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Vakarų ministeriai susi
nių konferencijoje;

VELYKŲ MALDA

pnpazi-

sukilimus.

—Čekoslovakija ir Jugosla
vija pareikalavo dalyvauti už
sienių reikalų ministerių kon
ferencijoje.

sukilimą 
atsargoj

HEINRICH VON BRENTANO. Vo
kietijos ministeris.Izraelis įspėjo Vakarus, kad 

neduotų pagalbos Nasseriui.
Anglijos aviacijos bazė išsi

krausto iš Irako.

AMERIKOJE gyvenančių kalmukų dvasininkai demonstravo prie Jung 
tinių Tautų; prašydami pagalbos Tibetui.

MAURICE COUVE DE MURVIL

— Kinijos komunistai nulei
do parašiutininkus Tibete prie 
Indijos pasienio, kad sugautų 
Tibeto Dalai I^uną. kuris bė
ga į Indija..

. Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos, Vokietijos užsienio reika
lų ministeriai susirenka į Was- 
hingtoną. Jie posėdžiaus nuo 
ketvirtadienio iki šeštadienio. 
Jie peržiuręs ir suderins Vaka
rų nusistatymus dėl sovietinių 
siūlvmu.

SELWYN 
teris.

LL0YD. Anglijos minis-

Skirtingos Macmi'.lano nuo
laidos. Jos tokios:

“Pirmojo sekretoriaus (Go- 
mulkos) įspėjimas nėra geras 
ženklas katalikam".

J.F. Dvi les kovo 30 išvyko 
į Floridą pasilsėti po gydymo 
radijo spinduliais. Ten jis ap
sispręs. ar toliau pasiliks vals
tybės sekretoriaus pareigose.

koslovakijos ir I kitų valstybių 
dalyvavimas ministerių konfe
rencijoje gali būti svarstomas, 
tačiau pradžiai pasisako tik už 
keturių konferenciją.

Visi Vakarų ’ atsakymai yra 
panašūs. Labiausiai išsiskiria 
Prancūzijos atsakymas. De Gau- 
lle net aiškiau už Ameriką pa
žymėjo sąlygą viršūnių konfe
rencijai — jei parodys pažan
gos ministerių konferenncija. 
De Gaulle aiškiau ir konferen
cijos programą aptarė: jei A- 
merikos atsakyme buvo sakyta, 
kad konferencija svarstys 
“klausimus, kurie liečia - Vokie
tiją, Įskaitant ir taikos sutartį 
su- Vokietija ir Berlyno klausi
mą", tai De Gaulle atsakyme 
dar buvo pridėta ir "Europos 
saugumo" klausimą.

Ką Vakarai nutylėjo?
- Vakarų atsakymuose Maskvai 
užsiminta reikalas išsikalbėti 
laisvai ir kitais klausimais, bet 
koki tie klausimai nieko nepa
sakyta. Tarp tokių nutylėtų 
klausimų yra Vokietijos sujun
gimas ir pavergtos rytų Euro
pos likimas.

PASKUTINIS MASKVOS 
ŽINGSNIS

Maskva kovo 29 vėl pakarto
jo siūlymus, kad Nato ir Var
šuvos pakto valstybės pasira
šytų nepuolimo sutarti; kad su
darytų Europoje “beatomę erd
vę” (Rapackio planas); kad ati
trauktų kariuomenes iš Euro
pos.“ ' ■ :

Valstybės departamente pa
aiškinta, kad siūlyme nėra nie
ko naujo. Jis pakartotas spe
cialiai. prieš Vakarų ministerių 
konferenciją Washingtone.

— Skale, atominis povande
ninis laivas, padarė naują ke
lionę į šiaurės ašigali 3.090 my
lių ilgio. Kovo 17 buvo iški
lęs iš po vandens pačiame aši
galyje.

tų, o “ypatingu būdu už tuos 
garbingus brolius ir sūnus, 
brangiausius mums iš visų, ku
riem atimta tėvynė, net pati 
laisvė ir kurie yra gyvi liudi
ninkai apie blogybę, ištikusią 
žmonių giminę dėl trūkumo tik
ros taikos ir jos tikrų vaisių".

Toliau popiežius prisiminė 
ir savo simpatijas reiškė tur
kam, graikam, prancūzam ir la
biausiai bulgaram.

Tibete kom. Kinija 
numalšino ir pastatė 
laikytą iškamšą.

Kom. Kinija viešai 
no. kad Tibete nuo kovo 19 
eina sukilimas prieš Kinijos ko
munistini režimą, pranešė taip 
pat, kad kom. Kinijos karinome 
nė sukilimą numalšino ir 
vietoj ligšiolinio valdytojo Da
lai Lamos pastatė Panchen La
ma.

Nato konferencijoje būsiąs 
svarstomas Irake stiprėjantis 
komunizmas ir Maskvos Įtaka.

Nasseris kovo vėl kaltino 
Maskvos komunistų partija, kad 
ji kišasi Į arabų vidaus reikalus 
Aiškino, kad Maskva negynė 
Egipto nuo Anglijos ir Pran
cūzijos užpuolimo.

Maskvos spauda paskelbė 
Nasserio padėką Maskvai už tai, 
kad ji vientintelė padavusi ran- 

—Indija pasmerkė kom. Ki- ką Egiptui ano užpuolimo me
ni j a už Tibetui duoto pažado 
sulaužvma.

valomos tos sienos, 
Vokietija turėjo 1937 metais.

Lietuva ir didelė Vokietijos 
dalis .tebėra Sovietų Sąjungos 
neteisėtai okupuotos. Šio sovie
tų daromo abiem tautom smur
to pašalinimas priklauso nuo 
tų pačių elementų ir yra toje nušalinti ir pakeisti Panchen 
pat galimumų plotmėje. Visa 
tai sudaro pagrindą dviejų tau
tų solidarumui, kuris, reikia ti
kėtis. pasireikš taip pat ateity, 
kada Lietuva ir Vokietija, lais
vos nuo sovietų priespaudos, 
nustatys draugingus savitar
pio santykius

— Pašto departamente pra
šo 1959 išleisti pašto ženklą 
su Kristaus gimimo paveiksliu
ku. Prašymas pasirašytas 1500 
žmonių, taip jų yra vienas gu
bernatorius. keli kongresui anai.

Vatikano savaitinis laikraštis 
L'Osservatore della Domenica 
po Lenkijos kom. partijos ly
derio Gomulkos kalbos apie šan 
tykius su Bažnyčia jau rašo:

"Iš visoko galima d-ryti tik 
vieną išvadą — kad 'demokra
tizacijos' laikas jau baigėsi ir 
kad garsusis 'Lenkijos kelias' 
po daugelio vingiu Įsiliejo į 
Maskvos kelia....

šalies. O jos nebuvo, kaip jos 
nebuvo nė Vengrijai, su kuria 
Indijos laikraščiai lygino da
bartini Tibeto sukilimą. ,

Artimiausias didysis kaimy
nas Indija 1950 protestavo prieš 
kom. Kinijos agresiją prieš Ti
betą. Paskui susigyveno su fak
tu ir laikė ji jau Kinijos “vi
daus dalyku”. Dabartinio sukili
mo metu Indijos vyriausybė 
paskelbė esanti neutrali. Tačiau 
kom. Kinija vis tiek ją apkal
tino. kad remia sukilimą, nes 
jos teritorijoje buvęs sukilėlių 
centras.

Amerika kovo 28 pasmerkė 
kom. Kinijos “brutalią ‘inter
venciją” i Tibeto reikalus, pa
reiškė. “nuoširdžias simpatijas” 
Tibetui- —bet tai ir viskas. 
Taip kaip Vengrijai, rytų Voke 
tijai. Lenkijai, kai ten buvo su
kilimai. nekalbant jau apie Bal
tijos kraštų

Macmillanas stovėjo už ka
riuomenės Europoje sumažini
mą. paskui stojo, už dabartinės 
kariuomenės Įšaldymą. Tam 
priešinga Vokietija, kuri mato 
tokiame Įšaldyme save paliktą 
be atominio apginklavimo. Prie
šinga kariuomenių atitraukimui 
ir Prancūzija.

Plyšys ir lig šiol geruose Vo
kietijos — Prancūzijos santy
kiuose. De Gaulle pareiškė, kad 
stoja už Vokietijos sujungimą, 
bet Oderio—Neissės liniją lai
ko siena tarp Vokietijos ir Len
kijos.' Vokietija dėl tokio pa
reiškimo reiškė apgaileistavi- 
mą, o Adenauerio priešai pik
tai džiūgavo.
rįs paveikti ir AdenauerĮ, kad 
ir jis atsisakytų nuo reikalavi
mo sienų klausimą spręsti tik 
taikos konferencijoje.

Popiežius Jonas XXIII kovo 
28 velykinėje kalboje pasisakė 
skyręs savo maldas už “taiką, 
kilnumo ir geros valios dukterį,’ 
už valdovus, kūlių yra pareiga 
“pagerbti asmens pagrindines 
teises”; už tuos, kurie kenčia 
dėl karo padarinių jau 14 me-

— Kongreso lyderių tarpe 
stiprus, nepasitenkinimas Angli
jos Macmillanu. kad jis paskel
bė. jog viršūnių konferencija 
turi įvykti ir ministerių konfe
rencijai nepasisekus.

PASKUTINIAI VAKARŲ
ŽINGSNIAI..._______

Amerika. Anglija, Prancūzi
ja kovo 26 atsakė Maskvai: 

—siūlo užsienių reikalų mi
nisterių konferenciją gegužės 
11 dienai;

—sutinka, dalvvauti viršū-

sujungimo su Vokietijos reichu, 
ši sutartis nebuvo Lietuvos Vy
riausybės laisvos valios išreiš
kimas, bet padarinys neteisėtos 
Hitlerio smurto akcijos, nu
kreiptos prieš taiką bei Lietu
vos teritorinę neliečiamybę ir 
pažeidžiančios tiek Vokietijos 
prisiimtas sutarčių prievoles, 
tiek bendrus tarptautinės teisės 
nuostatus. Ta kriminalinė akci-

Lama, 21 metų, užaugintu jau 
komunistų Kinijoje., Tibetiečiai 
ir stojo ginti savo Dalai La
mos. Jie suorganizavo žygi į 
sostinę, kur buvo kom. kinų 
kariuomenės įgulos. Blogai gin
kluoti tibetiečiai negalėjo karo 
ilgiau ištaikyti be pagalbos iš teista. Priežastie tebetiriama. Santa Rasa liko be ~noelee'

ja buvo tokia pat agresija, kaip, 
pav., Čekoslovakijos nepriklau
somybės panaikinimas, kurį Hit
leris įvykdė irgi neva susitari
mų keliu.

Tokiom aplinkybėm vadinama 
sutartis iš 1939 kovo 22 nuo 
pat pradžios neturėjo ir netu
ri galios, o Klaipėdos kraštas 
sudaro Lietuvos valstybės teri
torijos dalį.

šią teisinę padėti patvirtina 
taip pat Vakarų sąjunginių vals
tybių padarytas savo laikų spren 
dimas laikyti neteisėtu bei ne
galiojančiu teritorijų įgijimą, 
kuri Vokietijos reichas įvykdė 
po 1937 gruodžio 31 dienos. Pa
kartotiniais oficialiais Vokieti
jos federalinės vyriausybės pa
reiškimais, jai yra tesiškai pr- 

kurias

CHRISTIAN A. HERTER. Ameri 
kos ' valstybės sekreto: iaus pava
duotojas.

MASKVA SUTINKA R 
REIKALAUJA

Maskva kovo 30 formaliai pra
nešė, kad sutinka gegužės 11 
dalyvauti ministerių konferen
cijoje Ženevoje. Bet po tos 
konferencijos turi eiti viršūnių 
konferencija. Maskva pasilieka 
taip pat teisę reikalauti, kad 
ministerių konferencijoje būtų 
Lenkija ir Čekoslovakija.

Popiežius Jonas XXIII prisiminė 
bulgarus, turkus, graikus, 

prancūzus

—Japonijos teismas kovo 30 
išaiškino, kad Amerikos bazių 
būrimas Japonijoje esąs prie
šingas Japonijos konstitud- 
cijai.

Dėl rytų Europos 
Vlik'o * pirmininkas lankėsi

Valstybės departamente
Ryšium su numatomomis už

sienių reikalų ministerių ir vir
šūnių konferencijom VLIK’o 
primininkas dr. A. Trimakas 
lankės kovo 26 valstybės de
partamente ir įteikė memoran
dumą.

Per valandą užtrukusį pasi
kalbėjimą o taip pat įteiktuoju 
memorandumu^buvo nurodyti 
pavojai, kurie gali Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų kraštų laisvini- 
tno reikalus skaudžiai paliesti, 
jei Vakarai patenkintų Chruš
čiovo reikalavimus pripažinti 
esamąją padėtį ir sudaryti pak
tą, kuris užtikrintų Sovietų ir 
jų primestųjų vidurio ir rytų 
Europos pavergtiesiem kraštam 
raudonųjų režimų saugumą. 
Kartu buvo pabrėžta, kad Va
karų sutikimas kviesti paverg
tųjų kraštų okupacinius režimus 
dalyvauti viršūnių konferenci
joje, svarstant kai kuriuos klau
simus. jau toli eina status quo 
pripažinimo kryptimi. Anglijos 
premjero siūlymas užšaldyti e- 
samąją padėtį rytų ir vidurio 
Europoje skaudžiai pakerta Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų tautų 
viltis greičiau išvysti laisvės ry
tojų. To siūlymo, jei jis būtų 
įgyvendintas, paliestosios pa
vergtosios tautos ilgai neužmirš 
o jo padariniai anksčiau ar vė
liau tolygiai pakenks ir pačių 
Vakarų saugumui ir interesam. 
Pakartotinai buvo prašyta susi
laikyt nuo žygių, kurie įamžin
tų pavergtųjų vargiją, ir atidėtų 
teisingos takos ir tikro saugu
mo įgyvendinimą tolimiems lai
kams.

Washingtone
Vakarai nutylėjo Vokietijos su jungimą irryty Europos likimą 

_ • ' ■ _____________ .__________ t?___________ _______________

Motinų ir kūdikiu nuospaudos draudimo mokestis pakeltas 
New Yorko ligoninėm įsaky- proc.

ta nuo spalio 1 imti gimusių — Katalikų vyry kongreso 
ligoninėje kūdikių kojų nuospau Detroite balandžio 1-5 pagrin
das. o taip pat motinų rankų dinė tema "Katalikas pasaulie- 
prištų nuospaudas, prieš išlei- tis moderniosios Amerikos kr> 
džiant iš ligoninės. tėję”

pripažinti rytu Vokietiją da 
f acto; pripažinti Oderio Neistis 
liniją pastovia ir nuolatine sie
na tarp, Lenkijos ir Vokietijos; 
pripažinti status quo rytų Eu
ropoje.

Macmillanas. kaip rašo J. 
Alsop. galvoja: jei Sovietai Ber-< 
lyno kontrolę perduos rytų Vo- 
kietijau lai„me.5_ęytu--Vokieti-- 
jos pareigūnas laikysim Mask
vos agentais, o jie gali laikyti 
save suvereninės Vokietijos at
stovais. Eisenhoueris galvoja: 
tegul ir Maskva pareiškia, kad 
rytų Vokietijos pareigūnai kon
trolėje Į Berlyną yra Maskvos 
agentai.

Alsop informuoja, kad skyrė
si Macmillano — Eisenhovverio 
nusistatymas, jei Sovietai iš 
naujo užblokuotų Berlyną. Mac
millanas stovi tik už oro tiltą 
Berlynui aprūpinti. Eisenhowe- 
ris ir kiti vakarų sąjungininkai 
stoja už visas priemones ry
šiam su Berlynu išlaikyti. Kom
promisas Macmillanui galis bū
ti tik Įsakmus Eisenhowerio 
paaiškinimas, kad Amerika jė
gos pirmoji nevartos, jei Sovie
tai kelius į Berlyną užblokuos 
ar tiltus susprogdins, o tik A- 
merikos inžinieriai ir pionieriai 
juos sutaisys.

Valstybės departamentas te
beturi vilčių, kad Irako min. 
pirm. Kassim išgelbės Iraką 
nuo komunistinės “liaudies vy
riausybės”: Bet iš Irako išvary
ti Amerikos trys laikraštininkai 
duoda žinias, kurios rodo ko
munistų augančią galybę val
džioje. Spaudos ir radijo šefas 
yra komunistas, treniruotas 
Prahoje. Cenzorius taip pat ko
munistas. ‘Liaudies mi’icijoje” 
persveria komunistai. Kariuo
menėje valymai. Kalėjimuose 
esą 5000-6000.

KOKIUS KLAUSIMUS REIKES 
< IŠSIAIŠKINTI VAKARAM "

Vakarų pažiūruose dėl san
tykių su Maskva lig Šiol pasi
reiškė du sparnai. Viename yra 
Anglija,- kitame Amerika, Vo
kietija ir gal griežčiausia Pran
cūzija.

Skirtingai jie vertina padėtį. 
Amerikos prezidentas mano, 
kad karo pavojaus Europoje 
nėra. Sovietai nemėgins vaito
ti jėgos Vakaram išstumti iš 
Berlyno. Reikia tik griežtu lai
kytis. Anglijos Macmillanas ma
no, kad yra karo rizika — ne
susitarus su Maskva, galima su
silaukti Maskvos jėgos. L’ž tat 
Macmillanas ir eina i toliausias 
nuolaidas* Maskvai.

KOMUNISTAI KELIA BALSą
Italijos komunistai kovo 30 

pradėjo protestus prieš Ame
rikos — Italijos sutarti, pagal 
kurią Amerika steigia raketų 
bazes Italijoje.

Prancūzijos komunistai prade 
jo šaukti Į kovą prieš penktą 
respubliką, prieš de Gaulle. var 
dan “demokratijos”.

— Sovietai paragino savo pi
liečius. kad daužau šypsotųsi.

Tibetą kom. Kinija užgrobė 
1950. Tibetas buvo priverstas 
pasirašyti neva sutartį, kad pri
pažįsta Kinijos suverenumą ir 
Kinijos vadovavimą užsienio 
reikalais, o Kinijos komunistai 
'pažadėjo Dalai Lamai Tibeto 
vidaus autonomiją.

Komunistai, kaip visada, pa
žadų nesilaikė ir kišosi į Tibe
to vidaus reikalus, steigdami 
mokyklas su antireliginiais mo 
kytojais. organizuodami kom
jaunuolius, organizuodami pra
monę ir jai imdami tibetiečius 
prievarta į darbus. Sukilimai 
sproginėjo vienas po kito įvai
riose vietose. Po 1956 suki'imo. 
kuris buvo paskandintas krau- 
juje, kom Kinija pasižadėjo su
švelninti režimą ir atidėti in
dustrializacijos planus iki 1962.

Kadang Dalai Lama, 23 me
tų, vyriausias kunigas ir valdo
vas, tibetiečių laikomas Bud- 
hos įsikūnijimu, komunistų bu
vo laikomas vakarų ir naciona
lizmo šalininku, tai jį mėgino

Min. St. Lozoraičio
Prieš dvidešimt metų —1939 

kovo 22 Vokietijos nacionalso
cialistinė vyriausybė prievarta 
atplėšė Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos, primesdama jai vadi
namą “sutartį” dėl to krašto



VYT. SIRVYDAS

proga

Žemesnės'

zemes-

KRY2IUOCIAI nužudo Vytauto įkaitus.KĘSTUČIO nužudymas, dail V. K. Jonyno medžio raižinys.

I. Barraso 
Maurraso

Prezidento Roosevelto išsi
reiškimu, ' Lietuvos valstybė 
“laikinai pasmaugta”. Tauta 
gyvena “didelio brolio*’ okupa
ciją. Valanda nykt Šviesesnio 
rytojaus, belūkuriuojant, dva
sią bene stiprintų gilesnis pa
ryškinimas tautinės valstybės 
ir tautos sąvokų prasmės. Kaip 
tauta išlaiko dvasią kuomet tau
tinės valstybės neturi? ‘

moningai, kad paremtų diplo
matų pozicijas.

kad tautos 
i “aukštes-

Panašiai galvoja JAV nepri- 
klausomybės-dekliaracija (1776) 
paskelbusi: “visi žmonės gims
ta lygūs” su neatimamomis 
teisėmis gyventi, būti laisvi ir 
siekti laimės.” Tame pareiški
me jausti anglų filosofo Loc- 
kės teigimas, kad .vyriausias 
valstybės uždavinys yra apsau
goti visų piliečių gyvybę, lais
vę, ir turtus. Nacionalizmas ši
tą teigimą pakreipė apsaugoti 
tik “tautiečius”. Pavyzdžiui. Lie
tuvoje Amerikos pilietis lietuvis 
be Ministerių Tarybos leidimo 
(ar JAV pilietybės neatsisakęs) 
negalėjo nuosavybių pirktis. Na 
ciai (o dabar ir rusai) toliausia 
šiuo iškrypimu nužygiavo. Jį, 
matyti, renkasi ir naujasis Azi-

nos valstybės gyventojai, jun
giami papročių ir įstatymų. Tau 
tos skiriasi drąsa, elgesiu ir ap- 
švieta.

Karštu nacionalizmu ypač de
gė Barrasas, tautos dvasią kėlęs 
per pirmąjį pasaulinį karą. Tau
tą, sako, sukuria geografija ir 
bendrai išgyventa istorija, ki
tais žodžiais — tėvų kraštas ir 
tėvų palikimas. Tautos nely
gios: vienos aukštesnės, kitos

talitorizmas (samoderžavija), 
maištai ir sukilimai, Bažnyčios 
skilimas (į “pravoslavus” sta
čiatikius ir “starovierus” sen
tikius), smurtu užkariamos Pet
ro Didžiojo reformos, bau
džiava, inteligentijos persekio
jimas, autokratijos reforminin- 
kų dekabristų išžudymas, žiauri 
Nikalojaus I ranka, liaudies 
amžinas tamsumas, kruvinos 
smurtingos revoliucijos neišven
giamumas ir baisūs karai.”
Ant pikto ir gėrio slenksčio

Chomjakovas jam pritaria: 
“Rusų valstybėje niekad nieko 
gero nebuvo. Visur ir visada 
viešpatavo tamsa, neteisybės, 
plėšikavimas, maištai, asmens 
persekiojimas, skurdas, netvar
ka, apšvietos stoka ir doriškas 
supuvimas.”

Vis dėlto dr. A. Maceina tei
singai pastebi, kad rusų tautos 
dvasioje glūdi. “Atvirumas, 
geraširdiškumas, palinkimas į 
svajingumą ir misticizmą, užuo
jauta silpnesniems, religingu
mas.” Caras uždraudė* poeto 
Puškino antkapy iškalti jo poe
mos žodžius: “Žiauriu metu aš 
garbinau laisvę ir prašiau pasi
gailėti pralaimėjusių”. Caras čia 
kalbėjo kaip valstybė, poetas— 
kaip rusų tautos siela, žiaurios 
valstybės cenzūra rusų literatū- 
rąjydėjo nuo jos lopšio dienų. 
Kodėl? Rusų apysakų rinkinį, iš
leidęs amerikiet. Norris Hough- 
ton (1958 m.) įžangos žodyje 
sako: “Beveik nuo savo pirmų
jų dierų rusų literatūra stojo 
ginti žmoniškumo idealų: jiems 
visa siela nepatiko valstybės biu 
rokratija, ir visokios rūšies 
priespauda.”

Kuo tauta šviečia
Iralų istorikai nesykį svars

tė, kodėl jų tauta švietė viso
kiais talentais ir visiems vadi-

(Nukelta į 4 psL)

Sovietinio pašėlimo neįmano
ma sulaikyti kalbom nei suma
žinti jo grėsmės. Kai kurie a-

Viršūnię susitikimas “taikos 
pokalbiam” vis dėlto neatme
tamas, kaip paaiškėjo po Mac- 
millano ir Eisenhoverio pasi
tarimų Washingtone. Dar tebe- 
tęsiama dagčių gesinėjimo po-

zemesnes.
Tą patį pasakojo ir “katalikiš

ku monarchistu” pramintas 
Maurras. Tautą sukuria gimimo 
vieta (tėviškė) ir praeities pali
kimai. Prie jų jis prideda ir 
bendrą kalbą. Aukštesnės tau
tos savaime turinčios aukštes
nę kultūrą ir turingesnę kalbą 
kurios išstumiančios iš istorijos 
atsilikėles. Vien tautinė kalba 
dar nepateisina reikalauti ir 
tautinės valstybės. Aukštos kul
tūros nesugebanti kurti* tauta 
neverta savo atskiro politinio 
kūno —tautinėsAalstybės.

Šitą ‘aukštesnių 
nių” tautų idėją ypač pamėgo 
vokiečiai kurių nacionalizmą ga
lima pradėti Liuteriu (1433- 
1546). Jis vokiečius išskyrė iš 
bendros katalikiškos Europos 
ir pasuko eiti savo “tautiniu” 
protestantizmo keliu. Savus 
“tautinius” tikėjimus susidarė

Forėi0» ■

Šveicaras svarsto tautybės ir 
valstybės idėjas

Kai kuruos iškrypimus euro
piečių galvojime pavaizduoja * 
Genevoje perniai išėjusi šveica
ro Petro Vergniaud ilgu pava
dinimu knyga: "Tautybės idė
ja ir savaimingos tautę nuotai
kos santykiai su valstybės id
ėja." Tai studija nacionalizmo 
teorijų įtakos tautinėm valsty
bėm,'kurios Vakarų Europą kū
rėsi 1890-1950 metų laikotarpy.

Tėvynės idėją jau svarstė i- 
talai Machiavelli (1469-1527) ir 
Vico (1668-1744). Pirmasis sa
vo veikale “D Principe” (Kuni
gaikštis) (1513) tautiečius ska
tino sujungti tuomet suskaldy
tą Italiją į vieną tautinę vals
tybę ir manė, kad darbą ge
riausia atliktų vienas valdovas, 
kurį mokė ‘makiaveliškos” po
litikos; tarp kitko, nevengti net 
žiaurumo ir klastos. Sakė: “Ki
lus reikalui ką nuskriausti, taip 
žiauriai skrausk, kad neberei
kėtų atkeršimo bijoti.” Vico sa
vo veikale ‘Naujo mokslo prin
cipai”, sulaukusio trijų laidų 
(1725, 1730 ir 1744), nustati
nėjo,. kas yra bendra visom tau
tom ir piešė tautų išsivystymo 
eigą.

Prantuzijoj idėja, kad tauta 
ištiktųjų tai valstybė, buvo la
bai gyva po pralaimėto vokie
čiam 1870 metų karo. Verg
niaud apsvarsto pažiūras E. Re
nato (1823-1892). 
(1862-1923) ir C. 
(1868-1948).

" Au kštesnės" i r 
tautos

Renanas manė, 
savaime skirstosi 
nes” ir “žemesnes”. Aukštesnės 
nustato žmonijos pažangą ir is
toriją. Tauta ne išimtinai vie
no kraujo žmonės, bet visi vie-

Nato konferencijos 
prabilo JAV gynybos sekreto
rius McElroy ir JAV karinių pa
jėgų vadai. Jie visi pabrėžia, 
kad Amerikos aviacija, atomi
nės bombos ir raketos yra di
delėje persvaroje prieš Sovietų 
Rusiją. “Jeigu ji pradėtų karą, 
Butų sutriuškinta”. Amerikos 
karinę persvarą pabrėžė adm. 
Arleigh Burke, gen. Maxwell 
D. Taylor, gen. Nathan F. 
Twining.

Ligi šiol tegirdėjome nusis- 
kundžiant ‘JAV atsilikimu” ir 
kritikavimu jos karinio pasiruo
šimo. Nauji pareiškimai visa ki
tokie. Kone visi laikraščiai nu
rodo, kad toka karinė kalba 
buvo išprovokuota nuolatinių 
Chruščiovo išsišokimų ir gra
sinimų. Dabar netiesioginiai 
jam pagrasoma. “Journal Ame
rican” kovo 30 įžanginiame ra
šo: “Rusija įsidėmėk”! Prime
na JAV atominių povandeninių 
laivų plaukiojimą po šiaurės 
lediniu vandenynu.

Amerika niekada karo nesie
kė ir jo nėžiebė. Jos politika— 
karo ugnies gesinimas. Bet kai 
nestoksta tarptautinių nusikal- 

litika, nors kaskart ji atrodo tėlių, kurie žaidžia su bombom, 
visai suprantamos yra pastan
gos, kad bombos sprogtų pa
čių karo žiebėjų rankose, jeigu 
jie to siekia.

ir anglai ir šveicarai (kalviniz- 
tną). Kryžiuočių ordinas, kuris, 
būdingu dr. A. Maceinos posa
kiu, nuo 1226 metų lietuviams 
nešė kryžių “ne iš to galo pa
ėmęs”, 1525 metais pats suklu
po prieš liuteranizmą ir padė
jo pagrindą nacionalistinei Prū
sijai ir vokiečių Reichams.

Tautos misija ir toisva
Vergniaud nepastebi poeto 

A. Mickevičiaus pažiūros, kad 
“aukštesniojo žmogaus” prie
spaudą kenčianti tauta, ištikrų- 
jų žmoniją atperkanti būsimai 
visų tautų brolijai. Nutyli ir ru
sų slavofilų idėjas, kurios ne- 
tapdino tautos su vastybe. Ru
sai Chomjakovas ir Aksakovas 
sakydavo, tauta tai ‘narod” 
(liaudis, žmonės), ne valstybė 
su jos policija, teismais ir val
dymo įstaigomis. Tautos širdi
mi esanti vidinė dvasios laisvė, 
kuri sukuria viską, kas laikoma 
tautos esme.. Valstybės vaidmo 
esąs antraeilis. Chomjakovas 
savo “Pastabose pasaulinei is
torijai” matęs amžiną dviejų 
principų kovą: Rusija ir Euro
pa, Rytai ir Vakarai, laisvė ir 
reikalas, dvasia ir medžiaga 
(materializmas).

Vidaus dvasios laisvėje tau
tos esmę kildinti rusus bene 
varė jų istorija, kurios metu 
valstybė vis “puto” — pilietį 
kaip asmenį vis menkindama. 
Rusas filosofas Berdejevas, an
glų kalba 1948 metais išėjusio
je knygoje “Rusiškoji idėja”, 
pasakoja: “Rusų tautos istorija 
griaudena savo skausmingumu. 
Joje yra kova prieš azijatų ant
plūdį ir totorių jungą: Valstybė 
amžinai įsigali ir visą gyvenimą 
užgula. Ateina Maskvos carų to-

Šokis aplink bombos dagtį '___
merikiečių laikraščiai teisingai 
pašteto, kad ir mažiausias So
vietų Sąjungos agresyvumo 
pristabdymas reikštų pradžią 
jos riedėjimo atgalios, o kartu 
ir bolševizmo trupėjimą. Dėl to 
bolševikam reikia vis naujų ug
nies židinių: Berlyne, Irake, Ti
bete....

Berlynas pasirodęs pavojin
giausia bombos dagtimi. Nė 
pats Chruščiovas nesitikėjęs, 
kad vakariečiai taip užsispirs, 
o jam nebus kelio atgal. Dėl 
to Macmillanas įtikinėjo 
Eisenhovverį, kad reikia duoti 
Sovietų Sąjungai progos “pasi
traukti nenukentėjus”. Taig£, 
vėl eiti į konferencijų kalbas, 
kad neimtų kalbėti generolai.

Tautiškumas ir nacionalizmas 
“lietuvių ‘ Kalbos Vadovo” 

siūlomas “tautiškumas” neapi
ma viso karščio, kuris glūdi žo
dyje “nacionalizmas”, ši nuo
taika yn paskutinių poros — 
trejeto šimtmečių Europos is
torijos padaras, dabar užkūręs 
Aziją ir Afriką. 'Prancūzų re
voliucija (1789) bene jį smar
kiausia pakurstė. Dr. A. Alsei
ka savo “Lietuvių tautinė idė
ja istorijos šviesioje” (Vilniu
je, 1924) sako: “Prancūzų re
voliucijos šūkiai įgijo gilesnės 
prasmės filosofo Kanto dėka. 
Jis teigė, kad visi žmonės, šio
kie ar tokie, yra lygūs teisė
mis kultūrai, laisvei ir laimei, 
todėl aišku, ir visos tautos, di
delės ir mažos, turi lygių teisių 
savo kultūrai, laisvei ir lygy-

Tarptautinaa įtempimas, ku
ris po praėjusio karo nepraei
na, o vis labiau įsitempia, prieš 
penketą metų viename vokie
čių laikraštyje buvo palygintas 
su šokiu aplink bombos dagtį.

Karikatūra vaizdavo didelę 
bombą, prikaišiotą dagčių — 

susuktų virvelių. Aplink ją šo
ka trys vyrai ir viena moteris. 
Vienas vyriškis tas dagtis vis 
degioja, o kiti du stengiasi už
minti ir užgesinti Moteris ne 
deginėjo nei gesina, o tiktai 
saugos, kad ugnis jos rūbo ne
padegtų. Jai labiau patiktų, kad 
tie trys vyriškiai su ja žaistų, 
o ne su ugnimi Iš jos ranki
nuko kyšo doleris, svaras ir 
rublis, o tary tų vytinių leng
vai atpažįsti amerikietį, anglą O jie jau prašneko gal ir są- 
ir rusą. Ta moteris pavaizduo
ta prancūze. : -- -' • -. --

Tuo vaizdu laikraščio norė
ta pasakyti, kad Sovietų Sąjun
ga karo ugnį tebekursto, Ame
rika ir Anglija stengiasi gesin
ti, o Prancūzija tėra susirūpi
nusi, kad jos pačios namai ne
užsidegtų. Tuo metu ii stengėsi 
išlaikyti vidurį tarp Rytų ir Va
karų, kad ir piriklausydama pa
ti Vakaram.

šiandieną tuo reikalu daugiau 
yra susirūpinusi Anglija. Mac
millanas bando būti tarpininku 
tarp Chruščiovo ir Eisenhowe- 
rio. Chruščiovas tebešoka su ug 
nimi apie bombą. Tuo tarpu 
Amerikai, kaip George E. So- 
kolsky pažymi, Chruščiovo “gra
sinimai yra jau pabodę”. Pra
eina kantrybė ir noras deginto
ją tik už rankos prilaikyti; 
bręsto nusiteikimas nusikaltė
liui duoti per pirštus. “Ameri
kiečiai nenori, kad jų preziden
tas iš viso kalbėtųsi Su muži-
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Pelytos TVlogodane

ir Danijoje. Jis gyveno kitame 
barake, bet atsiradus progai, 
ateidavo pas mus ir ką papasa
kodavo iš Kristaus kančios ir 
šv. Rašto. Pasakojimai buvo į- 
domūs, vaizdingi. Jis mokėjo 
prieiti prie žmonių, rasti jiems 
atitinkamą paguodis žodį rei-

(3)
Jis vadinosi Verneriu ir ru

siškai tilo metu mokėjo tik at
skirus žodžius. Aš gi mokėjau 
vaškai tiek, kad galėjau su

- juo susikalbėti. Jis prie manęs 
prisirišo, ir drauge, dalinomės šventėm turėtume šiek tiek so- išėjęs iš visų stovyklų, sužino-

Pasnininkauti čia nebuvo kiamu momentu.

atprasti rūkyti. Aš sugebėjau 
tik iš trečio karto numesti rū
kymą ir turiu pasakyti, kad tai 
padaryti yra baisiai sunku. Nor
maliom gyvenimo sąlygom tai 
padaryti lengviau.

PasisvaikšČiojimo metu lietu
viai susitikdavo ir pasitardavo.

Trumpai pasimeldėm, prašy
dami Prisikėlusį Kristų stipry
bės šiame sunkiame kelyje, kad 
kantriai ir tykiai čia ištver
tume ir galėtume si/aukti taip 
trokštamos laisvės. .

Turbūt niekur žmonės taip 
karštai nesimeldžia, kaip re-

Jeigu žmo-
Tą ryta mes net nusiprausėm nės normaliame gyvenime kiek tokių vargo brolių kaip

ir kiekvienas tam reikalui su- būtų.taip arti su Dievu tik- mes, praleidoiPanašiai Velykas

šventėm mudu su Vemeru 
įsigijom litro talpos ameriko
niškų konservų dėžutę. Tai bu
vo turtas, kurį nekiekvienas ga
lėjo turėti. Tokius daiktus atim
davo ir per kratas. Oficialiai 
nebuvo uždrausta laikyti tokius 
daiktus, bet per kratas daž-

- laisvėje.Taip ir nutarėm Velykų pir- niausiai juos atimdavo, 
prasmės, nes visos mūsų dienos Su juo praleidom daug valan- mą dieną 
buvo pasninkas. Vistiek nu- dų. Jo pasakojimai apie Suomi- 
tarėm -dvi savaites prieš Vely- ją, Skandinaviją, kur jis buvo 
kas kas trečią dieną dviese vai- išvažinėjęs, mums buvo savotiš 
gyti vieną duonos davinį, kad kos geografijos pamokos. (Jau

visi susirinkti 
į vieną baraką ir nors trum
pa malda, susikaupimu atžymė
ti šventes, savo mintimis pa
būti Lietuvoje.

Išaušo 1949 metų Velykų ry-

vergų stovykloje. Toks bend
ras susirinkimas, ir malda 
mus kažkaip atgaivino ir sustip 
rino. Estų pastorius, nors ir ne
supratęs mūsų maldos ir gies
mės žodžių, suprato jų prasmę 
ir pasakė trumpą prakalbėlę ru 
šiškat

Tai buvo mūsų Velykos. O

uuiiį taip cuu ou vrvvu, r------- i-----------------
riausiai gyvenimas būtų žymiai Karagandos, Uchtos, Marylsko, 
gražesnis. Gaila, kad visa tai Vorkutos, čukotkos, Tasčeno, 
surpamta, patekę į vargą.

Mūsų Velykų pusryčiai truko

naudojom litrą vandens. Pus
ryčių nevalgėm bendroje val
gykloje. Sriubas išmainėm į 
arbatą, supylėm ją į dėžutę, pa
siėmėm miįn skirtos pusę sil- neilgai. Tada užsirūkėme. Kaip 

paprastai, vieną susuktuką rū- 
kėm dviese.

Pasivaikščiojimu laiku visi 
lietuviai susirinko į vieną bara
ką, trumpai pasimeldėm, sugie
dojom “Per Tavo šventą Prisi
kėlimą”, tradicinę “Marija, Ma
rija”, ir visas iškilmes baigėm

Archangelsko srityse ir kitose 
Tarybų Sąjungos stovyklose, 
kur vargas ir skurdas buvo vie
nodas. Tai nebuvo mūsų pas
kutinės Velykos, praleistos ver
gų stovykloje. Dar ir dabar mi
lijonai žmonių, jų tarpe tūks
tančiai lietuvių, panašiose, o gal 
ret ir blogesnėse sąlygose at- 
švenčia Velykas.

Pagaliau atlikau savo skirtą 
bausmę. Atėjo toji diena, apie 

________ , , kurią buvo daug galvota alka- 
nebuvo, bet dažnai pasireikš^ šiuo atveju ypatingai stiprino, pats tai pergyveno. Kalėjimo, gas, sniegas — jokio pavasario ^uiusni^. j^uai nerauuni un- Mūsų moterys ir mergaitės, nojnjg naktimis. Pūgoje ir dar-
davo jo charakteringa vokiška Dažnai imdavau į rankas dar persiuntimo punkte, rūkymas žymių. Bet mūsų širdyse buvo *amil žodžių. Akys prisipildė esančios kaimyninėje zonoje, svajojau apie tokią dieną,
galvosena. - Lukiškio kalėjime B duonos pa- kažkaip sutrumpindavo* laiką, pavasaris. Mūsų išbalę veidai ašarų. kaž kokiu būdu sugebėjo at-

Verneris pasirodė taip pat darytą rožančių, Tėvo Bieliūno, paįvairindavo monotoniją, nėr- atrodė šviesesni,
vus nuramindavo atitraukdavo linksmesni. Sveikonome vienas
nuo įkyrių minčių. kitą, linkėdami sulaukti prisi-

Stovykloje, kada žmogus jau kėilmo naujam gyvenimui, iš-
skurdo, paniekini-

visais vargais. Gulėdavom vie- čiau pavalgyti. Taip pat nore- jau, kad jis mirė buvusioje tas. Negirdėjome džiugių var
nas šalia kito. Iš turimų mai- jom už sutaupytą duoną įsigy- Kanjono švino kasykloje). pų. Be mūsų lietuvių niekas čia 

. šventėm jau turėjom po dė- daugiau ir nežinojo, kad šian- 
žutę tabako (machorkės). Daug dien visas pasaulis švenčia Ve- 
kam gali atrodyti beprotiška lykas. Diena niekuo neisisky- 
mainyti duoną į rūkalus. Ir rė nuo kitų čia praleistų die- dienų duonos davinį, dvi pu- 
man dabar, kai 7 metus nebe- nų. Pakėlė kaip paprastai 6 v. sės silkės ir maždaug litrą van- 

vom savo gyvenimą, svarstyda- bar reikėjo dalytis įrašiau, rūkau, taip atrodo. Bet anuo ryto, ir prasidėjo vėl tas pats, dens.
mi padėtį. Ginčydavomės ir pa- Taip kartais norėjosi atsisakyti laiku buvo kitaip. Ką reiškia kas būdavo kiekvieną dieną. "n vi
saulėžiūroe klausimais. Nors savo sumanymų, bet suėmėm būti alkanam ir neturėti rūky- Gamta labiau priminė Kalė- . *. L T.
esminių skirtumų tarp mūsų save ir išlaikėm. Malda mus ti, gali suprasti tik tas, kuris das, nei Velykas. Aplinkui snie- *. JL ? Lietuvos mmnu.

----- ---- - ■ F l r skausmas. Kalbai neradom tin-

šiukų pasidarydavom pagalvius, ti šiek tiek rūkalų.
vieną vatinuką paskišdavom po Taip ir pradėjom pasninkau-
šonais, kitu užsiklodavote. ti ir taupyti duoną. O tai bu-

Sugulę dar ilgai kalbėdavo- vo sunku, nes ir vienam duo- 
mės, viens kitam papsakoda- nos davinio yra permaža. Da-

kės ir grįžom į baraką.

Ant gultos lentų patiesėm 
vieną iš dviejų rankšluosčių,

esąs katalikas, ir abudu nu- SJ, palaimintą
sprendėm šiose sąlygose kaip Susipažinau su estų evangeli- 
nors atžymėti Velykas. Ką mes kų pastorium H., vienos Estijos 
galėjome padaryti, kad 
neturėjom?

nieko salės klebonu. Tai išsilavinęs
žmogus, studijavęs Vokietijoje

turi užsiėmimą, dažniausiai bū- bristi iš 
na nuvargintas, yra lengviau mo.

. kada gyvensi be jokios normos
džiugesni, Sunku apsaJcytj! kas tuo me. 5™ ild sočiai Pavalgysi juodos

tu dėjosi kiekvieno viduje, bet 
buvo ir truputis džiaugsmo, jog 
dar esame gyvi, dar galime ir 
taip elgetiškai atšvęsti Velykas.

viešai perskaitytas. Ir jos savo duonos, kada galėsi pasėdėti 
maldose jungėsi su mumis. prje gįjtos krosnies. Jau vien

Po to prasidėjo sveikinimai dėl to norėjosi sulaukti lais- 
ir linkėjimai, linksmi pasikal- vės.
bėjimai. Užmiršome, kad esame (bus daugiau)
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EV6RY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

K. JAKIMAITIS
ĖVergreen 7-215535 So. 8th Street
Resid. Illinois 8-7118Brooklyn II, N. Y.

RAMO PROGRAMA

LAISVES VARPAS

Bet štai prasivėrė tyliai durys 
ir įėjo generalvikaras prel J.

att tomo, 
pito vys- 
B skiria-

WKOX, 1190 kiloeykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 Ugi 3 vai. popiet

Lietuvių RmHo programa iš stoties WLYN, 1360 ban
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių fitoų santraukos* dai
nos* muzika* ir “Magduies pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis i Baltie Floriste gSHo bei do
vaną krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0480. Ten gaunamas ir “Darbtatakas”.

sau oomoą nešioji!
Kai prel Juos tyliai pa- 

aiškino,.jog »š atvykęs norėda
mas pasitarnauti, vyskupo to
nas gerokai pasikeitė- Sužino-

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood* Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel HYacmt 7-4677

BROCKTON 18* MASS* 
Tel JUniper 6-7209

4. Varžybose gali dalyvauti 
visi mokiniai, kurie lanko pra
džios bei aukštesnių lituanisti
nių dalykų mokyklas arba re
guliarioje pamokų lentelėje ar
ba šeštadieniais arba tie, kurie 
dėl rimtų priežasčių mokyklų 
negali lankyti, kiekvienais me
tais dalyvauja .vasaros jaunimo 
stovyklose.

5. Pačios varžybos susidaro 
iš trijų tarpsnių:

a — Pirmines varžybas pra
veda kiekviena lietuviška mo
kykla iki šių metų gegužės 24 
ir tai taip, kad i$ kiekvienos 

(ftakelta j^jjųsLĮ, _ /.

Aiškinu, jog tikiuosi gauti 
exit-vizą sausio pradžioje. 0 jis 
numoja ranka:

— Man rodosi, kad greitai iš
vyksi, tačiau ne į Ameriką, o 
į Sibirą. Vyksi ten paruošti 
mums kelio.

Valandėlę • patylėjęs, pataria:
— Netiek svarbu, kur išvyksi 

kiek svarbu, kad visur keltumei 
Lietuvos vardą. Prisimenu, kai 
dalyvavau eucharistiniame kon- 
greses Budapešte Vengrijoje. 
Traukiniui sustojus, užpuolė 
laikraščių korespondentai visus 
aukštesnius dvasiškius su įvai
riais klausimais. Klausia ir ma-

Tyčia atsakau netiesiogiai: 
90 proc. katalikai.'

Kadangi tuo laiku visi Buda
pešte kalbėjo apie kardinolus, 
va manęs kaišia:

— Ar Lietuva turi kardinolą?
Atsakiau: .
—Tuoj tarto!1

Už kelių valandų stebėjausi, 
kokiomis didelėmis raidėmis 
Lietuva minima laikraščiuose.

Kiek patylėjęs, vyskupas tę-

(atkelta iš 3 psL) 
namo renesanso metu pati ne
turėdama tautinės valstybės ir 
politiškai suskaldyta? Truputį 
paaiškina anglas istorikas HA 
L. Fisher savo “Europos istori
joj” Jis sako: ‘Europos civili
zacija yra ne tiek tautinio krau
jo, kiek bendrų minčių, žygių 
ir tikybinių siekimų sukurtas 
dalykas. Kiekviena Europos tau
ta čia savo įnašą davė. Todėl 
Europa ir yra tokia įdomi. Jos

VYSK. K. PALTAROKAS 
švente 60 metų sukaktį.

Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacija yra įsitikinu
si, kad katalikiškos. akcijos 
branduolys yra parapija, apie 
kurią koncentruojasi ne tik re
liginė, bet ir tautinė gyvybė. 
Federacija, pirmoje eilėje kaipo 
pasauliečių apaštalavimo orga
nizacija, nori parapijų klebo
nams padėti, talkininkauti. Kuo 
daugiau parapijiečių temokės 
vien angliškai, pamiršdami sa
vo gimtąją kalbą, tuo didesnis 
pavojus susidarys tautinėms 
parapijoms.

Amerikos. Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija, atjausda- 
ma lietuvių klebonų susirūpini
mą gimtosios kalbos nykimu, 
pilnai įvertindama lietuviškų pa
rapijinių mokyklų vaidmenį ka
talikybei ir lietuvybei pa
laikyti, visišką pasišventimą 
seselių ir pasauliečių mokyto
jų ir norėdama paskatinti jau
nąją kartą nepamiršti visa tai, 
kas yra šventa, kas lietuviška, 
skelbia visose Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

munistų partiją labai stropiai 
atrenkami nariai. Tačiau kas 
keli metai vis atsiranda nukry
pimų nuo partijos linijos, — 
ir tada tenka daryti' ‘partijos 
valymą’. Tačiau ‘partijos valy- jęs, kad tiktai rytoj išvykstu, 
mo’ faktas jokiu būdu neįrodo 
partijos sekretoriaus nukrypi
mo....”

nedaro: ji auga nepastebima 
kaip žolė.” Kitais žodžiais /‘auk
štesnių” tautų ir ‘didvyrių” 
vaidmuo antraeilis. Ką Dievas 
sukūrė, Dievas ir išaugina.

“Tautinis atsparumas glūdi 
mūsų prigimtyje”, —teigia dr. 
A. Maceina. Kodėl? Esame eu
ropiečiai, užsigrūdinę ir užkie
tėję turėti savo spalvą ir ant- 
spalvius “esame kietaspran
džiai”, savos tautinės dvasios 
žmonės. Teisingai tad pabrėžia 
vokietis prof. Werner Jaeger, 
trijų tomų veikale “Graikų kul
tūros idealai”, kad “vienintelis 
pastovus dalykas istorijoje yra 
dvasia”.

gauti visose geriausiose Vaka
rų Europos sostinių krautuvė
se. ‘Maisto’ akcinės bendrovės 
penki fabrikai (Kaune, Klaipė
doj, Panevėžy,. Tauragėje ir 
Šiauliuose) gamino bekono, gal
vijų, veršių ir avių, mėsą eks
portui. Trys cukraus fabrikai 
(Marijampolėj, Pavenčiuos ir 
Panevėžyje) pagamino cukraus 
pakankamai savo kraštui ir lik
davo eksportui. Jeigu cukrų ar 
kitus ūkio gaminius importuo
davo, tai tik dėl to, kad su kai 
kuriais kraštais to reikalavo 
prekybos sutartys.

Saldainių ‘Tilkos’, ‘Rūtos’, 
‘Birutės’ ir kiti fabrikai paga
mindavo labai aukštos kokybės 
saldainių savam kraštui ir eks
portui. Jeigu kraštas gali paga
minti kurių nors gėrybių eks
portui, tai reiškia, kad jis tų 

pakankamai pagamina 
krašto gyventojų var- 
esant laisvos gamybos 
krašte.

čiams mokytojams, kurie dės
to lituanistinius dalykus. Fede
racijos apskričiai ir skyriai var
žybų programom sudaryti, var
žybų dalyvius išegzaminuoti, 
kviečia vietos mokytojus se
seles ir pasauliečius.

3. Lituanistinių dalykų var
žybos susideda iš šių dalykų: 
tikybos (ypatingai tai, kas lie
čia lietuvių šventoves, lietuvių 
religinius papročius ir pana
šiai), liet, kalbos, lietuvių litera
tūros, Lietuvos bei Amerikos 
lietuvių istorijos, Lietuvos geo- 
grafjos_ ir tai pagal klases 
išeito mokslo Tnetū kūrsb?

pasisakė norįs su manimi pasi
šnekėti ir pakvietė toliau — į 
storąjį saficną. Žinoma, ir man 
pačiam labai rūpėjo pasikalbė
ti sū vyskupu, nes jau buvo 
priartėjęs man aukštesniųjų 
šventimų laikas.

širdelė daužėsi mano krūti
nėje. Tiesa, nuo pat pirmosios 
gimnazijos klasės stebėjau vys
kupą sumoje, gegužinių pamal
dų metu katedroje. Iš jo ran- nų prikelti?, 
kų priėmiau Sutvirtinimo sak
ramentą. Vėliau, būdamas se
minaristu, asistavau atostogų 
metu jam pamaldose, , keletą 
kartų girdėjau jo konferenci
jas alumnams. Tokia didinga jo 
eisena, viską persmeigiančios 
akys, ypatingas kalbėjimo bū
das. Lyg baisu ir priartėti.

Jau ir salione. Nedelsdamas 
vyskupas paklausia:

— Tai kada išvyksti į Ame-

Pamažu baimė išnyko mano 
krūtinėje, atsirado džiaugsmas 
būti kartu, mintimis dalintis, 
pasimokyti. Vien arčiau susiti
kus/ pastebi vyskupo asmeny
bės pranašumą. Bet verčiau 
kausykimės vyskupo b^lso:

(Bus daugiau)

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

— Gražu yra pamatyti pasau
lį ir parsinešti, kas gera. Iš 
knygų visko nepažinsi- Plates
niam akiračiui reikia pasivaži
nėti po Europą; reikia* pamaty
ti ir Ameriką. Nenoromis skir
davau į semnariją profesorius, 
kurių .mokslas vien iš knygų. 
Bet visada reikia grįžti namo. 
Lietuvybė išliks tik savoje že
mėje. Kitur ji ilgainiui išnyks. 
Prisimenu, kai Juozas Laučka 
vyko į Ameriką Vjčių organiza
cijos sustiprinti, tada jo pa
klausiau:

— Juozai, ar važiuoji lavo-

brėžtas europietiškas atkaklu
mas tris jau kartus stiprino 
mūsų dvasią ir padėjo atsilaiky
ti prieš kryžiuočius, lenkus ir 
rusus.” Galinga, turtinga ir di
delė” rusų valstybė nepaveikė 
lietuvių, bet, matyti, neišrovė 
ir rusų tautoje krikščioniško 
žmoniškumo šaknų, kurias pa
vaizduoja tokią audrą diktatū
roje sukėlusi Pasternako apysa
ka. Autorius (turbūt, į Tolsto
jaus ‘Karas ir taika” nusižiū- 

civilizacijos pobūdis ne toks rėjęs?) sako: “Istorijos. niekas 
kaip senovės žydų, dabarties in
dų ir kinų. Tą pobūdį tirti pra
dėję, tuojau pastebim, kad jis 
mūsų akyse sumirga tūkstan
čiais spalvų ir antspalvių. Tau
ta skiriasi nuo tautos, kraštas 
nuo krašto, parapija nuo para
pijos. Spalvos nesusilieja, ne
žiūrint napoleoniškų pastangų 
bendrą santvarką užkarti. Vis 
kliudo energinga užkietėjusių 
europiečių savo nuotaika.

Lietuvių tautos atsparumas
Su dideliu dėmesiu skaičiau 

“Darbininke” perspausdintą dr. 
A. Maceinos strp. “Mūsų kai
mynų klaidos” (vasario 20). 
Man paaiškėjo, kad Fisherio pa

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilecydes — Medfortf, Mase.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranežti, tai asmeniškai iduokite ar siuskite 
vedini ANTANUI F. KNEE2IU1 — IlffcnsnMn Radfo Bear, M CM- 
tace SL, Norwbod, Mass Skyriai: Utkuaniaa Farnfture Ca. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markęt, 187 Webster Avė, Ūam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1448; SOutt Dosten 8-4418 ar 
8-1S44; KIrkiaad 7-8538.

gų seminarijojeišlaikyti semes
trinius egzaminus, tad pradėjau 
š<ek tiėk anį^sĮpau Kalėdų atos
togas Panevėžyje. Besiruošda
mas aukšti rytą vykti pas drau
gus į Kupiškį, užsukau dar į 
Panevėžio vyskupijos kuriją 
(kanceliariją), gal bus laiškų į 
tą pusę. Mat, paštu laiškus silps
ti ilgai trunka ir kartais adre
sato visai nepasiekia.

Pasispaudęs portfelį po pažas 
tinti, kiūtinu pro marijonų baž
nytėlę į vyskupo namus. Ten 
raštinėje randu besidarbuojan
tį Venceslavą Kartečių. Nuo
širdžiai pasisveikinęs padeda 
jis valandėlei raštus į šalį, ža
da man kai ką įdomaus papa
sakoti. Laikai juk įtempti: pe
reitą savaitę suimti vysk. T. 
Matulionis ir vysk. Pr. Rama
nauskas; gi vysk. V. Borisevi- 
čius jau kuris laikas kaip ka
linamas.

Gerasis kunigas pusbalsiai 
pasakoja, kad prieš keletą die
nų vėlai naktį rusai atvyko su 
lengva mažina ir išsivežė vys
kupą Kazimierą Paltaroką. Ta
čiau po 3-4 valandų jį sugrąži
no. Tik vakar vyskupas pasi
pasakojęs apie aną naktį. Jį 
slaptoji policija kaltinusi, kad 
vadovaująs pogrindžiui. Vysku
pas griežtai išsigynęs ir parei
kalavęs įrodymų. MGB-istai sa
kė: “Mes suėmėm visą eilę ku
nigų, kurie dirbo pogrindyje. 
Tu esi jų vyskupas. Kokie jie 

į toks ir tu pats!” Vyskupui 
teko greitai griebtis diplomati
jos. Jis užklausęs, kiek jo ku
nigų esą suimtų. Tuo laiku bu-

ir savo 
tojimui, 
sistemai

Plytų gamybos akcinė bendro 
vė ‘Palemonas’, mašinų, fabri
kas ‘Nemunas’, špižio ir vario 
liekykla ‘Kapitalas’ aprūpino 
reikiamomis Lietuvos ūkio ma
šinomis, nors jų visoms sri
tims gal dar ir nepakako.

Alaus ir degtinės gamyklų 
aukštos kokybės išdirbiniai liū- 
dijo apie šioms sritims pakan
kamą žaliavų kiekį ir jų aukš
tą kokybę. Smulkiosios pramo
nės išdirbinių, kaip muilo, kra
kmolo, celiuliozės, popierio. 
parfumerijos, dažų, farmacijos 
aliejam ir tt. fabrikai augo ir 
gamino aukštos kokybės pre-

Besikalbant su lietuviais, at
vykusiais iš Lietuvos į šį kraš
tą prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ar tuojau po jo, tenka nugirsti 
neteisingą nuomonę apie Lietu
vos ūkinę padėtį. Ateiviams po 
antrojo pasaulinio karo dažnai 
tenka nemaloniai išgyventi ne
teisingus teigimus, kad nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo 
laikais buvęs labai skurdus gy
venimas, nebuvę pakankamai 
maisto, drabužių, pramonės ga
minių, švietimo įstaigų ir k.

čia norima pateikti šiek tiek 
bendrų žinių tiems, kurie netu
rėjo progos matyt nepriklauso
mo* Lietuvos ūkinio bei kultū
rinio gyvenimo kilimo, žinoma, 
jeigu kas atvykęs į šį kraštą iš 
Lietuvos prieš 50-60 metų ma
no, kad ir 1920-1940 metais Lie
tuvoje ekonominė gerovė bu
vo tokia pat, kokią jis paliko, 
tas lygiai taip pat klystų kaip 
ir sakydamas, kad Amerika per gėrybių 
50 metų nepadarė jokios pa
žangos.

Lietuva savo nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpyje padarė 
didelę pctongą ir savo ekono- 
mMU bei kultūrinių gyvenimu 
galėjo lygintis su visomis Va
karę Europos valstybėmis.

Medžio apdirbimo pramonė 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
gamino pakankamą kiekį kraš
te vartojamų dalykų, o lyddų 
.dirbtuvės žinomos buvo ir už
sieniuose savo gaminių aukšta 
kokybe ir gražiu stiliumi

‘Kauno Audinių’, ‘Drobės’ ir 
kiti fabrikai pagamino aukštos 
rūšies medžiagų rūbams kraštui 
ir eksportui.

Odų apdirbimo pramonė 
(Frenkelio fabrikas Šiauliuose 
ir kt.) buvo taip pat puikiai iš
vystę savo gamybą.

švietimas. Jeigu trijų milijo
nų tauta galėjo turėti du uni
versitetus (Vilniuje- ii* Kaune), 
Žemės ūkio Akademiją (Dotnu
voje), Prekybos Institutą (Klai
pėdoje), Valstybinę Konservato
riją (Kaune,) Veterinatorijos A- 
kademiją (Kaune), Technikos 
Institutą (Kaune), Karo moky
klą, Aukšt. karininkų kursus 
(Kaune), valstybinį teatrą ir o- 
perą Kaune ir Vilniuje, Valsty
binį radiofoną, mokytojų ir ku
nigų seminarijas, amatų moky
klas, gimnazijas ir kitas vidur- 
ries mokyklas kiekviename aps
krities mieste, privalomą pra
džios mokslą, tai liudijimas, kad 
Lietuva švietimo srityje buvo 
lygioje padėtyje su kitomis Va
karų pasaulio tautomis.

Visi Šie bendri daviniai liudi
ja, kad nepriklausomos Lietuvos 
ekonominis ir kultūrinis gyve
nimas buvo aukšto lygio, o tie, 
kuriems teko-daimė jame gy
venti ar bent kartas nuo karto 
atvažiuoti, matė, kokią didelę 
pažangą visose srityse darė mū 
sų miela ir brangi tėvynė Lie
tuva.

LITUANISTINIU DALYKŲ 
VARŽYBAS.

1. Gavus pritarimą vietos lie
tuvių klebonų; kurie yra pak
viečiami tas varžybas globoti, 
pačias varžybas praveda Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos apskritys bei sky
riai, prisilaikydami žemiau skel
biamų taisyklių.

2. Per varžybas mes norime 
padėti ir seselėms ir pasaulie-

Mabto UetavtM ūkininkai 
pagamino tiek, kad jo nepajė
gė savas kraštas sunaudoti. Di
deli kiekiai Lietuvos ūkio ga
minių buvo eksportuojama į 
AnfcHfe, Vokietiją, į tą pačią 
Ameriką ir kitas kraštas. Grū
dais pienas ir mėsos gaminiai 
buvo Lietuvos prekybos su už
sieniu pagrindiniai dalykai Pie 
nocentra gaminto Karvutės’ 
sviesto ar sūrio galima buvo

— B Jkur?
Atsakau:.
— B Liėtavos.
Kiek pagMvpję, vėl klausia:
— Kiek Lietuvoje gyvento-



Lietovo6,laiškuose beveik nie
ko negalima rasti a$e bolševi
kų sudarytas ten gyvenimo są
lygas, nes tarybinė valdžia to

je Lietuvoje. O kiĮiyyi
■r-~ - -o -L,g " ’įluCStvvl BtlOUp
p^ujįĮ žinių ir tadQMB£-
progų ja BH*L Mh

Oskaro V. Milašiaus min
ties 20 metų sukaktims minė
jimas Paryžiuje, susilaukė dide- 
lio atgarsio. Apie tai rašė stam? 
bieji laikraščiai, kaip “Le Fig» 
ro” ir k. Minėjimą ruošė Lietu
vos ministeris Prancūzijoje dri. 
St. Bačkis.

ka ieškoti aplinkiniais kebais. nių iš Lietuvos

šaltinis yra pasakojimai prava
žiuojančių per okupuotą Lietu- 
vąžmotoų, kurie vėliau atvyks
ta į Vakarus. Ypatingai yra

kitu keliu prasiveržiančių per

išnaudoti tą mūsų pasiilgimą 
raudonosios propagandos tiks
lams ir pakišti kartais tokių 'in
formacijų, kurios yra skirtos 
tik užsienių klaidinimui.

dMNMfeo įtakos etsiribeti.
Jveoarant jonų priekaištų 

tiems tautiečiams, kurie atvy
kę iš pavergtos Lietuvos į laię- 
vąjj pasaulįyra pasidalinę sr' 
lietuvių išeivija jų tarimomft 
žiniomis apie padėti Letuvojė, 
tenka vis tik palinkėti, kad a- 
teityje tose tintose būtų ven
giama bet kurių apibendrinimų, 
ypač tokių, kurie kvepia bend-
ros padėties nndaffinimą O

— Nashua, N.H., gavėnios 
rekolekcijas pravedė T. Gedi
minas Jočys, O.F.M., iš Ken- 
nebunkport, Me. žmonės noriai 
misijas lankė.

“Eltos” informacijos jau se
niai renka tuos pasakojimus ir 
perduoda savo biuleteniuose lie
tuvių spaudai laisvajame pasau
lyje. Išeivijos spaudos skaityto
jams jie sudaro bene mėgia
miausius laikraščių puslapius. 
O kai tie, prasiveržę iš anapus 
geležinės uždangos tautiečiai 
atvyksta į Ameriką, gausios 
šiame krašte lietuvių kolonijos 
varžosi, dėl jų pasirodymų ir

derina su mums jau gerai žino
mu Lietuvos okupacijos vaizdu,

muose.

—Juozui Paojkšteliiui, lietu- 
vių rašytojui šiemet suėjo 60 
metų. Gyvena Kėdainiuose, iš- 
ėjęs į pensiją. Jis beveik visą 
savo amžių Kėdainiuose pramo- ? 
kytojavo.

—Marija Vasiliauskaitė mirė 
kovo 18. Palaidota Mount Au- s 
bum, Mass., kapinėse. Jos se
suo gyvena Chicagoje.

— Lietuvię v«t. gydytoję 
draugija, kurios būstinė yra 
Chicagoje, turi apie 70 narių. 
Pirmininkas yra dr. L. Kriau- 
čeliūnas, vicepirm. dr. P. Gai- 
liūnas, sekr. dr. S. Sarbys. <

— Vladas Putvinskas-Putvys, 
Šaulių Sąjungos Lietuvoj kū
rėjas ir ideologas, yra miręs 
•prieš 30 metų. - Vientur kttiif' 2 
yra ruošiami jo mirties minė
jimai.

— Petras Jurgaitis, buvęš 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas, mirė Clevekmdė kovo 19. 
—Irena Kalėdinskaitė (Kelly), 

turinti gražų ir stiprų balsą, Lo
jolos universiteto Chicagoje 
pakviesta dainuoti operetės pa
statyme gegužės mėn. Ligi šiol 
ji gražiai reiškėsi kaip solistė ir 
vaidintoja operetėse, statomo
se Fenwick auditorijoje.

— Dr. Jurgis Brazaitis, 52 
metų, kovo 21 mirė Chicagoje. 
Jis buvo kilęs iš Mažosios Lie
tuvos. Jo gimtinė — Slengiai 
prie pat Klaipėdos. Aukštuo
sius mokslus ėjo Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Anglijoje. Buvo 
Vilniaus universiteto profeso
rius ir dirbo Finansų ministe
rijoje. Pasitraukęs iš Lietuvos, 
gyveno Vokietijoje ir Ameriko
je, kur profesoriavo Buena Vis
ta College, Storm Lake, la. Pa
skutiniu laiku dirbo Chicagoje 
nuosavybių pirkimo ir pardavi
mo biznyje.

dėtį Lietuvoj* raiida artinti 
kritiškai? -

infonnacij^ patys’pasaiotojri U™* “u!et“ y~, BENDRUOMEN£S VALDYBA DETROITE
neturėjo galimumo patikrint);, 
ką jie kalbėjo. Ne visada paša- - 
kotojai paduoda žinias tik apie 
tokius dalykus, kuriuos jie patys 
yra matę ar girdėję. Dažnai per 
pasakoja iš kitų girdėtus daly
kus, o kai kada tik spėlioja. 
Tad visokie jų daromi padėties 
Lietuvoje apibendrinimai gali .___ ____ _ m w
būti irnetikrj. Tuo-, labiau, kad - •pojtia informacija yra tiesiog 
kekvienas pasakotojas iš Lietu- priešinga bolševikų nusistaty- 

mui religijos atžvilgiu.
Sunku taip pat patikėti žinia, 

kad Vilniuje bolševikai nuėmė 
rusiškus gatvių pavadinimus ir 
paliko tik lietuviškus? Iš tos in
formacijos reiktų darytis išva
dą, kad bolševikai ar jau ap
leido Vilnių, arba pramoko lie
tuviškai ir atsisako nuo toles
nio Lietuvos rusinimo. Tai vis 
niekuo nepagrįsti, nudailinimai, 
kurių tikslas parodyti bolševikų 
evoliuciją į gerą pusę. Tuo da-

Kat kurio pavyzdžiai.
Vienas grįžęs iš tremties Si

bire yra papasakojęs, kad ten 
esančios steigiamos lietuviškos 
parapijos. Atseit, religija ne tik 
nėra persekiojama, bet tikin
tiems leidžiama net organizuo
tai reikštis, statant maldos na
mus, kviečiant kunigus ir t,t

Kovo 15 visuotiniame apy- Algis Barakauskas, švietimo rei 
linkės susirinkime buvo išrink- kalų vedėjas Albertas Misiūnas, 
ta nauja JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės val
dyba, kuri pareigomis pasiskirs 
tė tokiu būdu: pirmininkas Vy
tautas Kutkus, vicepirmininkas 
ir socialinių reikalų vedėjas Al 
fonsas Gilvydis, sekretorius

iždininkas Kazys Veikutis, na
rių telkimo vedėjas Cėsys ša- 
deika, vakarų vedėjas Antanas 
Musteikis, kartotekos vedėjas 
Bronius Polikaitis ir namams 
pirkti vedėjas Antanas Paskųs.

Savo pirmame posėdyje val-

kekvienas pasakotojas iš Lieto-

. WORCESTER, MASS.
Kovo pradžioje pas Moterų 

Sąjungos centro valdybos vi
cepirmininkę Marcelę Watkins 
įvyko pasitarimas, kurį prave
dė apskričio pirm. Jule Mack. 
Dalyvavo prel. Pr. Juras, Mote
rų Sąjungos dvasios vadas, 
Moterų Sąjungos vicepirm. 
Marcele Watkins, 69 kuopos 
dvasios vadas prel. K. Vasys; 
Mass., Maine, N.H. valstybių di
rektorė U.T. Daukantienė, ,69

J LOS ANGELES, CALIF.
Bendruomenės nariai kviečia

mi ne tik patys susirinkime da
lyvauti, bet kalbinti ir kitus 
sąmoningus lietuvius jungtis į 
Bendruomenės eiles, nes tik 
bendruomeninėm pastangom 
galėsime patenkinamai išspręs
ti mūsų tautinius bei kultūri
nius uždavinius.

Dailiojo skaitymo varžybos
ALB Los Angeles apylinkės 

suorganizuotos dailiojo skaity
mo varžybos sėkmingai buvo

dyba sutiko globoti šiaurės A- 
merikos sporto žaidynes, įvyk
siančias balandžio 4 ir 5 De
troite, ir nutarė ruošti Motinos 
dienos minėjimą gegužės 10. 
Taip pat numatyta gegužinė šį 
rudenį, “Dainavos” ansamblio 
koncertas, su jų naujai statomo 
mis “VestuvėmisMiapkričio 7); 
Naujų Metų sutikimas (jei dar 
gausim salę) visai Detroito lie
tuvių visuomenei, jaunimo kon
kursas pavasarį ir k. -

Naujoji valdyba ypač sustip
rins narių tekūno vajų, tam 
reikalui bandydama surasti 30 
-40 seniūnų, skelbdama savo 
atsišaukimus per radiją ir spau
dą, eidama į visas Detroito lie
tuvių organizacijas, jų paren
gimus ir panaudodama visas 
kitas priemones. Valdyba yra 
giliai įsitikinusi, kad Detroito 
lietuviai yra gerai ir palankiai 
nusiteikę savo bendruomenės 
atžvilgiu. Ji mano, kad jei ben-

Bendruomenės metinis 
susirinkimas

LB Los Angeles apylinkės 
metinis narių susirinkimas 
kviečiamas balandžio męp. 12 
d. šv. Kazimiero parapijos pa
talpose tuoj po sumos. Darbo
tvarkėje numatyta metinės vei
klos apyskaitiniai pranešimai, 
diskusijos veiklos klausimais ir 
naujųjų organų rinkimai.

Dabartinė apylinkės valdyba 
praėjusių metų veikloje yra at
likusi eilę reikšmingų darbų, pravestos š.m. kovo mėn. 15 druomenės vadovybė su visais

lietė organizuotos moters žodį. 
Patarė išeiti į viešumą su savo 
veikla, nesitenkinti tik parapi
jų salėm. Užsidarydamos ne
pritrauksite jaunosios kartos.

Dėl pašalpos ir apdraudos 
(pomirtinės) prieita išvados, kad 
šiais laikais pašalpos skyrius 
yra nustojęs savo pirmykštes 
reikšmės. Apdraudos skyrius -------- - -
turi savo vertę, bet jis negali* k ™Pinasi Chruščiovas, 
seimuose nustelbti apšvietos Apie Lietuvos jaunimą pasa-

kuopos pinn. Juzė Smith, .Bro- skyrių. kojime pranešta, kad jis nerado
nė Kuodienė iŠ Ariington, Mass. stipendijų fondo atžvilgiu ne- nieko geresnio Vakarų pameg- ... . ...
ir 5 kuopos narės Stasė Stane- 1>UVO nuomenių skirtumo Nu- kaip madas ir ‘rock reprezentacinių. Lituanistinis Įėję. Eilė organizacijų pirminiu sioginį ryšį, tai nedaug tokių
lienė, Marė Žemaitis, narė Vai- tarta ^opas steigti sa- n ronkuris ir pačioje Ameri- priaugančios kartos ugdymas, kų skyrė asmenines aukas pre- atsras, kurie nenorės sumokė- 

vo ribose panašius fondus sa- koje daug kur neprigyja. Tuo- lituanistinės mokyklos ir kitų mijų fondui. į Bendruomenės ti solidarumo mokestį. Bendruo 
Buvo svarstoma: ar Moterų vo vaikams, tuos fondus 56 pavyzdžiuose sunku neįžiū- lietuviškų institucijų rėmimas, kvietimą skirti 2.50 dol. atsilie- menės pastogėje užtenka vie- 

Sąjunga turi eiti kultūros ap- auginti, rengiant parengimus raudonosios informacijos lietuvių atstovavimas įvairiuo- pė: V. Kazlauskas — ALRK tos visiems lietuviams, ir ma- 
švietos keliu, ar rūpintis ma- skinant ^alį pelno iš kitų pa- ^akos. Dttto netenka stebėtis, se tautinių grupių pasirodymuo Fed. sk, L Medžiukas — Atei- žai kas tos pastogės atsisako, 
terialine pašalpa ir apdrauda? jungimų -
Nuomoj santraukataTO, kad Muj verbavimo

Pasisakyta, kad geriausiai jas tejunas yra kultūros ir apšvie- -

kavich ir M. Dėliotos.

jeigu mūsų spauda skelbia tas se — tai rūpesčiai, kuriais gy- 
toformacijas su šauktukais ir vena Los Angeles lietuvių ben- 

tzvi u<iuj4 uaiiu tctuatuHu klaustukais. Bet būtų. geriau, druomenė. Uždaviniai dideli, 
krankti nėr asn^ninec totel Vaidinimų visai ne- ir jiems realizuoti reikia ryžtin-

tos srityje, kaip ir tavo prama- P” pazut- ištvermingų žmonių,
tyta sąjungos steigėjų. Apdrau- ' , . .x . x ’
dos skyrius, kad ir geras, bet, Tokie pasitarimo rateliai, ku- eantSTkrašte, pŽda^an- riuose iškyla naujos mintys fa- 
traeilis. Centro dvasios vado Projektai, patartina ruošti viso- 
nuomene, kad dvasinis tobulėji- “ kuoPwe * apskrityse.
mas ir kultūrinis prakihrmas Šeimininkė Marcele Watkins klasės atrenkami geriausi mo- 
padarys organizaciją patrauk- susirinkusius gražiai pavaišino, kiniai, kuriem leidžiama daly

vauti antrinėse varžybose.
b — Antrinės varžybos yra 

skelbiamos šių metų birželio 7, 
sekmadienį. Ta diena yra skel
biama lietuvių jaunimo diena, 
kurią piknikų —gegužinių for
moje imasi iniciatyvos suorga
nizuoti Federacijos apskritys 
bei skyriai. Iškilmių centre pa
lieka vieši varžybų egzaminai 
(žodžiu), kur iš kiekvieno objek
to duodami bent trys klausi-

LUTANISTIMį DALYKŲ VARŽYBOS
(Atkelta iš 4 psl.)

tininkai Sendraugiai, dr. P. Pa
mataitis — LRS Amerikos Kraš
to Valdyba, dr. G. Valančius 
— LRKSA 42 kp. J. Ąžuolaitis

— LFB, K. Liaudanskas (5 
dol.) — LVS “Ramove”; LRK 
Moterų 71 kp. ir DLK Birutės 
D-jos sk.; Lietuvių Dienų redak
torius B. Brzdžionis, leidėjas

lią. Prel. K. Vasio patarimas Giros duktė

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
i atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai- 
I das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui. j

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, j 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa- j 
siųsti adresu: . j

Darbininkas, 910 WUloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1959 m.

Vardas ir pavardė

Adresas -.

mai, kuriuos varžybų dalyvis sa
vo ranka ištraukia, kuriuos iš 
anksto parenka speciali moky
tojų komisija. Tik atsakius į 
visus klausimus, skiriamia 
premija ir tai taip, kad kiek
vienai klasei tektų premijos 
nors dvi. Premijos gali būti pi
nigais bei daiktais. Jei kur Fe
deracijos apskritys bei skyriai 
yra nepajėgus iš savos kasos 
tokias premijas skirti, tai jie 
vietoje sudaro pecialią komi
siją, kurios uždavinys būtų to
kias premijas suorganizuoti.
Antrinėse varžybose tegali da
lyvauti tie, kuriuos atrenka vie
tos mokytojai per pirmines var
žybas.

c — Galutines, visos Ame
rikos. lituanistinių dalykų var
žybas, pravesti kviečiame — 
egzaminus suorganizuojant ir 
premijas skiriant, — Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos stovyklai globoti sa-

Pačioje pradžioje mūsų uždavi
nys yra labai kuklus — iki me
tų galo turėti bent 1000 ben- 
dniomenės narių Detroite.

Pabaigai noriu-pranešti link
smesnę žinią, nes naujoji val
dyba ryžtasi taip ilgai užsitę
susį Detroito lietuvių namų sta
tymo vajų užbaigti. Jau daro 
konkrečius žygius įsigyti JAV 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės vardu namus, ku
riuose galėtų rasti pastogę ne 
tik kiekvienas lietuvis, bet taip 
pat galėtų turėti savo atskirus 
kambarius kiekviena Detroito 
lietuvių organizacija. Bet apie 
tai plačiau kitą kartą.

V. Kutkus

Bostonas

Puikūnas paskyrė po dvi kny
gas, kolegijos dėstytoja E. Tu- 
mienė — vieną. Parapijos kle
bonas kun. J. Kučingis skyrė 
10 doL auką.

Teisėjų komisiją sudarė: 
prof. M. Biržiška, B. Brazdžio
nis, E. Tumienė ir G. Velička. 
Varžėsi 31 Lituanistinės mokyk 
los ir reguliarios šv. Kazi
miero parapij. mokyklos mo
kinys. Trylikamečių grupėje I Maloni staigmena. So. Bos- 
vietą laimėjo R. Domkus, n— tone Shawmut banke mūsų pre 
A. Valentinaitė; 12- mečių: I kybininkas nuėjo bankiniais rei
— Al Razutis; H — G. Gustai- kalais. Prie langelio stovintis 
tė; 11-mečių: I L Stančikaitė, 
n — V. Vilimas; 10-mečių: I
— D. Razutytė, II — B. Kazlau
skaitė; 8-9 mečių: I — J. But
kus, H — B. Pakalniškytė; 7 nesuprantantiems klausantis ir

jaunas kasininkas staiga atsi
lankiusįjį užkalbina lietuviškai: 
‘Ar gražių baldų turit par
duot?” Abu kalbasi lietuviškai.

Dr. A. Montvilienė yra pak
viesta Amerikos Moterų Inži
nierių draugijos (Society for 
Women Engineers) skaityti 
draugijos narėms paskaitą te
ma: Eletroniški smegenys — 
galinga priemonė matematiškų 
problemų sprendimui inžneri- 
joje.

Baltas siunčia rūbus Lenkijon 
šiomis dienomis išplaukia 

graži Balfo Centro atrinktų rū
bų siunta į Lenkiją ten esan
tiems mūsų tautiečiams. Ui 
šiol į Lenkiją jau pasiųsta dau
giau kaip 1000 individualių 
Balfo siuntų. Gavėjai labai 
džiaugiasi. Balfo Centras prašy
mų iš ten kasdien gauna po ke
liasdešimtis.

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur-
tingiem, ligoniam)
Vardas ir pavardė

| Adresas

Siunčiu:i
t už prenumeratą $. - aukų Viso $

(Data)

-mečių: I —N. Sakalauskas, spoksant. To kasininko būta čia
gimio Jono Svagždžio iŠ kaimy-

— V. Ąžuolaitis, n —D. Kojely- ninio Brocktono, .kun. Jono 
tė; 4-5 mečių grupėje trys var- švagždio brolio sūnaus. ’ Kasi- 
žovai laimėjo pirmąsias vietas: ninkas ir savo pavardę, net ir 
A. Butkutė, V. Dudor ir V. Nar- vardą tik lietuviškai rašo.

televizija, radiją, patefoną 
{rengia Hi-Fi

J, ______ ____ r_____
tinį liepos mėnesio sekmadie- 
nį stovykloje Dainava” prie 
Detroito. Tose varžybose tega-

I^B Ii dalyvauti tik tie, kurie yra .. . _ __ „__ . 4 _ .. .
■ laimėję antrinėse varžybose. P P«miJa - ta> ? Kučingio metų nuo dr. L. Zamenhofo, 

. I Globojant vietos lietuviams
klebonams, nuoširdžiai taikinio

■ kaujant vietinėms seselėms bei 
f pasauliečiams mokytojams, re- I

■ miant visai lietuviškai katalikiš- .
I kai visuomenei, tikimės, kad " kongresas. Į tą konferenciją pa-
| Federaeijos apskritims bei sIq- organizavimo saadĮJ« ». ministeriai

ES nams nebus sunku tokias Ii- H * pirmininkai, 25 mimstenai, 3
tAir ii l4ui» nuturiu para- tuanistinių dalykų varžybas su- ą p Nobelio premijos laimėtėjai ir
aite* Mtaeteu aruMt»Mflra organizuoti. Laiko nedaug, tad Amerikos Lletvvię Romos daugybė kitų žymių asmenų.
—‘' - -- ~ - - - • - - --------- _ . ------------ (J. Sk.)

butas. Laimėtojai apdovanoti 
knygomis. Be to iš visų daly
vių buvo išskirti du patys ge-

Esperanto kalbos sukaktis 
Iš Balstogės praneša, kad šie-

liausi: L. Stančikaitei starta I- met gruodžio 15 sueina 100

10 dol. ir A. Ramčiui — II-ji, esperantų kalbos kūrėjo, gimi- 
poeto B. Brazdžionio paaukoti mo. Ta proga Lenkijoje esą 
Maironio Pavasario balsai. Visi paskelbti 1959 metai dr. Zf- 
kiti varžybų dalyviai buvo ap- menhofo metais ir jo gimtinė- 
dovanoti rašymo priemonėm. je Balstogėje gruodžio 15 šaukia 

B.I. mas pasaulio esperantininkų

Kearay, N. J.

174 Nuttey Avenue
Nutluy, N. J.

M. and Z.
Collision Wori» 
JVTUl® MALDUTIS .

( Sulankstytą aotomubDig 4a- 
► lią tttiesinimas, yaMital* 
» naujomis, dažymas ir poB- 
? ravimas
į GRAND 8TRKKT

Nuteko.
» BROOKLYN 1L N. Y.
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NE 2-118p

X. v ■ ■ ■ R .
« RESTAURANT A BAR 
Flnest French A Italian Cusine

Open Every Day
75 Washinf£oa PL. N. Y. C. 

GR 3-9077

McGOVEBN
WINES & LIOUORS

Brooklyn 9, N. Y. 
SH 8-4420

TIP TOE INN

New York City 
EN 2-0000 .

McGOVERN FTjOBISTS
SOutli 8-6770

t Brooklyn, N. Y.

CTPRESS CATEBERS
887 Cypress Avenue (

HY 7-5100
Weddings - Banųuets - Parties

H"& H BODY SHOP

706 Saw MiH River Rd.

Ardsley, N. Y.

GLENWOOD 
W1NE & UQUOR 

371 Warburton Avenue 
Yonker% N. Y. 

YO 5-0340

JOHN SHNEIDER
ROOFING CONTRACTOr.S

Incorporated 
1056'Cypress Avenue 
Brooklyn 27, N. Y. 

Telephone WA 1-1820

CHAS. KURZON 
721 Broadway Street 

New York City, N. Y. 
GR 5-0100

ROBERT R. PAPP
STRUCTURAL ENGINEER

10 Depot Plaza 
Whrte Plains, N. Y.

UCCI BROS.
7 Cottage Plaee 

Wh1te Plains, N. Y.

WH 9-0497

BRIGHTON MATERIAL CO.
INCiL % 

7 Bank Street 
Staten Island, N. Y.

GI 7-7772

'■- ■- - -V . - i

~‘>J9110 4lb ‘ Avoeaae

‘ ’ SH 8-1407
“FINESr IN CATERING*

MICHELS RESTAURANT 
349 Flatbush Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
NE 8-4552 

-ELEGANCE IN CATERING** 
BANQUETS

LAND SURVEYOR

į OCTPOST SCRAP 4 MET AL
i JŪS. PE&OSE (Pres.) ,
’ . 12 Worth Street

Yp 9-9538

STONE CORP.
READY MDCED CONCRETE

Ft. of Mamaronek Avė.

ANDRĖS CATERING CORP. 
576 86th Street 
Brooklyn. N. Y. 

ŠH 8-3980
You Can Be Sure If Andrės

CTOLLA’S MOTOR SERVICE;
20 Tarrytown Rd- Į

. 2--.- Wh»te Plalns,-N. Y. j-; .:j

WH 9-2992

TRAVELLERS PREMIUM CO.
MERCHANDISE FOR 

BINGO PRICES 
80 Washingtbn Street 

New York City 
Dl 4-8260

VERA PIZZERIA & 
SPAGHETTI HOUSE 
94 Gramatan Avenue 
Mount Vemon, N. Y.

G. SCUDERI, Owner—Mgr.
MO 7-9385

EDW. SIEBEET 
BEER and SODA 

861 Yonkers Avenue 
Yonkerš, N. Y. 

YOU CALL — YO 5-0571 
WE DELIVER

MAREGA TILE CO.
THE SETTING CONTRACTORS |

58 Gatnsbury Avenue > j
White Plains, N. Y. «

WH 9-8685 į

ARTURO*S PIZZA 
& RESTAURANT

97 Lake Street 
East Whrte Plains, N. Y.

WH 8-9836

CAPITAL AUTO PAINTING 
252 Tarrytown Road 
White Pfaiitc, N. Y. 

WH 6-4041
expert codusion work

fegT'S- ir T?
•>-* į

■"*

488 Niute Ava. N. Y.
'LO-AA331

Best' vriabestpyoti and y«n ter 4

PIANO TŪNZNG 1 
Serridng Oueens St Joaeph CoJlegeJ 
Best wishes to you and yom ter a’

Ali Work FuHy Guuau
AB Matas of Etnos

EDGEMONT CASINO

:■ 784 CENTRAL PAKK A. VE.

Best Wishe$ for a

HOLY EASM

from

•M Jamatas Avo-

TA 7-7114

7725 New Utrsctt Avėaue 
Bn*kĮya,

•■Catering Homę-Lūke /oods”

> DOftU CONSTRUCĮION, Ims.

2BĮ JEFFERSON AVENUE
Valhallą. N. Y.

DELANO CATEBERS, INC.
108 Weet 43rd Street

BR 9-2487

New York City 
Cl 7-6050

ST. FRANCIS COLLEGE ji •‘Catering Service to AU Parts
S o? New York”

16 Court St.

Brootiyn, N. Y.

Joyous Easter Gitttings
To AU

Phil Kromfidd

304 E. 54 St

MAY ALL THE JOYŠ' 
AND BLESSINGS 

OF EASTER
BE SHOWERED ON YOU 
AND THOSE YOU LOVE

V. CARACCIOLO
71 SKILLMAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y. 
MASONS — BUILDERS 

ALTERATI0NS 
EV 8-9014

SINCERE AND WARM ‘ 
EASTER GREEHNGS

To AB Froc

T H A T CHE K
Construction Co.

301 MADISON AVENUĘ

New 'York City

OTTO’S RESTAURANT
May we extend from Jft OTTO and 
Staff Best Wishes for a

LANDOLFE ELECTRICAL |
CORP. |

i117 Anderson Avenue 
Mont Vernon, N. Y. 

MO 7-7507

WATER WORKS, INC.
2$'WUIctt Avenue

Chester, N. Y. WE 9-3500*

PLEASANT EASTE2! SEASON 
For fine foods.
Sehred in pieasant wrwftdings 
YVtth courtesy and pvmptsvM* 
Join your friends at 0170*8.
BOILED STEAKS art CHOPS

Phone J E rome 7-5146
O T T O’ S RESTAURANT 

1324 Jerome Avė. Brome, N. Y.

C. J. WAGNER
FLORIST 8c GROVER

Lincoln Avė & High St. 
Tarrytown, N. Y. 

ME. 1-0165

t BRAKES RELINED — ANY CAR<
§ . S14J0
| SANDY^ SERVICE, INC. <
£ 1779 WEBSTER AVĖ. *
| CY 9-4949

HOWAED HOLMES, INC. 
VOLKSWAGEN 

Authorized Duler 
447 Tarrytewn Rud 
Whtte Plains, N. Y.

f
V & J AUTO BODY WORKSf ■ ROCHELLE

TAXI and LIMOUSINE SERVICE
54 Lincoln Avenue

TORELLO*S GOLOEN EA.GLE 
DIN1NG ROOM 

229 Smith Street 
Brooklyn. N. Y. 

MA 5-9414

344 Central Avenue
Catering ThrA Ca’ers to Your 

. Desirrs

White Plains, N. Y.
NE 8-9558

* WATER PROOFING CO.
INTERNATIONAL 
TAILOR1NG CO.

INC.

New York City 
Cl 6-3196

Fine Made To Measure Garments 
For The Reverend CSergy 

59 4th Avenue, New York City 
GR 3-8670

551 So. Celumbei Avtmae 
• Mount Vemee, N. Y.

MO 8-66M

WOLFF MOTO RS

WHIFFEN TIHEMONT PEIVATE
TAKI SERVICE Brooklyn, N. Y.

84 Marfttmo Avenue 
White Plains, N. Y.

WH 9-3100 NTCK’S RADK) 8H0PPE

ASTORI AN MANOR 
25-22 Astoria Blvd. , 

Astoria, L. I. 
AS 8-7096

359 Grabam Avemre

Your Hcst

FTNEST IN CATERING” WO 8-2180 COLONIAL MANSKJN

eftB9a9mWW99»eBBeBBBėBMBeU9999Oi0i|Ae»9U99i

Brooklyn, N. Y. 
BE 6-78M 

CATERING EKCSUENCB

MAY THE JOY OF EASTER J 
ENTER THE. HEARtS ' 

OF- ALL.MANK1ND
FOR THE GOAL OF TftUE 

WORLD-WIDE PEACE

SictUan Asphdt Paving Co.

130 WILLIAM 8T.

N. Y. City

MAY ALi. THE BLESSINGS
OF EASTER 

BE SHOWEREO ON YOU 
ANO THOSE YOU LOVE

M. F. HICKERY ČO. Ine.

1301 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

MAY THE GLORY OF EASTER 
ENRISH YOUR LIFE 

AND THE LIVES OF THOSE 
YOU LOVE

FOUR STAR MOTORS

Sincerest Greetings <
to Ali Our Friends for a <

HEAPPY EASTER J
from <

KURT P. SCHMIDT
PAINTER—DECORATOR ] 

33 North Avė. New Rochelle, N.Y.< 
Ėst. 25 yra. NE 6-6212'

MAY THE GLORY OF EASTER; 
INSPTRE US ALI- TO PRAY FOR< 
THE RE-BIRTH OF TRUE PEACE< 

AMONG ALL PEOPLE <

WHITTAKER’S

152 GREENWICH ST. 
Heampstead,. L. I. N. Y.

IV 6-9547

MAY THE GLORY 
OF EASTER 

BLES8 YOU AND THOSE 
YOU LOVE ALL WAYS

EMPiRE STATE MARBLE 
MFG Corp.

207 E 110 ST. 
New York City 

LE 4-2307

MAY THE BLESSINGS 
EASTERTIDE 

KEEP BLESSING YOU AND 
THOSE YOU LOVE 

ALL WAYS

Niederstein Restaurant /

69-16 METROPOLITAN AVĖ. 
Middle Vitlage, L. I. N. Y.

DA 6-0717

MAY THE JOY 
AND THE GLORY 

OF EASTER 
BE SHOWERED ON YOU 
AND THOSE YOU LOVE 

ALL WAYS

VICTORIAN HOUSE

6710 MYRTLE AVĖ.

EV 6-9090

MAY ALL THE BLESSINGS 
OF EASTER 

BE 8HOWERED ON YOU 
AND THOSE YOU LOVE 

THI8 HOLY SEASON 
AND EVERY DAY

MiS SERVICE STATION

268 CLOVER ROAD 
Staten Island N. Y.

GI 2-9289

MAY THE BLESSINGS 
OF EASTER 

KEEP BLES8ING YOU 
AND THOSE YOU LOVE

FAZJO & SONS

28 LAWTON ST.

GL 2-1800 
FINE8T„QF FŲRS

VINCENT 8ACCENTE4SONS Ine.]

for a pieaaant Kuter Holiday! 
SkM Worfc Our Speciaity 

Paper Haulere and Carioad DM.

1532 — 86th STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TE 7-6000

WARM AND SINCERE <
EASTER GREETINGS J

STUDIO STEAKHOUSE ;
900 7th 'Ave^ at 57th St

Tel.: CO 5-6839 ;
Catering Facilities from 20 to 100. <

Steaks - Chops - Sea Food ’
Cocktail Lounge i

Reconunended by Duncan Hines J
OPEN SUNDAY Į

Member American Expresa&Din«Js< 
Club ;

MAY THE BLESSINGS 
OF EASTER

BE SHOWERED ON YOU
AND THOSE YOU LOVE

McKrown Plasfering Co. Ine.;

1541 STILLWELL AVĖ.

SY 2-3400

NEW CAMPUS
REŠTAURANT

106 WEST 32 ST.
N. Y. City

SPECIAUZING IN SEA-FOOD 
STEAKS AND CHOPS

Wl 7-4049

Good Samaritan

Hospital

SUFFERN, NEVY YORK

W ALDORF NURSENG
HOME

309 W. 86th STREET 
New York, N. Y.

SC 4-8280

OODY CONTRACTING CO.
1044 E. Tremont Avenue

Bronx, N. Y.
Tel. TU 7-3806

BUILDING CONTRACTORS 
“SINCE 1928”

FINN ROSSEVOLD, Prop.

RESIDENTIAL — COMMERCIA1
INDUSTRIAL

BANGA TELEVISION
3tt3 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

Televizijos, Hi-Fi bei 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudė? reikalais, federalinių ir valsty
binių ta^sų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Josepli Andrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVIL. WOODHAVEN 21, N. T.

TEL. VI 7-4477
____ diokiadieniais —- 9 vaL ryto ligi 9 vai valu, 

•Akmadieniai* —-1 vai p-p. Hgt 5 vai. vak

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

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

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

VILNONES MEDŽIAGOS
gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

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

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, I58KYRU8 

8E8TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO /

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

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

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasrūtas sukneles 

Vilnones medžiagas įš ritinių ir atlaikas pačiom prteinamiauslom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsinežkite skelbimą, kuris bus ypatingai jvettintas <■

SIUNTINIAMS I LIETUVAI
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

K and K FABRICS
| ; ! 158 East Jersey Street,

o We Do the Compfete Job
O No Sub-Contracting i
o Roofing — Pointing

o Washing Brick A Mason Work <
o Steam Cleaning — Palnting <
Happy Easter for You and To^rs- <
Fot Prompt, Courteous, Service: j

Phone APplegate 7-1248 
207 Sunhyslde Avė. - BrooklynĮ

JOHN T. FA1RHUBST CO.
45 W. 49th Street 

New York City

CO 5-8595

eW———BMBM9BBW39W

TeL EL 4-1711KRIK CITY SAVINOS BANK 
ATDARAS KETV1RTAD1ĖN1A1S IKI 9 V AL. VAKARO 

Musų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 9M už pUną eikit*

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINBS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir luknriėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos^ lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

8UPERIOR P1ECE GOODS CORP.
200 Orehard Street, New York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319



ROMAN FUNERAL CHAPEL
Street. Mušt be seen!

Phone ATwater 9-3634
' PhUadelphia 23, Pa.1113 Mt Vernoa Street

POpiar 5-4110

FUNERAL HOME

New Britain, Conn.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.ne kokių užsėmimų ar kelionės
GE 7-3683,

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

Woreester, Mass.
PL 4-1165

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

PLeasant 4-3865

E. Vazgis, Pittsburgh, Pa.; J.

PAUL P. NORKUS

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

EDWAKD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

large landseape plot, one car gar., 
detached; owner, 270 Crocus Avė.

TeL: BA 8-2242 — 84336

Philadelphia 21, Pa.
POpiar 8-3231

In ST. AIDAN’S PARISH in Albert- 
son, l_ Ų 7 Room — Mother and

Jamaica, N.Y.; A Verbyla, Bro- Surdukevičius, 
oklyn, N.Y.ir padidntų raketą.

Todėl ir manoma, kad geriau
siai žmogų užšaldyti tokiai ilgai 
ir sunkiai kelionei. Jam nerei-

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

Dideliam apdraudos sutaupysimi, geresnei savo . 
-apsaugai ir greitesniam patarnavimai,

4 Roozns & Bath upstairs; 3 larger 
Rooms & Bath dorcnstairs; 2-car ga- 
rage, Tool Shed. Oi! Heat. Fmit 
trees. Near all Schools. Shopping 
area and all transportation. Mušt be 
seen. Asking 16,000. PI 2-0254.

maisto. Tokiam žmogui skris- oklyn, N.Y. -
- ti metų metus nusibos. Jis tu

ri turėti ir koki užsiėmimą. Vi
si tie reikalai labai apsunkintų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES 9. RAMANAUSKAS

Stephen Bredes Jr«
ADVOKATAS

37 Sberidaa Avė. 
Brooklyu & N. N.

aJSS’'

-į-

i

TeL

. ėuudueii p^aldetavialai

Kun. S. Draugeliui ir kun. d?. V. Bartuttai už

ir kapą.
Mūsų gili padėka priklauso visiems atlankiusiems ve- 

lionies palaikus koplyčioje, paiydėjusiems į bažnyčią ir 
kapines. ,

PAUKŠTELIS džiaugiasi pavasariu.

SUŠALDYTAS ŽMOGUS KELIAUS DANGAUS ERDVĖMIS
Daromi dideli bandymai ir tėjant į tikslą, automatiškai 

pasiruošimai žmogui nuskristi 
ne tik į mėnulį, bet ir į kitas 
planetas, į kitas saulių siste
mas. Tarp tų bandymų pažy
mėtinas Los Angeles universite
to mėginimas sušaldyti žmo
gų, kad jis lengviau galėtų ke
liauti erdvėmis.

Dr. John Lyman, biotechno
logijos laboratorijos vedėjas, 
Kalifornijos universiteto Los 
Angelėje daro bandymus su 
beždžionėmis, pelėmis, jas visai 
užšalydamas. Jis mano, kad ši
taip galima sušaldyti ir žmo
gų. .

Dabar jau nebėra sunku iš
kelti žmogų į erdvę kelionei.

žmogų atšildytų.
Kas įdomiausia, toks užšaldy

tas žmogus visai nesentų. Ir to
limiausią žvaigždę, prie kurios 
reikia skristi metų metus, jis 
pasiektų toks pat jaunas, kaip 
ir paliko žemę. Taip pat užšaldy 
tas jis grįžtų ir į namuą, Ke- 
lonėje taip jis išbus daugel me
tų, gal net šimtmečius, o pa
sens tik tiek, kiek bus atšildy-

Žmogaus užšaldymo idėja nė
ra nauja. Jau ir seniau galvota 
apie tokius daiktus. Dr. John 
Lyman daro tyrinėjimus su 
beždžionėmis, pelėmis. Jo ma
nymu, dar vykstąs biocheminis 
procesas ląstelės ir tada, kai 
nuo šalčio sustoja plakusi šir
dis. Jis tikisi sustabdyti ir šį 
procesą, sėkmingai užšaltydy- 
ti ir vėl atšildyti savo beždžio
nėles. Tada eksperimentuos su 
žmogumi.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
’ Po M dolu J. Janikavičius, ' ' teiste A- BtnMJbnfc, J. Kar- 
Feilding, New Zealand. pus, J. Vaškevičius, Brooklyn,

. N YTai bus greitai padaryta, ta- Po 4 do1" Se®*^^
čiau dar nežinia, kaip jam sek- Chicago, Dl.; o. Vaškelis, Fra- p<> i do.: Iš N.Y. valstyb.: 
sis keliauti. Kelionė bus ūga, mingham, Mass.; V. Kirvelevi- v. Beganskas, A. Cirkelis, J. 
net keletą metų. Tai kaip jis aus’ Elizabeth, NJ.; F. Avizo- Dailydė, J. Liogys, J. Lipnic- 
jausis nenormaliose sąlygose? Dumont, NJ.; A Luzac- kas, Woodhaven; A Dėdinas,

Sukuriant normalias sąlygas kas’ Cambridge, Mass.; K. Po- J. Klimavičius, P. Kyrius, A. Re 
tokioje erdvės raketoje, rdktų Ozone Park, N.Y. -------- — ‘ —ventas, Brooklyn; A. Lūženas, 

Z. Karutis, Amsterdam; J. Ka-Po 330 dolu E. švabas, Bro- į,

kūnas, Greenwood Lade; E.
Po 3 dol.: kun. V. Martinkus, wensky, Great Neck; K. Raz-

Providence, RX; T. Bražienė, rnanta.% Richmond Hill; M. 
___ _ , Long Island

Po 2 dol.: kun. J. Pragulbic- 
kas, Elizabeth, NJ.; P. Gaubys, 

kės nei deguonies, nei maisto, Woodhaven, N.Y.; V. Balsys, 
ne kokių užsėmimų ar kelionės Brooklyn, N.Y.; WJ. Dilis, E. 
draugo. Jo raketa būtų valdo- Orange, NJ.; M, Mikolaitis, S. 
ma elektroninių smegenų. Ar- Merchantville, NJ.

d

City.

Iš Mass. valstyb.: B. Bilvai- 
sas, A.M. Daunis, O. Gaputienė, 
So. Boston; A Anužis, P. Pau- 
liukonis, Worcester; A. Kova, 
Lynn; J. Stačiokas, Athol; B. 
Jakutis, Medford; E. Roman, 
Brockton; S. Dirsa, Brighton; 
K. Jankūnas, Watertown; V. 
Galdikas, Dorchester; M. Palai
ma, P. Radaitis, HA. Plekavi- 
čius, J. Mackevičius, Cambrid
ge, Mass.

Mišrūs: J. Kontautas, Clifton, 
NJ.; A Davis, Linden, NJ.; A 
Misiūnas, N. Haledon, N J.; A 
Vitkauskas, Harrison, N J.; A 
Šatus, Bloomfield, NJ; A. Kai- 
nauskas, J. Poloski, Hartford, 
Conn.; A. Stulpinas, Waterbury 
Conn.; S. Lipčius, New Britain, 
Conn.; M. Bajorūnas, V. Vaice
kauskas. Chicago, BĮ.; A. Drun-

J. Paukstaitis, Omaha, Nebr.; 
C. Gabrands, J. Yankauski, E. 
Miliinocket, Me.

«V. 4-1232

POLINGA

Ona šeputienė ir sūnus, 
Motina ir brolis Albinas

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
----- Šeštadieniais.Sekmad'eniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britain, Conn. Te!. BA 3-9771

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANCe

SUMMER COTTAGES

In ST. GERTRUDE’S PARISH 
inROCKAWAYBEACH

5163 EdgemereAvei 
fully modemized summer cottages, 
beach btofck, seascn, reasonable.

Tel.: NEptune 4-2053.

WANTED

Housekeeper, sleep in su
burbs near city. Own room 
and bath. Light laundry. Tel.: 
HUnter 2-2Ž43.

Paieškojimai

z Juozas Petraitis, sūnus Juo
zo, Ylakių valsč., Mažeikių apsk 
(dabar gyvena Sibire), paieško 
savo dviejųopusešerių: Pranės 
Meškauskienės ir Domicėlės 
Duonelienės. Prieš karą gyveno 
Brooklyn, N.Y. Atsiliepti: T. 
Benvenutas, 680 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N.Y.

H. W. FEMALE

Opportunity for Registered Nurses 
Nurses, Reg.—Immea. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary $280 mo with reguiar inerease 
40 hr. week. for aft te night 
duty. Liberal personai pollcies. Privv_ 
rma. avail. iri nurses ree. Wire,call 
or write Director of nurses Misa 
Ruth Curry, Wilmington General 
Hospital, Wilmington. Delaware, — 
OLympia 6-2551. 3-21

BAKERY

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
JOHNSONS BABKA

Mūsų specialybe visokios rūšies 
itališki - amerikoniški kepsniai 
gimtadienių ir vedybų tortai

Johnaon’s Bakery 
62 1st Ave^ 

New York City, N. Y.

REALESTATE
9

G'iT'N !
8000 Buys a One Family House — 
witn Store — in tbe Bronx on 163rd

R e pu bli c 
Wine & Liquor Store

322 Unkm Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2088 

SAV. M. KB J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GfiRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Valtaitį.
286 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9672

OUR LADY OF VICTORY 22,500
FLORAL P ARK — 7 room Colonial, 280 Chesnut Street

. Tel. BA. 9-II8I

74 Providence Street

PL 4-6757

PLeasant 4-3501

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSAPDRAUDOS SPECIALISTAS

ens Blvd. Forest Hffls 75, N. Y.
TeL VI^ 3-1477 

NAMŲ ADRESAS

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 
. 51 PROVIDENCE STREET 

WORCESTER 4, MASS.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS

106-53 95th Street Ozone Perk 17, N. T. 1400 Nortb ŽOtb Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų getimų. Didžiausias pashjnkimaa degtinės k
vyno.

Telefonas: VIrginia 3-3544 Aptarnauja New Britain, VFaterbury Ir Hartford, Coen.



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Brookiyn, N. Y.

Matthew P. Baliai

PRANCIŠKONŲ SPAUDOS VAKARAS
NUTARY PUBLIC

Greenpoint, Brookiyn

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

mįs su labai gerom išsimo- 
k&jimo sąlygom ir prista
tymu | vietą patarnauja 
visiem lietuviam

Demokratų tautinių grupių 
atstovų suvažiavime, neseniai 
{vykusiame Washingtone, D.C., 
lietuviam atstovavo New Yorko 
liet demokratų komiteto pir
mininkas arch. Antanas Varnas, 
Ieva Ręckefeller (Paulekiūtė) ir 
adv. Thomas Gray-Grajauskas 
iŠ Bąltimore, Md. Suvažiavimui 
pirmininkavo Tautinių Grupių 
(Nationatities Division of the 
Democratic National) komiteto 
pirmininkas, Michigano valsty
bės gubernatorius G. Mennen 
Williams. Suvažiavime buvo pri 
imta eilė svarbių nutarimų. 
Tautinių grupių vyr. komiteto 
egzekutyvinis direktorius M. 
Cieplinski pasiūlė imtis žygių

tyn 21, N.Y. ~
ten ir atgal, iškai

tant nakvynę viešbutyje ir įme
tus , bei", vakarienę, kaštuos 
tik 25 *£ Vieta* prašome rt-

pakeisti 1960. visuotinio gyven
tojų surašymo (US Census) 
klausimus ta prasme, kad sura
šymo duomenys suteiktų infor
maciją apie gyventojų susigru- 
pavimą, atsižvelgiant į jų gim
tąją kalbą, kaip tiksliausią tau
tybės požymį, kartu pabrėžiant 
ir svetimų kalbų svarbumą. Iki 
šiol JAV gyventojų surašinėji
muose tautybė buvo nustato
ma pagal gimimo kraštą, šis pa 
siūlymas buvo priimtas ir nu
tarta prašyti atitinkamas įstai
gas ji įgyvendinti.

Suvažiavime dalyvavęs kon- 
gresmanas John Brademas sa
vo kalboje pažymėjo, kad tau
tinės grupės Amerikos gyveni

me yra labai svarbus veiksnys, 
kuris ypatingai išryškėja svars-

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Bros d Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus sąžiningai.

Patarnavimas dieną Ir naM| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijai že
miausiomis kainomis. Kainos to« 
pačios ir J kitus miestus. 
Reikalo Saukite: TeL TR S-S4S*

Po 2 dol.: J. Milukui, J A. 
Pumpučia, J. Landsbergiui, J. 
Makauskui, V. ir J. Višniui, J. 
Grigienei, S. Danisevičiui, A. 
M., A. Reventam, dr. R. Sal- 
daitčiui, J. Pakalkai, J. Petru
liui, J. Sabatauskui, Mičiuliui, 
Misevičiam, V. Zeleniui, kun. 
V. Dabušiui, ir visai eilei as
menų, aukojusių po vieną do-

Kovo 15 pakrikštytas William 
Munn ir Eleonoros Keinotaitės 
— Munn sūnus Dovydo ir Wil- 
liam vardais. Tėvai gyvena 73 
Stanton St., Dorchester, Mass.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

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

' . - . ‘ * A’ ' '
Vakcrs Putnemo seselėm

Sekmadienį, halandžio 5, 3 
v. p.p. per Atvelykį, So. Bosto
no lietuvių par. salėje bus vai
dinama “Trėmimas” iš St. 
Santvarkų veikalo “Aušra ties 
Vilnium”. Vaidins Brocktpno 
moksleiviai ateitininkai. Taip 
pat Onos Ivaškienės tautinių šo 
kių grupė atliks lietuviškų gies
mių, eilių ir plastikos nume
rių, skirtų šv. Kazimiero garbei. 
Programą rengia Putnamo sės
lių rėmėjų Bostono skyrius, ku
riam vadovauja V. Šimkienė. 
Šia proga rėmėjai galės sumo
kėti nario mokestį, taip pat bus 
įrašomi nauji nariai.

Dėkodama jau aukavusiems, 
LB Apygardos Valdyba laukia 
paramos ir iš kitų gerųjų lietu
vių. Maironio vardo mokyklai 
paremti aukas prašoma siųsti 
adresu: Mrs. A. Dumbrienė, 
924 Madison St., Brookiyn 21,

mirus gilią užuojautą reiškia Konsului VYTAUTUI 
STAŠINSKUI ir BAGDONŲ seimai

tant pasaulines problemas, o 
kartu ir stiprinant amerikiečių 
nusistatymą. Kongresmanas J. 
Brademas pareiškė: “Svetimo
mis kalbomis šnekančiose šei
mose turėtų būti patriotinė pa
reiga išmokyti vaikus ir ant
rąją kalbą (t.y. tėvų gimtąją), 
nes šių dienų pasaulyje toki 
sugebėjimai mums reikalingi”.

Suvažiavime buvo iškelta 
mintis ir kiek galint greičiau 
sudaryti patariamąsias grupes 
ypatingai svarbiems reikalams 
— imigracijai, švietimui, socia
linei apdraudai ir kt spręst. 
Be to, nutarta šiais metais Ci- 
tizenship Awards Dinner su
ruošti Philadelphijoje, Pa., kur 
bus pagerbti pasižymėję tauti
nių grupių atstovai. (V.)

Pašarvota Juozo Garšvos laidojimo koplyčioje. 
Iš ten ketvirtadienį, balandžio 2 d. 9 va’, bos palydėta 
į Vilniaus Aušros Vąrtų parapijos bažnyčią ir po gedu
lingų m*šių bus laidojama Kalvarijos kapinėse (prie 
Queens Blvd.).

Ieškomas Valteris Jusaitis, se 
niau gyvenęs Mahanoy City, 
Pa. dabar gali gyventi Philadel- 
phijoj, Pa. Jis pats ar apie jį 
žinantieji prašomi kreiptis į K. 
Dumblienę, 92 Hali Av., Brook- 
tyn 8, N.Y.

Į paskelbtąjį LB New Yorko 
Apygardos vajų vietos lietuviš
kajai Maironio vardo šeštadie
ninei mokyklai paremti su pa
lyginti stambia auka atsiliepė 
senosios imigracinės kartos lie
tuvis John Shaw — Jonas Šiau
čiūnas. Jis atsiuntė 100 dolerių 
čekį. Toks gražus pavyzdys vi
siems akivaizdžiai parodo, kaip 
turi būti remiamas lietuvybės

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

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

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

TeL VIrginia 7-4499

Balandžio-April 11, šeštadieni, 6 v. v.
ŠV. ANTANO SALĖJE, 71S Leonard St.

Vytautas Dargis, Jerošeko 
kvarteto baritonas, buvęs Vil
niaus operos , artistas, yra suor
ganizavęs ir vadovavęs keliems 
lietuvių chorams Kanadoje. Klemejerienei, V. Kašubai, K. Laisvės Varpo penkeriu me-

pąlikymas b* jos ugdymas šiom Karečkai, V. Tamkevičiūtei, dr. tų radijo sukakties minėjimas 

kad šis imponuojantis pavyzdys 
bus pasektas lietuviškųjų kul
tūrinių bei ekonominių organi
zacijų, laisvųjų profesijų asme
nų ir visų kitų gerųjų lietuvių, 
tegul ir mažesnėmis sumomis, 
kad lietuvybė šiame laisvės 
krašte klestėtų ir nuolat budėtų 
savo tėvynės laisvės atgavimo 
sargyboje.

LB New Yorko Apygardos 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja au-

linuomoįami du atskiri kam
bariai moteriai. Ridgewood ra
jone. Apšildomi. Galima naudo 
tis virtuve ir vonia. Skambin
ti vakarais telef.: HY 1-4996.

mirus gilią užuojautą Konsului VYTAUTUI STAŠINSKUI 
reiškia

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

Visais kelionės reikalais pra
šome kreiptis į Darbininko ad- 
miDŠrtrbriją, 910' WiDoughby 
Avę., Brookiyn 21, N.Y. TeL: 
GLenmore v-7281. Vakarais HY 

72225.
Žemaitis prelatas Pranciškus 

Virmauskis, mūsų parap. dau
giametis klebonas, yra kilęs nuo 
Luokės miestelio, ir kitais me
tais sukaks 60 metų, kaip jis 
paliko Žemaitiją ir atsidūrė A- 
merikoje. Kuo garsi to kieto 
žemaičio ir didelio lietuvio tė
viškė? Netoli jo gimtinės stūk
so plačiai garsus Šatrijos kal
nas, turįs net 227 metrus auk
ščio ir stovįs pakeliui iš Šiau
lių į Telšius. Maironis apie Šat
riją taip dainavo: “Į Žarėnus 
miškais nuo Šiaulių jei pro 
Luokę kada bekeliausi, neuž
miršk sustabdyti arklių ir tą kai 
ną užlipti aukščiausią!” Kainas 
netoli vieškelio. Nuo kalno vir
šūnės nustebęs matysi plačiąją 
kalnuotą, gražių miškelių, skai- 
dravandenių upių, pilną sody
bų Žemaičių šalį, matysi prela
to tėviškę, Telšius, Luokę, Ža
rėnus, Šiaulių apylinkę ir už Ša
trijos dar aukštesnį 234 met
rų aukščio -• Medviagalio kalną 
piečiau Varnių miestelio, vysku
po Motiejaus Valančiaus sosti
nės.

Prelatui pagerbti pokylis bus 
Blinstrubo salėje balandžio 26.

TeL EVergreen 7-4335
Stcphen A romiški;

BALDŲ 
KRAUTUVE

Brookiyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Mirė Uršulė Brazaitienė 65 
m., kilus iš Sardokų km. Vilka
viškio apskr., gyv. 1560 Greene 
Avė., Brookiyn, N.Y. Palaidota 
iŠ Apreiškimo parapijos bažny
čios po iškilmingų šv. Mišių į 
šv. Jono kapines.

Pasiliko dideliame liūdesy: 
vyras Vincas, sūnus Vytautas, 
sesuo Ona L- švogeris Juozas 
Zakarauskas bei kiti artimieji.

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brookiyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

William J. Drake- 
Dragūnas

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

Ms*guSę Balius
Baisogahečių ir jų bičiulių 

Įdubas balandžio 12 d- 4 vaL 
popiet Elenos Povilanskienės 
svetainėje, 158 Grand St, Bro- 
oklyn, N.Y. ruošią šeimyninį 
margučių balių. Bus margučių 
rytinėjimas ir kitokios išdaigos. 
E anksto pranešti EL Pad- 
varietienei, 24 Ten Ęyck St, 
Brookiyn 6, N.Y. Tel. ST 2- 
3523.

Baisogalos parapijos fondą 
paremti: EL Povilanskienė ir 
O. A. Bartašiūnai aukojo po 
10 doL Nors Barkšiūnai yra 
zapyškiečiaL įstojo nariais. Už 
paramą fondo širdingai ačiū. 
Be to, iki margučių baliau? už
sakyti liturginiai parapijai rū
bai bus pasiūti, kas norės, ga
lės juos pamatyti. (Sekr.)

Ahnus galerijoje, Grtat Nec- 
ke, 77 Steamboat Rd., nuo ba
landžio 5 iki 26 vyksta Anne 
Opling tapybos darbų paroda.

DALIS SVEČIŲ iš M. Y. lietuvių demokratų pobūvio; ii k. 1 d.: A. J. Varnas, Kana Ciepiinskis, K. Si- 
BteRS, Siartha Egoert, Jan Kiepura, Antanas Novickis, Ieva Rockefellerienė, Mich Cieplinski, Marija 
Varniene, Valė Tysiiavieni.

Mūsų parapija
turi keturis kunigus ir visus 

lietuvius: klebonas prel. Pran
ciškus Virmauskis, Jonas Žu- 
romskis, Al. Kontautas, An
tanas Kneižys ir iš Lietuvos 

Po 5 dol.: kun. J. Pakalniš- atvykęs Jonas K1.imas‘.
kiui, kun. A. Račkauskui, A. Naujojoje Anglijoje iš Lietu- 
Mačeikai, M. Kregždienei, B. Pai?pijų Bostono Šv. Pet- 
Svalbonam, J. Valaičiui, A. ir ™ ^tuvių parapija yra di- 
E. Vilčinskam, St. Šileikai, J. džiausią.
Klemejerienei, V. Kašubai, K.

ONA IVAŠKIENE 
LETHUANIAN 

FUKNITURE CO.
366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Šimtinės lietuviškai mokyklai paremti
kojusiem po 10 dol.: A. Korsa
kaitei, O. ir J. Jankevičiūtėm, V 
Beleckui, dt. J.B. Dičpinigaičiui 
dr. J. Snieškienei, D. ir V. A-

fr ^Kraailtii IfytnitBl Stašins- 
šios Vtiįykds tavo didelio

/ ^liūdesio diena. Vakare 8 vaL 
Hąanųe visai staiga mirė širdini

^4 žmona Aldona Marija. Atvy- 
kęs gydytojas tegalėjo konsta- nes iteHaityję reikia prięS dvi 
tuoti mirtį. -

^'4 Aldona Marija Bernotaitė — 
'S ^Stašinskienė tavo gimus 1906
- gausio 12 Vilniaus krašte. Bai- 

-gė Kaune Aušros gimnaziją ir
< studijavo teisių fakultete. Ište-

> kėjo 1933. Pernai kaip tik bu- 
^vo kukliai atšvęstos 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktys, 
štanet susilaukė 20 metų su-

/ kakties, kai atvyko į Ameriką.

Vyt. Maželis, fotografas por- 
. tretistas, Velykų savaitgaliui iš

vyko į Torontą, Kanadą, ten 
tėvų pranciškonų vedamoje V. 
J. Prisikėlimo parapijos salėje 
turėjo savo fotografinių darbų 
parodą.

- Dr. Vyt. Vygantas kovo 30

Po gedulingų pamaldų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje ko
vo 21 d. palaidota Elzbieta 
Deksniūtė 62 metų. Velionė gy
veno 160 H St., So. Boston. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Europą. Jis dirba American 
Airlines lėktuvų susisiekimo 
kompanijoje.

Studentę ateitininkę organiz- 
ciniuose kursuose Putnam, 
Conn. iš New Yorko draugovės 
dalyvavo chemijos studentas 
Algis Šaulys, gyv. Paterson, 
NJ., ir Antanas Vainius, Bro- 
oklyno Marijos Pečkauskaitės 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkas-

197 Wėbster Avenne 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Bataunuotojas 
Cėmbridge, Mase.

J. Urbonavičiūtei, Al. Vakseliut bus balandžio 5 d. 5 vai. popiet 
dr. Tercijonam, J. Maurukui, §o. Bostono Lietuvių Piliečių 
V. Gudeliui. J. Matyckui, A. Di- Klubo salėje su tikrai menine 
mui, LB Ridgewoodo apylinkė, programa ir pokylio nuotaika. 
J.B., S. ir P. Leveckiam. Bilietai uoliai platinami.

Po 3 dol.: J. Jankui, P. Gau-
riui, V. Gerulaičiui, J.K. Kli
mavičiui, dr. M. Bintakiui, Ta- 
mošickam.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je pakrikštyti:

Kovo 14 pakrikštytas Bro
niaus Bakšio ir. Irenos Kubiliū- 
tės — Bakšienės sūnus Juliaus 
ir Edmundo vardais. Tėvai gy
vena 42 Mill St., Dorchester, 
Mass.Kieno? Kun. Boleslovo Pace- 

vičiaus, Toronto, Ont Canada.
Kada? Po Atvelykio šeštadie

nį, balandžio 11 d., 6 vaL vak.
Kur? šv. Antano parapijos 

salėje, 715 Leonard St, Green- 
pont, L.L, N.Y.

Kas vnicRns? Toronto vaidin
tojų trupė ‘Sietynas’.

Kas režisuoįa? Stepas Ra
manauskas ir pats autorius.

Ar bus šokiai? Bus. Gros N.
Iftvonaro linksmoji’ kapela

Ar bus bufetas? Bus labai Šeštadieniais ir sekmadieniais N.Y. 
turtingas valgiais ir gėrimais, visą dieną.

Su dideliu skausmu pranešu draugams ir pažįsta
miems, tad 195£kmetų kovo 29 dieną 8 vaL vak. mirė 
mano mylima žmona

ALDONA MARIJA BERNOTAITE

AB J ■MCTtilMy IIH U

ALDONAI STAŠINSKIENEI
mirus gilią užuojautą Konsului VYTAUTUI STAŠINSKUI 
reiškia

Lietuvių Atletę Ęlubo Valdyba
te nariai

• ■


