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Sutiks atominius bandymus sustabdyti ir be kontroles

SVEČIUOSE VILNIAUS MIESTE
Tikėjimas ten paskutinė tvirtovė

Vilnių lankyti užsieniečiam Tai būtų didelė rizika tiem, ku- 
leista nuo pereitų metę vasa* rie su mum kalbėtųsi. Reikė- 
ros. Jau lankėsi trejetas ame- . jo tenkintis keliais atsitikti

niais žodžiais. O net ir lankant 
oficialias Įstaigas, kai kurie jų 
vadovai sudarė įspūdi, kad no
rėtų su mum kalbą kuo grei
čiausia baigti. Kai kurių Įstaigų 
vadovų visai neteko matyti. Pa
aiškino, kad jų nesą — nei jų, 
nei jų pavaduotojų:

rikiečię žurnalistę, lankėsi ita
lai, prancūzai, vokiečiai. Kauno 
lankyti dar neleidžia. Žurnalis
tu įspūdžiai remiasi tik tuo, ką 
jie pastebėjo Vilniaus mieste. 
Vienas iš tokių lankytojų savo 
pasteLėjimus pasakojo tokius.

1 '

HERTERIS: Kontrolė 
esminis dalykas.

Nes toki Maskvos siūlymą atmesti būsią labai nepopuliaru pašalio opinijoje

.Anglijos ministeris pirminin
kas Macmillanas pirmadieni pra 
dėjo pasitarimus su preziden
tu Eisenho\veriu Camp David, 
kur prezidentas tarėsi ir su 
Chruščiovu. Macnnllanas atvy
kęs pareiškė, kad jo kelionės 
tikslas susitarti dėl atsakymo Į 
Maskvos siūlymą dėl atominių 
bandymu sustabdymo.
SKIRTUMAS TARP MASKVOS 

IR AMERIKOS SIŪLYMŲ 
Ženevoje Sovietų Zorinas ko

vo 19 paskaitė Maskvos nusi
statymą: priimame prez. Eizen- 
hovverio vasario 11 pasiūlytą 
planą dėl atominių bandymų su
stabdymo su pataisa.

Ta pataisa — Maskva siūlo

sustabdyti visus atominius ban
dymus, o Amerika buvo išsky
rus smulkiuosius bandymus, iki 
19 kilotonų jėgos, požemiuose, 
kur neįmanoma kontrolė. So
vietai siūlė “moratoriumą’’ — 
ir tuos smulkiuosius bandymus 
sustabdyti 4-5 metam.

AMERIKOS NUSISTATYMAS 
DĖL MASKVOS SIŪLYMO 
Amerikos apsaugos specialis

tai kovo 22 sutarė:
—sovietinis siūlymas nepri

imtinas.
Nesutarė:
— ar Amerika pasilaiko ir 

toliau savo senąjį siūlymą, kaip 
manė daugumas 1 
žmonių.

— ar Amerika ateina su nau
ju kontrapasiūlymu, kaip galvo
jo valst. sekr. Herteris.

Kongreso sluoksniuose taip 
pat nėra vieno nusistatymo. 
Šen. P. C. Anderson. demokra
tas ir kongresinio atominės e- 
nergijos komiteto pirmininkas, 
sovietinį siūlymą pavadino žai
dimu. O šen. Humphrey aiški
no. kad sovietinio siūlymo at
mesti negalima, tai esąs didelis 
žingsnis pirmyn. Šen. Kennedy 
taip pat pasisakė prieš atmeti
mą ir paskui jau aiškino, kad 
Amerika turi daug komisijų po- ■

Pentagono litiniam reikalam, bet neturin
ti bendros politikos.

Macmillanaš atvyko į Camp David ANGLIJOJE ministeris pirmininkas 
Chamberlainas buvo iftgarsčjęs savo 
skėčiu, Macmillanas garsėja savo ke
purėm.

Amerika atmeta siūlymus, kai 
jie ateina iš Londono; kai tie 
patys ateina iš Maskvos, tada 
priima.

KAS AUTORIUS?

MASKVOJE KIJEVE GTOW£LONDONE

N. Y. Times iškėlė likimą po
ros politinių idėjų, kurios šian
dien yra aktualiausios. Būtent:

— Atoriinię bandymų mora- — 
foriumas: jį pasiūlė pirmiausia
ne Sovietai, o Macmillanas per- SEPTYNIOS SKRYBĖLĖS AR DEŠIMT? 
eitą žiemą. Amerika ji atmete.
Dabar tą pačią idėją siūlo Mask
va. Amerikoje jau linkstama ją 
priimti.

— Ribotas kontrolės skaičius: 
jį siūlė Macmillanas. kai per
nai buvo Maskvoje. Amerikai 
tokia kontrolė tada nebuvo pri
imtina. Dabar apie tai kalbėjo 
Sovietai, ir Amerika jau svars
to tik klausimą, kiek sykių per 
metus tokia kontrolė turėtų bū
ti vykdoma/ Sustojo prie 20 
kartų, bet Maskvai tai perdaug.

Valstybės departamentas 
atsakė

Popiežius Jonas XXIII kovo 
28 pradėjo naujų septynių kar
dinolų šventimo iškilmes. Jos 
baigsis ketvirtadienį raudonų 
kardinoliškų skrybėlių uždėji
mu. . x

Radijo korespondentai kovo 
23 paske’bė iš Romos, kad po
piežius esąs paskyręs ne 7, bet 
10 naujų kardinolų. Korespon
dentai spėliojo, kad trys turį 
būti už geležinės uždangos. Jie 
neskelbiami, kad nebotų jiem 
pakenkta.

Vėl reikia bažnyčios
Lenkijos Gomulka ir kard. 

Wyszynskis sausio 11 turėjo 
slaptus pasitarimus. Dabar skel
biama, kad susitarta: valdžia 
nekliudys tikėjimo dėstyti mo
kyklose; kunigai parems val
džios ūkinę politiką, paskatin
dami rūpestingiau vykdyti pla
ną.

Lankytojas negalėjo ne .t-

NUSISTATYMAS ANGLIJOJE
Prez. Eizenhovveris kovo 23 

susisiekė telefonu su Macmil- 
lanu, ir tas atskrido į Washing- 
toną. Anglai nuogąstauja,/kad 
prezidentas gali pasiduoti įta
kai tų. kurie mano, jog sovieti
nis siūlymas esąs tik propagan
da. Macmillanas nori įtikinti 
prezidentą priešingai.

KOKIO BENDRO 
NUSISTATYMO LAUKIAMA 
Valstybės sekretorius Herte- 

ris kovo 25 spaudos konferen
cijoje patvirtino, kad sovietinis 
siūlymas kai kuriom dalim ne
priimtinas. Būtent, Amerika ne
gali nusileisti nuo savo pagrin
dinio reikalavimo — kontrolės. 
Taigi negali pasisakyti už su
stabdymą tų bandymų, kurie 
negalimi kontroliuoti.

Spėjama betgi, kad Macmii- 
lanas stengsis Įkalbėti Ameri
kai, kad sutiktų su mažųjų a- 
tominių bandymų sustabdymu 
dvejiem metam. Anglai jau taip 
skelbia. Tokio sprendimo šali
ninkų yra ir Amerikoje.

Tokis sprendimas jau būtų 
kompromisas, kuris reikštų nau
ją sovietinį laimėjimą, Ameri
kai už tai nieko nelaimint.

Prezidentas 
jau apsisprendė?

J. Alsop JNYHT) rašo, kad : 
prezidentas jau buvo apsipren-

Atsidūrėme " nukariau- .- 
tuose kraštuose, okupuotuose, Jcieipti dėmesio i^baznycias. Vil- 

~rųsinam^ser6^“iš: esmės čia niu/e didžiosios bažnyčios. iš- 
buvo visai kas kita negu tai, skyrus viejną, uždarytos. Veikia 
ką mes buvome matę iki šiol 
Sovietuose (išskyrus Leningra
do miestą). Ryga mum rodėsi 
labiausiai susovietinta, ir tai 
paaiškina, kodėl užsieniečiai ga
lėjo ją lankyti jau keleri me
tai anksčiau.

Iš visų trijų Baltijos sostinių «• kraštuose gyventojai nori su
eiti į santykius sj atvykusiais, 
bet kad jie to negali; kad jie. 
priklauso tai pačiai civilizaci
jai kaip ir svečiai; kad jie yra 

žavėjosi vienas, — išsaugoję tautinę dvasią, kuries.
vienas iš pagrindinių ženklu 
yra religinė praktika. Bet vi
sa tai esanti kova be .didelių 
vilčię.

Paliko tvirtas įspūdis, kad 
religija čia yra paskutinė tvir
tovė, kurioje tebėra gyva min
ties laisvė, ir dėl kurios tebeina 
kova.

Ir dar smulkmena — trijų 
Baltijos sostinių viešbučiai bu
vo prabanga tam, kuris pažino 
Sovietų Sąjungą.

gražiausias Vilnius. Nors iki 
pusės išgriautas, jis daro vaka
riečiui Įspūdį savo statyba — 
tai Prahos barokinio meno tra- 
dicijos, - 
su peizaže Įsiderinusiom didin
gom bažnyčių bonėm.

Deją, negalėjom užmegsti 
santykiu su eiliniais žmonėm, 
būdami apsupti palydovę, kurie 
nė nemėgino maskuotis. Jei lan
kytojas važiuoja automobiliu, 
tai šalia šoferio jį lydi dar du 
palydovai šnipai; jų lydimas, 
lanko jis ir miesto gatves bei 
įstaigas. Negali būti nė kalbos, 
— pasakoja vienas, — apie tik
rą pasikalbėjimą su žmonėm.

VĖL MASKVOS 
IMPERIALIZMO 

APAŠTALAS

dečnit, bet pačių ma’ ijų. 
Trys buvusios Vilniuje rabinų 
seminarijos taip pat neveikia. 
Tačiau visai nepaliestos esą or
todoksų bažnyčios.

Talline ir Vilniuje lankytojas 
susidarė tvirtą Įspūdi, kad šiuo-

savotiškos Monroe doktrinos, 
kuri apsaugotų nuo naujos Vo
kiečių agresijos.

Tai buvo vis apie praeitį, o 
apie dabartį autorius kalba:

— "Dabartinėje Sovietų Ru
sijoje vienas iš retų sentimen
tų, kuriuo gyvena abeji — tau
ta ir vyriausybės sluoksniai, yra 
panieka ir neapykanta tiem ru
sam, kurie koliaboravo su Hit
leriu antrojo pasaulinio karo 

perializmą. metu, ir tiem, kurie dabar da-
Jis skelbia* lyvauja užsieniniuose projek-
— Wilhelmas II įsakė skal- tuose suskaldyti Rusijai — tai 

gali būti vertinami kaip Wilhel- 
mo ir Hitlerio politikos tęsinys. 
Vakarę demokratijos yra reika
lingos galingo 
Rusę tautos".

The New York Times kovo 
25 laiškų skyriuje paskelbę Bo- 

r--—^____ j--------------r.--— ris Gourewitch tvirtinimus,, nu-
dęs ldar prieš Macmillano atvy- kreiptus prieš Vokietiją, ĮirieŠ 
kimą priimti Maskvos siūlymą mažąsias tautas, bet visom jė- 
tiek, kad mažieji bandymai ne- gom remiančius Maskvos im- 
būtų vykdomi dar metus (vie
toj Maskvos siūlomų 4-5 metų). 
Macmillanas buvo pakviestas, 
kad lengviau būtų įtikinti to
kiai nuolaidai priešingus sena
torius.
ADENAUERJS DĖL ATOMI- 
niŲ BANDYMŲ SUSTABDYMO 

Vokietijos kanc. Adenaueris 
kovo 29 pareiškė: Vakarai tu
ri griežtai reikalauti, kad arba 
priimamas kontroliuojamas nu
siginklavimas, arba bandymai 
turi eiti toliau.

SOVIETAI APIE NUSIGINKLA
VIMO KONTROLĘ

Ženevoje dešimties konferen
cijoje, kuri svarsto nusiginkla
vimo reikalus, Sovietų Zorinas 
pareiškė: Sovietai sutinka su 
nusiginklavimo kontrole, bet 
tik tada ji gali būti vykdoma, 
kai jau bus nusiginkluota. Tai 
jo pareiškimas kovo 24.

— Argentinoje kovo 27 rin
kimus - pralaimėjo prezidento 
Frondizi partija. Daugiausia nu
lėmė, kad gyvenimas brango 
jos valdymo metu. Prieš rinki
mus peronistai gausiai vartojo 
terorą. Nužudė 22.

— Irake mirties bausmė bu
vusiam karaliaus Faisal Iljnin. 
pirmininkui aUamali pakeista 
kalėjimu. Ryšium, su tuo kilo 
kautynės tarp nacionalistų ir 
komunistų. Žuvo 5.
....Egiptas kovo 27 pranešė, kad 
nepriėmė Sovietų Sąjungos pa
sisiūlymo ginti Jungt. Arabų 
res-publikos sienas, jei kas už
pultų. Nasseris norįs būti neu
tralus.

— Anglijos darbo partija pa
sisakė už Maskvos siūlymus ato
minių bandymų sustabdymo rei
kalu.

sąjungininko —

*
rusų imperialis-

dyti Rusiją Lietuvos Brastos de
rybose. Jis siekė sukurti mažas 
valstybes, kurios būtų Vokieti
jos vasalai. Vokiečiai įsakė tuo 
metu Gruzijai, Armėnijai, Azer
baidžanui paskelbti atsiskyrimą 
nuo Rusijos.

— Jungtinių Valstybių sekre
torius Bainbridge Colby 1919 
ir 1920 atsisakė pripažinti Bal
tijos valstybių, Gruzijos ir A- 
zerbaidžano atsiskyrimą nuo Ru 
sijos.

Colby 1920 vasario 7 pareiš
kė, kad Jungtinės Valstybės ne
nori Rusiją silpninti skaldymo 
politika vardan interesu, sveti
mu Rusijai.

Tos pačios politikos laikėsi 
valstybės sekretorius Charles 
Evans Hughes savo notoje 1921 
rugsėjo 21.

— Rusijos konstitucinis par
lamentas, kuris buvo komunis
tų jėga išvaikytas, stovėjo už 
visų tų mažumų federaciją Ru
sijos ribose.

Pagrindas tokiai “federacijai'’ 
tikriau imperialistinei Rusijai 
dvejopas: kultūrinis artimumas 
ir apsisaugojimas nuo Vokieti
jos:

Ką reiškia 
tų kalbos apie “Monroe dok
triną”, nurodoma šio laikraščio 
3 puslapyje. Čia belieka tik pa
stebėti, kad Gourevvitch nuro
domi Amerikos valstybės se
kretoriai, kurie norėjo galingos 
Rusijos ir nenorėjo laisvų Bal
tijos valstybių, nereiškia, kad 
jie vykdė Amerikos valią. Ame
rikos valia buvo pareikšta 1917 
prezidento Vilsono 14 punktu, 
kurie skelbė Amerikos pasisa
kymą už laisvą tautę apsispren
dimą. Anie valstybės sekreto
riai seniai užmiršti, o Vilsono 
principai tebėra gyvi, nes jie 
yra atremti Į Amerikos nepri
klausomybės dekliaraciją. Ame
rikos konstitucijos principus ir 
Amerikos ilgas tradicijas.

Gourewitch aiškinimą, 
rusų tauta dabar nekenčia 
lerio koliaborantų. reiktų 
pat papildyti kita puse —
Hitlerio koliaborantai nepripa
žįsta tautom laisvo apsispren
dimo ir nekenčia dabartinės de
mokratinės Vokietijos, kaip tai 
matyti iš Hitlerio koliaboranto 
Chruščiovo pasisakymu Prancū
zijoje.

N. Y. Times, kuris laikomas 
objektyviu laikraščiu, anksčiau 
nebuvo taip brutaliai prašnekęs 
už Maskvos imperializmą kaip 
šiuo straipsniu. Gal čia tik ne
tyčiom prasiveržė suderinta ak
cija. kuri eina iš Maskvos ir 
sustiprintai skverbiasi visais ka
nalais prieš viršūnių konferen
ciją? Tikėkime, kad netyčiom. 
Ypač, kad tai laiškų skyriuje 
Pažymėtina betgi, kad tas pats 

.laikraštis ne visada yra tokis 
paslaugus skelbti laiškus prieš 
tokį imperializmą.

Kataliku šalpa
.Kardinolas SpeUmanas kovo 

27 paskelbė katalikų šalpos va
jų. Siekiama surinkti per 3,260, 
000 dol. Pereitais metais iš ka
talikų sudėtų pinigų buvo šel 
piami 106,787 asmenys.KUBA

PRARANDA SIMPATIJAS

Venezueloje daros nepopu
liarus Kubos diktatorius Castro. 
Venezuela nežada dalyvauti A- 
merikos atsilikusių tautų kdn-

Valstybės departamentas ko
vo 24 paskelbė dokumentus dėl 
Berlyno. Sutartys tarp vokiečių 
ir Sovietų rodo, kad Berlynas 
nėra rytų Vokietijos dalis, o 
sritis, kuri valdoma susitarus ferencijoje, kurią -rengia Cast- 
visų keturių karo laimėtojų. ro Havanoje.

— Kubos laivyno attache 
Meksikoje pasitraukė iš parei
gų ir paprašė globos. Jis kalti
na, kad Castro išdavęs revoliu
ciją komunistam. Tai jau tre
čias tokis egžilas.

RINKIMŲ FRONTE
Stuart Symingtonas rimtas 

konkurentas
Šen. Stuart Symingtonas. Mis- 

souri demokratas, kovo 24 pa
siskelbė būsiąs kandidatas į 
prezidentus. Tai bus rimtas kon 
kūrentas šen. Kennedy. Laukia
ma, kad jį parems tie demo
kratai. kurie nenori paremti 
Kennedy tik dėl to, kad jis ka
talikas. Bet jeigu laimėtų tarp 
demokratų Symingtonas, tai pa
lengvėtų tada Nixono padėtis, 
nes Symingtonas neatitrauktų 
nuo Nbcono tų respublikonų, 
kurie balsuos už demokratą 
Kennedy tik dėl to, kad jis ka
talikas.

Italija turi 
vyriausybę

kairts Mo Tso-Chfh, Pavergtųjų seimo pirm. dr. P. Ženki, Kae Ting-Tse ir Kuo Teeg-Ae.

PIETŲ AFRIKA 
SAUGUMO TARYBOJE

Pietų Afrikoje įvykusios žu
dynės ir negrų diskriminacija 
susilaukė pasipiktinimo 
Saugumo Taryba tam 
mui šaukia pasitarimą 
dienį. To reikalavo 29 
ir Afrikos valstybės. Pietų Af
rika pareiškė protestą, kad tai 
bus kišimasis į vidaus reikalus. 
Saugumo Taryba nieko ir ne
galės padaryti kaip tik pasmerk
ti.

visur, 
klaust- 
trečia- 
Azijos

Rusų literatūros dvasinė 
ir jos humanistiniai prin- 
buvo palikę gilius pėdsa-

įtaka
cipai
kus Gruzijos. Armėnijos. Toto
rių, Estų. Latvių, Lietuvių, žy
dų, Ukrainos, Gudijos litera
tūrose.

— Buvo aišku, kad Rusijos 
ateitis priklauso nuo demokra
tinės federacijos įvykdymo, nuo

vusių ministerių į naują vyriau
sybę įtraukti 18. daugumas tom 
pačiom pareigom. Neįtrauktas 
betgi Pella. buvęs už. reikalų 
ministeris. Jo vietoje yra A. 
Segni. buvęs min. pirm. Mano
ma. kad vyriausybė bus ir to-

FErtlNANDO tambroni, 
Italijos min. pirmininfcas.

Italijoje vyriausybę sudarė ko
vo 25 Fernando Tambrioni. kr. 
demokratų kairiojo sparno žmo- liau Nato politikos rėmėja. Ma
gus. Jo vyriausybėje taip pat tik • žosios partijos jos paremti ne
vieni kr. demokratai. Iš 20 bu- sirengia.

kad 
Hit- 
taip 
kad
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Niekas man taip nemelavę, kaip naujęs klasės žmogus
Delegacijoje su manim buvo 

ir Paddy Chayesvsky, teatro ra
šytojas iš New Yorko. Jo tė
vai kilę iš Ukrainos kaimo, ir 
jis kreipėsi į sovietinę atstovy
bę Washingtone, paskui į ra
šytojų sąjungą Maskvoje, kad , 
jam leistų aplankyti savo gimi
nių gimtąsias vietas. Pagaliau 
susitarė, kad Kijeve, kai kiti de
legacijos nariai susitiks su Uk
rainos rašytojais, jam bus duo
tas automobilis nuvažiuoti į jo 
tėvu kaima. ?

-- --- ■ --- ------—r;.
Komunistinis režimas sukūrė naują klase, bivrokratę, kurią ąpib^diea A^Hiur Schlesinger 

jr. “Der Monat" žurnale. Perdėtas pasitĮBf|ĮiMS spujetiniu regimu, iš jąikl* tik Įe,
kas teigiamai kalbama apie Sovietus hei^'gyvenimą, arogantMkas ■tinotliiies bet kurios idė
jos iš šalier, tobula ignorancija, kurias ScMesingeris matė naujame komunistiniame biurokrate, 
buvo pasakotas pereitą kartą. Toliau autorius kelia ypatingai melą, apgaudinėjimą, vaizduoda
mas tai vienu konkrečiu atsitikimu.

Tą dieną, kai mes vykome 
į Kijevą, visas planas buvo ap
verstas aukštyn kojom — rašy
tojų draugijos pareigūnai pa
aiškino, kad Kijeve nėra laisvų 
kambarių viešbučiuose kaip tik 
šiuo metu ir dėl to kelionės 

- negali būti. Tokis paaiškinimas 
mums neatrodė patikimas. Cha
yevsky. atsakė, kad jei sovieti
nis rašytojas norėtų aplankyti 
kokią vietą netoli Little Rock 
(Arkansas) ir jei jam aiškin
tų, kad jis to negali padaryti, 
kadangi Little Rock negalima

turįs iš viešbučio išvykti aštun- jai dar niekada nebuvo matę 
tą ryto, penkias valandas va- amerikiečio. Jie sveikino atvy- 
žiuoti automobiliu iki savo kai
mo, ten galės pabūti valandą, 
vėl kelionė automobiliu atgal, 
kad punktualiai suspėtų į ae
rodromą. Tačiau aštuntą ryto

Jei tai būtų daroma 
klausiniais,' jei ;būtų 
kad pv*.‘•‘rašytojai 
jungoje gali rašyti, ką 
pietų korėjiečiai užpuolė 
rėš Korėją, dar galima 
suprasti, kad tai daryti 
politinis reikalas. Bet 
jama ir nesvarbiais 
kurie liečia ne tautines 
kos problemas, o tik 
tus žmogiškus santykius, 
tame atsitikime su tėvų

riori: kad 
tolė Šau
nia būtų 
rti verčia

jama ir nesvarbiais klausimais, 
kurie liečia ne tautines politi
kos problemas, o tik papras
tus žmogiškus santykius, kaip 
tame atsitikime su tėvų gim
tosios vietos aplankymu, (b.dĄ

gauti viešbučiuose kambario, 
tai jis tuo nepatikėtų. Jis nu
vyko tiesiai į inturisto biurą ir 
patyrė, kad Kijeve galima gau
ti visokių kambarių. Greito 
sprendimo žmogus — Chayevs- 

-ky pasiteiravo apie lėktuvą į 
New Yorką ir pareiškė. kad nepasirodė jokis automobilis, pasakė žmonėm, kad jis tuojau -- 

gįi^ųsuspėti 1 
į lėktuvą.

Rekordiniu laiku jis pasiekė 
Kijevą, nudūmė į aerodromą, 
bet tik tam, kad įsitikint^, jog 
tvarkaraštis nenumato jokio va
karinio lėktuvo į Maskvą.

Ir kam visos tos fantastinės 
pastangos sukliudyti Chayevs- 
kiui atlankyti savo giminių gim
tąsias vietas? Be abejo, iš da
lies tam, kad tai buvo skurdus 
kaimas ir buvo įtariama, kad 
amerikietis rašytojas nori ten g Edeno atsiminimų galima 

pajusti, kad tiedu žmonės, E- 
denas ir Dulles, buvo priešin
gi ašigaliai, supriešingais po
litiniais siekimais, priešingais 
nusiteikimais ir neišvengė kon
fliktų, dėl kinių pasaulyje pa
didėjo chaosas.

Anglas visa savo prigimtim 
buvo tarpininkas, kompromisų 
ieškotojas, bet jokis vadas.

Amerikietis buvo principų 
žmogus ir kovotojas dėl jų.

Du toki žmonės susitiko ir 
susikirto labiausiai Ženevoje 
1955. Dulles buvo pasiryžęs pa
remti Prancūziją ginklu Indo- 
kinijos kare. Jis- norėjo tam 
gauti Anglijos paramos. Tik 
moralinės paramos, pritarimo. 
Edenas nesutiko. Jis baiminosi, 
kad grasinimas komunistam jė
ga gali sukelti karą. Dulles ka
rinė parama prieš komunistus 
buvo priešinga ir iš viso Ede
no siekimui. Edenas tikėjo, kad 
politinis jo uždavinys suartin
ti Ameriką su Sovietais. Jis kal
bino ir Molotovą, kad tas ra
minamai veiktų komunistinę 
Kiniją.

Kai Edenas atsisakė, Prancū
zijos karas Indokinijoje buvo 
nulemtas. Maskva triumfavo.

Kai Dulles, išvykdamas iš že-

jis rytoj grįžta į New Yor- 
ką, jeigu jam iki penktos va
landos vakaro neužtikrins ke
lionės į Kijevą.

Kelios minutės prieš penkias 
reikalingi kambariai Kijeve bu
vo surasti.

Taip mes į Kijevą išvykome. 
Chagevskiui buvo pasakyta, 
kad jis tą pat vakarą galės 
grįžti lėktuvu į Maskvą ir vėl 
prisijungti prie delegacijos. Jis

KAS TERORIZUOJA UŽSIENIEČIUS? .
Jaū daug kartų Miunchene ir 

kitur įvyko įvairiaus pobūdžio 
pasikėsinimai prieš emigrantus, 
pabėgėlius iš Rytų — kaip prieš 
paskirus asmenis, taip ir prieš 
jų įstaigas. Ypač didelį susijau
dinimą iššaukė nužudymai dvie
jų žymių emigrantų vadų: uk
rainiečių kovotojo už laisvę 
Banderos, o prieš porą metų 
slovakų veikėjo Cernako. Pa
starojo pasikėsinimo metu žu- 

. vo ir viena vokietė. Vokiečiai 
dėl panašių teroro aktų yra

; labai susijaudinę. Kartais išreiš
kia nepasitenkinimą emigran
tais, nes po kiekvieno teroro 
paskleidžiamos žinios, kad tai 
daro besikivirčijančios pačių e- 
migrantų organizacijos.Dėl to 
bavarai nenori duoti ly
tų užsieniečiams. Ypacsurilhi

tų grupių veikimą “tiksliausiai 
stebėtų”... Galima suprasti vo
kiečių rodomą rūpestį, tačiau 
šis rūpestis užsieniečiams ke
lia ir nerimą, nes iki šiol ne
buvo sugautas dar nė vienas 
sovietų teroristas, o prieš emi-_ 
grantų veiklą jau daug pasisa
kyta. M. M. (Eli)

kėlįiš visos širdies. Jis rado 
dar žmonių, kurie atsiminė jo 
tėvus. Pradėjo net ruošti jam 
priėmimą. Tačiau pabuvęs tik 
septynias minutes, Chayevsky

Automobilio nebuvo nėi dėvni-- 
tą nei dešimtą nei vienuoliktą. 
Ukrainos rašytojų draugija Ki
jeve, kuriame yra apie milijo
nas gyventojų, buvo bejėgė pa
rūpinti mašiną ir šoferį, kad 
amerikiečiui rašytojui duotų ga
limybę pamatyti savo tėvų gim
tąją vietą. Pagaliau apie pietus 
atsirado automobilis. Chayevs- 
kiui pasakė: jei jis dabar ne
norėtų važiuoti, tai jis jokiu bū
du nesuspės į vakarinį lėktu
vą. Chagevskiui jau buvo smal
su, ir jis su užsispyrimu savo 
tikslo siekė. Jis pasakė važiuo
siąs. Jis buvo jau- automobily
je, kai jam pranešė naują ži
nią — kelionės tvarkraštyje 
surado dar vėlesnį lėktuvą, ir 
jei jis pasiskubins, tai dar ga
lės tą pat naktį išvykti Mask
von. kur taip atkakliai ir niekina-

Po penkių valandų kelionės mai nebuvo man meluojama 
pasiekė kaimą, kurio gyvento- kaip Soviety Sąjungoje.

DU VYRAI DARĖ POLITIKA IR PADARE DAUG ŽALOS
Dulles ir Edenas — abudu 

jau ne šios dienos žmones. Vie
nas miręs, antras išėjęs iš po
litikos. Bet pastarasis parašė 
savo atsiminimus (The Memoirs 
of The Rt. Hon. Sir Anthony 
Eden) ir virto dėl jų šios die
nos svarstymų žmogum. Jis su
aktualino ir buvusį valstybės 
sekretorių Dulles, atsiliepdamas 
apie jį karčiai, kaip apie pa- 

_ mokslininką politikoje.

pasisemti'medžiagos, kuri vaiz
duotų sovietinio gyvenimo nei
giamąsias puses. Bet visam tam 
tiek buvo pavartota melo ir pa
niekos žmogui.

Aš išvažinėjau daug pasau
lio, — sako autorius, — ir nie-

DULLES ir prez. 1955.

gauti butą emigrantų įstaigoms. 
Teroro veiksmus kovo mėn. 

pradžioj svarstė Bavarijos par
lamento atstovai. Socialdemo
kratų gr. vadas dr. W. Hoeg- 
neris išreiškė nuomonę, kad 
įvairūs pasikėsinimai prieš už
sieniečius, tur būt, organizuoja- 

. mi agentų iš Rytų.
Bavarijos vidaus reikalų mi

nisterija, pasiremdama krašto 
kriminalinės policijos ir kitų 
saugumo organų surinktais duo
menimis, aną spėliojimą patvir- . 
tino.

Sekretorius Junker parlamen
tui pareiškė, jog teroro aktai 
yra vykdomi agentų, “vadovau
jamų iš vienos centrinės”, 'kar
tu buvo pareikšta, kad nėra jo- ’ 
kię pagrįstę duomenę, kurie 
tvirtintę, jog įvairūs atentatai * 
būtu vykdomi pačiu emigran- ...
n.. Vidaus reik, ministerija sa- tmes ~
vo atsakyme Bavarijos parla- nus’. kune skirt, mokykliniam 
mentei tai ypatingai pabrėžė. Pummui nuo 9 iki 14 metų ir

Pernai vasaros mėn. Bavari- ko"W”™a- kuname 14 -

DIENOS VEIDAI vaime susitvarkys. Prasidėti su 
Nasseriu tai vaikiškas dalykas. 
Ir Dulles akyse Edenas buvo 
tas, kuris pradėjo su Nasseriu 
vaikišką žaidimą tuo tarpu, kai 
ten, kur tikrai reikėjo kovos, 
Edenas puolėsi tarpininkauti. 
To negalėjo Dulles dovanoti 
Edenui.

Dulles atsisakymas paremti 
Edeno akciją prieš Nasserį iš
metė Edeną iš valdžios. To Ede
nas taip pat negalėjo dovano- 
tif lr mirusiam Dulles 'bent 
plunksna įdūrė.

nevos, atsirado aerodrome, pri
sistatė ir kiti ministeriai jo iš
leisti. Edenas ištiesė ranką at
sisveikindamas. Dulles rūščiu 
veidu nusisuko.

Dulles matė, kad Edenas yra 
tas žmogus, kuris jam atsisto
ja skersai kelio. Kai Dulles pla
navo stoti griežtai prieš Sovie
tus, Edenas pasišaudavo su de
rybom, o Sovietai derybas pri
ima kaip silpnumo ženklą.

Atėjo momentas, kad tas pats 
Edenas norėjo gauti Dulles 
pritarimą. Tai buvo Sueso ka
nalo afera.

Amerikiečiui Suesas buvo to
limas reikalas ir nepirmaeilės 
svarbos. Amerikietis žinojo, kad 
Nasseris nėra didelio taurumo 
žmogus, bet vis dėlto antiko- 
munistas, kuris su visa siela ir 
kūnu nelinkęs pasiduoti Mask
vos įtakai Amerikietis nebuvo baletas Eglė, žalčių karalienė, 
linkęs Nasserio labai vertinti. 
Tuo tarpu anglui Nasseris bu
vo pati didžioji kliūtis jo po
litikai.

Dulles buvo lig savo mirties 
įsitikinęs, kad jeigu pasisektų 
nulaužti nugarkaulį Sovietam, 
tai tada nei Nasseris, nei vi- koijčęrtū., 
dūriniai rytai, net nei komu- —V. Ruokiu!, Lietu- 
nistinė Kinija nebūtų jokia pro- vos Žemės Ūkio Akademijos 
blema. Dulles turėjo vieną ir profesoriui nepriklausomos Lie- 
pagrindinį tikslą — izoliuoti tuvos laikais ir dabar, suėjo 75 
Maskvą ir pašalinti iš pasaulio metai. Priklauso dabar komu- 
Rusijos grėsmę. Visa kita sa- nistų partijai.

Iš Lietuvos
Vilniaus operoje
Nauja premjera prancūzų 

Fra Diabolo buvo vasario 6. 
Režisierius — J. Gustaitis. Di
rigavo Margarita Dvarionaitė.

Ruošiami lietuviški veikalai: 
Klovos opera Duktė ir Balsio

Amerikos muzika
Vilniuje sausio 28 buvo a- 
merikinės muzikos vakaras. Bu
vo atliekami Geršvino, Pisto
no, Fosterio, Kerno veikalai, o 
taip pat negrų dainos. Laiko
ma tai kultūrinio pasikeitimo

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 45 metus, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba—apie 9 dol. Tuo tarpu DARBI
NINKO skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias 
m£sų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti

vada sektę: Lietuvos jaunimo 
ir gyventoję tarpe pasipriešini
mas komunistiniam režimui yra 
didesnis negu bet kurioje kito
je Sovietę Sąjungos "respubli
koje".

“Ką tik pateiktos žinios taip 
pat sugestionuoja, kad kaimo 
jaunimas (tiek pionierių, tiek 
komjaunuolių atveju) yra ma
žiausiai linkęs tapti komunisti
nių jaunimo organizacijų na
riais. Panaši situacija yra ir ko- 

giškumas, bei diegiama komu- būti iki 130,000. munistų partijoje —mažai par-
nistinė moralė. Gausus moks- "Pastebėtina, kad Latvijoje, tiečių kaime. Bet Lietuvoje 
leivių dalyvavimas tokioje in- kurios gyventoj ę skaičius yra vyksta šiokia tokia industria- 
doktrinacinėje sistemoje ver- mažesnis už Lietuvos, yra dau- lizacija bei urbanizacija, ir tie 
čia žiūrėti į pionierius su labai giau komjaunuolię negu Lietu- skirtumai ateityje gali žymiai 
neramiomis akimis. Yra galimy- voje. Tokia pati tendencija yra sumažėti”.
bė, kad ideologinės indoktrina- ir komunistę partijoje. Lietu- Tokia dabartinė padėtis. Ku
rijos atžvilgiu pionieriai gali vos komunistę partija procen- ria linkme sukamas ar pats 

Jų reikšmę autorius taip nu- būti svarbesniu faktorių, negu tualiai yra pati mažiausia viso- sukasi jaunimo gyvenimas, teks
sako: “Pionieriai sumažina tė- mokyklą. Pionierių organizaci- je Sovietę Sąjungoje. Viena iš- grįžti kitu kartu,
vų įtaką moksleivio auklėjime ___________ __  _ • .... .....
tuo metu, kada ideologinis auk- > -•

PIONIERIAI GALI BŪTI SVARBESNI
Musę Vytyje/skautiškos min

ties laikraštyje, Nr. 1 Tomas 
Remeikis rašo apie “jaunimo 
organizacijas dabartinėje Lietu
voje”. Rašo apie dvi komunis

joje buvo apie 124.000 užsie
niečių. Beveik pusė jų (apie 
60,000) gyvena Miunchene.

Statistiniai duomenys rodo, 
kad užsieniečių skaičius Bava
rijoje nuolatos auga. Miunche- . . 
nas darosi visos užsieniečių iš nienams •

28 metų.
Pionieriai veikia panašiu bū

du, kaip skautai. 1957 jų buvo 
152,000. Autorius apskaito, kad 
“bent 50 procentų visų pionie
rių amžiaus vaikų priklauso pio-

SPAUDA

rių veikla namuose palieka žy
mes, kurios yra pageidaujamos 
sovietinių pedagogų. Tad yra 
vystomas kolektyvinis gyveni
mo būdas (stovyklose. Red.), so
vietinis patriotizmas, antireli-

MOKYKLA
joje vaikas skautiškos metodi

kos pagalba yra auklėjamas ko
munistinėje dvasioje”.

Komjaunuolių organizacijos 
tikslai tie patys kaip ir parti
jos. Iš jų partija turi sau prie
auglį. 1953 komjaunuolių Lietu
voje buvo 99,000. Dabar galį

Rytų veiklos centru, kuris trau
kia dėmesį ir sovietų agentų, 
vykdančių teroro aktus.

Bavarijos policijai ir konsti- kU0 metu, kada ideologinis auk- 
tucijos apsaugos tarnybai nu- Įėjimas ypatingai yra svarbus”, 
rodyta, kad politinių emigran- “Nėra abejonės, kad pionie-

Tcl.: APpleg-tte 7-0349 Sav.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET

!5 iki 40% NUOLAIDOS 1959 metų
vokiškos gamybos radio, HI-FI bei 
Stereo aparatams. • Dideli atpigini
mai Admiral bei RCA televizijoms • 
Geriausia proga įsigyti Fedders oro 
vėsintuvų (Air conditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų aparatų 
taisymas atliekamas kvalifikuoto 
techniko, pripaisto RCA.

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

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Kas prisius 3 doL, DARBININKĄ gaus iki šių metų į 
pabaigos. Kas prisius 8 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba | 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų pa
pigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti , 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų skai
tytojų padės administracijai ilgiau išsilaikyti nekeliant 
DARBININKO prenumeratos. Jei kiekvienas pasiryš pri
sidėti prie vajaus ir paieškoti naujų skaitytojų, nebus 
sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumerata, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 910 Wilk>ughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau siųsti DARBININKĄ
Vardas ir pavardė .........................

... metam

Adresas

Laikraštį užsakė

Siunčiu už: 
prenumeratą $. aukų |..........  Viso $..

(Datai (ParaSaai
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Gali būti pavaizduota filme
Mus” paversti filmu. “Marija dėsnius kiekius užsakydami ga- 
Gelbėk Mus” maldos yra labai lite rašyti man (105 Grand St, 
dramatinės ir duoda daug me
džiagos ne tik, , maldai, mąsty-

Brooklyn 11, N. Y.), nes iš lei
dyklos esu išderėjęs lietuviams 

mui, bet ir vaizdui, kurį ne- platintojams didesnes nuolai- 
sunku paversti filmu, panašiai 
kaip “The Diary of Anne 
Frank”.

Šiem visiem darbam man la
bai daug talkina K. Trimakas,

Rusiškoji Monroe doktrina
Tokiu vardu buvo vadinama 

caristinė Rusija. Iš jos vadavo
si lenkai, lietuviai, latviai es
tai, suomiai, gruzinai, armėnai 
ir kitos rusų pavergtos tautos. 
Gurevičiui atrodo, kad jos bu
vo plėšiamos nuo Rusijos vo
kiškojo imperializmo. Sumini 
kaizeri Vilhelmą II ir Lietuvos 
Brastos derybas (1918). Tom 
derybom Rusija buvusi drasko
ma. Po pirmojo karo atsiradu
sios mažos valstybėlės, apie ku
rias atsiliepia labai ^niekinamai, 

pos reikalus. Praėjusio karo me- Tarp jų ir apie Baltijos vaisty
tu JAV kariavo jau visame pa
saulyje. Pokarinė Amerikos po
litika nebeturi nė žymės Mon
roe doktrinos. Norėtų ją at- 
gaitinti kiti.

Monroe buvo penktasis JAV 
prezidentas. Pagarsėjo savo pa
reiškimu, vadinamu Monroe 
dokrtina (1823). James Monroe 
pareiškė, kad JAV nepakęs įsi
kišimo į Amerikos žemyną, bet 
ir pačios nesikiš į Europos rei
kalus. Tokiam pareiškimui da- 
vė pagrindą Rusijos ir Ispani
jos kėsinimasis atgauti Ameri
koje turėtas kolonijas.

Tos doktrinos JAV laikėsi li- 
gi pirmo pasaulinio ykaro, ka-,_ 
da buvo priversta įsikišti į Euro-

Sovietu Rusija dažnai xpašū- 
kauja, kad kiti nesikištų į jos 
vidaus reikalus. Savo vidaus rei
kalais laiko taip pat pavergtus 
kraštus. Mažai kas tuos nelai
minguosius minėtų, palikdami 
savo likimui, jeigu Sov. Sąjun
ga nesikištų į kitų vidaus rei
kalus. Sako viena, o daro kita.

das.
Ačiū visiems, padėjusioms 

pirmą laidą taip greit paskleis
ti po plačią Ameriką ir Kana
dą. Turiu labai gražių atsilie-

MOTERYS vyrų darbe Sovietų Sąjungoje.

Angliškai - lietuviškos Sibi
ro maldaknygės “Mary Save Us’ 
I leidimas visas išparduotas. 
Tėvai paulistai spausdina ant
rąją laidą, kurios manoma iš
leisti dvigubai daugiau. Pasku
tinieji užsakymai dėl to buvo 
išpildyti kiek pavėluoti, nes 
antroji laida buvo platinimui 
parengta tik kovo 28.

Sibiro maldaknygės antros 
laidos platinimu ypač susirūpi-

”—no Chicagos ateitininkai, ku
riems gražius paskatinimus yra 
davę lietuviai kun. klebonai 
Chicagoje. Jos platinimą ten 
organizuoja Al. Šatas, MAS Va
karų Apygardos Vicepirminin. 
kas (2233 So. Central Park Avė., 
Chicago 23, III.).

Jau sudaryta ir pasirašyta su
tartis su prel. dr. Kinderma- 
nu išleisti maldaknygę vokiškai. 
Vertimu rūpinosi Tėvas Ber
natonis, O- F. M., kapucinas, 
sielovados vadovas “Vokietijoje. 
Maldaknygė bus plačiai pa
skleista Eucharistinio kongre
so metu Miunchene.

Kęst. Trimakui, S. 
^ninkaujaht, 'baigiama 

panų vertimas. Tuo 
Tėv. Jose Espinoza, S. J., 
talicisimo” redaktorius. Spaus
dinama bus populiaria ir pigia 
forma Eųuadore. Norint pla
čiau paskleisti ir leidžiama pi
gia forma. Vertimą .baigia ruoš
ti J. Malo, S. J.

Portugališka laida taip pat 
užtikrinta. Ateinančiais mėne
siais gausime detales ir visuo
menei paskelbsime. Portuga
liškas leidinys bus taikomas 
Brazilijai, juo rūpinasi F. Richt- 
mannas.

Jėzuitas Jim Roche, S. J., bu
vęs Hollywoode žurnalistas, pa
rašęs ne vieną filmų tekstą, 

Gurevičiaus aiškinimą, kad iškėlė mintį ‘"Marija. Gelbėk

mišioms, kurias aukos birželio dokumentą. Apie tai parašysiu 
mėn. už Lietuvos kankinius, kitą kartą.

Antros angliškos laidos di- Kun. L. Jankus

ŠVEDIJOS LIETUVIAI

kongre-

bes. Tai galima matyti iš Gure
vičiaus laiško, atpasakoto pir
majam šio laikraščio puslapyje.

Lietuvos Brastos derybos to 
ruso suprantamos trumparegiš
kai. Neįžiūrima, kad šalia Mask
vos ir Berlyno interesų turėjo 
savo interesus kitos tautos — 
lietuviai, latviai, estai. Tokio 
trumparegiškumo būtų išven
gęs demokratas, žmogaus as
mens teisių gerbėjas, kokiu jis 
dedasi. Bet neišvengė imperia
listas, kuris temato didžiųjų in
teresus.

Toks prieštaravimas, rodos, 
negalėtų rasti bolševikinio im
perializmo gynėjų. Bet sovieti- lietuvių, latvių, gruzinų ir kitų 
nis imperializmas savo esmėje tautų literatūroje yra palikę Į

J., tarpi- 
ruošti is- 
rūpinasi 

‘Ca-

Vasario 16 sukakčiai paminė
ti ir naujai bendruomenės val
dybai išrinkti kovo 6 Spongo- 
je, netoli Sotckholmo, buvo su
šauktas Švedijos lietuvių visuo
tinis metinis susirinkimas. Pra
nešimą padarė ilgametis pir
mininkas arch. J. Pajaujis. Jis 
priminė, jog šio krašto lietu
vių bendruomenė yra susiorga
nizavusį viena iš pirmųjų — 
1950. Jos įstatai savo metu bu
vo laikomi pavyzdiniais. Per sa
vo gyvavimo dešimtmetį dėl 
emigracijos neteko maždaug 
dviejų trečdalių narių. Per pa
staruosius metus pagal turimas 
pajėgas geriausiai vykę rūpin
tis lietuviškais reikalais tarp ki
tataučių.

Pabaltiečių komitete lietuvių 
atstovais, mirus rašytojui I. 
Šeiniui, liko dr. J. Lingis ir 
arch. J. Pajaujis, šio komiteto 
buvo sudarytas garsusis “Rug
pjūčio” komitetas, kurio akcija 
švedų visuomenėje ir spaudoje 
sukliudė Chr&ščiovo kelionę 
SkandinavijonfPastarajame ko
mitete dr. Lifigį pavadavo A. 
Jo\ ertas.

Pernai prieš Kalėdas pabal. 
tiečių audiencija lankėsi pas 
Švedijos karalių Gustavą VI, 
kuriam buvo įteiktas padėkos 
adresas, paminint išeivijos 15 
metų sukaktį.

Naujoji ŠLB valdyba išrink
ta beveik iš tų pačių asmenų, 
leidžiant kooptuoti specialioms 
pareigoms dar du asmenis. Pir
mininku, perrinktas arch. J, 
jaujis.

Susirinkimui pirmininkavo 
inž. J. Krikščiūnas iš Vesteros; 
sekretoriavo dr. K. Čeginskas 
iš Uppsalos.

Revizijos pranešimą darė inž. 
Gumauskas.

Suvažiavusius telegrama iš 
Lundo sveikino Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas 
pik. Itn. Menauskas. (Eli)

yra FUSlSkaS. VlSlŠ&BhtOKS, Kaip peu&diuu rusų ir ueitv k Vf j.
Jono Žiauriojo, Petro Didžiojo, turį palikti federalinėje Rusijo- J 
Kotrynos II ir kitų carų. Gi to je, reikia apsukti antraip. Ka- t ž balandžio 1 d. prasidės JAV gyventojų

—census. Svarbu, kad lietuviai, patelkdami savo duomenis 
surašinėtojams, neužmirštų pabrėžti savo lietuviškosos 
kilmės ir ka bos.

caristinio imperializmo garbiu- dangi rusų literatūroje yra daug 
tojai nėra dar išnykę. Jie su- prancūzų literatūros poveikio, 
taria su bolševikais. tai Rusiją reikėtų prijungti prie

Prancūzijos. Ir dar geriau: so- t Ypatingai atkreiptinas dėmesys į 4 kkiusimvs, kurie
* vietų raketom turėjo ir tebetu-

Borisas Gurevičius yra vie- n didelės įtakos vokiečių spe- 
nas iš caristinio imperializmo cialistai, tai rusus reikėtų pri- 
atgyvenų. Toks pasirodo savo jungti federalinei Vokietijai, 
laiške, paskelbtam New York Prasčiausia yra tai, kad tokia 
Times kovo 25. Kad jis yra ru
sas, aišku iš suredaguotos en
ciklopedijos Rusijos istorijai, li
teratūrai ir žmonėm pažinti. O tybių, bet ir Lenkijos, Vengri- 
kad jis yra imperialistas, aišku jos, Rumunijos, Bulgarijos, 
iš jo galvojimo ir argumentų. nes kraštai buvo užimti to- 
Bet tas žmogus, deja, yra pir- kiu pat būdu, kaip caro Petro 
mininkas unijos ginti žmogiš- Didžiojo Latvija ir Estija, Kot- 
kąjį asmenį. Žmogiškumo tiek rynos II — Gruzija, Lietuva ir 
teturi, kad jam atrodo nežino- Lenkija. Koks čia skirtumas — 
niška liesti vadinamąją nedalo- anksčiau ar vėliau? Imperializ-

Gurevičiaus doktrina pasirėmus, > 
reikėtų nekalbėti apie išsilais- > 
vinimą ne tiktai Baltijos vals- ►

mąją Rusiją. mas visą laiką toks pats.

anketoje sužymėti: F8, P9, P10 ir Pll. Aiškumo dėlei 
pateikiame minėtuosius klausimus ir atsakymus, tinkan
čius tiems, kurie yra gimę Lietuves te,Įtari joje:

PS. Where was this person boru (statė, fore’gn coun- 
try, U.S. possession) ? — Atsakymas bus: LlTJi VANIA.

P9. If th s person was bom eutside the U.S., what 
language was spoken in his horre before he came to the 
United S" a tęs? — Atsakymas: LITHUANIAN.

P10. What ėountry was his father born in? — Atsa
kymas: LiTH VANIA.

Pll. What country was his mother bom in? —■ Atsa
kymas: LITHUANIA.

Mums visiems labai svarbu pabrėžti savo lietuviškąją 
kilmę. Juo didesnis lietuvių skaičius Amerikoje bus suras
tas, tuo daugiau svorio lietuviai turės šios šalies gyvenime.

ALT Vykdomasis Komitetas
MIŠKO darbuose Sibire

ALĖ RŪTA

VISŲ GEROVEI
Iki namų Laputienė apsi

sprendė. Dabar tik vykdyti. Ji 
savo sumanymus vykdydavo 
energingai. Bet šiuo atveju rei
kėjo labai susitelkti, nes ji at
sidaužė į rimtą kliūtį. Tai ne
buvo darbo gavimo klausimas. 
Sis dailiai ir apyjaunei mote-

— Vaikai! Atrado, mat, vai
kai! Juokas. Daliutė virti kad 
ir nemoka, bet ar nepasiims 
ko iš šaldytuvo? Pietus išeida
ma paruošiu. — Atgavusi drą
są, stipresniu balsu porino La
putienė. — Lyg maži? Ar na
mie nepabus? Neapsitvarkys?

Vaikai tylėjo, bet žvalgėsi į 
vienas antrą ir atidžiai sekė tė
vų pasikalbėjimą.

— Lyg niekur ir neišeitume!
— spyrėsi Laputis___ Nuolat
į kiną, tai pas draugus ...

— Daliutei reikia visko, man, 
va, reikia suknelės padoresnės.

kada paskambinsiu. O bus du 
čekiai vietoj vieno. Aš geriau 
moraliai jausiuosi, uždirbdama 
šeimai, tau padėdama. Apsi- 
rengsim, naujus baldus įsitai- 
sysim, gal ir namą naujesnį... 
Daliutę išpuošim, kaip lėlę! Gra
ži auga mergaitė ar ne? Į tė-

bicijai ir svajonėms, pareigos 
jausmui ir aukštesnio intelekto 
troškuliui.

— Visų gerovei, brangusis. 
Visų! Vaikų, tavo, mano. Pra- 
sigyvensim, prasišviesim. Čia 
gera šalis, gali pakilti, jei tik 
dirbsi, laiką išnaudosi.

Pavasario vėjas baigė sau
sinti žemę. Kilo daigai, ir me
džiai apsipylė pumpurų puškais, 
ir paukščiai dažniau palavin
davo balsus, žmogus giliau at
sidusdavo, ir jo žvilgsnis stro
piau rinko aplinkos reiškinius, 
taip pat siekėsi giliau į save.

Laputienė tempė namo ne- 
perdidelį maisto krovinį. Bur
nos norėtų daugiau, bet pini
ginėj buvo likę vos pora popie
rinių. ir saujelė smulkių, tad 
iki sekančios tėvui mokėjimo 
dienos reikėjo pakentėti. Lapu
tienė apsilaižė lūpas. Vyras dir
bo ir šeštadienį, čekis pareis 
namo didesnis. Bus vėl spinte
lėj saldainių, medaus, džiovin
tų vaisių. Bus Daliutei šilkinės 
kojinės, kurių jau antrų savai
tę kaulija. Bus jai, Laputienei, 
naujas lūpų pieštukas ir prie
monės plaukams paNšviedntt

Bus gerai. Papūtė vėjas į La- 
putienės dar jauną veidą, švel
nus, glostantis, gaivinantis pa
vasario vėjas. Aukšti bateliai 
nesiklaipė į šalis. Ji ėjo tiesi, 
dailiai dėliodama kojas, purią 
pusmetinę atmetusi šildyti sau
lei. £jo iš lėto, prisišaukda
ma ir nugindama įvairias min
tis. Ir nuskendo į vieną. Ne
dažnai Laputis dirba šeštadie
niais, tai kodėl ji pati negalė
tų padidinti čekio? Antruoju? 
Savu?9tai, jos buvusi klasės 
draugė! Dar tokia silpnuolė, se
niau džiova sirgusi. Dirba ir 
parneša čekius. Hesa, jie netu
ri vaikų, ir anos vyras studi
juoja, doktorato siekia. Bet, 
Laputienė mąsto, štai pavyzdys. 
Ir ko jai pačiai tūnoti dienų 
dienas senoj, paplėkusioj vir
tuvėj? Dar kada ir naują na
melį nusipirktų ...

riai išsisprendė be painiavų. 
Maloniai šyptelėjo prieš bosą, 
pakreipė galvą, atmetė atgal 
plaukus; jei priimamos senes
nės ir praradusios figūras, ko
dėl nepraverstų krautuvėj ši
ta grakšti, su charakteriu už
sienietė Kliūtis buvo jos vy
ras. Kai tik moteris priešpiet 
apsiskelbė savo šeimai linksmą 
naujieną, tuoj Laputis ir kirto 
lyg kirviu:

— Dirbti neisi.
— O kodėl? — Norėčiau ži

noti! — Pakėlė antakius Lapu
tienė. Iš nuostabos net drąsą 
laikinai prarado.

— Ką veiks vaikai vieni? 
Žinai gi ....

Laputis peržvelgė šyptelėju
sį dvylikmetį Algį ir į brolį 
skersomis žiūrinčią Dalią, kuri 
buvo trylikos, bet atrodė porą 
metų vyresnė.

Juokas!
— Kad nors ne po pietų 

dirbtum, kaip ir aš. Dabar abu 
išeisim ...

Lapučio balsas žemėjo, o 
žmonos kilo.

— Baisus daiktas! Užsira
kins. Daliutė vakarais niekad 
nebijojo pasilikti. O dabar — 
dviese. Telefonas yra. Kas jau 
čia atsitiks?

— Ar nepragyvenam? — Ty
liau tarė Laputis. — Reikalam 
galo nėra. Bus daugiau, reikės 
daugiau. Dar nebadaujam su 
mano uždarbiu ...

— Pasakė! Nebadaujam. Tik 
duona žmogus negali pasiten
kinti. Inteligentui reikia ir pa
doresnio drabužio, ir išeiti kar
tais į kiną, teatrą, pasikvies
ti draugų. O vaikai auga, dau
giau reikalų, štai Daliutė vos 
porą geresnių suknelių teturi. 
Seniai skundKasi ...

Lyg aš jau būčiau į senatvę 
nurašyta? Tau reikia eilutės... 
— Pataikaujančiai nubaigė La
putienė.

— Man visko užtenka. — La
putis pasakė griežčiau ir nutilo.

Nebuvo pratęs su žmona su
siremti. Iki šiol gyveno sutar- 
tinai,. ramybėj ir meilėj. Lapu
tienė stebėjo vyro veidą. Jau 
ji permatė, kas dėjosi ano šir
dy. Ir ji norėjo užbaigti pašne
kesį geruoju, bet atsiekti sa
vo. Ar ne visada taip būdavo? 
Jei negelbėdavo žodžiai, padė
davo bučiniai. Ir dabar Lapu
tienė pabučiavo vyrą kelis kar
tus, linksmu balsu, primenan
čiu ją. visiškai jauną ir žavią, 
čiauškėdama:

— Taip ir bus, branguti. Vai
kai iš mokyklos parsiras, ne
bijok. Mūsų geri vaikai. Pietus 
Daliutė pašildys. Vakare nebi
jos. Ko jiems čia bijoti? Gal

vą panaši ...
— J mamą. — Atsiliepė Al

gis. — Tik iš būdo į kažinką...
Dalia patraukė pečiais, bro

liui parodė liežuvį.
— O prasigyvenus gal tu ir 

studijuoti galėsi, kaip vis sva
joji ...

Laputis žvilgsniu ilgiau su
stojo žmonos akyse. Pažįsta ją 
gerai. Moteriška. Puoštis mėgs
ta ir puošti vaikus. Geresnio 
gyvenimo trokšta. Bet ir jam 
gera, jį atjaučia, supranta. O 
būtų gerai dar pastudijuoti, ko 
nors aukštesnio pasiekus ... 
Jo keli draugai gerokai pašoko 
| priekį. O jis — jaunas vedė, 
vaikai, paskui turėjo palikti 
kraštą ...

— Kaip tu čia dabar imsi 
ir pradėsi vyrą išlaikyti. į moks
lus leisti. — Laputis šypsojos, 
mintyse verčiantis vyriškai am-

— Oho, kaip gudriai moki 
nušnekėti! — Atsileido Lapu
tis, garsiai susijuokdamas. Juo
kėsi visi.

Pietūs buvo skanesni, niūrus 
namelis nušvito. To vakaro pa
šnekesy buvo daug svajonių ir 
vilčių.

Taip Lapučių šeima atsisto
jo ant geresnio gyvenimo ke
lio. Ėmė veržtis pirmyn. Pa
vasario ir vasaros saulė įkaiti
no ne vien jų skruostus, šir
dyse ėmė rusenti troškimai. 
Kiekvieno skirtingi, bet dideli 
ir vis augą, kaip visa šiame 
krašte. - Laputis ėmė kasdien 
svajoti apie universitetą, pasi
nėrimą į knygas. Laputienė jau 
planavo, kuų papildyti savo ir 
dukters 'drabužinę, kaip įpra
tinti sūnų pamesti savo mėly
nas trinytines, o dėvėti kuo 
nors žmoniškesnių.

(Bus daugiau)
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Baltas pabėgėlių metais
Balfo direktorių posėdyje, ku

ris |vyko Brooklyne kovo 19,
2. Balfo seimą, 

seimui rengti komisijai Chicago- 
je, nutarta sušaukti lapkričio 
25, 26 ir 27 Tėvų Jėzuitų 
talpose.

3. Vietoje mirusio Revizi 
Komisijos nario Izidoriaus 
tūlio direktoriai išrinko M. 
mą, kuris praeitam seime 
vienas iš kandidatų.

4. Balfo įstatų pakeitimo 
papildymo projektą pavesta 
daryti Balfo direktoriams

paramos lietuviam tremtiniam 
Vokietijoje. Valstybės departa
mente nurodyta, kad tais reika
lais reikia arčiau susirišti su 
USEF direktorium F. Warren, 
kuris yra Frankfurte, Vokieti
joje. Yra jau gautas praneši
mas iš Iz. Rugieniaus, kad pa
darytas tam tikras susitarimas. 
Jis įsigaliojo kovo 7. Lietuvių 
Įkurdinimo reikalam paskirta 
22.500 dol. Sutartis veiks iki 
š. m. gruodžio 31. Paskui ji tu
rės būti atnaujinta. Iš paskir
tos sumos leista administraci- advokatams S. Bredes, Ch. 
jos reikalam ir kelionių reika
lam išleisti 7,500 dol. Ameri
kiečiam jau pristatytas sąrašas 
lietuvių, kuriem bus mokamas 
atlyginimas. Tvarkyti rūbus ir 
kitas siuntas Balfas turi turėti 
savo tarnautoją Miunchene*. 
Anie apmokami tarnautojai rū
pinsis lietuvių Įkurdinimu.

JUNGTINĖS TAUTOS 
IR BALFAS

Končius, padarė pranešimą apie 1 
Pabėgėlių metus ir su jais su- 1 
rištas pastangas parūpinti dau- 1 
giau šalpos lietuviam, kurie jos ; 
tebėra reikalingi.

MŪSŲ ŠVENTA PAREIGA .
Kan. J. Končiaus pranešimu, 

visame pasaulyje yra arti tri- : 
jų milijonų bėglių. Vakarų Eu
ropoje, neįskaitant iš rytinės 

“ Vokietijos atbėgusių ir tebeat- 
bėgančių vokiečiųTyra apie pu- - 
sė milijono bėglių. Lietuvių yra 
apie 20,000. Iš jų 3,500 kilę iš 
Didžiosios Lietuvos, 400 — iš 
Mažosios Lietuvos. Apie 90 proc 
vadinamų klaipėdiškių nuspren
dė palikti Vokietijoje — kitur 
neemigruoti. Kiti negali emig
ruoti dėl nesveikatos arba se
natvės. Yra paliegusių. Jų būk
lė gana skurdi. Didelis jų skai
čius tebegyvena skurdžiose sto
vyklose — neturi normalaus gy- '' Balfo pirm. kan. J. Končiui 

taip pat teko susirišti su Jung
tinių Tautų komisaru pabėgėlių 
reikalam. Pabėgėlių metus šie
met yra paskelbusios Jungtinės 
Tautos. Norima gauti reikme
nų pabaltiečių namam. Iz Ru
gienius veda pasitarimus tuo 
reikalu. Jungtinių Tautų komi
saras nori, kad prie pabėgėlių 
Įkurdinimo prisidėtų ir šalpos 
savanoriškos įstaigos. Jų agen
tūros, veikiančios Europoje, sa
vo įnašus jau padarė. Balfas 
lietuvių įkurdinimui Vokietijo
je ir Austrijoje iš 
turėtų skirti bent 

Pabaigoje kan. 
dar priminė, kad 
ka dar tvarkyti imigracijos by
los, parūpinti afidavitus. Balfo 
pirmininkas tuo reikalu turi ry- tikrojo kūrėjo, organizatoriaus 
šį su Valstybės departamentu 
ir konsulatais.

Išklausęs Balfo pirm. J. Kon- 
čiauspranešimo, direktorių po
sėdis toliau svarstė įvairius klau 
simus, susijusius ir su šiuo pra- 

Padaryti kai kurie nu- 
Jie čia skelbiami.

venimo. Jiem būtinai reikėtų 
padėti išeiti iš tų nelaimingų 

- stovyklų ir žmoniškiau įsikurti.
Gana sunkiom sąlygom gy

vena dalis ukrainiečių, latvių, 
estų ir kitų. Mūsų tautiečiai už 
juos yra bent tuo laimingesni, 
kad jais rūpinasi Balfas. Bal
fas, kiek gali, padeda taip pat 
latviam ir estam. Pagalba tei
kiama maistu, gaunamu iš JAV 
per Balfą.

Kan. J. Končius pabrėžė, kad 
Pabėgėlių metais turėtume lai
kyti savo šventa pareiga padė
ti Vokietijos džiovininkam, se
neliam, paliegėliam, vaikam. 
Gera būtų padėti jiem išsirū
pinti kokį užsiėmimą, mažą ko
kį ūkelį, darželius, padėti Įsigy
ti darbo įrankius, amatą ir k. 
Kurie dar galėtų emigruoti, at
gabenti į JAV arba Kanadą.

GAUTA PARAMA
Kan J. Končius kaip Balfo 

pirmininkas yra JAV sudaryto 
Pabėgėlių metam komiteto na
rys. Tasai komitetas vadinasi 
US Committee of Refugees. 
Kan. J. Končiui pavyko ’ Pabė
gėlių metais gauti lietuviam pa
ramos iš CARE siuntinių Įstai
gos, iš vieno komiteto Angli
joje (Adoption Committee) ir 
iš NCWC.

Per Care įstaigą Vasario 16 
gimnazijai parūpintas fizikos ka 
binetas, vertas 15,000 dol., jei
gu jį reikėtų supirkti. Fizikos 
mokytojas Antanaitis jau išreiš
kė didelį pasitenkinimą. Gim
nazijos mokiniam fizikos ka- ■ 
binetas buvo labai reikalingas. I

Iš britų Adoption Committee I 
gauta 16.000 vokiškų markių I 
(apie 4,000 dol.) vargingom šei- I 
mom Bavarijoje, Vokietijoje. I 
Tas komitetas ir anksčiau yra I 
sušelpęs vargingas lietuvių šei- i 
mas. I

Iš katalikų NCWC centro iš- | 
rūpinta po 5 dol. mėnesiui I 
kiekvienai šeimai su mažais vai- I 
kais, kad tos šeimos galėtų pa- I 
gerinti maistą.

SVARBUS KOMITETAS . j 
MIUNCHENE

Kan. J. Končius vasario 4 ir j 
5 lankėsi Valstybės departa
mente Washingtone. Ten kal
bėjosi su Brown, Mc Callum ir 
Sobotka bei kitais pareigūnais, 
kuriem pavesta rūpintis bėglių j 
parama. Tartasi dėl finansinės

lis, N. Rasteniui ir V. 
Jie paruoš projektus 
prieš seimą išsiuntinės 
riams ir skyriams susipažinti.

5. Birželio vajų ir akciją, su
sitarus su Alto skyriais, nu
tarta šiais metais pravesti ga
limai geriau.

6. Balfo įgaliotinis Austrijo
je paprašė atleisti jį nuo pa
reigų ir pasiūlė likusius Austri-

- joje apie 80 asmenų prijungti 
globai ir šalpai prie Balfo sky
riaus Miunchene. Sutikdami su 
prel. Kl. Razmino pasiūlymu, 
direktoriai tą patvirtino.

7. Prel. Kl. Razminui ir A. 
Dambravienei pareikšti padėką 
už jų gražią talką Balfo dar
bam, neimant atlyginimo. I. Ru- 
gieniui padėkoti už sumanų ir 
sąžiningą darbą.

Balfo Centras

Ateitininkai ruošia

KAN. DR. KONČIUS, Balfo pirmininkas. Nuotr. V. Maželio

šventę Marianapoly
Bostono ateitininkai ėmėsi 

iniciatyvos suorganizuoti N. An
glijos ateitininkų šventę. Buvo 
kreiptasi į marijonų vadovybę 
Marianapolyje ir gautas sutiki
mas. šventei rengti komitetui 
vadovauja dr. P. Kaladė. Komi
tetas laiškais kreipėsi į visus 
N. Anglijos moksleivių, studen
tų ir sendraudių vienetus, kvies
damas šventėje dalyvauti. Nori- 
a, kad visos N. Angį, moks- 

kuopos tos šven
tės metu atliktų bendrą naujų 
narių įžodį. Taip pat norima, 
kad šventėje dalyvautų visų pa
dalinių vėliavos, šventė turės 
tris tikslus: religinę, posėdinę 
— iškilmingąją ir meninę su 
linksmąja dalimi, šventė bus 
gegužės 29, kad galėtų dalyvau
ti stud. ateitininkai, kurie tuo 
laiku baigia semestrą. Tikima
si, kad suvažiuos ateitininkai 
ne tik iš N. Anglijos, bet bus 
nemažai ir iš New York, New 
Jersey rajono. Federacijos va
das S. Sužiedėlis yra jau paža
dėjęs skaityti paskaitą. Numa
toma originali religinė progra
ma. šventei rengti komitetas 
sudarytas iš sendraugių, stu
dentų ir moksleivių atstovų. Vi
sais šventės reikalais kreiptis 
į dr. P. Kaladę adresu 665 E. 
7th St., So. Boston 27 Mass.

IŠ VISUR
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B. Vitkus Lietuvoje visą ne
priklausomybės metą profeso
riavo Dotnuvos Žemės ūkio A-

— Balfo 15 metų sukakties 
seimui surengti sudarytas Chi
cagoje komitetas: pirm. V. Šim
kus, vicep. St. Semėnienė, sekr. 
J. Arštikys, ižd. Ig. Daukus, 
nakvynių parūpinimui K. Bru
žas, finansam Ig. Petrauskas.

— Prof. Balys Vitkus kovo
17 išrinktas Chicagos ateitinin-

kademijoje. Amerikoje dirbo 
agronomu labdarių ūkyje prie 
Chicagos ir Borcktono seserų 
ūkyje. Abejose, vietose savo ne
paprastu darbo uolumu ir 
kruopštumu paliko neužmiršta
mų prisiminimų. Prof. B. Vit
kus taip pat apsiėmė vadovau
ti ruošimui banketo Ateitinin
kų kongreso metu Chicagoje.
Dabar dirba vienos siuntinių 
įstaigos centre Chicagoje kaip 
rusų kalbos ekspertas.

— Dr. Algirdas Ramonas, bai
gęs medicinos mokslus Vokie
tijoje, praktikavęs Rochestery- 
je ir Chicagoje, išlaikęs gydy
tojo praktikos; egzaminus III. 
valstybėje, įsikūrė Galesburg, 
III. f >

nešimu, 
tarimai.

savo pusės 
10,000 dol. 
J. Končius 
Baliui ten-

NUTARIMAI 
direktorių posėdyje ko-Balfo

vo 19 buvo padaryti šie svar
besni nutarimai:

1. Iš Balfo lėšų paskirta iki 
10.000 lietuvių pabėgėlių įkur
dinimo reikalam Vokietijoje ir 
Austrijoje. Pavesta Balfo Val
dybai išdirbti planą, susitarus 
su Balfo įgaliotiniu Vokietijo
je.

Worcester, Mass. — Šv. Ka
zimiero parapijoj kovo 20 bu
vo atšvęstos 50 metų kunigys
tės sukaktuvės šios parapijos

ir klebono kun. Jono Jakaičio, 
MIC. Sukaktuvininkas prieš 50 
metų aukojo pirmąsias mišias 
vos tik pradėtos statyti. šv. Ka-

buvo iš lietuvių pirmas primi- 
cijantas šioje parapijoje.

Iškilmingos pamaldos
Jubilijato diena pradėta iš

kilmingomis mišiomis. Tas pa
dėkos Viešpačiui mišias aukojo 
pats Jubilijatas, asistuojamas 
marijonų provincijolo kun. J. 
Jančiaus, kun. J. Jutkevičiaus, 
kun. M. Tamulevičiaus ir kun. 
J. Augūno, MIC. Pamaldose da
lyvavo prelatai — M. Kemežis 
iš Elizabetho, Pr. Strakauskas 
iš Brocktono, K. Vasys iš Auš-

®
 Pasinaudokite plačiai Žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, <

siunčiančios siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu. <

PACKAGE EXPRESS & TravelAgency, Ine. I
LICENSED BY U.S.S.R. «

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. Tel IN 7-6465 ir IN 7-7272 j
NEWARK, N. J. — 312-314 Market St Tel. MI2-2452 ir MI 2-1681. BOwling Green 9-6992 j
• Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami < 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos ištaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 1 
įvairiausių prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas 100*%. <

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., Mtad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak. <
MŪSŲ SKYRIAI

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF.

71 Second Avenue, 
N£W YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540 
•32 North 7th StreėT“ 

PHILADELPHIA 23, PA. 
WAInut 3-1747

DUnkirk 5-5550
1241 N. AaMmd Avė, 

CHICAGO n, ILL. 
HUmbott 6-251*

11601 Jo*. Campau Avė, 
DETROIT 12, MICH. 

TOwneend S-0290
651 Albany Av«nu«, 
HARTFORD, CONN. 

CHapcl 7-51S4

bu: bažnyčioje, parapijoje, vi
suomenėje, organizacijose, mi
sijose. Jam rūpėjo ir teberūpi 
tiek religiniai, tiek tautiniai lie
tuvių reikalai. Labai sielojosi 
Lietuvos nepriklausomybe, kai 
ji buvo atkuriama, ir daug sa
vo jėgų bei triūso skyrė Lietu-

ros Vartų parapijos Worcestery 
ir Pr. Virmauskis iš Bostono; 
taip pat keletas kunigų. Savo 
pamoksle prel. Pr. Strakauskas 
nušvietė Jubilijato gyvenimą ir 
veiklą apibūdindamas jį kaip 
uolų pasiaukojantį kunigą ir di
delį lietuvių veikėją, patrijotą.
Parapijos choras, vadovaujamas vai padėti. Sutvarkęs šv. Kazi- 
Ipolito Naiiragio, giedojo šv. miero'parapiją ir daug nuvei- 
Lauryno mišias (William Marsh) kęs lietuvių tautos labui, savo 
ir iškilmingą offertorium.

Užrakinta klebonija
Visiem sveikinusiem ir atsi- 

lankiusiem Jubilijatas nuošir
džiai dėkojo pastebėdamas, kad 
tokios progos puošiamos pagyri
mais, o gyvenimas lieka gyve
nimu. Jis pats Worcesteryje 
pragyveno nelengvų 14 metų. 
Kai atvyko, rado kleboniją už
rakintą. Raktas buvo paliktas ne 
pas lietuvius, bet tarp lietuvių 
rado atvirų ir gerų širdžių. Baž
nyčia tebuvo rūsyja. Parapija 
buvo pakrikusi, žmonės išsidali
nę tartum į “tris parapijas”. 
Vieni buvo sudarę vadinamąją 
tautinę parapiją. Kas reikėjo

aukos gyvenimą dar nukėlė į daryti?
vienuolyną. Ieškojo atilsio ir 
susitelkimo, bet Dievo Apvaiz
da pašaukė misijom pas lietu
vius, kurie Dievą buvo primir
šę arba ir visai užmiršę. Jubi- 
lijatui vėl teko save užmiršti. 
Jis jau 20 rųetų tam naujam 
darbui paskyrė.. Ir ten jo rū
pestis — Dievas ir Tėvynė. Gi 
jo apaštalikiškasis pavyzdys — 
visiems.

— Antanas ir Daliiė Poli- 
kaičiai iš Los Angeles išsikėlė 
gyventi į Yucaipa, Cal., kur ne
toliese inž. A. Polikaitis gavo 
naują darbą. Los Angeles kolo
nija jų pasiges. Abu buvo ak
tyvūs kolonijos nariai, dalyva
vo parapijos chore. Daliiė Po- 
likaitienė vadovavo moksleiviam 
ateitininkam.

Vakarienė salėje
Pavakary gražiai dekoruotoje 

paapijos salėje buvo pilna žmo
nių. Vos begalėjo visus suso
dinti. Bet tą rūpesti sumaniai 
sutvarkė rengėjai — vietos ku
nigai ir šv. Onos draugijos na
riai. Vakarienė pradėta malda, 
kurią atkalbėjo kun. Jonas 
Švagždys, vienuolyno kapelio
nas iš Brocktono. Tarp susirin
kusių prelatų ir kunigų buvo 
vyriausias amžiumi, atšventęs 
auksinį kunigystės jubilėjų 
prieš ketverius metus. Pagerb
ti Jubilijato buvo dar atvykę 
prel. Pr. Juras iš Lawrence, 
Mass., prel. J. Bąlkūnas iš Mas- 
peth. N. Y., Marianapolio virši
ninkas kun. J. Dambrauskas, 
MIC. vadovavęs vakarienės pro
gramai: kleb. kun. dr. J. Star
kus iš Bayonne, N. J., kleb. 
kun.‘J. Aleksiūnas iš Brooklyn, 
N. Y. ir visa eilė kunigų. Šv. 
Kazimiero vietinės parapijos 
kleb. kun.^Jonas Bakanas sir
go. JĮ atstovavo kun. J. Jutke- 
vičius.

Šv. Tėvo palaiminimas
Šią nepaprastą dieną Jubili- 

I jatą sveikino teikdamas apašta-
■ ūkiškąjį palaiminimą šv. Tėvas 

Jonas XXIII. Taip pat iš Romos
■ sveikino vysk. V. Padolskis. iš 

Chicagos — vysk. V. Brizgys. 
Marijonų provincijolas T. J.

1 Jančius savo žodyje pastebėjo, 
1 kad šv. Kazimiero lietuviu ma- 
4 rijonų provincija yra sulauku- 
į si pirmo tokio jubilėjaus. Pri- 
< minė Jubilijato apaštalavimą 

JAV ir Argentinoje, žodžiu dar 
sveikino prel. K. Vasys. kun. 
dr. J. Starkus, prel. Pr. Juras, 

' prel. M. Kemežis, kun. V. Min
cevičius (svečias iš Romos), kun. 
M. Tamulevičius, adv. A. Mileris, 
Pr. Pauliukonis — Katalikų Fe
deracijos skyriaus ir at-kų var
du.

Apaštalo pavyzdys
Ilgesnį žodį pasakė prel. J. 

Balkūnas. sustojęs ties Jubili
jato gyvenimu ir darbais. Kun. 
J. Jakaitis dirbo daugelį dar-

Kalbų atvangomis parapijos 
choras pagiedojo Verksminga 
Motina, Kur bėga Šešupė, Ošia 
beržas svyruonėlis, Avė Maria.

Iš maldos namų — 
šokiui salė

Jubilijatas pasiryžo vadovau
tis JAV prezidento Abraomo 
Lincolno žodžiais: su meile lai
mėti visus, su neapykanta — 
nė vieno. Prieš atskilėlius ne
siėmė kokios priešiškos agita
cijos. „Mokė bažnyčioje žmonės 
katalikų tikėjimo tiesų ir pa
reigų. Ragino būti blaiviais ir 
dorais lietuviais. Tiesa sklido 
ir veikė. Kai pasirodė neva 
juokų laikraštėlis “Šakė”, lei-

(nukelta į 6 p.)

— Inž. E. Bartkus, Vliko ta
rybos narys, gyvenęs Chicago- 
je, pakviestas į respublikonų 
partijos patariamąjį komitetą 
lietuvių reikalams.

— Povilas Kriščiūnas, Lietu
vos nepriklausomybės karų sa
vanoris kūrėjas, kilęs nuo Pa
nevėžio, mirė Chicagoje kovo 
10 eidamas į darbą. Iš kariuo
menės išėjęs ir baigęs Kaune 
universitetą, Marijampolėje bu
vo mokesčių inspektorius, Chi
cagoje pragyveno vienueflika 
metų.

— Hudson lietuviams šv. My
kolo amerikiečių parapijoje kle
bonas leido pravesti trijų die
nų misijas. Misijas praves Hud- 
sone gimęs ir augęs kun. V. 
Valkavičius. Misijos bus balan
džio 3, 4, ir 5. Šv. Mykolo pa
rapijoje Hudson, N. H., vika
rauja kun. Jonas Paulauskas, 
kilęs iš So. Boston, Mass.

KONKURSAS JAUNIMUI
Akademinis skautų sąjūdis, 

norėdamas paskatinti jaunimo 
domėjimąsi lietuviška literatū
ra, skelbia konkursą. Skiriamos 
trys premijos, kiekviena po 150 
dol., už geriausią prozos kūri
nį. geriausią eilėraštį ir geriau- 

• šią prozos rašinį.
Prozos kūrinys gali būti apy

saka. novelė, feljetonas ar ki
tas prozos veikalas, savo esme 
priklausąs grožinei literatūrai, 
netrumpesnis kaip 2,000 ir ne
ilgesnis kaip 8,000 žodžių. Po
ezijos kūrinys gali būti eilėraš
tis ar jų grupė, arba poema 
epinio, lyrinio ar humoristinio 
pobūdžio, ne trumpesnė kaip 
200 ir neilgesnė kaip 1500 žo
džių. Prozos rašiny autorius tu
ri parodyti originalų minčių

dėstymą apie kurį nors lietu
viškos kultūros ar visuomenės 
pasireiškimo būdą.

Konkurse gali dalyvauti vi
ešas lietuviškas jaunimas, ne vy
resnis kaip 30 metų.

Kūrinių temos pasirenkamos 
'laisvai. Rašiniai pasirašomi sla
pyvardžiu, atskirame voke pri
dedama autoriąus pavardė, var
das, adresas ir gimimo data. 
Rašinius iki š. m. rugsėjo 15 
siųsti jury komisijos sekreto
riui R. Keziui, 230 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y. Jury komi
siją sudaro: pirm. dr. Henrikas 
Lukaševičius, nariai: Nelė Ma- 
zalaitė, Stepas Zobarskas, Leo
nardas Žitkevičius ir Romas Ke- 
zys.

Petro Bransavičiaus, gyve
nančio Sibire, ieško gim. Ona 
Brancevičiūtė — Jermalienė, 
anksčiau gyvenusi Bostone. At
siliepti Mrs. Anna Wisneski. 3 
Arlington St. Worcester 4, Mass

-■ —
Emilija Klevinskaitė, duktė 

Prano, gyvenanti Amerikoje^ 
ieškoma Anelės Paškauskaitės, 
gyv. Lietuvoje. Alytaus rajone, 
Raižių apylinkėje. Liukų kaime.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

BrooUyn II, N. Y. Resid. ILlinbis 8-7 H 8

PAPIGINTA KAINA
“DARBININKĄ” 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams Velykų švenčių 
proga. Užsakant 1960 me
tams, kainuoja tik 3 dol. Už
tą pačią kainą galite laik-
raštį užsakyti ligoniams, ne
turtingiems seneliams Ame-
rikoje ir kituose kraštuose.

Adminstracija gali duoti
Jums adresų tokių varguo
lių, kurie norėtų skaityti
“Darbininką", bet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

švenčių proga administra- ■—

rijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau-
skis lakios knygų, velykinių
atviručių, plokštelių. Visais •’Ž

reikalais rašykite adresu: ■ ■

DARBININKAS
910 TOiRoughby Avė. ■ ■

Brooklyn 21, N. Y.



DARBININKAS 1960 m., kovo 29 d., nr. 24.

O KO KO? ŠV. Kazimiero pašto ženklų parodėlė
WORCESTER, MASS.

Žurnalistika valanti ir nusi- 
čiaudanti

Naujienos* L. T. kovo 23 ra
šo: “V. Zalatorius, žurnalistikos 
studentas, sekmadienį, kovo 13 
d., žurnalistikos kursuose skai
tė paskaitą “Skirtumas tarp a- 
merikoniško ir lietuviško žur
nalisto”. Geriau būtų buvę pa
vadinti “Skirtumas tarp gero 
ir blogo paskaitininko”. Šio sė
dinčio jaunuolio (suprantama, 
kad jie ne visą laiką sėdi. Žv.) 
minčių ir žodžių vinigretas la- - 
bai varginančiai veikė klausyto
jus, kai reikėjo 2 valandas sė
dėti ir klausyti nesąmonių... 
Pasak Zalatoriaus, tremtyje lie
tuvių spauda nieku nesiskirian
ti nuo bolševikų ... Laikraščiai 
daug rašą apie prostitutes ..; 
Amerikiečiai gėriau suprantą ir 
pažįstą bolševizmą - komunizmą 
negu mes, tremtiniai, jį ant sa
vo kailio patyrę ... Redakcijo
se reikią padaryti valymus, at
seit, čistkas” ...

-Taip žurnalistikos kursų klau
sytojus mokęs žurnalistikos dar 
besimokąs. Manome, kad L. T. 
tiksliai atpasakojo V. Zalato
riaus žodžius, nes šiurkštūs iš- 
sįreiškįinaiklausytojąm. krintą 
dėmesin. Tektų iš to padaryti 
du valymus: paskaitininko lie
žuvio <r kursų vadovybės, ne
nusimanančios ką kviesti žur
nalistikos paskaitom.

Drauge irgi kovo 23 V. Kas, 
pristatydamas vieną simpatišką 
daktarą, įgijusi gydytojo prak
tikos teises, surašė tokią pamo
ką mūsų laikraščiam: “Su di
džiausiu įdomumu sekame ži
nias, kai mažutėliai savo gabu
mais reiškiasi pradžios mokyk
lose, ar suaugęs jaunimas gim
nazijose bei universitetuose. Vi
sais tais iškyliais pasireiškimais 
(parašyta “iškylus”, o ne “iš
kilus”, kad būtų stipriau pa
brėžtas iškilimas, Žv.) mes pa
teisiname sakytus žodžius7 (tif 
būt. sakomus. Žv.) lygiai apie 
savo senąją garbingąją istoriją, 
lygiai apie aukštą lietuvių kul
tūra ... Mes norėtume visas

Švento Krvžiaus (Holy Cross) I skyriaus. Susirinkimui pirmi- 
kolegijos bibliotekoje tos kole- ninkauti pakviestas V. židžiū- 
gijos studento Rimanto Pauliu- nas, sekretoriauti St. Jasutis. 
konio rūpesčiu dviem savaitėm 
buvo išstatyti Vatikano išleis
ti šv. Kazimiero jubilėjui pami
nėti pašto ženklai.-Buvo išsta
tyti ženklai su Italijoje išleis
tais šv. Kazimiero paveikslu 
vokais ir atskiri pavyzdžiai su 
dailininko V. Jonyno ir kun. V. Į susirinkimą buvo atvykęs Bal- 
Mincevičiaus parašais. Šv. Ka- fo direktorius kun. V. Martin- 
zimiero diena (kovo 4) kolegi- kus iš Providence, R. I. 
jos^bažn\xioįebuvo.pamaldos 
už pavergtą Lietuvą. Pamaldos 
ir jų intencija buvo kolegijos 
dekano paskelbta tos savaitės 
pamaldų tvarkraštyje.

Daiva Nauragytė — 
sesuo Antanina

Kovo 19 Providence. R. 
pranciškiečių misijonierių vie
nuolyne, buvusio Lietuvos ope
ros solisto Ipolito Nauragio duk
tė Daiva davė amžinuosius vie
nuolės įžadus. Iškilmėse daly
vavo tėvai, kun. St. Yla, Ne
kalto Prasidėjimo kongregaci
jos atstovės ir kiti svečiai. Dai
va Nauragytė įstojo į didžiau
sią pasaulyje pranciškiečių mi
sijonierių kongregaciją 1954

- rugsėjo 15. Viėntidlės vardą pa
sirinko Antaniną. Prieš įstoda
ma į vienuolyną, yra pasireiš
kusi gražiais ir turiningais eilė
raščiais, kurie buvo spausdina
mi Ateityje, ir piešimu, šiuo 
metu dar studijuoja Bostone, 
Emanuelio kolegijoje svetimas 
kalbas (prancūzų, vokiečių ir 
rusų) ir ruošiasi profesūrai mi
sijų kraštuose. Jau dabar šeš
tadieniais Bostone moko rusų 
kalbos.

Nauja Balto valdyba
Iki šiol buvo veikę du Bal- 

fo skyriai — Aušros Vartų ir 
šv. Kazimiero parapijose. Ant
rasis skyrius paskutiniu laiku 
buvo visai apmiręs.. Pritariant 
pref. K. Vasiui ir kun. J. Baka- 
nui, kovo 13 šv. Kazimiero par. 
mokyklos patalpose buvo sušauk
tas bendras susirinkimas, kuri 
atidarė A. Vagelis, pirmininkas

Įsteigtas vienas bendras sky
rius ir išrinkta nauja valdy
ba: kun. J. Steponaitis, St. Ja- 
sutis, J. Matusaitis. P. Babic
kas ir J. Glavickas. Revizijos ko- 
misijon — A. Vagelis, J. Ka
valiauskas ir Pr. Pauliukonis.

I.

Marija Magdalena scenoje
Balandžio 3 šv. Kazimiero 

par. salėje vietos sodalietės sta
to dramos veikalėlį '“Marija 
Magdalena“.

Kun. V. Mincevičius
jau grižo iš Floridos, kur 3 sa
vaites praleido su savo globė
jais J. ir M. Vaitiekūnais (Wat- 
kins). Vyksta į Kanadą, iš ten 
— į Kaliforniją, po to — į 
Romą.

Sibiro maldaknygė
anglų kalba pardavinėjama sek
madieniais prie bažnyčios. (P.)

:;noje.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
STANKŪNAS t MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS bendrove
LONDONE'

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų
iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artimiesiems:

1OO Įvairių medžiag-j vyriškiems kostiumams
200 ” ” moteriJk. kostiumams i.- suknelėms
100 ” ” moteriškiems ir vyriškiems paltams

V: os Vilnonės medžiagos angliškos su jaud:mu “Madė in England” 
Medžiagų pnvyzdž-us galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovą
JON.y DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. Rrook'yn 11, N.Y.

Tek EV 4-1232 ir EV 7-4940

DOVANOS GIM INĖM 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-

tas iškilias žinias apie savo 
bendruomenės narių laimėjimus 
matyti pirmuose laikraščių-pus
lapiuose su antgalvinėmis ant
raštėmis. o apie įvairius sveti
mų kraštų valdovų nusičiaudė- 
jimus kartais nebūtina šūkauti, 
ir apie tai užtenka mažučio 
pranešimo”.

Iš to pranešimo mūsų laik
raščiam reikėtų padaryti tokią 
išvadą: aukšta lietuvių kultūra 
remdamiesi, kai ateis gegužės 
mėn., nerašykime galvinėmis 
antraštėmis apie viršūnių kon
ferenciją. bet apie graduaciją 
vaikų darželiuose.

Žv. BePastogis

Stephen Bredes, Jr.
A D V O K A TAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

— Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės spaudos skyrius ir 
JAV Informacijos žinyba bend
rai išsiuntė pasaulio lietuviams 
šešius klausimų lapus. Klausi
mai yra skirti PLB kraštų val
dyboms. apylinkėms ir lituanis
tinėms mokykloms. Jų tikslas 
yra patirti apie lietuvių kultu 
rinę ir politinę veiklą laisva
me pasaulyje per praeitus me
tus. Lydraštyje siuntėjai pasi
sako. kad PLB yra nusistačius 
kasmet rinkti žinias apie PLB 
veiklą paskiruose kraštuose. An
ketos išsiųstos į 18 pasaulio 
valstybių. JAV bendruomenės 
apylinkės jų negaus. Grąžini
mo terminas nustatytas gegu
žės pirmoji

Per metus padare „. 7. .. „.

11,000 apyvartos ■
Detroit, Mich. šiais metais H

Detroito apylinkės valdyba pa- ■
darė apie vienuolika tūkstančių H
dolerių apyvartą. Smulkią apys- . ■ 
kaitą visi galėsite išgirsti ba- ■
landžio 3 d. 4 vai. popiet His- ■ ■
panos Unidos salėje JAV LB ■ <
Detroito apylinkės visuotinia- ■ 
me susirinkime. Prieš susirin- ■ >
kimą bus rodomi filmai iš Dėt- H 
roito ir visos Amerikos lietu- 
vių gyvenimo.
50 dol. žurnalui Lituanus pa- H I 

remti I
Apylinkės valdyba, įvertinda- ■ I

ma lietuvių studentų anglų kai- H J / ■
ba leidžiamo žurnalo Lituanus | |
reikšmę Lietuvos išlaisvinimo 
kovai bei propagandai amerikie- KUN J-JAItA,T,s
čių tarpe, kovo 13 posėdyje 
paskyrė 50 dol. auką žurnalui 
paremti ir pasiuntė Lituanus 
vajaus komiteto pirmininkui Vy 
tautui Kamantui Clevelande.

V. Kutkus

SU NEAPYKANTA — NE VIENO.
(Atkelta iš 5 psl > 

džiamas besivadinusių socialis
tais, laisvamaniais, aiškino žmo
nėm, kokią jisai daro jaunimui 
žalą. (Viename numeryje siū
lė Ostiją perverti šakaliuku ir 
įsitikinti, ar ten kas yra. Red.). 
Tas laikraštpalaikis sustojo, pa
sireiškus žmonių pasipiktini
mui. Vadinamoji tautinė para
pija išnyko. Kur anksčiau mels
tasi, pradėta šokti.

gė Maironio parką su sale, ga- į 
vo leidimą ir nupirko žemės £ 
antrajai parapijai kurti. Mari- ► 
jonų vienuolynan įstojo 1930. £ 
nupirko patalpas Marianapolio t 
kolegijai, dvejus metus ten bu- ; 
vo viršininku. 1933-39 marijonų £ 
provincijolas ir viršininkas vie- J 
nuolyno Hinsdalėje, kur įkūrė 1 
kunigų seminariją ir pastatydi- I 
no namus. 1939 išvyko Argen- L 
tinon ten kurti marijonų misi- Į 
jos. Buenos Aires priemiesty- Į

Be abe’o. ATRAIŽAS GEROS. IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZTTD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IkRJIt čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, ■ 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
; 187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

: DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
k vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
► Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės ■
; Specialiai žemos kainos tiems,
; kurie siunčia audinius į užsienį.
> Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
Į patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

PHILADELPHIA, PA.

Balfo 52 skyriaus valdyba su
sitarė su visa eile jaunųjų ta
lentų suruošti vakarą gegužės 
1 gražioje “Four Chefs” sve
tainėje. Programą pradės patys 
jauniausieji — darželio lanky
tojai. kuriems vadovauja skau
tė Matonytė ir užbaigs aukštą
jį mokslą baigusios jaunos so
listės — čikotaitė ir Matijošy- 
tė. Po meninės dalies bus už
kandžiai (už tą patį įėjimo mo
kestį) ir šokiai.

Balfo valdyba labai maloniai 
prašo visų atsilankyti ir tuomi 
prisidėti prie mūsų brolių šel-

— Stasys ir Sofija Matulevi- Pimo- Jie su ilgesiu laukia mū- 
čiai su sūnumis Algiu ir Vin- SM pagalbos, 
cu iš Anglijos. Nottinghamo, 
atsikelia į JAV. Anglijoje jie 
išgyveno daugiau kaip 10 metų. į."--—

je? - Avellanedoje, .nupirko, žę- . - s. Beckenteino. krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
I mės, pastatė Aušros Vartų bažn į 

ir mokyklą. 1947. - 49 marijo- > 
ųų generolo patarėjas ir sekre
torius Romoje. Tuo metu įkūrė 
marijonų misiją Londone ir jau 
nupirko pastatus. 1949 - 52 Ar
gentinoje marijonų viršininkas 
ir Avellanedos klebonas. Pa
skirtas 1952 antros marijonų 
misijos viršininku Argentinoje, 
Rosario mieste, pastatė šv. Ka
zimiero bažnyčią.

Gedimino ordinas
Pirmojo Didžiojo karo metu, 

kai žiebėsi viltys Lietuvai lais
vę atgauti, buvo Tautos Tary
bos nariu ir 1916- 1919 Tautos 
Fondo pirmininku. Paruošė po
piežiui memorialą, kad viso pa- 
saulią kšt. bažnyčiose’ leistų 
rinkti aukas nuo karo nuken-

.. . tėjusiai Lietuvai. Su lietuviu de-
Uemvo, la.s«. 200,000 dol. ]egacjja )ankėsj pas JAy prez 
Kun. J. Jakaitis, MIC, toliau 

priminė, kad jo laikais Wor- 
cesteryje pastatyta šv. Kazimie
ro bažnyčia ir mokykla. Surink
ta daug aukų Lietuvai. Laisvės 
paskolos lakštų nupirkta beveik 
už 200,000 dol. Lietuvos ka
riuomenei nupirktas ambulan- 
sas. Tai buvo darbas geros šir
dies ir dosnios rankos žmonių, 
mylėjusių savo tautą ir savo 
tikėjimą.

Tie darbai siekė už parapi
jos ribų. Jų yra ir dabar. Mū
sų rūpesčiai susitelkia ties lie
tuviškais laikraščiais, knygomis, 
tėvynės galbėjimu, misijomis, 
lietuviškais vienuolynais. Visus 
tuos darbus turime visi bend
rai dirbti. “Dirbkime visi tiem 
patiem idealam — Dievui ir Tė
vynei”, baigė savo prisimini
mus ir savo padėkos žodį.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

NUGAROSSKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai didelius skausmus nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuose, rankose. Šlaunyse, 
kojose ir keliuose: jaučiau didelį nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldos buvo išklausytos- 
Gydytojai chiropraktikai — Manhattan. 
Bronx. Brooklyno ir Queens klinikose — 
pašalino visus mano skausmus ir visas pro
blemas. Dabar aš jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaitS. Dėkoju Dievui ir ėhiropraktikų 
klinikoms Manhattan. Bronxe ir Brooklyne. 
Jūs galite rašyti ar skambinti norint anril- 
k';snių informacijų api<- tai. • kaip man Jie
p!»r|«*|<>. — Mrx France* Rnndazzo.
625 Manidn St . N-w York City. TU '

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd St.

(Cor. B’way—Suite 5T8A)
. CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Mon’ague St.

(Near Borourjh Hali'
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THE BRONX. 1015 8o<>them Blvd. 
(B*t. E. 163rd St. & VVcstchester Avė.)

OUEENS 8 LONG ISLAND 
91-02 Sutphin Blvd.

(Near Jamalca Statlon. L. I. R.R
(UhhM KVIESTIS i NAMUS kur ir h«-t 
k'Ki'h. Hik»». Park^-nblnkitr. pnrnšykilr »rb«
nplankvkitr mn.« Hiandien ir smiUI-
(n knv" !ę k’irtolr nu.r<.«d"1n k h>
<'»nP0.PR/\CT!r CENTERS mll JnfflK pad tl. 

-Užsisakyti vizite nkambinkftr t-l .: DA8-2S40.

W. Wilsoną ir dėstė reikalą pri
pažinti Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. Pas prez. W. G. Har- 
dingą lankėsi su milijonu su
rinktų parašų. Už nuopelnus 
gimtajam kraštui 1935 Lietuvos 
vyriausybės apdovanotas Gedi
mino ordinu. Lietuvoje 
si 6 kartus.

lankė-

Blaivybė ir spauda 

Ir dar dviem idėjom 
savo gyvenimą: žmones blaivin- ” 
ti ir šviesti. Ilgą laiką buvo Blai- Į 
vininkų S-gos pirmininkas, dva- 
sios vadas, 1915 įkūrė ir pir- ” 
maįs metais redagavo blaivi- t 
įlinkų mėnesinį laikraštį “Tau- | 
tos Rytą”. Nuo 1905 rašė šal- * 
tinyje (Seinuose), Draugijoje | 
(Kaune). Amerikoje bendradar- k 
biavo Drauge, Darbininke (ligi J 
1929), redagavo Kristaus Kara- ! 
liaus Laivą (1933), išleido Žiny- |

Tarp trijy kontinentu no metraštį, maldaknygę “Ra- I 
Kun. Jonas Jakaitis yra gi- mybė jums” ir k. į

Balfo valdyba męs 1886 VI 24 Bridžių km., 
Sintautų vis., Suvalkijoje. Mo
kėsi Griškabūdyje, Mintaujoje, 
Seinuose. Iš Seinų kunigų se
minarijos 1906 išvyko į JAV, 
seminariją baigė Montrealyje, 
Kanadoje. Kunigu įšventintas
1909 XII 18. šv. Kazimiero lie- Išnuomojami du gražiais bal- 
tuvių par. klebonu buvo 1913- dais apstatyti kambariai (fur-/ 
1929. Iš to laikotarpio dvejus nished rooms) su apšildymu, 
metus (1925 - 27) prabuvo Lie- galima naudotis vonia, prie ge- 
tuvoje, pavaduodamas Pažaislio ro susisiekimo, 255 Covert St.. 
prie Kauno bažn. rektorių. Ridgėwood, N.Y. Teirautis tele- 

PapigilltOS knygOS Pastatė bažnyčią, mokyklą. įren- fonu: HY 1-6180.

aukojo i'

LAIKRODI MINKĄS

Auksas* ?>idabr s, De'mantai

Tamsta rasi dide’į pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East fersey Street,

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO * 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę j

VILNONfiS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vi’nonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N? Y.

Tel.: AL 4-8319
Worcesterio dienraštis “Eve- 

ning Gazette” savo straipsniu 
paminėjo JubiUjato sukaktį ir 
svarbesnius jo darbus.

(P. ir S.)

Laikrodžiai
485 GRANO STREET 

Brooklyn 11, N.Y. £ V 4-2318

Papigintomis kainomis Dar-
bininko administracijoje gauna
mus šios knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras — i 
2 dol., J.. Gailiaus — I 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. I 
Gaidamavičiaus — Milžinas, 
didvyris, šventasis, — 1 dol.. 
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa- | 
kiusiems už 7 dol., pridedama I 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu, j 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- !

—f
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6; N.Y.

lOughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.

Telefonas: STagg 2-5938

KELIONES Į LIETUV4
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui j Rytų Europą . '

COSMOS TRAVEL BURBAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. e TeL arde 5-7711

DOVANŲ SIUNTINiAI | LIETUVA
IR J KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūšy skyrius

COSMOS PARCELS EYI’RESS Corp.
• NEW YORK 3. N. Y.. 39 - 2od Avenue — Tel.: AL 4-54rS
• LAKEVVOOD. N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8589*
• PATERSON. N. J.. 99 Main Street — Tel.
• NEW HAVEN. Conn.. 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
• PITTSBURGH. Pa.. 1015 E. Oarson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCFSTER, Ma««., 22 Carlstad Street — Tel.: SW 8-2866
• HAMTRAMCK. Mich., 9350 Jos, Campm — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND. Ohio. 2683 W. 14th Street - — Tel.: T01-1068
• CHICAGO. III.. 2222 W. Chlcaoo Aven >c. — Tel. BR 8-6966
• S4N FRANCISCO. Cal.. 2076 Su 11-r SUcet — Tel.: Fl 6 1571
• VINELAND, N. J., West Landi* Avenue, Greek Orthodcx BMQ.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais. ir sekmadieniais

M U 4 -4619



DARBININKAS

KINIETIS prie aguonų derliaus.

DISPLAY REAL ESTATEvos

ROOM ■ BOARD(Nukelta j 8 psL)
ROMAN FUNERAL CHAPEL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street

CARROL FUNERAL HOME, Ine

PL 4-6757 PL 4-1165

DISPLAY

for PRINCETON

r A VINĮ

CHILDREN BOARDED

PAUL’S RESTAURANT

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

CATHOLIC MOTHER

Wine & Liguor Store

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

ln New York City 
ELDERLIES

Amerikoje narkotikų vartojimui per 
metus pavagiama % bilijono dolerių

759 BROADWAT. MĄNTUA.

ln Midland Beach area 
ef Staten Island 

Catholic Mother will Care

3 TEARS and UP 
PRIVATE HOUSE and YARD 103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. T. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

— no “ups," no "extras" 
Writė for free illustrated brochure

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventoms bei kitokioms progoms

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St Phfladelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

MONTE SANO HOTEL — 26 WEST 27th STREET, NEW YORK CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - Ali Conveniences 
Special Rates to Religious Groupes 
M U 4-0590

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų garimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— nauf 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIK]

jo gaminamas morfinas, kode
inas ir heroinas. Tiem reika
lam Turkija turi teisę auginti 
aprėžtą skaičių baltųjų aguonų. 
Už 22 svarus opijo mokama 
500 dol. Bet kas nenori dau
giau uždirbti? Augina daugiau 
ir slaptai per sieną pernešę Si
rijoje ir Libane gauna jau 700 
dol. Kai iš opijo padaromas 
morfinas, anie *22 svarai susi
traukia į 2,2 sv., bet kaina 
jaupakyla iki 1,500 dol. Dar 

—pabrangsta, kai pagaminamas 
heroinas — pats stipriausias 
narkotikas. Perėję per visokias 
slaptas gamyklas ir slaptus a- 
gentus, Europoje pasikelia iki 
16,000 dol., o patekęs į Ame
riką — virsta 350,000 dolerių 
suma. Pabrangsta 700 kartų, 
kad žmogų paverstų dvasios ir 
kūno lavonu.

in own home. Large Yard. Excellent 
Care — Daily - Weekly — Reason- 
able prices. — Inspection invited.

YU 7-1721

jumi tos nekaltos rausvos aguo
nėlės. Baltos, didelės aguonų 
galvos, paverstos heroinu, pa
sidaro jau pragaru, kuris žmo
nes įtraukia dar šioje žemėje.

Heroinas labai greitai pasi
daro. “draugu”, be kurio apsi
eiti neįmanoma. Atsiranda toks 
svilinantis, liepsnojantis, rei-

The Nęw HOTEL YORK — 7th AVENUE & 36th STREET, N. Y. CITY 
Two Blocks from Penn. Station. — TRANSIENTS ACCOMMODATED. 
Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-2640 «

Tarptautiniais Įstatymais yra 
draudžiama visas tas gamtos 
dovanas narkotikais versti. Ta
čiau jų reikia vaistam. Iš opi-

74 Providence Street 
Worcester, Mass.

šeštadieniais, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VTŠNIAUSK-AS
31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

BOARDED IN CATHOLIC HOME 
Fine Accommodations 

Excellent Food and Care 
Reasonable Prices 

LA 4-2161

Dry Cleaning 
. Handle with care 

MONTHLY BILLING 
Telephone: 

CHickering 4-2684 - 2982 
450 WEST 31st ST., N. Y.

Ugniaspalvės aguonėlės — 
tik liepsnojąs ...

Kitados poetas Kazys Binkis 
yra dainavęs: “Ugniaspalvės 
aguonėlės po rugius visur lieps
nojąs ... Visas kraštas — vie
nos gėlės! Ar čia žemė, ar čia 
rojus?” Akiai gali rodytis ro-

SEAVVAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Beit P'kwy. FAculty 2-8700 
City Convėnience - Suburbąs Atmosphere. Serving International Airport 
Modem Rooms. Reasonable Rates. Air Cond.-TV. Dining room, Cocktail 
lounge, coffee shop. Catering for Weddings, CIubs, Business Meetings, 
Pick-Up & Delivery Service to Airport. For Reservations FAculty 2-8700

MARLTON HOTEL — 5 VVEST 8th STREET. N. Y. CITY
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Ali Conveniences 
Special Rates to Religious Groupes
GR 3-5886

ln Oueens Village, L.I. N.Y.
Catholic Mother - Experienced 

will care for INFANTS and older 
CHILDREN of working mothers - 
Fine FMnily atmosphere - Private home 

Large Yard - Reasonable Prices 
Inspection invited 
Phone SP 6-0693

Brooklyn 11, N. Y 
EV 7-2089

HOTEL LE MAROUIS — 12 EAST 31st STREET, N. Y. CITY 
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Reasonable Rates 
Special Rates to Religious Groupes - 
M U 4-7480

ln Bushwick area ln Brooklyn, N.Y. 
CHILDREN CARED FOR DAILY 

IN CATHOLIC HOME

540 East St, New Britam, Conn. 
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja NEW BRITAIN, VVATERBURY ir HARTFORD, Conn.

LAUNDRY, Ine.
Fine Hand Laundry 

for
Schools — Churches

Rectories
Blankets, Pillows, Mat+resses, 

Sacristies linen

BELVEDĖRE HOTEL — 319 VVEST 48th STREET, N. Y. CITY
Centrally Located. Transients Accomodated. SINGLES - DOUBLES. 
Reasonable Rates. Special Consideration Given to Religious Groupes. 
Cl 6-9100

PRESENTATION SISTERS 
of STATEN ISLANO 

eonduet elementary schools 
Young women interested in teaching 
wnte — Rev. Mother,

c 189 Howard Avenue, ~- ?'r 
S. I. 1, N.Y.

IN OAKDALE. L. I.
CHILO CARE IN OAYTIME

Catholics welcome. Inspection in
vited. Monday thru Friday. Mrs. 
E. F. Martin — Sayvllle 4-2564

GREYSTONE HOTEL —BROADVVAY & 91st STREET, N. Y. CITY 
Convenient Location — TRANSIENTS ACCOMMODATED — Reason
able Prices. Special Rates to Religious Groupes. 
SC 4-1800

Bolivijoje, Peru ir Javoje au
ga kakava, kuria skanėjasi di
deli ir maži, sriūbčiodami iš 
puodukų arba čiulpdami šoko
ladą. Pietų Amerikoje indėnai, 
norėdami apsisvaiginti, kramto 
ir čiulpia kakavos medžio la
pus. Iš jų daromas kokainas. 
Jo pasigamina ir pietų Afrikos 
arabai.

SPECIAL; NOTICE TO OUB many out of town 
catholic gboups who will be spending some 
TIME <&kTHE NEW YORK CITY AREA DURING 
EASTeShOLIDAY — FOLLOWING HOTELS HA VE

New Britain. Conn.
Tel. BA 9-1181

Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 
turįs

ALBERT F. PETERS
(PETRAUSKAS) 

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS 

jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVE^ VI 3-1477

WOODHAVEN 21,*N. Y.r * APDRAUDOS IR SĄSŽArrYfiA

Reasonable Pricej 
Inspection invited 

GL 2-9430

AR JŪS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 
mokesčiai — valstybiniai ir federaliniai?

Jūs turite teisę dalį įmokėtų 
valstybinių ir federalinių 

mokesčių gauti atgal

ln Forham Area
WILL GI VE EXCELLENT CARE 

TO ELDERLY PEOPLE
Private Home - With Porch

Fine Food -- Reasonable Prices
CY 5-0806

EUROPE
ALL FIRST CLASS GROUPS 
LIMITED TO 17 MEMBERS 

BIODLE TOURS again offer your best 
buy in European travel. Price includes 
transatlantic Jei, first class hoteis wlth 
bath, meals. tips, sightseeing, transpor- 
tation, and special entertainment. Meet 
your tour director before you buy! 
23 days — $998 • 31 days — $1150 

Our prices are all Induaive

Open Evenings
6 E. Ramapo Avė., Mahwah, N. J. 

LA 9-3806

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus,, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų

(Money Orders) , Mutual Funds 
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

rr Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai. vak., 
Sekmadieniais — 1 vai. p.p. ’ ligi 5 vai vak.

Yra tokia mįslė: kas užau
gęs, pro savo galvą išlenda? 
Kad galima išsinerti iš savo kai
lio — tai nieko nepaprasto. 
Kiekviena paaugusi gyvatė pa
lieka savo išnarą. Bet visam 
išsinerti pro savo galvą?

Kas sugeba tai padarytį, kan
da mirtingiau už pikčiausį an
gį. Sukremta ne iš karto: pa
mažu, palaipsniui, savaitėmis ir' 
dienomis, kol žmogų paverčia 
griuvėsiais. Belieka tiktai gra
beliui nuri^tir kapines.
' Dar nuostabiau, jog tai pa
daro ne tada, kai iš galvos ne
riasi. Galvoje dar tūno. Reikia 
tik praplauti — bėgs kartus 
skystimas. Iš galvos išlenda tik-

tada, kai virsta sėklomis, 
aguonos. Ar dabar jau aiš- 
kas užaugęs pro savo gal-

; skylutes išbyra?
O tai šitaip, o tai šitaip 

aguonėles sėja ...
Lietuvoje visi vaikai įspėda

vo aną mįslę. Jie dar žinojo 
ir tautišką žaidimą — aguonė
les. Eidami ratu dainuodavo: 
“Oi tu, karvelėli, mėlynas 
paukšteli, ar girdėjai, ar regė
jai, kaip aguonas sėja?” Pasi
sukę antron pusėn dainuodami 
atsakydavo ir rodydavo: “Gir
dėti girdėjau, regėti regėjau, 
o tai šitaip, o tai šitaip aguo
nėles sėja”. Paskui rodė, kaip 
jos žydi, auga, noksta ... Tik
tai nerodė, kaip iš jų daromas 
opijas, kol aguonos dar nenu- 
noksta. Tokios aguonos Lietu
voje nebuvo nė auginamos.

Daugiausia opijo gaunami iš 
baltųjų aguonų, kurios auga 
Azijoje: Turkijoje, Persijoje, 
Burmoje, Laose, Kinijoje. Dar 
žalias aguonų galvutes praplau
na. Išteka balsvas skystimas, 
kuris džiūdamas pagelsta ir su
kietėja. Pasidaro it koks pyra
gaitis. Tai opijas. Jis svaigina. 
Marksas galvojo, kad ir religi
ja svaigina. Ar nebuvo jis pa
ėmęs kokio kitokio svaigalo, 
taip neblaiviai galvodamas? HARRY ANSLINGER, kuris paruošė kongi^sui 1956 įstatymą, kontro

Panašaus į opiją svaigalo ga- liuojanų narkotikų vartojimą. 
Įima dar pasigaminti iš kanapių. 
Nuo senų jau laikų lietuviai 
iš kanapių vijo virves. Šiam rei
kalui geresnį pluoštą duoda vy
riškos giminės kanapės. Mote
riškos duoda svaigalą, kuris 
Meksikoje vadinamas “marijua- 
na”, Indijoje kiek kitaip. Bet 
kaip bepavadinsi, vistiek išeis 
narkotikas.

NEED SPAGE?
4 Large Bedrooms, Baths, large 
Living Room, Brick Fireplace, Fa
mily room or Den, full Dining room, 
iarge ultra. modem kitehen with 
dishwaaher, breakfastbar seata six. 
Cellar haa laundry room, VVbrkshop, 
Woopie Bar. New Gas Steam HeaL 
Two car detached Garage. Large 
plot near creet of hill. Inunediate 
occupancy. Asking .......  $26,900

THE DATOR AGENCY



1960 m., kovo 29 d., nr. 24.

palaidojus

parodos atidaryme kovo 19 at-

. Ateitininku sendraugių New

r

i

moję, mokėsi vienoje klasėje 
su prezidentu Antanu Smeto- .

inteligentų kaitos veikėjas — 
in£ Česlovas Mikuckis. Gimęs 
1880 m. Prienų dvare, ties Ario* 

suomenės. Iš Washmgtono bu- gaj^ senoje lietuvių bajorų ša- 
vo atvykęs P. T^ibanauskas, ku
ris Amerikos Balsui padarė pa-

i B
■ i t s (tretysis leidimas)

£

v** ;

matytas Kančios sekmadienį 
balandžio 3, Apreiškimo para
pijos salėje, 4 vai popiet.

Dr. V. Vygantas, Pax Roma
ną pirmininkas, tos organizaci
jos reikalais per Velykas vyks
ta į Madridą.

Vytautas Volertas iš Baltimo- 
rės, tarnybos reikalais buvęs 
Nėw Yorke, kovo 14 aplankė 
Darbininko redakciją.

rodą vyksta Feigl galerijoje, 
601 Madison Avė., N. Y. Užda
roma kovo 31.

Dail. Ada Korsakaitė praei
tą savaitgalį buvo .atvykusi iš 
Chicagos į New Yorką. Chica- 
goje ji dirba A. Valeškoš baž
nytinio meno studijoje.

Skautams remti organizacijos 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 3«d., sekmadienį, 12:30 vai. 
tuoj po pamaldų, Apreiškimo

damas pirmuoju mokiniu nuo 
pradžios ligi galo. Baigęs gim
naziją su aukso medaliu, išvy
ko studijuoti į Charkovą, kur 
1904 taip pat aukščiausiu pa
žymiu baigė Technologijos In
stitutą inžinieriaus technologo 
laipsniu. Inž. C. Mikuckis užė
mė aukštą vietą garsiuose to 
meto Koerting ir Siemens fab
rikuose Rusijoj, vadovaudamas 
centralinio šildymo ir ventilia
cijos gamybos sričiai.

Po didžiojo karo grįžo į Lie
tuvą ir savo patyrimu įsijun
gė į Lietuvos pramonės atsta
tymą, dirbdamas Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės departamen
te vyr. referentu. Tarnyboje, 
visuomenėje ir šeimoje inž. C. < 
Mikuckis buvo žmogus geros < 
širdies, švelnus, malonus, už- j 
jaučiąs, visada pasiruošęs arti- :

MATĖR CHRIŠTI, aukštesnioji mokykla, kurią stato Brooklyno vyskupija. Aukos renkamos ir lietuvių 
parapijose.

1^-.
Erai;
i < ■

f.
•s \

KRISTAUS SEKIMAS
knyga, po 4v. Rašto, labiausiai 
paplitusi ir daugiausiai skaitoma 

pasaulyje.
Vertė Dr. O. Labanauskaitė

Išleido Nek. Pr. Marijos Seserys 
Kaina — kietais viršeliais $2.50

Gaunama:
Immaculate Conception Convent 

R.F.D. #2, Putnam, Conn.

DARBININKAS 
910 Willbughby Avcnue 

Brooklyn 21, N. Y.

Y Komitetas kviečia į susirin
kimą visus lietuvius, kuriems 
rūpi lietuvybės išlaikymas mū
sų priaugančioje kartoje.

Ateitininkų metinė šventė 
New Yorke, visų vienetų val
dybų nutarimu, numatyta po 
Ateitininkų kongreso, spalio 
mėnesio pabaigoje.

Ateities žurnalas taip pat šią mui padėti, niekam neprataręs 
savaitę išsiuntinėjamas skaity
tojams. Numeryje įdomius pri
siminimus iš ateitininkų kūri
mosi skelbia dr. Ė. Daugelis. 
Ateitininkų kongreso temomis 
rašo: J. Kidykas, S. J., dr. S. 
Bačkis. Plačiai aprašoma Los 
Angeles ateitininkų jubilėjinė 
šventė. Numeris ypač gausiai no sveikus reiškinius, 
iliustruotas. . -

Leke Hotel, Ine., Asbury 
Park, N. J., naujai persiorga
nizavo. Kovo 11 ir 12 įvyko 
“Anchor Room” atidarymais. 
Svečių atsilankė apie 200. 'Mo
telio vedėju paskirtas marinų 
majoras William R. Poppke, tad 
ir svečių tarpe dalyvavo nema
žas skaičius uniformuotų mari
nų karininkų. Naują Kotelio va
dovybę sudaro: prez. Edmun- do well to investigate the Mount 
das Kubaitis, viceprez. ir sekr. ;

dybų pasitarime antradienį, ko
vo 22, buvo sutarta organizuo
ti visų ateitininkų — mokslei
vių, studentų ir sendraugių — 
išvyką į Naujosios Anglijos a- 
teitininkų šventę Marianapoly 
gegužės 29.

Aidę žurnalo kovo mėn. nu
meris šią savaitę atspausdintas 
ir išsiuntinėtas skaitytojams. 
Numeryje pažymėtina: A. Bal
tinio — Lietuviškos kultūros 
kilimas ir smukimas išeivijos 
gyvenimo s—lygose. Mąsli Juam 
— Estų poetė Marie Undęr, dr. 
V? Mar — Pravoslavų bažny
čia Sovietų Sąjungoje, dr. J. 
Matuzas — Žemaitija iki Šešu
pės ir Virbalio, Nelės Mazalai- 
tės novelė — Tiesos, 
Šlaito eilėraščiai, knygų 
žijos, ir kitos apžvalgas.

Sporto žurnalo š. m.
meris praeitą savaitę atspaus- 
dintas. Jame rašo: Bronius Ke
turakis — Praktiški nuodymai 
pavasario sezono belaukiant, 
Nikodemas čerekas — Lietu
viškojo futbolo negalavimai, Jur
gis Jašinskas — Žvilgsnis iš 
šalies, Vytautas Grybauskas — 
Mėgėjai ir profesionalai, Algį-

Vladas Simutis - Detroito Ko Kun. A. Kantautas parengėvas, sportinės apžvalgos. Lietu- ‘"‘’f“310 VytaUt0 T’“*“5)- ^ “ded a yenerable IitUe pa- Paren8e
■ . Algis Rima., Irena Vau- ,ra<tee «

- — located m the Watchung Moun-
siai iliustruotas. Redaguoja tutis Gobužas rūpinasi Lituanus tain ,of.

vajaus pravedimu New Yorke. ^°un^ed in 1929 by the
Sisters of St. John the Baptist 
with the purposė of enriching 
the minds — beartš and souls 
Of its students and to strength- 
en them for dedicated Christ- 
ian living.

The Academy is part of 
more than 325 aeres of un- 
paralleld and . indescribable 
beauty. Hera the students en- 
jpy. all outdoor sports, inclu- 
ding horseback riding, tennis, 
hockey, archer, swimming, farin 
lands and gardens.

Letters addressed to Sister 
Bernardine, Academy of Saint 
John, Gladstone, New Jersey, 
will be answered immediately.

Vlado 
recen-

2 nu-

F U N E K A L HOME
197 V/EBSTER Avė. 
PRANAS VVAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Marš.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Lietuvos vyčių centro val

dyba Worcėstėry, Mass., Ban- 
croft viešburyje, turėjo savo 
posėdį ir aptarė ateities veik
los planus. Bendrus praneši
mus padarė pirmininkas Juozas 
Sakevičius iš Point Pleasant, N 
J.

Vietos vyčių 47 kuopos pir
mininkas Vincas Gražulis pra
nešė apie pasirengimą vyčių 
metiniam kongresui, kuris bus 
Worcestery rugpiūčio 19,20 ir 
21. Be darbo posėdžių numaty
tos ir golfo bei kėgliavimo 
rungtynės. Taip pat rengiama 
didelės vaišės ir pabaigimo 
banketas. Centro Valdyba pa
rengs dienotvarkę ir diskusines 
temas. .

Vyčių rengiama ekskursija į 
Europą bus -liepee 23 — rug
piūčio 20. KėKttėėi užsirašė 28 
žmonės. Kas norėtų dar prie jų

ŽINIOS
vą knygelę parengė kun. J. Jut- 
kevičius Ji irgi išplatinta.

F. Grendelytė,viena iš Vy
ties redaktorių, paprašė, kad vi
si nariai rašytų į savo laikraštį.

L. Janonis, New Yorko - New 
Jersey apskričio pirmininkas, 
pranešė, kad balandžio 8. bus 
kėgliavimas ir banketas.

Vidurio Amerikos apskričio 
pirmininkas S. Vaitkus pranešė, 
kad aplankęs Cincinnati ir Co- 
lumbus, norėdamas ten atgai
vinti ir sustiprinti vyčių veiklą. 
Birželio mėn. ten šaukiamas 
jaunųjų vyčių suvažiavimas.

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė gegužės 8 Thomas 
Park mokyklos salėje 3 vai. po
piet rengia vakarą. Be lietuvių, 
dalyvaus ir kitų tautų šokė
jai. Be to, Onos Ivaškienės va
dovaujami šokėjai vyks į Wash- 
ingtoną atstovauti lietuvių A- 
merikos tautinių šokių festiva
lyje.

Inž. Vilimantas Vaitas (Vait- 
___ ___  kevičius) išsikėlė dirbti ir gy- 

SįriS 28k29 Dayton'ohio” j®_U
bus kėgliavimo rungtynės. Va
dovauja 96 kuopos pirmininkas 
Tad Sluzas.

Illinois - Indiana apskričio 
pirmininkė Eleonora Laurin 
pranešė, kad pagyvinta vyčių 
veikla Cicero ir Waukegan, taip 

prisidėti, turi kreiptis į vyčių pat suaktyvinama ir Roseland 
w w U11: dvasios vadą kun. Albertą Kon- veikla. Chicagoje sudarytas ko-
Saint ^John1 Academy at^Glad- tautą, 50 West 6 Št., So. Bos- mitetas rinkti vyčių istorinei

nei vieno pikto žodžio.
Inž. C. Mikuckis nesiribojo 

tik savo specialybe. Labai daug 
skaitė ir buvo didelis literatū
ros ir meno mylėtojas bei ži
novas. Ir būdamas jau gerokai 
senyvo amžiaus, sekė gyveni
mo pažangą ir teigiamai verti-

Mylėjo Lietuvą. Išauklėtas 
lenkų kultūros įtakoje, pasirin
ko lietuvišką kelią ir juo ėjo 
ligi mirties. Tad ir lietuviška 
širdimi, lietuvišku žodžiu ir mal
da velionis buvo palydėtas į 
amžiną poilsį. Tešviečia jam 
amžinoji šviesa! Henr.

Parents who are seeking a 
splendid school for girls would

nuo seniau gyvena jo brolis dr. 
Otonas. Vaitas, baigęs medici
nos mokslus Vokietijoje ir įgi
jęs gydytojo praktikos51 teises 
JAV.

Dr. Br. Baškys kovo 16 skai
tė pirmąją paskaitą Bostono u- 
niversitete, kur jis pradėjo pro
fesoriauti medicinos mokyklo
je. Yra taip pat pakviestas pa
skaitom į Tufst medicinos ko
legiją.

Lietuviu tautinių Šokių gu- 
pė, vadovaujama Onos Ivaškie-

NEW YORK

;o"o"o;oio!^oicm

EV 4-1232

Ęoiolololęj]

D. KLINGA
TAX CONSULTANT

- INTERPRETER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ.
, WOOt»HAVEN 21, N. Y.

(Foresrt Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889

OUR ONLY STORE
We įįeliver Anywhere
We Telegraph Flovoers

Anywherė

L A S K A S FLOWERS
Kęstutis Cerkeliūnas.

7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(Skelb)
Tel. STagg 2-5043 *

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

110

EVergreen 8-9i (0

SKVRitteS *p£^*l£*

Ir eaHfinv SaMynie eMonn pilnas aptarnavimas

Tel. VIrginia 74499

nes 
tus 
pat 
nes 
ko.

lefonu Hy 1-8781. Adresas: 339 
Wilson Avė., tarp Grove ir Lin- 
den Sts., Brooklyn, N. Y.

1. Kada geriausia namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti dabar, lies 
jie žiemos metų pigiausi. ■ - • ' -

vos sportininkai ir t.t. Nume
ris skoningai sutvarkytas ir gau- selytė, Virginija Sutkutė ir Kęs-

kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu 
pavasarį.

Weddinqs & Funęrals 
our specialty.

2. Kodėl? J r
— Dabar pigiausi, nes nėra šamų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 

namus parduoda į Floridą; ar kl- 
šiltus kraštus važiuodami. Taip

išnuomojami du kambariai 
su virtuve dviem asmenim, 
kreiptis vakarais po 5 vai., šeš-

“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D W .
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVergreen 74335

Stephen Aromiski*

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Dirotorius 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas .

660 GRANO STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

das Visockis — Chicagos

Ugniaspalves aguonėlės
se arba pamišėlių namuose, jei 
prieš tai. išsisuka iš kalėjimo.

. Ir jų rei-

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausiai patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

Be jų posėdyje dar dalyvavo
• ■« -j a • Rita Pinkus, Dorothy Sinka-
W ’šte“30 a>?er- • Kazimierą Florence Zaleskas, 'Ėd įės, kovo 19 dalyvavo 11 tau- 
anglišką knygelę, kuri labai Danielas, dr. Juozas Leinoinas. tų festivalyje Cambridge. M^ss. 
sėkmingai išplat&ta. Apie Šilu- • A. D. Juknis _ „ ' « y- - ........_____ __ _________Zzl Dr. Br. Baškys pradėjo dirbti

Bostono universiteto medicinos 
mokykloje. Kovo 16 jis skaitė 
pirmąją paskaitą pirmojo kuf- 
so studentams. Jo įžanginės 
paskaitos atėjo pasiklausyti vie
nas kitas profesūros narys.

i-

3. Kur namus pirkti?
Wm. J. Drake (Dragūnas) _ Namus geriausia pirkti: Cypreas 

Hills, Kast New York, Woodha.van, 
Richmond Hill, Flushing. Kew Gardens, Jamaica ir Jamaica Bv- 
tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

,4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninką. o tokiu yra Wm. J. Drake. ,

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieSkant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, ją gerai pažįsta, sėkmingai verdasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai paėsta kiekvieno lietuvio rei
kalus. galėsit su juo kalbėtis gimtąja kalba. Daugeliui lietuvių jia 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

6. Kaip jis gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję J jo įstaigą Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietojo norite asu 
namus pirkti. Jei tuo metu jis nteturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o jlettadienials nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME REALTY
Wm. J. DRAKE REAL EBTATE BROKERIS

84-14 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y. 
(Forest Parkway Stotie) 

Tel.: Hl 1-5220
Dėmesiui Visų tų, kurie nori namus parduoti! 

Kreipkitės J Alą įstaigą ir ji greitai suras pMtiją.
NUOMOJAMI BUTAI

. •». (Atkelta iŠ 7 pst)
kalaūjantis nerimas, kad gyvy
bė atrodo niekam neverta: eitų & pinigų 
į ugnį, kad tiktai gautų švirkš- daugiau, ir daugiau.
tą Tam prireikia kartais 20 Amerikoje yra 45,957 tų au- 
dol. dienai. Kur pinigus gauti? j^ų įsakoma, prieš 50 metų bu

vo 10 kartų daugiau, ir narko
tikai pigiau kainavo. Kova su 
juodais agentais pakėlė kainą, 
bet ir sumažino vartojimą. Di
desnė pusė tų iškrypėlių yra 
New Yorke, paskui seka Los 
Angeles ir Chicaga. Apie 55 
procentai yra negrų.

. , - . - . Tokios yra tos “ugniaspalvės
kiekiais į kitus kraštus slaptai aguonėlės”. Reikia tos ugnies 
gabena. Tegu kiti žudosi. Kinų lenktis g tolo S. S.
vistiek dar liks šimtai milijo-

Amerikoje per metus to pi
nigo pavagiama ar kitaip nu
džiaunama iki pusės bilijono. 
0 kiek su tuo Susiriša kitų nu
sikaltimai? Todėl visi kraštai 
susitarę kovoja ir gaudo nar
kotikų dirbėjus, tiekėjus ir ga
vėjus. Tiktai komunistinė Ki
nija opiją gamina ir dideliais

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO, 

280 Union Avė.. Brooklyn 11,, N. Y.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS 
su salėmis ir baru - restoranu. 

Barui-restoranui bei salėms yra 
baro-restorano bei kabareto li
cenzijos. Metinė apyvarta apie 
$50,000.00. Pirkimo pasiūlymus 
siųsti —

Amer. Lietuv. Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui 

ST. KARVELIUI
188 Highland Blvd., Brooklyn 7, N.Y.

nų. v -
0 Vielpatie, 

koks ai buvau neatsargus!

Geriausia rinka tiem visiem 
gyvatiškiem gaminiam yra A- 
merika. Čia brangiausiai moka. 
Čia tie narkotikai pasiekia nė 
tiktai suaugusius, bet ir paaug
lius. Praveria net mokyklų du
ris. Pagauna ir nepaleidžia, kol 
sukramta.

puiki spalvota filmą Vienas lietuvis jaunuolis, grį-
-AUF oer reeperbahn žęs iš kariuomenės, gyvenimą 

W padegėliu. “Viešpatie, 
mann - nu Benkotf - Heiga Frenck koks aš buvau neatsargus!“ — 
1 Knuth - prasitardavo prablaivėjęs. "įra-

•oer Adier vem Veiaatar tik pabandyti, tik vieną,
du, tris ... Ir baigta“. Daug 
kas baigia gyvenimą ligonifiė-

; tel. VA 1-2613 dūmais < vai. p.p.

1UK KUMPIUS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS ******* nura www m aRAW0 mooklyn 11, m. y.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas 
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

M-02 JAMAICA AVĖ. 
<pr)r Frtfvst Stnfios)

WOOOHAVCN, N. Y.
Suteikiami, garbingas laidotuves 
Koplyčia nemokamai vi-.-osr 
miesto dalyse: veikia vcntil ar ja


