
kartų anksčiau buvo skaičia
vęs. Jei kasdien nutrauktų po 
pusantro penso nuo pietų, jei 
gražiame ore nevažiuotų auto
busu, bet eitų pėsčias į biurą... 
Bet kaip stropiai ir kaip dažnai 
jis beskaičiavo dvidešimt sep
tyni šilingai liko visuomet dri- 
dešimtseptyni. Batai kaštavo 

Kai staiga, išgirdęs jų mono- brangiai, bet jei ir būtų sutau- 
tonišką ritmą, prisiminė apie pęs nusipirkti naujų, dar lieka

jau ir nauji buvo negražūs, be- 
nešiojant virto tikra šlykštyne. 
Nei kurpaliai nepataisė jų iš
vaizdos. Oda buvo smarkiai 
nusitrynusi ir bjauriai susi
raukšlėjusį. Nors nuolat šveitė, 
sausoje ir blogos rūšies odoje 
matėsi visas tinklas (vairių su- 
pleišėjimų. Kairiojo bato lau
kinis sparnelis buvo atiręs ir 
vėl nedailiai prisiūtas. Siūlė 
šoko | akis. Bevarstant juoda
sis skylučių emalis buvo nusi
trynęs ,ir blizgančios nuogos 
žalvario kilpelės visą laiką aky
se blizgėjo.

O, jie buvo biaurūs. tie io 
batai! Jie tikrai buvo šlykš-

jo tamsiai pilkas kostiumas bu
vo smarkiai nusitrynęs ir 
kovės sutrumpėjusios. Ir 
tai, nors labai rūpestingai 
šveisti, atrodė blogiausios 
šies, kokie iš tikrųjų ir buvo.

Tie batai ir pasmaugė šį pa
vakarį visas jo svajones. Vaikš
čiojo nuleidęs akis, užsimąstęs, 
galvodamas ką turės pasakyti 
simpatingai lordo dukrelei.

ran- 
ba- 
nu- 
rū-

kostiumo reikalas. Ir kas blo
giau — štai pavasaris; medžiai 
lapojo žaliais lapais, saulė
skleidė šviesą, o jis vienas -~;s||ĮĮ 
vaikščiojo tarp visų įsimylėju
sių porelių. Realybė jį buvo 
per daug apsėdusi, ir nebega- / . . 
Įėjo nuo jos pasprukti. Batai , 
persekiojo jį ir besistengiantį 
pakilti vaizduotėje traukė at- 
gal į susimąstymą apie skurdą. ?

n
Dvi jaunos moterys atsiskyrė 

nuo minios, vaikščiojančios 
Serpentino krantu, ir pasuko 
kalniuku į siauresnę alėją, kur 
stovėjo Watts paminklas. Pite
ris jas sekė. Paskui ore sklai
dėsi malonūs kvapai. Jis trau- . 
kė juos su pasigėrėjimu į krū
tinę, ir jo Širdis pradėjo plakti .. 
neįprastu įnirtimu. Jos jam pa
sirodė stebuklingos ir kone 
dieviškos būtybės. Jos buvo ri
ša gracija ir visa, prie ko nei 
iš tolo negalima prisiartintu 
Jis jau buvo jas vieną kartą 
prie Serpentino sutikęs, ir ap- 
glūšintas to liuksusinio ir aro
gantiško grožio žybtelėjimo, 
bematant apsisuko ir nusekė 
paskui jas. Kodėl? Jis ir.pats 
nieko nežinojo. Dėl to tik, kad 
būtų šalia jų; ir, gal būt, turė
damas 
domą 
buklas 
nimą.

fantastišką ir nenumal- 
viltį, kad pasidarys ste- 
ir perkels jį į jų gyve-

B(Bus daugiau)
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Chicagoje atidaryta religinio meno paroda

Kovo 11 d. Chicagoje Įvyko 
religinio meno šventė — var
gonų koncertas ir religinio me
no parodos atidarymas. Tiek 
koncertas, tiek parodos atida
rymas sutraukė daug publikos 
ir praėjo pakilioje nuotaikoje.

Parodą organizavo LB Chi^a- 
gos Apygardos Kultūros Tary
ba. Dar praeitų metų pavasary 
kun. dr. J. Prunskis. švęsdama* 
savo žurnalistinio darbo 25 
metų sukakti, paskyrė visą ei
lę premijų, jų tarpe 500 dol. 
ir už religinį meną. Kad būtu 
geriau apžvelgti šios rūšies kū
rybą. buvo prieita prie šios pa
rodos rengimo Ka”tu jai dtm- 
13 ir r*3>k*rtis —

atžymėti Lietuvos bažnytinės 
provincijos 30 metu įsteigimo 
sukakti.

Prie parodos atidarymo pri
jungė ir vargonų koncertą, ku
ris šiai šventei suteikė nemažo 
iškilmingumo.

Koncertavo žinomas vargo
nų virtuozas Zenonas Nomeika.

Ilgai jis rengėsi šiam koncer
tui. Turėdamas daug sunku
mu su repeticijomis, nusipirko 
net elektrinius vargonus ”■ 
juos 
tervie. Tad rra’-ai — 
jis ir šv. Kryžiaus bažnyčioje 
davė puikų koncertą.

Didesne koncerto dali suda
rė Marcei Dum-ė kūrimai. CDu- 
prė — vaisomi profesorius Pa
ryžiuje ir kompozitorius: oas ii 
mokėsi ir Z. Nomeikal. Pradė
jo koncertą Duprė Procesiia 
ir Litanija (op. 12) ir baigė 
Kančios simfonija. Be to, dar 
pagrojo J. S. Bacho — Toccata 
et Fuga — C Dur: Max Reger 
—Consolation: Alexander Guil- 
mant — Cantilene Pastorale, 
Cesar Franck — Chorale — A 
Minor.

Prieš koncertą kun. J. Do
meika padarė paaiškinimus, 
kurie padėjo geriau suprasti 
pačius kompozitorius ir išryš
kino Zenono Nomeikos grojimo 
stilių, jo savitą interpretaciją. 
Pats Zenonas Nomeika tikrai 
parodė nuostabų virtuozišku
mą, puikų vargonų apvaldymą. 
Įsijautimą, spalvinį niuansavi- 
mą.

Po koncerto ir po palaimini
mo Švč. Sakramentu publika 
perėjo į gražią šv. Kryžiaus pa
rapijos salę, kur išstatyta pa
roda. Koncerte ir atidaryme 
dalyvavo J. E. vysk. V. Briz- 
gys, daug kunigų, dailininku.

RELIGINIO MENO PARODOS atidarymo metu dalis publikos. Ji klausos kalbų.

menininku, ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš kitų vietovių.

ATIDARYMAS
Pradžioje kun. 

trumpais 
I ietuvos bažm

Sveikini^ c *■

Barzdukas — T B Centro Val
dybos pirmininkas, dr. J. B->- 
jerčius — LB Chicagos Apygar
dos pirmininkas, dg.il. A. Va
leška — Parodos Ren^’rm

klebonas, palietos 
santvk' su religiniu 
sidžiaugdamas šia

paroda atidarė prel. Ig. Alba- 
paranijos 

menininko 
menu, pa- 
paroda ir

linkėdamas dailininkams kuo 
geriausios kūrybos.

Publika, kuri palyginant ne
ramiai laikėsi kalbų metu, 
tuoj įniko į parodos apžiūrėji
mą.

Ši paroda tikrai prašoka vi
sas turėtas viltis. Ji didelė ir 
gausi tiek savo dalyvių skai
čiumi, tiek savo eksoonatais. 
Tokia paroda ir laisvoje Lietu
voje būtų sunku suorganizuoti.

Atstovaujama čia visos meno 
rūšys: grafika, skulptūra, kera
mika, tapyba, vitražas, mozai
ka. kilimai, architektūra. Di
desnė dalis parodos dalyviu 
gyvena Chicagoje, kiti sutelkti 
iš Clevelando. Rochesterio. 
New Yorko, Toronto ir Pary
žiaus.

KILIMAI
Vos patekės i salę, prie durt

ŠVENTOSIOS MOTERYS (lilourafljn) dailininko Algirdo Knmtiakn.

ATIDAROMA religinio meno paroda Chicagoje. Ip k. j d.: EB pirmi- 
nka--. St. Barzdukas, parėdai rengti komiteto pirm. A. Valeška, AE

Federacijos sekretorius kun. A. Juška (kalba), prel. Ig. Albavi- 
us ir LB Chicagos /Apygardos pirm. J. Bajerėius. Nuotrauka Narei-

pamatai iškabintus kilimus. 
A. Tamošaitienė vaizduoja sce
ną iš Mindaugo laikų, knygne
šius sekmadienį. Jurgis Daug- 
vila šiltom spalvom išaudė Pie
tą. Kūdikėlį Jėzų papuošė rit
miškais ornamentais. Rasime 
ir vieną jo įspūdingą vitražą— 
Kristų tyruose.

VITRAŽAI
Daugiausia vitražų (11) pa

teikia Adolfas Valeška. kuris 
turi bažnytinio meno studiia 
ir vitražu dirbtuve Chicagoje. 
Pamėgęs šviesias spalvas, jis 
dėsto iš stiklo ornamentuotus 
langus, piešia šventųjų figū
ras. Ypač įspūdingas d’dnti^. 
per visa sale ir laintus išsitie
sės Apreiškimo vitraž."*. č:v. 
Kazimieras padarytas .specialiai 
šiai parodai. Atskirose lentom 
sukabinti kiti A. Valeškos vit-

išniklvtn ir
Dal’*

ku-

pat A. Val°šk? išstatė ir įvai
riu bažnytinių parmosimu es- 
kyzii, kieliko projektą.

Dail. Viktoras Petravičius, 
iki šiol žinomas gr.afi 
pasirodė su vitražais (. 
pamėgęs tamsias spal 
ria mistine viduramžiu
ka. įspūdingas jo išpildytas 
vitražas Pieta su šv. Kazimieru.

V. Vizgirda iš šaltu rrėlvnu 
stiklu išdėsto šv. Jurgi. Bronė 
Jameikienė, įsigilinusi i šviesiu 
spalvų sąskambius, nukrypsta 
į abstrakciją (2 vitražai), trečia 
veda visai priešingai — - rea
listiniame stiliuje sukūrė, šv. 
Pranciškų su paukščiais.

Zenonas Kolba, susmulkin
damas į mažas daleles, nušvies
damas oranžine spalva, sudės
tė visą eile vitražu projektu 
Aušros Vartus, šv. Kazimiera,

talogą. keletas vėliau pakabin
ta).

Įdomūs ir Algirdo Kurmiško 
vitražų eskyzai (3). 
šermukšnio Sunaiu 
no grįžimas rudame 
(pieštas specialiam popieriuje, 
suslėgtas dviem stiklais).

Adonio

TAPYBA
Tapyba čia pati gausiausia

net 13 dailininku išstatė savo

skandina pilkume, kad sunku 
jį suprasti. Sesers M. Mercedes
(1) , šv. Kazimieras suidealin
tas. nusaldintas. J. Tričys iš
statė Natiurmortą. A. Merker- 
Vitkauskaitė (1) Nuėmimą nuo 
kryžiaus.

Įspūdingi ir pabs jaunieji 
tapytojai. Vieni jų krypsta į 
abstrakciją: — Leonardas Mi- 
ckas (1), trečios kartos lietu
vis, Kęstutis Račkus (1). Da
nutė Sakalauskaitė (2).

Vytautas Virkau (1) su savo 
simpatinga miniatūra. Angelė 
Pagalytė (b su simboliška iš
raiška. J. Šapku.s (2). pamė
gęs tamsų koloritą ir sunkias 
figūras, Adomas šermukšnis
(2) su maloniom galvelėm — 

' daugiau ar mažiau laikosi
lybės.

paveikslus.
Ju viršūnėje nepralenkiamas 

stovi Vytautas Kasiulis.
Specialiai iš Paryžiaus šiai 

parodai atsiuntė 3 paveikslus 
— šv. Antano gundymą. Bėgi
mą į Egiptą ir Apreiškimą.

Prie durų kabo ir senosios . 
V. Kasiulio tapybos monumen
talus paveikslas, vaizduojąs pa
bėgėlius. Tačiau jis turi nusi
lenkti šiam naujam Kasiuliui. 
jo meistriškumui. įdomus jis 
savo technika. — piešia juoda
me fone, palikdamas plačius 
kontūro tarpus. Teptukas la
bai tikslus ir drąsus. Kasiulis 
yra vienas iš tų menininku 
kuris gilinasi : psichologinius 
santykius ir juos nudažo leng
va šypsena.

įdomūs čia ir V. Petravi
čiaus tapybiniai darbai, sutelkė 
mistine 
nas (3 
tamsiai 
raiškos
kevičiūtė-Paukšticnė — (2), 
dėdama taška prie taško, brūk
šnį prie brūkšnio, piešini nu-

seną nuotaika. Vyt. Ig- 
pav.'i, pamėgęs pilka 
žalia koloritą, ieško iš- 
ir susimastymo. J. Dob-

rea-

GRAFIKA
Grafikos lentose išstatė savo 

darbus Paulius Augius (12), Al
fonsas Dargis (2), Ed. Krasau
skas (2), Algirdas Kurauskas 
(3), Sesuo M. Mercedes (6). V. 
Petravičius (4j, Telesforas Va
lius (11), Romas Viesulas (3). 
Didesnė šių kūrinių dalis jau 
anksčiau matyta.

Skulptūrą atstovauja Ramo
jus Modzeliauskas (1), B. Mil- 
kalnis (1), Vyt. Raulinaitis (3), 
Įspūdingos ir stiprios Ant. 
Mončio skulptūros (4), pateik
tos tik nuotraukuose (skulpto
rius gyvena Paryžiuje), kun. P. 
Dziegoraitis iš medžio išdrožė 
visą eile (13/ ornamentuotų 
koplytėlių, kryžių.

Architektūra skirtoje sieno
je randame iškabintus planus 
kuriuos išstatė Jonas Kova-Ko- 
valskis (9), Stasys 
(8), Bronė Lukštaitė 
tautas Vepštas (2).

Mozaikos projektų
V. Petravičius ir Z. Kolba.

Keramikos (2) darbus išsta
tė Juozas Bakis.

Viso parodoje dalyvauja 37 
Įvairiu rūšių menininkai, pa
čiu eksponatu išstatyta per 
160.

Paroda reikia pasidžiaugti 
ir vertinti labai teigiamai. Tie-

Kudokas 
(D, Vy-

pateikia

sa, bažnyčiom dalis šių ekspo
natų dėl savo kraštutinio mo
dernizmo netinka, bet visai 
tinka privatiem namam pa
puošti. Paroda rodo aiškią mū
sų meno pažanga, kuri galima 
tik laisvame krašte. Tokių vit
ražų vargiai galėjome pasida
ryti Lietuvoje. Čia juos išpil- 
dant. panaudotos pačios moder
niausios technikos priemonės.

Reikia džiaugtis ir gausiu 
jaunųjų menininkų prieaugliu, 
kuris nešasi savo veidą, savit" 
nasisakvmo būdą ir formą LTž 
tad visiems parodos 
ir organizatoriam prik'auso g:- 
Ii padėka.

Parodn rengiant, buvo suda
rytas didelis ga:’H 
faktiški’ 
ba atliko

ni da>

Povilą1

bus pa 
Pirmo’’

pirmininkas dml. Adolfą' 
Valeška, vicepirmininkai: kur 
dr. Viktoras Rimšelis — Ku 
nigų Vienybės atstovas ir kun 
dr. Antanas Juška — ALRK 
Federacijos atstovas; arch. Vy
tautas Peldavičius. sekretorių-
— dail. Paulius Augius.

Eksponatus atrinko iury ko- 
misiia — architektas Vytautą- 
Peldavičius—pirmininkas, kun 
Kazys Barauskas, skulptorių0 
Antanas Marčiulionis, dail. Jo
nas Pilipaitis ir dail. 
Kaupas.

Parodai besibaigiant 
skirtos trys premijos.
— kun. dr. J. Prunskio 50r 
dol.. kitos dvi po 100 dol. Vie
na paskyrė kun. Anicetas Lin-

- kus. šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, antra 
stitutas.

Po atidarymo 
žemutinėje šv. 
salėje, kur daly
kai. rengėjai ir svečiai. Pasaky
ta visa eilė kalbų ir palinkėta, 
kad ši paroda būtų perkelta ir 
į kitus miestus. Didesnioji or
ganizacijos darbu dalis jau at
likta. jau sutelkti patys ekspo
natai. bereiktų tik pasirūpinti 
jų pervežimu.

Paroda uždaroma baland. 1.

S V. KAZIMIERAS (vitražo eskizas) 
dailiinko Adolfo Valeškos.

par
Dailės In-

įvyko vaišes 
Kryžiaus par. 

cvavo dailinin-

parapijos 
Mateika.

parapnos
S. Sodeika,

Chicago. III.
27. Šv. Jurgio parapijos cho

ras. dirigentas P. Ambrazas. 
Cleveland. Ohio.

28. Šv. Jurgio parapijos cho
ras. dirigentas A. Stanišaus- 
kas. Bridgeport. Conn.

29. Šv. Kazimiero parapijos 
choras, dirigentas B. Budriū- 
nas. Los Angeles. Calif.

30. Šv. Kazimiero 
choras, dirigentas A. 
Racine. \Vis.

31. Šv. Kryžiaus 
choras, dirigentas 
Chicago. III.

32. šv. Petro parapijos cho
ras. dirigentas P. Bujanauskas. 
Kenosha. Wis.

33. šv. Petro ir Povilo para
pijos choras, dirigentas J. Ži
levičius. Elizabeth. N. J.

34. Šv. Petro ir Povilo para- 
niios choras, dirigentė M. Sa- 
latkienm Grand Ranids. Mich.

35. švč. P. M. Gimimo para
pijos choras, dirigentas A. Gie
draitis. Chicago. III.

36. švč. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos choras, di’’’- 
gentas J. Kudirka. Chicago. P’.

DAINŲ ŠVENTĖN DAR GALIMA UŽSIREGISTRUOTI
Dainų šventė sparčiais šuo

liais artėja į mus. Chorai bai
gia išmokti repertuarus, planuo
jamos kelionės. Iki šiol užsire
gistravo šie chorai:

1. Alice Stephens meno an
samblis. dirigentė A. Stephens, 
( hieago, UI.

2. Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos choras, dirigen
tas B. Jonušas, Chicago. III.

3. Bostono lietuviu vyrų cho
ras, dirigentas J. Gaidelis. Bos
ton,

4. Cicero lietuviu choras, di-

DAINŲ ŠVENTES
KOMITETO PRANEŠIMAS 7

dirigcntas M. Omaha.

Mass.

5. Chicagos lietuviu vyrų 
choras, dirigentas V. Baltrušai
tis. Chicago, III

6. Čiurlionio meno ansamb
lis-, dirigentas A. Mikulskis, 
Cleveland. Ohio.

7. Dainavos meno ansamblis, 
dirigentas S. Sodeika, (hieago, 
III

B. Dievo Apvaizdos parapijos 
choras, dirigentas K. Gaubis.

9. Hartfordo lietuvių choras, 
dirigentas J. Petkaitis, Hart
ford. Conn.

10. Lietuvių bendruomenės 
choras, dirigentas P. Armonas. 
Rochester. N .Y.

11. Lietuvių bendruomenės 
choras, dirigentas J. Sinkus. 
VVindsor. Kanada.

12. Lietuvių meno ansamb
lis. dirigentas L. Kaulinis. Phi- 
ladelphia. Pa.

13. Lietuvių choras, dirigen
tas J. Sodaitis, \Vinnipeg. Ka
nada.

14. Lietuviu vyrų choras, di
rigentas M (’ibas. Great Ncck.

18. Lietuviu choras "Pir
myn". dirigentas K. Steponavi
čius. Chicago. 111.

19. Prisikėlimo parapijos 
choras, dirigentas V. Verikai- 
tis. Toronto.

20. Rūtos 
dirigentas
Brooklyn. N. Y

21. Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos choras, dirigen
tas A. Kačanauskas. Kearm.

dėiimo narapiios sodalieči’i 
choras, dirigentė (L Picžienė. 
Chicago. III.

38. Varno choras, dirigentas
S. Gailevičius. Toronto. On! . 
Kanada

39. Visu šventųjų pnraoiir,s 
choras, dirigentas R. Sabonis. 
Chicago. III.

40. Lietuviu 
ras. dirigentė 
V’cstvillc.

parapijos 
J. Karpiui e.

Chicago. III.

III.

Ont.. 
meno

Kanada.
ansamblis.

Kačanauskas.

Komitetas 
i atskirus 

metu nega- 
choruose. 

ivo balsais

22. šv. Antano parapijos 
choras, diricentas A. Mondei- 
ka. Cicero. III

rigentas L Vasyliūnas. l.auren-

15. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos choras, dirigentė se
suo Bernarda. Chicago. Ilt

16. Nemuno meno ansamb
lis. dirigentas A. Vaitkus, East 
St. Louis. III.

24. šv. Juozapo 
choras, dirigentė L. 
Chicago. III

25. šv. Juozapo 
choras, dirigentas A Aleksus. 
\Vaterbury. Conn

26. Šv. Jurgio parapijos cho

parapijos 
Sabonicnė.

17. Omahos lietuviu choras, ras, dirigentas V. Baltrušaitis,

snocialiai kreipiasi 
dainininkus, šiuo 
linčius dalyvauti 
kad jie padėtu s
šiam tautiniam žygiui. Pagei
daujamos ir dainininku gru
pės, o ypač iš tu vietovių, ku- 

norėtu 
prisidėti 
kovo 20 
skaičių 

išsiųstas

riosc nėra choru Kas 
atskirai ar grupėmis 
prie Darnu šventes iki 
praneša savo adresus, 
asmenų, ir jiems bus
Dainų šventes repertuaras ne
mokamai. Taip pat raginame 
pagahoti ir tuos chorus, kurie 
nėra dar pareiškę noro daly
vauti Damų šventoje liepos L 
Chicagoje. Visais reikalais pro 
šome kreiptis adresu: M r. J 
Kreivėnas. 1602 So 48 Ct . < i- 
cero 50. III

JAV ir Kanados Lietuvių
Dainų šventės Komitetas.
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kad

ANSON1A, CONN.

ko-

jo

IŠ LIETUVOS

dr.

su-
Vė-

žinoma 
gautas: 

kur išeiti.

ja J. Varanavičius. Komiteto

Vyras, kuris 
niekada neprieštarauja

Jis yra namie ir kartu 
nėra namie. Viską tvarko žmo
na ir ko tiktai jo paklausia, 
gauna atsakymą “taip" arba

(Nukelta i 6 psl.)

CLABC) JO, mergytė iš Miami, Fla.. atvykusi Į Baltuosius Rūpius, 
prez. D. ESsenhovveriui įteikia Velykinio vajaus (Easter Seal) 
ženkliuką- Vajaus pinigai eina luošiem vaikant gydyti. Amerikoje 
jll yra 140.000. a

Dar trūksta 200 darbo 
ir buto garantijų

Jungtinių Amerikos Valsty
bių specialusis imigracijos įsta
tymas — Refugee Relief Act of 
1953 — veiks dar iki 1956 m. 
gruodžio 31. Po to niekas nebe
galės gauti NON QU0TA vizos 
atvykimui į Ameriką. Praktiko
je tas reiškia, kas iš lietuvių 
tremtinių iki to laiko neatvyks, nepriims. Todėl yra labai svar- 
tas ir niekada negalės atvykti, 
nes Lietuvos kvota yra maža ir 
jau išnaudota daugeliui metų.

Pagal specialųjį pabėgėliams 
įsileisti įstatymą galėtų atvykti 
visi, kurie to įstatymo reikala
vimams atitinka, bet reikia, 
kad jie turėtų darbo ir buto 
garantijas. Kol tų garantijų 
neturi, tol nepradedamas nei 
įvažiavimo paruošimas. Todėl 
yra labai svarbu ateiti į pagel- 
bą tiems mūsų tautiečiams 
tremtiniams, kurie nori ir ga
li atvykti į šį kraštą, bet netu
ri garantijų.

Garantijų neturinčių yra dar 
apie 200 šeimų ir atskirų as- ; 
menų. Tuo būdu dar trūksta 
200 darbo ir buto garantijų. 
Nedidelis skaičius, smulkmena 
palyginus su pirmąją imigraci
ja, kai Amerikos lietuviai atsi
kvietė 30.000 tremtinių. Tikrai 
būtų nemalonus sąžinės prie
kaištas ir sarmata, jei nepasi- 

' ryžtumėm tų 200 likusių šeimų 
garantijomis aprūpinti ir jas iš 
didžio vargo ištraukti.

Garantijų sudarymas yra pa
prastas ir lengvas. Nereikia 
nei turto parodyti, nei jokio 
užstato duoti. Užtenka būti 
Amerikos piliečiu, numatyti 
šeimos galvai darbą ir šeimai 
butą, užpildyti nustatytos for
mos blankas ir nusiųsti Balfo' 
centrui. Amerikoje dabar yra 
geri laikai, darbų netrūksta ir, 
kai atkviestieji atvyks, visi dar- Grand Street, Brooklyn 11, 
bus gaus ir visi dirbs. N. Y. Kun. Jonas Balkūnas.

Sopulingosios Dievo Motinos 
parapija rugsėjo 30 ruošia pa
rapijos 40 metų sukakties mi
nėjimą.

Minėjimą numatyta plačiu 
mastu surengti. Bus pakviesta 
daug garbingų svečių: dvasiš
kių ir pasauliečių. Minėjime 
sutiko dalyvauti Jo eksc. vysk. 
Vincentas Brizgys. Bus papra
šyti taip, pat ir buv. Nepri
klausomos Lietuvos atstovai 
šiose iškilmėse dalyvauti.

Komitetas .kiltis rūpinasi 
šių iškilmių surengimu, jau 
pradėjo paruošiamuosius dar
bus. Bus daroma visa, kad mi
nėjimas tikai būtų įspūdingas 
ir paliktų atsiminimą ateinan
čioms kartoms.

Minėjimo programoje nu
matyta iškilmingos pamaldos, 
oficialioji dalis ir vaišės.

Ryšium su šia sukaktimi bus 
išleista brošiūra, nušviečianti 
šios parapijos 40 metų veiklą.

Bendra Komunija
Lietuvių šv. Vardo Draugija 

kovo 25 (Verbų sekmadieni) 
ruošia tradicinę velykinę ben
drą komuniją. 9 vai.. Sopulin
gosios Dievo Motinos bažnyčio
je draugijos intencija bus at
laikytos iškilmingos mišios ir 
visi bendrai priims komuniją. 
Po pamaldų visi renkasi Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės

Balfas yra labai susirūpinęs 
garantijoms ir daro daug pa
stangų, kad visi laiku jas gau
tų. Garantijų įteikimo paskuti
nis terminas ■— 1956 m. rug
pjūčio 31 d- Visos garantijos 
turi būti įteiktos iki tos dienos. 
Vėliau Department of State

bu paskubėti, kad ši svarbi lie
tuviška pareiga laiku būtų at
likta. Nereikia atsidėti ant ki
tų, kad kiti padarys. Darykime 
patys ir darykime tuojau, kad 
nebūtų per vėlu.

Kreipiamės pirmiausia į 
Balfo skyrius ir Balfo darbuo
tojus, padėkite dar daugiau 
pastangų, gaukite dar daugiau 
garantijų. Kreipiamės taip pat 
Į Lietuvių Bendruomenės cent
rą ir visus padalinius ir nuošir
džiai prašome talkos, nes čia 
yra lietuvių bendruomenišku
mo konkretus darbas. Kreipia
mės. į didžiai gerbiamus lietu
vių parapijų klebonus ir visus 
lietuvius kunigus ir prašome 
neatsakyti Balfui pagalbos 
šiame artimo meilės darbe. 
Kreipiamės taip pat Į visas lie
tuvių organizacijas ir visus lie
tuvius ir kviečiame neatsisaky
ti nuo tos pareigos, nes niekas 
kitas jos neatliks.

Turime tik 5—6 mėnesius 
laiko garantijoms sudaryti ir 
Departamentui of State Įteikti. 
Neatidėliokime tos pareigos ki
tai dienai, nes, kol visi forma
lumai sutvarkomi praeina ne
mažai laiko. Garantijų prašan
čiųjų sąrašus, garantijoms su
daryti blankas ir visas kitas in
formacijas galima gauti Balfo 
Centro įstaigoje. Prašome krei
ptis šiuo adresu: BALFas, 105

Centro salėn iškilmingų pusry
čių. Pusryčiuose dalyvaus para
pijos ir svetimi dvasiškai ir 
daug svečių. Bus pasakyta kal
bų ir sveikinimų .

Graži tradicija! Jau eilė me
tų, kaip ši tradicija vykdoma ir 
metai iš metų vyrų gretos di
dėja prie komunijos bendro 
stalo. Iškilmingais pusryčiais 
užbaigiama ši graži ir kilni tra
dicija. prirengusi vyrus didžia
jai prisikėlimo šventei — Ve
lykoms.

Misijos
Šioje parapijoje misijos pra

sidės kovo 18 (sekmadieni) ir 
tęsis ligi Verbų sekmadienio. 
Pamaldos ir pamokslai vyks 
rytais ir vakarais. Parapijiečiai 
prašomi misijas gausiai lanky
ti ir įsigyti gausių Dievo malo
nių, kad artėjančios Velykos 
tikrai būtų džiaugsmo ir prisi
kėlimo šventė. J. M.

Vasario 12 labai negausi, bet 
dėka keletai energingų senų 
veikėju, gana veikli lietuvių 
kolonija susirinko šv. Antano 
parapijos svetainėje prisiminti 
38 metų Lietuvos prisikėlimo 
sukakties.

Kadangi Amerikoje veiklių 
žmonių nedaug, o ypač pasigen
dama jaunimo, tai savomis pa
jėgomis programą paruošti bu
vo neįmanoma ir teko šauktis 
pagelbos iš kaimyninės New 
Haveno kolonijos. Paaiškinus 
padėti maloniam ir energingam 
inž. Antanui Gruodžiui, gautas 
pažadas pasitarti su jo vado
vaujama mėgėjų — vaidintojų 
grupe.

Ųž keletos dienų buvo gau
tas atsakymas, kad visa trupė 
mielai sutiko sudaryti Ansoni- 
jai programą, net aukodami ir 
savo išlaidas .

Užtai Ausonijos lietuviai lie
ka jiems nuoširdžiai dėkingi.

Minėjimą atidarė vietos se
nas veikėjas ir Alto skyriaus 
pirmininkas Stasys Bujanaus- 
kas, pakviesdamas šios parapi
jos kleboną kun. Gavronską 
tarti susirinkusiems žodį. Po to 
dar kalbėjo svečiai: kun. 
Maknys ir Verbickas.

Toliau New Haveniečiai 
vaidino trumpą veikaliuką.
liau sekė deklamacijos ir lietu
viška muzika.

Pertraukos metu salėje buvo 
parinkta Lietuvos laisvinimui 
aukų. Nors publikos buvo vos 
kelios dešimtys žmonių, bet su
rinkta $129.06. Aukojo: po 20 
dol. klebonas kun. Gavronskas; 
po 10 dol. Antanas Dubinskas, 
D. ir K. Švelniai; po 5 dol. Sta
sys Bujauskas, Petras Klimavi- Alto Ansonijos skyriaus 
čius, A. Aksenčiai. Juozas Ra- Valdyba.

dzevičius, Evaldas Figoras, Me
čys Marcinauskas; po 4 dol. 
Stasys Pusvaškis; po 3 dol. A. 
Kasperavičius; po 2 dol. M. 
Jonkus, J. Kontautas, J. Drau
gelis, A. Maknys, V. Kronkai- 
tis. G. švelnys. V. Valentinas, 
V. Kaminskas, J. Kosinskas; po 
1 dol. J. Kurienė. G. Kuras. J. 
Jokubauskas, M. Jokubauskie- 
nė, Bražauskienė. F. Gromultis. 
M. Radzevičienė, N. Gumbule- 
vičienė, S. Aruškevičius, K. Sa
vickienė. Verbickas. O. Buja- 
nauskienė, M. Pajekalienė, M. 
Paliaukienė. A. Baranauskas, 
J. Vaitkus, A. Valentinas, A. 
Ramanauskutė. M. Akelaitis. J. 
Marčiulionis. S. Stulgis. A. 
Cimbalas, J. Juškys. Kiti auko
jo mažesnėmis sumomis arba 
nepasakė pavardžių. Tam pa
čiam tikslui pirmiaus buvo 
Įteikę aukas: J. V. Sušinskai 
$24 ir A. Lėliškis $12. Viso 
su salėje surinktais pinigais 
aukų gauta $165.06 Alto An- 
sonijos skyrius papildęs tą su
mą iki $200 — pasiuntė Alto 
Centrui.

Salėje aukas rinko: D. švel- 
hienė, D. ščiuckas, K. švelnys 
ir J. ščiuckas.

Alto Ansonijos skyrius nuo
širdžiai dėkoja visiems kuo 
nors padėjusioms rengti ši mi
nėjimą. o ypatingą padėką rei
škia Nevv Haveniečiam — va
dovui inž. A. Gruzdžiui ir pro
gramos dalyviams: J. Kisieliui, 
V. Kronkaičiui, V. Kronkaity- 
tei. N. Ramanauskaitei, V. Stri- 
ma’tienei. B. Strimaičiui. V. 
Sušinskui, V. šauliui, V. žas- 
čiurinskui.

GEN. KONSULAS J. BUDRYS APLANKĖ CHICAG^
Kovo 8 d. Jonas Budrys su 

žmona buvo nuskridęs į Chica- 
gą. Ta dieną aplankė savo ko* 
lega. Konsulą Petrą Daužvardi 
ir ponia, aptarė tarnybinius 
reikalus ir pasisvečiavo.

Kovo 9 d. aplankė Draugo. 
Naujienų. Sandaros ir Margu-

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU — 
PRENUMERUOK IR SKAITYK

(6

Amerikos Lietuvių Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

“VYTIS" yni plonius, turiningas. gražiai iliustruotas jau- 
nims žurnalas. cin^s jau II metai:

"VYTY" rasi jdomii; pasiskaitymų ir iliustracijų bei žinių 
iš jaumnm gyvenimo fr veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena, 
tmikimafh ir darbais Dievui ir Tėvynei;

"VYTIS” leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis, eina kas 
mėnuo ir kainuoja tik 3 dol. metama. Prenumeratų siųsti adresu:

MRS. RITA PINKUS.
, 7$ Prąvittence Street. Worcester 4, Mum.

i

i čio redakciją. Vakare kalbėjo 
per Margučio radio.

Kovo 10 d. apsilankė pas 
i vyskupą V. Brizgi ir susipažino 

su Šv, Kazimiero mergaičių 
akademija.

Tą pačią dieną 1 vai. Chica
gos Tarybos pirmininkas p. D. 
Kuraitis su ponia suruošė sve
čiams priešpiečius puošniam 
Atletų Klube, kuriuose dalyva
vo Alto prezidiumas: L. šimu
tis. M. Vaidyla, P. Grigaitis: 
konsulas P. Daužvardis su po
nia. preL Ig. Albavičius, Justi
nas Mackevičius, Balzekas. Ka- 
zakauskas.

Kovo 11 d. 1 vai. gen. kon
sulas Jonas Budrys skaitė pa
skaitą Karių Sąjungos susirin
kime.

Vakare dalyvavo Sandaros 
bankiete, kur Įvyko jo pager
bimas. Sandara jam Įteikė do
vanų rankinį laikrodi. Mažo
sios Lietuvos Draugija — ad
resą; skautės įteikė dovanėlę 

■

poniai Budrienei.
Visi Chicagos amer. laikraš

čiai paminėjo gcn. konsulo 
apsilankyma ir jo pagerbimo 
bankietą. Lietuvos ministras 
P. Žadeikis ir konsulas A. O. 
Shalna sveikino telegramomis.

Kovo 12 d. gen. konsulas J. 
Budrys sugrįžo i New Yorką.

Paieškojimai
Vale Juozapavičiūtė, gimus 

1936 in. Kaune.
Lasinskas. Prano brolis.
Petras Drabičius, 1947 m. 

tarnavęs lietuvių darbo kuopo
je prie amerikiečių armijos 
Vokietijoje.

Juozas Virbickas, po,kapitu
liacijos gyvenęs Borghorstc, 
vėliau Bochholtc. išemigravęs 
Į Angliją ar Australiją.

Jam yra gautas svarbus laiš
kas.

Ona Jurkiaucienė. po karo 
iš Vokietijos išemigravusi i 
JAV.

Vyras, kuris niekada nebūna namie
Yra vyrų, kurie nė vienos, 

laisvos valandėlės negali pabū
ti namie .Visus laisvus vakarus 
jie praleidžia su draugais kįu 
bupsę, išgertuvėse, posėdžiuo
se, pasitarimuose. Vis atsiran
da koks nors “svarbų? reika
lą?”. O sekmadienį, kaip pri
sieitą, turi būtinai išeiti “prą- 
sivėdinti”. Nevisadą jiem gali
mą būtų prikišti, kad uždarbį 
prageria. Ne, palieka jį namam 
ir rūpinasi, kad ko nors ne
trūktų. Tačiau namie pabūti— 
jiem kąų^ynė- Vis dėlto jie 
mėgsta, kad namie būtų švarą, 
tvarka, minkštą lova ir skanūs 
valgiai. Tiek jiem tie namai ir 
reikalingi. Vargšė jo žmona, 
kuri jo sulaukia tik tam, 
tuojau jį vėl išleistų.

Vyras, kuris visada 
būna namie

Yra ir tokių. Gal būt; jis 
plunksnos žmogus ir daugiau 
dirba namie — rašytojas, žur
nalistas, mokslininkas, redak
torius, o gal jis muzikas —dai
lininkas. skulptorius, namie 
įsirengęs dirbtuvėlę. Gali jis 

, būti advokatas, gydytojas, inži
nierius. pramonininkas, bet sa
vo “ofisą” turįs namie. Visada, 
jis užimtas. Vaikai ir žmona 
turi vaikščioti ant pirštų, kad 
“dirbančiam tėčiui” nekliudy
tų. Jei prireikia kambarius 
aptvarkyti, stalus ar kėdes 
nuo dulkių apvalyti — tuojau 
priekaištai, kad “darbą truk
do”. Tas darbas trukdo su žmo
na bet kur išeiti ar svečius pri 
imti. “Tėtis vis užimtas”.. 
Vargšė jo žmona, kuri pavydi 
anai savo draugei, kurios vyro 
niekada nebūna namie.

Vyras, kuris 
nieku nesirūpina

Jis baisiai nemėgsta bet 
kių šeimos reikalų. Jei žmona 
jo paklausia, ko jis norėtų' pie
tum. tiesiai atsako: “Tai tavo 
reikalas”. Jei ji pasiskundžia, 
kad tas ar kitas vaikas buvo 
neklusnus, jis tai praleidžia ne
girdomis. Nemėgsta, kad jam 
rodytų vaikų suplyšusį rūbą ar

sunešiotus batus: tai jį vargina. 
"Pinigų gi duodu tau, ir pirk, 
kas reikia! Kam čia man dar 
galvą kvaršinti tokiais mažmo
žiais?” žmona turi pąti apsi
pirkti, kas reikią, ir visus rei
kalus vesti- Kaip žmona pesi- 
stengtų jį sudominti namų 
tvarka, savimi, vaikais, pirki
niais — pasakys tik kplis žo
džius ir nueis murmėdamas. 
Tačįau jis atkreips dėmesį, jei 
sunūs parneš gerą pąžymėji- 
mą: “Tai mano sūnus, bravo”! 
Bęt jeigu sūnų ištiktų nepasi
sekimas, jis prikiš žmonai: 
“Kada tavo vaikas gerai mokė
si? Tu jo neprižiūri”. Tą pati 
pasakys ir vaikui susirgus: 
“Neprižiūrėjai, tai susirgo”. 
Vargšė jo žmona, kuri turi pa

kuliuoskelti visus rūpesčius, 
ir vyras turėtų kiloti .

Vyras, kuris 
viskuo rūpinasi

Jam turi būti viskas 
ir viskam jo leidimas 
vaikam ar žmonai
svečius užkviesti, jų kvietimui 
priimti, ką nors nupirkti, na
mie pasitvarkyti ir 1.1. Sakysi
me. aptiko jis naujai nupirk 
tą virtuvei puodą, servetėlę, 
užuolaidą. “Iš kur, kaip, kam. 
kiek kainavo?" — ima kaman
tinėti ir prikaišioti, kad jis 

būtų geriau ir pigiau pirkęs. 
Vyro reikia atsiklausti, kada 
skalbti, kada kambarius valyti, 
kada pamaldoms eiti, kada nie
kur neiti. Jei pasitaikys, kad 
žmona išeis nesiklaususi, o griž 
visa sulyta, jis tuojau savo gra
šį pridės: “Nesiklausei manęs, 
tai ir turi — būčiau pasakęs, 
kad lis”. Vargšė jo žmona: pra
džioje visko klausia, o paskui 
pritrūksta kantrybės ir ima 
nieko nesiklausti.

E. Turauskas ir vienas jau
nimo atstovas dalyvaus kovo 
22 d. Tarptautinės Krikščionių 
Demokratų Sąjungos NEI or
ganizuojamame paskaitų cikle 
ii- viešose demonstracijose. To 
parengimo tikslas pademon
struoti Europos krikščionių de
mokratų vieningą nusistatymą 

Į Europos, vienybės reikalu ir 
pavergtų tautų teisę atgauti 
laisvę. Iš Amerikos į Berlyną 
vyksta CDUCE pirm. prof. A. 
Prochazka.
★ Krėvės paminklui pastaty

ti pasirinktas skulptoriaus V. 
Kašubos projektas. Pamink
las nukaltas iš akmens, vaiz
duos lietuvišką koplytstulpį, 
kurio nišoje bus Rūpintojėlis.
★ Tremtinių stovyklos Pin- 

neberge ir Liubecke — Artile- 
rie numatomos likviduoti. Sto
vyklos gyventojai turi apsi
spręsti. kur jie norėtų būti ap
gyvendinti.
★ Ingolstadte, Vokietijoje, 

nauju apylinkės seniūnu iš
rinktas-L Vaitiekaitis, pava
duotoju J. Pašukonis, Į šalpos 
komisiją išrinkta: K. Černius ir 
B. Karazija, o revizijos — A. 
Mečionis ir H. Kumslys.
★ Kan. J. Končius, Balto pir

mininkas. lankėsi Geesthachto 
lietuvių stovykloje ir padarė 
platų pranešima apie šalpą.
★ Lietuvių namus nutarė i- 

sigyti š. Anglijos Yorkshire 
provincijos lietuviai, kurie yra 
apsigyvenę Bradford. Leeds, 
Halifax. Huddersfield ir Kei- 
ghley miestuose, dirbdami tek- 
stilės fabrikuose. Iš viso lietu
vių yra apie 500. Jų kultūri
nei veiklai sustiprinti ir lietu
vybei išlaikyti ir norima Įsi
gyt lietuvių namus Bradforde. 
Tam tikslui sudarytas 9 asme
nų komitetas, kuriam vadovau-

Sruoga tinka, bet tik subolševikintas
Sovietuose seniau išvytas iš 

rusų literatūros Dostojevskis 
vėl grąžintas. Panašiai Lietu
voje komunistam jau priimti
nas virto Vincas Krėvė Micke
vičius. kuris buvo panjinėtas ir 
per radiją. Paskutiniu laiku 
“Tiesoje” gruodžio 2 V. Zabor- 
skaitė mini Balio Sruogos 60 
gimimo metų ir mėgina ji pa
daryti net Sovietų simpatiku. 
Esą Sruoga “su dideliu džiaug
smu sutiko tarybų valdžios at
kūrimą 1940 m. Poeto pažiū
ros ir nuotaikos ryškiai atsi
spindėjo poemoje kantatoje 
“Lietuvos keliu”.

krauja į stalčius
Komp. J. Karosas “Literatū

ros ir meno" savaitiniame laik
rašty (Nr. 8. 1956/ rašo, kad 
kompozitoriai turi sukūrę daug 
dainų, bet jos “neprigyja pla
čiose masėse" ir “per mažai 
populiarinamos”. Esą kai ku
rios kompozitorių sąjungoje 
išklausytos ir teigiamai Įver
tintos dainos nebuvo paskelb
tos, bet paliko gulėti stalčiuo
se. Soliniu dainų teišleistas 
vienas rinkinys. Kompozitoriai 
esą sukūrę taip pat eilę simfo
nijų. instrumentalinių koncer
tų. bet ir šie kūriniai per maža 
populiarinami. Simfoninius kū
rinius leidžia sovietinis “Muz- 
gizas". Bet lietuviai kompozi
toriai neturi su juo ryšių, ir jii 
kūriniai neskelbiami. *

Mokinius siunčia i 
fabrikus

Vilniaus radijas pranešė, 
kad vyresniųjų klasių moki
nius siunčia i fabrikus — esą 
Kauno audinių cechuose visa
da galima matyti vyresniųjų 
klasių mokinius, kurie mokosi 
tekstilininko profesijos, kad 
gavę atestatus jau turėtų ir 
tekstilininko profesija ir galė
tu ateiti i fabriką.

Fonde grynais ir su pasižadėji
mu jau yra 100 svarų. Komi
tetas ieško tinkamo namo ir 
baigia ruošti projektus York
shire lietuvių socialiniam klu
bui Įsteigti.
★ Lietuvių muziejų numato

ma steigti Rio de Ja neiro mies
te. Brazilijoje. Tam reikalui su
sidarė iniciatorių būrelis. Lie
tuvių pasiuntinybės kultūros 
skyrius jau turi gausių ekspo
natų.

★ J. Uždavinys išrinktas 
nauju U’uerzburgo apylinkės. 
Vokietijoje, seniūnu. Anksčiau 
tas pareigas ėjo S. Leveckis.

★ A. Žemaitis, studijuojąs 
Bonnojc .kovo 3—4 d. Briuse
lyje atstovavo lietuvių krikščio
nių demokratu jaunimą Įvyku
siame NEI jaunimo tarybos po
sėdyje. Algirdas Žemaitis yra 
ir “Jaunimo Žygių" atstovas 
Europoje.

Vytauto Augustino
Ijrtiivos Vaizdu Alinimas

Kompozitoriai kuria ir

rado chemini kuris l«M»

dr. iriix(, r. wiix>x. h« 
chemikas. CnltimMJos nnivrrsi-

ptnjjotnis. Albumo v;tizil;ii k:ilh;< ;ipic 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba liekaIbėtų,

Kiekvienam verta š) gtaJij din; p.i-
ėiam ;si&.ytj„jiĮLjįiit:ini dovanoti
leido; ATEITIS. 916 \Villoiighby

Avr.. Brooklyn 21. N. Y.
gailina gauti

ATEITIES administracijoj ir
ir pas platintojus. r' '

Kaina G dol.

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė
je

Maldaknygė mūsų - |>oe- 
to buvo paruošta atsižvel
giant i naujausi liturginį 
sąjūdi ir mišių girdomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo Įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms Įdėtos tų dienu 
kintamosios šv. mišių mal
dos. joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalba lygino prof. 
A. Salvs.

'-■S
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Dr

Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50

Odos imitacija auks kraš
tai $2.50.

Gaunama ••Darbininke

■ '■?■
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ROCHESTER, N. Y.

85—27 88th St.

DETROIT, M1CH,

Apply I'rcnch Road Enterancr

ASK FOR MR. TAYTjOR

TeL CHaptl 6-137'

ps. 0. Gešventas
DF Sekretorius.

DR. FRITZ ZWICKY, Kalifornijos Technologijos Instituto pro
fesorius, voldeChj kilmės, lentoje braižo, kaip iš žemės paleista ra
keta galinti Jupiterio planetą išvesti iš jos kelio ir sukelti katas
trofą.

JEI NEAPDRAl'DI NAMU, gali atsitikti taip, kaip šiai šeimai, 
kurios namus, vertus 25.000 doL, nuvertė užėjusi vėtra (Tujunga, 
Cal.).

1956 m. kovo 20 d. Nr. 21

1955 m. nuskambėjo mūsų 
reprezentantų žygis Į pasauli
nę sk. džiamborę Kanadoje. 
Ten mūsų stovyklavietė buvo 
viena iš gražiausių ir labiau
siai lankomų, ten mūsų broliai 
šoko tautinius šokius tūkstan
tinei skautų ir svečių publikai, 
pasirodė televizijoje ir per ra
diją. Tų pačių metų Kalėdose 
Australijos skautai dalyvavo

1783 EAST 11 -TH STREET, CLEVELAND 14, ORIO

visu savo grožiu.
Visus tuos reikalavimus mu

zikas išpildė labai gerai. Kūri
ni perteikdamas klausytojams 
bei ji nuoširdžiai interpretuo
damas, buvo meno aukštumoje. 
Jo išpildytas Allegro Agitato 
(I-ji sonatos dalis) rodė gerai 
apvaldytą griežyklės techniką 
ir tvirta, pasitikinčią ranką, 
stiprėjančiuose Agitato tonuo
se. Antroji dalis (Andante Mol
to Tranųuillo) pasižymėjo šva
riu, šiltu ir giliu tonu, kas tain 
labai svarbu meliodiios platu
mui ir dainingumui išryškinti, 
įsijautimas gi i pačia melodi
jos minti ir sidabrinėmis sro
vėmis perdavimas jos klausy
tojui neabejotinai palietė visų 
širdis.

Ir kada dainuojanti melodi
jos platuma pasibaigė, »tėio 
trečioji — Allegro — dalis, 
greita ir lengva ir beveik žais
minga, reikalaujanti gero tech
niško apvaldymo, tiek kairės 
rankos pirštuose, tiek griežyk- 
lėje. Ir čia muzikas klausvtoju 
neapvylė ir sonatos Allegro 
buvo atlikta pasigėrėtinai. Ap
skritai E. Griego sonatos išpil
dymas padarė klausytojams ge
riausio Įspūdžio ir leido pilnai 
pajusti jos grožį ir ją pasigėrė-

Kovo 10 d. Rochesterio mu
zikos: mylėtojai turėjo progą 
maloniai prakasti vakarą, besi
klausydami . gražios muzikos 
koncerto, kurio programą iš
pildė čelistas Petras Armonas 
ir jaunas, gabus pianistas Ro
bertas Sherelis. Koncertas pro
gramos dalyku pasirinkimo ir 
išpildymo atžvilgiu buvo ankš
to lygio ir laikytinas tikrai pa
vykusiu.

Petras Armonas yra plačiai 
žinomas, šakotas muzikas: jis 
ir geras dirigentas— chorved
ys, ir vargoninkas ir tain pat 
pribrendęs virtuozas vilionče- 
lės muzikoj. Ypatingai nėr ši 
koncertą muzikas parodė tin
kamą atliekamų ^dalykų sunra- 
tima. juos perteikdamas klau
sytojams laisvai, gerai inter
pretuodamas ir gerai pasiruo
šęs techniškai.

Koncerto pradžioje solistas 
išpildė visais atžvilgiais neleng
vą muzikini kūrini: E Griego A 
minor sonatą violenčelei, susi
dedančią iš trijų dalių: 1. Al
legro Agitato, 2. Andante Mol
to Tranųuillo ir 3. Allegro. šis 
muzikinis kūrinys stato išpil- 
dytojui didelius reikalavimus, 
būtent — gilaus kūrinio min
ties supratimo, plataus, šilto, 
dainuojančio tono, gero tech
niško pasiruošimo ir didelio 
darbo, kad kūrinys, kaip nu
šlifuotas deimantas, sublizgėtų Akompaniatorius, jaunas,

mo reikalams. Ta proga tenka 
pabrėžti, kad daugumos Linde- 
ne veikiančių lietuviškų orga
nizacijų, kaip Alto ir Balfo 
skyriai, Bendruomenės apyl. ir 
daugelio kitų pirmutinis orga
nizatorius ir nenuilstamas vei
kėjas yra Jonas Liudvinaitis. 
kuriam tikrai priklauso didelė 
padėka. B. S.

Skyrius išsirinko nauja sky
riaus valdyba, kuri tuoj po su
sirinkimo pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Jonas Liudvinaitis, 
vicenirm. S. Mulks. iždfn. B. 
Vasilionis. iždo sekret. S. Var- 
neckienė ir vald. sekret. V. 
Tursa. Susirinkimas įpareigojo 
nauja skyriaus valdvba dar la
biau pagyvinti skyriaus veiklą 
bei stengtis sukelti galimai 
daugiau lėšų Lietuvos laisvini-

pradedąs iškilti pianistas Ro
bertas Sherelis buvo savo už
duoties aukštumoje: jo labai 
apvaldyta technika, puiki su
bordinacija solisto meliodijai 
ir įsijautimas i interpretuoja
mo kūrinio dvasią, išnildomą 
kūrini padarė pilną ir išbaigtą.

Po to. Robertas Sherelis pa
sirodė. kaip piano solistas, iš- 
pildydamas tris Chopeno kūri
nius: Fantasija Impromptu po. 
66. Minute waltz oo. 64 ir pla
čiai žinoma Choneno Po’o n e7 a 
A dur. Visi trys kūriniai buvo 
atlikti labai gerai ir puikiai ap
valdyta abejų rankų pirštu 
technika. Robertas Sherelis 
čia gimęs, vos 18 metu lietuvis, 
vis dar studijuojąs muzika Ro
chesterio garsioje muzikos mo
kykloje (Eastman School of 
Music; neabejotinai vra kyląs, 
didelis muzikinis talentas, tei
kiąs daug gražių vilčių. Linki
me, kad jis savo siekimuose 
nesustotų, bet augtų ir tobu
lėtų.

Po pertraukos Petras Armo-
Kovo 4 Įvyko Alto Lindeno 

skyriaus visuotinis narių susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
ir nuveiktų darbų pranešima 
padarė skyr. pirmininkas Jo
nas Liudvinaitis, pažymėda
mas, kad tą dieną sukanka ly
giai penkeri metai šio skyriaus 
veiklai. Pabrėžė, kad Lindeno 
lietuvių kolonija yra nedidelė 
ir skyrius savo nariais negau
sus. tačiau per penkeris gyve
nimo metus skyrius yra labai 
daug nuveikęs lietuvybei, šio 
skyriaus pastangomis kasmet 
Lindene yra ruošiami Vasario 
16 minėjimai, visomis progo
mis būdavo siunčiamos rezoliu
cijos, telegramos bei laiškai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės, kongreso ir sena
to nariams, visada primenant 
jiems mūsų pavergtos tėvynės 
vargus ir kančias bei prašant 
paskubinti Lietuvos išlaisvini
mą. Skyrius savo veiklos me
tais dar buvo surengęs iškil
mingų vakarienių, pikniku ir 
kitų parengimu, kuriu rezulta
tai gražiai nuskambėjo ne tik 
lietuvių, bet ir vietinėje ameri
kiečių spaudoje, tuo pagarsin
dami lietuvių vardą. Be to, 
skyriaus pastangomis miesto 
meras buvo paskelbęs Lindeno 
mieste lietuvių dieną ir išleidęs 
atatinkamą proklamaciją. 1951 
—1955 metus skyrius Alto 
Centrui yra nusiuntęs $1221.- 
62. Vien šiais metais jau yra 
nusiusta $274.75 iš kurių 
$215.50 buvo surinkta aukų la
pais Vasario 16 šventės proga 
ir $59.25 nario rhokesčio 75% 
už praeitus metus. Tuo būdu, 
iki šiai dienai, skvrius yra su
rinkęs Lietuvos laisvinimo rei
kalams ir nusiuntęs ALTo Cen
trui iš viso $1496.37.

v. s. Sto. Kairys
LSB Vyriausiasis Skautininkas 

ps. A. Banevičius 
Užs. Skyr. Vedėjas

nas išpildė tris prancūzų ko- 
pozitorių dalykus: 1. Variat’nns 
symponicues op 23, — L. Boe- 
ilman; Elegv pp. 24 — G. Fau
ne ir 3. Allegro Anpasionato 
op. 93 — C. Šaint Saens.

Kaip ir oirmoie dalyje. P. 
Armonas ir čia išėio laimėtom. 
Sunkios techniškai anvaldvfi 
s»mfoninės variacijos, iv bA":- 
ke’čias ritmas ir ek«nresii? P. 
Arminui nebuvo inkia nros,r'- 
ma. Inatin^a’ nu’ktai. su gO’a 
nostalgija ir liūdesiu h’»vn ne
teikta melodingoji eleriia ir 
užbaigta linksmesniu ir švioeps- 
niu nuotaiku allegro. ano^o- 
nate. Publikai n’">šnnt. nrjeAo 
P. Armėnas išnild* ž»vi'';e 
Griego Gulbe. I” č’* ’o ak'*~»- 
pomtorius palydėjo ji be prie
kaištų.

Koncertą tenka la’kvti nū
nai pavvkuciu ir reikšmingu 
mūsų kultūrinio gyvenimo lai
mėjimu. Visi meno mviėtomi 
tiki, kad šie du menininkai ne
greit pails ir mūsų visuomene, 
o reik tikėti, ir tolimesnes lie
tuviškas bendruomenes pra
džiugins panašiu violenčelės ir 
piano koncertu.

VI. Sabaliauskienė.

Vyras, kuris...
( Atkelta iš 5 psl.) 

linktelėjimą galvą. Jis nemėgs
ta bartis ir ginčytis, net savo 
nuomonės pareikšti, jeigu ją ir 
turi. Jis geriau ją pareikš už 
namų, draugų būrelyje, darbe, 
bet tik ne žmonai. Taip jau 
susiklostė pas juos iš pat pra
džios, kai ji švelniai klausė, o 
jis dar švelniau pritarė ir visa
da sakė “taip” ir “amen”. Da
bar tas jo pritarimas jai būna 
kai kada Įkyrus ir erzinąs. 
“Tai jau lepšis, neturįs savo 
nuomonės. Už visa turi mano 
vienos galva atsakyti”. Varg
šė jo žmona, kuri nuo pat pra
džių pradėjo už abu galvoti, 
kad toliau tektų galvoti tik jai 
vienai.

suos visas mūsų Brolijos tarp
tautines išvykas, leis propa
gandinius leidinius apie Lietu
vą ir jos skautus. Į ši fondą 
neš savo sutaupytus centus vi
si Brolijos nariai, nuo vilkiuko 
iki skautininko, ir vienetai pa
gal savo pajėgumą, bet pagrin
dinės paramos mes prašome iš 
savo bičiulių — rėmėjų. Kiek
viena, kad ir mažiausia, auka 
bus laukiama su gilia padėka 
ir Įsipareigojimu.

DF iždininko adresas: Mr. A. 
Pocius, 295 Grey Str., Ont.. 
Canada.

Lietuvių Skautų Brolijai, 
veikiančiai laisvame pasaulyje, 
be tiesioginių auklėjimo užda
vinių, yra ir dar viena svarbi 
pareiga — Lietuvos reprezen
tacija.

Daugelis jūsų, gerbiantieji, 
žino, kokios didelės galimybės 
mūsų skautų vienetams išnešti 
Lietuvos reikalus Į tarptautini 
jaunimo forumą — pasaulio 
skautų šeimą, kurią sudaro 
virš 10 milijonų skautų-čių 60- 
tyje pasaulio kraštų. Tas gali
mybes atveria tarptautiniai 
skautų sąskrydžiai ir stovyklos 
— džiamborė, kuriose, vien 
kalbant apie praeitus metus, 
mūsų Brolijos vienetai yra iš
kėlę trispalvę, dainavę lietuviš
kas dainas, paskleidę tūkstan
čius egzempliorių informacinės 
medžiagos apie Lietuvą.

EMPIjOYMENT OFFICE OPEN 
HONDA V TURI’ FRIDĄ Y 8 TO 3 

SATURDAYS 8 TO 13

GREENFIELD, MASS.

Atvelykio pietus rengia šv. 
Onos draugija balandžio 8. sek
madieni, 1 vai. po pietų Robert 
E. Pray namuose. 31 Federal 
St. Bus ne tiktai skanūs pietūs, 
bet ir Įvairi programa, o už 
gražiausius margučius bus Į- 
teiktos dovanos. Gabios mote
rys, nepailstančios veikėjos, 
daro visa, kad svečius galėtu 
gražiai priimti ir skaniai, pavai
šinti. Komitetą sudaro A. Ste- 
pankevičienė, A. Tamash, L. 
Ogonienė. Visi lietuviai nuošir
džiai kviečiami atvykti ir pa
remi draugijos parengimą.

ENGINEERS
ENGINEERS

ENGINEERS

TALARSKI 
FUNERAL HOME

lAIDOTI VIŲ DIREKTORIAI
380 Mapie Avenee, Hartford. Conn.

Maloniai pn tarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Šiandien mūsų Brolijai prieš 
akis nauji uždaviniai. Ateinan
čiais metais Anglijoje bus ju
biliejinė pasaulio skautų džiam- 
torė ir sk. vyčių sąskrydis, 
taip pat tautinė JAV skautų 
stovykla, JAVbėse. L5B. jaus
dama savo Įsipareigojimus tau
tinei reprezentacijai rengiasi 
ir 1957 m. padaryti Lietuvai 
skautišką gerąjį darbelį.

Nelengva tai būdavo anks
čiau atlikti, nes didžiausią fi
nansine naštą tekdavo pakelti 
patiems skautams jų tėvams ir 
skautų vienetams. Planinges- 
niam šių žygių paruošimui LSB 
Vadija įsteigė prie savo Užsie
nio Skyriaus nuolatini Džiam- 
borės Fondą (DF), kuris finan-

Lietuviai skautai emigracijo
je iš savo pusės nepritruks nei 
aukos dvasios, nei pasišventi
mo išnaudoti kiekviena tarp
tautinę progą lietuviškiems 
reikalams.

Jų judrumas, išradingumas, 
gilus tautinis sąmoningumas, 
kovinga dvasia ir svetimų kal
bų žinojimas, sujungti su jūsų, 
mielieji bičiuliai, parama, ir 
ateityje atliks didelius darbus 
Lietuvai.

milžiniškoje Pan-Pacifiko džiam- 
borėje.

Tai buvo žygiai, gražiai įsi
rikiavę i mūsų visos emigraci
nės visuomenės pastangas — 
visur skleisti, žinią anie Lietu
vos nelaimes ir Įgyti kaip ga
lint daugiau draugu, šie žygiai 
buvo atlikti berniukų ir jau
nuolių, kurių dažnas mažai 
Lietuva beprisimena, kalbėjo 
kitataučiams berniukams vien 
jiems suprantama berniukų 
kalba ir nuoširdumu, kalbėjo 
i tuos, kurie rytoj, poryt bus 
savo tautų likimą lemianti karta.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didelę anglu firmą HAS- 
KOBA Lt d., Londone, siunčia Į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaisiais ir kit. 100% garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Ijindono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Reckwell St., 
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TeL: Y Arde 7-4337

A distinguished International c o m p a n y 
pioneering in a 11 phases of radically new 
industrial des:gn and construction. inclu- 
ding Atomic Energy. A company with 1:- 
mitless future in the ne\v age we are hel- 
ping to create by a fast moving. really 
professional team of

ENGINEERS
Qualified electrical. structural. mechanical. 
and architectural

ENGINEERS
Excellent salaries, all fringe benefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all, magnificent ad- 
vancement opportunities for career minded. 

ENGINEERS
PLEASE SUB’IIT A COMPLETE RESUME, STATING 

EDUCATION, EXPERIENCE AND SALARY 
REQUIREMENT TO THE:

THE H. K. FERGUSON COMPANY

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
TeL- VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Vyras, kuris 
visada prieštarauja

“Aš taip pasakiau,ir taip 
bus” — kalba jis autoritetin
gai, lyg teisėjas iš savo sosto. 
Niekur nenusileis nė per nago 
juodymą. Nesitars taip pat nei 
su žmona nei su paaugusiais 
vaikais. Nors jie Įrodinėtų, kad 
išeis negerai, jis vis tiek turi 
“ant savo pastatyti”— truks ar 
plyš. O* kai plyšta, nesakys, kad 
tai jo kaltė. “Jo teisybė” turi 
būti visada, o žmonos “nieka
da”. Bet žmona patiria, kad už 
namų jis būna ir nuolaidesnis. 
Su savais — nesušnekamas. 
Taip jau atsitiko iš pat pra
džios, kad jis Įsakinėjo, o ji 
nesipriešindama klausė. Dabar 
ir priešindamasi negali peršne 
keti, nes pasibaigė laikas, kada 
ji dar galėjo jį paveikti.

Vyars, kuris tik 
apie save kalba

mina, ką vyras dirba, kaip dir
ba, su kuo dirba, kaip jam se
kasi .Bet. va, ji turi tokį vyrą, 
kuris apie nieką kitą ir nekal
ba. kaip tik apie savo darbą: 
ką jis šiandien darė, kaip jam 
sekėsi ar nesisekė, ką kiti kal
bėjo, ką jam bosas pastebėjo 
arba ką jisai, jeigu ^ra bosas, 
kitiem pasakė ir kas iš to išė
jo. Jis pasakoja ir pasakoja, 
valgydamas ir guldamas, saky
tumei. antrą kartą išgyvenda
mas, ką jau išgyveno, žmonai 
atgrįsta. Jis tada ima skųstis, 
kad jo nesupranta, kad jai ne
svarbu, kas jam “labai svar
bu” ir “nuo ko jų abiejų gyve
nimas” priklauso. Atrodo, kad 
jo žmoiia būtų ištekėjusi ne 
už vyro, už jo darbo.

Vyras, kuris apie 
save nieko nekalba

Kai jis grįžta namo, tai ne
sužinosi, kas ten juo buvo Įvy
kę už namų. Jei žmona pasitei
rauja, ką jis šiandien veikė, tai 
gauna stačiokišką atsakymą: 
“Ne tavo reikalas”! Kai kada 
jis pareina surūgęs, susierzi 
nes, bet ko niršta, nesužinosi. 
Žmona bijo net ir klausti, 
kad dar labiau neisidegtų. Ji 
nori užuominom prieiti, bet 
tai nepavvksta: “Žinau, kur tai
kai. Kalbėkim apie kitus reika
lus. Tavęs tai neliečia”! Ji 
jaučiasi paliesta to uždarumo, 
kankinasi ir taip pat širsta. Ak. 
kaip ji pavydi tai savo draugei, 
kuri negali pakęsti, kad jos 
vyras toks plepus!

Visokių yra vyrų, visokių ir 
moterų. Bet tai jau “kita isto
rija”. kaip Kiplineas sako.

Žv. BePastogis.
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kreiptis pasmetu
Juozas Andriušis

SIUNTINIAI LIETUVON

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

dramos
Vaidini-
Laisvės
dviejų

BOSTON, karo laivas Kari bijos jūrose bando prietaisą, pritaikyta 
iššauti raketoms, skrendančiom greičiau už garsą. Jos skirstos lėk

tuvams numušti. Laivas plauks j viduržemio marias.

Evakuacijos dienos 
paradas So. Bostono gatvėmis 
įvyko kovo 17 d.

Aukos gėlėms
Kovo 16—18 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje vyko 40 v. 
atlaidai Bažnyčios papuošimui 
suaukojo 126 dol. Prie bažny
čios buvo surinkta 97 dol., o 
prie E. 7-tos gatvės 31 dol.

Nelaimės atveju bet kuriuo laiku telefonuoti 
HYacinth 7-5274

LB New Yorko apygardos 
valdyba kovo 14 d. Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose sušau
kė Organizacijų atstovų pasita
rimą, kuriame buvo aptartas 
Vilniaus seimo 50 metų sukak
ties minėjimas. Išklausius pir
mininko J. Šlepečio pranešimo, 
atstovai su mažais papildymais 
sutiko su pasiūlimu. Minėji
mas, kaip jau buvo pranešta 
prieš porą mėnesių, įvyks ba
landžio 7 d., šeštadienį Apreiš
kimo parapijos salėje 7 v. v. 
Paskaitą skaitys dr. A. Kučas, 
iš Scranton, Pa. Po paskaitos 
ir meninės dalies bus šokiai.

• DUTrp

kovo 14 d. dalyvavo Waldorf- 
Astoria priešpiečiuose, kurie 
buvo suruošti Konsulų Draugi
jos New Yorko aviacijos komi- 
skmieriaus Vincent O’Connor

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Oficialiąją dalį palydėjo spe
cialus koncertas, kuriame daly
vavo operos, dramos, baleto 
artistai.

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

Juzė Augaitytė padainavo 
arijas iš Gražinos, Carmen, Bo
hemos, Butterfly operų, Vincė 
Jonuškaitė iš Mignon, Samso
nas ir Dailia, 11 Trovatore, Car-

Kunigy susirinkimas
Kunigų Vienybės N. Anglijos 

apskrities susirinkimas įvyko 
kovo 16 šv. Petro parapijos 
klebonijoje. Kadangi tuo metu 
šv. Petro bažnyčioje vyko 40 
vai atlaidai kunigai atliko šv. 
valandą, po to turėjo bendrus 
pietus ir susirinkimą.

Konsulas Vytautas Stašinskas 
kovo 12 vietoj gen. konsulo J 
Budrio dalyvavo priėmime, ku
ri Italijos prezidento garbei su
ruošė New Yorko miesto majo
ras Waldorf-Astoria viešbutyje.

Dr. Juozas Girnius,
L. Enciklopedijos redaktorius, 
pakviestas skaityti pagrindinę 
paskaitą ateinančią vasarą Chi- 
cagoje įvykstančiame kultūros 
kongrese. x

. Mirė Stasys Mockus
Kovo 16 d. mirė žymus Bos

tono veikėjas Stasys Mockus. 
Palaidotas iš šv. Petro bažny
čios kovo 19 d. Nuliūdime pa
liko žmona, sūnų ir dvi dukte
ris. Palaidotas Naujosios Kal
varijos kapinėse.

LB New Yorko apygardos 
Kultūros Taryba kovo 17 d. 
vakare Carnegie Recital Hali 
suruošė Liet. Valstybinio Teat
ro 35 metų sukakties minėji
mą. Prasivėrus uždangai, ant 
scenos sėdėjo visa eilė žinbriitr. 
Teatro darbuotojai sukaktuvi
ninkai dalyvavę pirmame ope
ros pastatyme: Vladislava Gri-

vardu Justinas V*’’- 
Enciklonedijos — J. 
skautų-čiu nirmijos 
Elona Gimbutienė.

PARDUODAMAS
dar geras automobilis. Chevvy 
1949, su 30.000 mylių. Apžiū
rėti geriausia šeštadieniais, 
8407 89 St., Woodhaven, L. I., 
telef.: VIrginia 6-2544.

Organizuojasi menininkai
Kovo 11 d. Baltų Laisvės Na 
muose įvyko New Yorko Daili
ninkų sąjungos susirinkimas, 
o po jo tos pačios sąjungos su
kviestas bendras New Yorke 
gyvenančiu žodžio ir rašto me
nininkų pobūvis — kavutė. Da
lyvavo apie 30 žmonių, pasikal
bėta apie meną ir nutarta kitą 
kartą vėl sukviesti ir padisku
tuoti kokiu vienu iš anksto pra
matytu klausimu. Tam susirin
kimui sušaukti sudaryta 3 as
menų komisija: Aleksandra 
Kašubienė, Henrikas Kačins
kas, Jonas Mekas.

Seselės kviečia visus kovo 
mėn. 25 d., žemės prakasimo 
iškilmėse. Pradžia 2:30 v. p. p.

M. R.

Prieš keletą metų labiausiai 
skaitoma ir diskutuojama kny
ga buvo garsios amerikiečių 
artistės Lilian Roth autobiagra- 
fija “1’11 cry tomorrow”, kurio
je ji nuogai aprašė savo iškili
mą, pirmuosius susidurimus su 
alkoholiu, smukimą žemyn iki 
vargingiausio “Bovery” girtuo
klio ir, pagaliau, nauja savo at
gimimą. Visa ta nuostabi isto
rija dabar pykusiai iškelta ek
rane. Lilian Roth rolėje vaidi
na Susan Hayward. Jos vaidy
ba verta aukščiausio įvertini
mo. Filmas, paprastai būna 
prastesnis negu knyga, tačiau 
čia ir filrnąs yra stebėtinai pa
vykęs. Tiesa, jame padaryta 
keletas pakeitimų. Knygą skai
čiusieji prisimins, kad Lilian 
Roth turėjo seserį. Filme jos 
nebėra. Knygoje ji buvo ište
kėjusi bent 5 kartus, filme — 
tik tris. Pagaliau, pats svar
biausias filmas visai nerodo ios 
atsivertimo į katalikybę. Ta
čiau, šių visų faktų nežinant, 
filmas yra sukrečiantis, realis
tinis ir pilnai įtikinantis. Reži
savo Daniel Mann.

sukaktuvininką pasveikindama 
ir. įteikdama dovaną. Gražų ir 
išsamu žodį apie poeto kūrvhą 
tarė Stasys Santvaras, jo eilė
raščius skaitė Irena Nikolskytė 
ir Aleksandra Gustaitienė, pra
dedant nuo “Aidu Aidužiu”, 
baigiant šventaisias Akmeni
mis”. Solistė Valerija Barmie- 
nė padainavo tris dainas, kom
ponuotas F. Kiršos žodžiams 
mūsų kompozitorių. Akompona- 
vo Julius Gaidelis. Meninės 
programos pabaisoje smuik5- 
ninkas Izidorius Vasyliūnas la
bai nuotaikingai pagrojo Co- 
rell — Sonata, akamponuojant 
jo sūnui Vyteniui.

Buvo daug sveikinimu ir 
daug dovanu. Lietuvių Ben
druomenės vardu sveikino Vvt. 
Izbickas. ateitininku vardu — 
dr. J. Leimonas. šeš*''Hien:"A' 
mokyklos 
čaitis. L. 
Kapočius, 
vardu — 
latviu rašvtojų vardu O. I.le
pins, latvių — lietuviu Vieny
bės d-jos vardu — Poritis. I 
minėjimą buvo atvvkę net šeši 
latviu svarbiausieji veikėjai 
Bostone.

Po oficialiosios sukaktuvi
ninką sveikino kons. A. Šalna, 
kun. J. švagždys, prof. B. Vit
kus, V. Vizgirda, P. Viščinis, J. 
Sonda, A. Gustaitis užbaigė 
“realistine kalba”, visus pra
juokindamas. Sukaktuvininkas 
žodi tarė du kartu — po ofi
cialiosios dalies ir vaišių metu, 
papasakodamas savo atsimini
mų.

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

Vidurio Eurooos Krikščioniu 
Demokratų Sąjunoos 

jaunimo * platesnis pasitarimas 
įvyko kovo 10 d. Nutari* sek
cijos veiklą žvmiai na/Tv',inti ’»• 
veikti šiose sritvse: krikšč’/'«;š- 
kosios demokratijos stvdJ’’i 
gilinime, -kontaktais su ameri
kiečių jaunimo organizacijo
mis, organizuojant radijo pro
gramas, viešas paskaitas ir 
diskusijų vakarus, pasirodant 
radijo programose ir eventua
liai leidžiant biuletenį, kuria
me būtu keliamos pavergtųjų 
kraštų jaunimo problemos.

Pasitarime dalyvavo lietuvių, 
latvių, lenkų, čekų ir slovėnų 
atstovai Pasitarimui vadovavo 
A. Vedeckas .Be jo iš lietuvių 
buvo A. Trimakas, L. Grigaitė 
ir V. Skrupskelytė. Kitas pla
tesnis susitikimas numatytas 
šaukti balandžio 28 d.

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad kovo mėn. 25 įvyks naujos 
Vilią Joseph Marle (Newtown, 
Pa.) mokyklos pamatų žemės 
prakasimas.

šia proga noriu lietuvių vi
suomenę plačiau su šia mokyk
la supažindinti.

Seselės kazimierietės

ALLTHAT HEAVENS 
ALLOWS

Kas mėgsta saldžiai senti
mentalius filmus, kurių bežiū
rint neapsieinama be didesnių 
atodūsių, o kartais ir ašara 
pro blakstienas išrieda, — čia 
yra vienas iš tokių. Tiesa, jis 
ne toks “verksmingas”, kaip 
“Magnificent Obsession”, prieš 
metus gal rodytas, tačiau tie 
patys pagrindiniai artistai — 
Jane Wyman ir Rock Hudson 
— atrodo, yra ganėtinai prity
rę, kaip retkarčiais sentimen
talesnį žiūrovą pravirkdyti. Ja
ne Wyman čia ir vėl yra tur
tinga jauna našlė, kuriai pa
vyksta įsimylėti jaunesnį už 
save sodininką. Jos vaikai ir vi
sa miestelio diduomenė prie-

ronika Griniūtė - Janušienė — 
choro artistė, Julius štarka — 
operos chormeisteris, Juozas 
Žilevičius — pirmasis operos 
administratorius. Be to, iš ank
sto buvo pakviestas garbės 
prezidiumas: prel. J. Balkūnas, 
prof. J. Brazaitis, A. Dimas, 
konsulas V. Stašinskas ir J. 
Šlepetys.

Trumpa kalbele minėjimą 
pradėjo J. Šlepetys, apygardos 
pirmininkas, ir pakvietė vado
vauti A. Dimą — Kultūros Ta
rybos pirmininką. Paskaitą 
skaitė prof. J. Brazaitis, nu
šviesdamas mūsų teatro įsikū
rimą ir jo raidą.

A Dimas prisiminė sukaktu
vininkų darbus bei nuopelnus 
lietuviškajam teatrui ir įteikė 
kuklias simbolines dovanas. 
Sukaktuvininkų vardu kalbėjo 
Vladislava Grigaitienė.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Utbnanian Radio Hour, 56 Cot- 
tage St, Norwood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė, Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirkiami 7-8533.

NAUJA VILLA JOSEPH
MARIE MOKYKLA "

REIKALINGAS BUTAS
iš Europos atvykstančiai lietu
vių šeimai. Kurie turi ar žino, 
kur būtų galima išnomuoti, ma
loniai prašomi telefonuoti į 
“Darbininko” administraciją 
GL 5-7068.

šinga tokiai meilei ir vedy
boms. Kurį laiką ji bando ro
mansą nutraukti, bet pagaliau 
viskas baigiasi laimingai Bent 
reikia taip prileisti. Filmas 
spalvotas, pasitaiko keletas 
gražesnių gamtos vaizdų. Vai
dyba gera.

GUYS AND DOLLS
Milžiniškas, pusiau realisti

nis, pusiau stilizuotas muziki
nis filmas, pagal to paties var
do garsią muzikinę komediją.

Tai vienas iš tų pramoginių 
filmų, kurie amerikiečių tarpe 
labiausiai yra mėgiami. Leng
vas turinys, turtingas pastaty
mas, populiari muzika, garsūs 
artistai, šitokie filmai neturi 
savyje problemos. Jiems net 
ne problema, kaip daugiau pi
nigų surinkti: žiūrovai plūste 
plūsta tokio filmo žiūrėti. Vai
dina Frank Sinatra, Marlon 
Brando (įsivaizduokit, jis dai
nuoja!), Jean Simmons ir Vi- 
vian Blaine. Tai keturi didieji, 
deja, nedaug teturi progos 
parodyti savo gabumus.

LEASE OF LIFE
Subtiliai parašytas ir ekrane 

perduotas anglų gamybos fil
mas apie vieną mažo miestelio 
pastorių, kuris, žinomas sergąs 
nepagydoma liga, vistiek nepa
meta optimizmo ir šviesaus 
žvilgsnio į gyvenimą. Filmo in- 
tryga silpnoka, tačiau iš jo 
dvelkia pakili nuotaika, o Ro- 
bert Donat savo nuostabia vai
dyba tikrai sugebės patraukti 
net ir daugiau į nuotykius lin
kusį žiūrovą. Kiti artistai taip 
pat derinasi į visumą, ir sunku 
būtų atrasti silpnesne vietelę. 
Filmas tikrai vertas dėmesio.*

DANCE, LITTLE LADY
Kitas anglų filmas, kurį i tu

rėtų pamatyti ypač baleto mė
gėjai. Turinys čia nevaidina 
didesnės rolės, bet yra neblo
gų ir turtingai pastatytų bale
to scenų, kurias išpildo Londo
no Baleto teatras. Vaidina Mai 
Zetterling ir kt. Filmas spalvo-

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
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jau 
nuo 1932 metų čia turi aukš
tesniąją mergaičių mokyklą. 
Iki pereitų metų visos moki
nės gyveno mokyklos bendra
butyje. Jų kasmet būdavo apie 
30. Nuo šių mokslo metų pra
džios yra priimamos ir iš na
mų atvykstančios mergaitės. 
Mokinių skaičius tuoj pašoko 
iki 60. Trečia dalis gyvena 
kaip seniau bendrabutyje, ki
tos kasdien iš namų atvyksta. 
Parvežti ir po pamokų namo 
išvežioti sesers turi autobusą 
ir du pussun’aus automobilius.

Amerikos švietimo įstaigose 
ši mokykla turi labai gerą var
dą. Vyriausybės švietimo at
stovai nekartą viešai yra pripa
žinę Vilią Joseph Marie moki
nių pažangumą. Jos kasmet lai
mi mokyklų varžybose.

Pažangus seselių mokytojų 
dėstymas, gilus krikščioniškas 
mergaičių auklėjimas, atidary
mas mokyklos , durų iš namų 
atvykstančioms mokinėms, mo
kyklos teikiami patogumai, pa
galiau, net pati' graži graži 
apylinkė, paskatino visą atplū- 
dį naujų kandidačių prašymų, 
kurių skaičius jau dabar sie
kia iki pusantro šimto.

Atsirado tad gyvas reikalas 
statyti naują mokyklą. Kadan
gi Vilią Joseph Marie yra Phi- 
ladelphijos didmiesčio plėtimo
si ribose ir todėl iš visų pusių 
sparčiai yra vykdoma naujų 
kolonijų statyba, kadangi arti 
nėra kitos aukštesniosios mer
gaičių mokyklos, nauji pastatai 
yra užprojektuoti 500 atvyks
tančių ir 50 bendrabutyje gy
venančių mokinių. Jie turės 
visus pažangios aukštesniosios 

... men operų. Pabaigai abi solis- mokslo įstaigos įrengimus,
gaitiene — operos so e, e- padainavo duetą į§ pįkų giuo metu mokykloje

dėstomi visi bendrieji, kolegi
jai paruošiamieji dalykai ir be 
to dar muzika, žurnalistika, 
raštvedyba, atskaitomybė, ma
šinraštis ir stenografija. Moki
nių skaičiui padidėjus manoma 
Įvesti daugiau specialių šakų. 
Mokykla turi visas aukštesnio
sios mokyklos (High School) 
teises.

Lietuviai tėvai ir jaunimas 
turėtų ypač šia mokykla susi
domėti, nes, be -viso to moks
lo, kuris yra įsigyjamas aukš- 
tesniose mokyklose, čia dar ras 
rimtą religinį ir dorinį auklėji
mą, ir lietuvaičių kazimierie- 
čių seselių mokytojų išlaikytą 
lietuvišką dvasią. Be to, lietu-

Nau j uosius žmones 
kovo 18 d. vaidino Vitalio Žu
kausko vadovaujama 
grupė iš New Yorko, 
mu' buvo pažymėta 
varpo radijo valandos 
metų sukaktis.

Poeto Fausto Kiršos sukaktis
Bostono Kultūros Klubas ko

vo 4 d. tautininkų namuose su
rengė poeto Fausto Kiršos 65 
metų sukakties minėjimą. Susi
rinko pilna salė poeto gerbė
jų iš Bostono ir apylinkių. Mi
nėjimą pradėjo Klubo pirmi
ninkė dr. Marija Gimbutienė.

damos. Rožė Mainelytė padai
navo ariją iš Figaro vestuvių, 
lopšinę, valsą.

Aldona šlepetytė pašoko 
tris šokius — Comolation —F. 
Liszt, Zambra — J. Sentis, 
Danse Egyptienne — Maloof.

Henrikas Kačinskas padekla
mavo monologus iš Sruogos 
Kazimieras Sapiega, Šekspyro 
Hamleto ir Kaip jums patinka.

Akomponavo pianistas Alek- 
sis Mrozinskas.

Programa praėjo gražiai. Me
nininkai parodė, kad tikrai 
Lietuvos Teatras buvo aukšto 
lygio.

Minėjimui išleista gausiai yįų mokinių-grupei susidarius, 
iliustruota programa. Publikos ftą yra visos galimybės turėti 
galėjo būti kur kas daugiau, lituanistikos pamokas. 
Minėjimas prasidėjo 8:30, bai
gėsi 11 v. v.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nūn 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO.. Hartford. 
Connectieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis
23t Leonard Street Brooklyn 11. N. T.

EVergreen 7-8247.

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai. įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai ar skambinkite E V. 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c/o LAIMA
335 Union Av., B’klyn 11, N. Y.


