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Vokietijos ne tik Sovietų Sąjįnga, kt ir Anglija

NE PRO DURIS - TAI PRO LANGUS 
arba Maskvos trinkas, kad pabėgėliai pri
pažinę Lietuvos įjungimą { Sov. Sąjungą i n

Užkliūva už
Chruščiovo kelionė Prancū

zijoje baigėsi balandžio 3. Bend
rame Chruščiovo ir de Gaulle 
komunikate minimas bendra
darbiavimas mokslo, kultūros 
srityse, prekybos išplėtimas, 

^beiidraiarbiariraas atominėje 
Srityje. Tai vis maža ką saką 
žodžiai. Nieko neminima apie 
pagrindinius dalykus, kurie bu
vo kalbami ir kuriais nuomo
nės išsiskyrė — tai Berlyno, 
Vokietijos klausimai. Jie Chruš
čiovui buvo pagrindiniai. Tais 
klausimais nieko nesutarta.

Anglija bauginasi dėl Vokietijos įtakos didelio išaugimo Europos ūkyje

Now York* kelionių biuras 
45 W. keturiasdešimt penkto
joj gatvėje pranešė, kad pagal 
naujas instrukcijas iš Sovietų 
vizas įvažiuoti į Sovietų Sąjun
gą duoda ir buvusiom Sovietų 
Sąjungos piliečiam bei vadina
miem be pilietybės asmenim. Iš 
pirmųjų reikalauja, kad užpil
dytų pareiškimą, jog nuo So- vietai nori čia padaryti ir po- • 
vietų pilietybės atsisako.

Amerikiečių korespondentai 
pastebėjo, kad nauja esą tai, 
jog Sovietai lig šiol visus pabė
gėlius laikė Sovietų Sąjungos 
piliečiais, o dabar nuo to atsi
saką.

Kiek tas naujas patvarkymas 
liečia Baltijos valstybių pilie
čius, tai dėmesio verta, kad So-
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KAS TOLIAU PO gu dėl Berlyno nebus viršūnių
CHRUŠČIOVO KELIONĖS? konferencijoje susitarta, tai So- 

Amerikoje reiškiamas_paš-_. ’ietaidai^ atskirą taikos sutar-
• j.--..-—..... tį su j-ytų Vokietija ir į va

karų Berlyną garantuos laisvą 
Vakarų sąjungininkam priėjimą.

Amerika atsakė tuojau, kad 
Berlyno klausimo spręsti vieni 
Sovietai negali.

Anglija savo nusistatymu dėl 
Vokietijos yra vidurys tarp

tenkinimas, kad de Gaulle man
dagiai, šaltai ir tvirtai laikėsi 
nusistatymo, jog Prancūzija 
yra neatidalijamas Vakarų są
jungininkų ir jų interesų narys. 
Tokiu nariu jis laikė ir Vokie
tiją.

Chruščiovas kitau) žiūri. Jei-

Prancūzijos ir Spvietų. Macmil- 
lanas paneigė žinias, kad jis 
Washingtone grasino Anglijos 
sąjunga šu Sovietais“ prieš-Vo
kietijos ir Prancūzijos domina
vimą Europoje, tačiau Anglija 
tebėra susirūpinus Vokietijos 
augimu. Angliją labiausiai spau
džia ne tiek Vokietijos karinis, 
kiek ūkinis augimas. Bijo, kad 
nenustelbtų Anglijos ūkio. Dėl

to Anglija nori prilaikyti Vokie
tija- lyg ji nėra lygus narys su 
kitais sąjungininkais.

šitas, nepasitenkinimas tarp 
vakariečių dėl Vokietijos esąs 
gilesnis, nei viešai apie tai kal
bama.

litini biznį, reikalaudami už
pildyti pareiškimą, kad pabėgė
liai, norėdami vizos, atsisaką 
nuo Sovietų Sąjungos piliety
bės ir priima kitą pilietybę.

Sovietai nori turėti savo ran
kose dokumentą, kad tie pabė-

Skelbiant tą naujovę aiški
nama, kad Sovietai norį tuo 
naikinti politinę įtampą tarp 
Rytų ir Vakarų. Jie norį Vaka- 
ra«e gyvenantiem^, ^šipęnim S^iytrUe-
leisti susisiekti, su giminėm ar ’leisti susisiekti, su giminėm 
artimaisiais.

JEI VOKIETIJA BUS STIPRI, TU?":S BAIGTIS VIENS AUŠROS NUOLAIDOS

FRANZ JOSEF STRAUSS

Vladas Šlaitas
Rašytojij D-jos
laureatas

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos sudaryta jury komi
sija balandžio 3 posėdžiavo 
Montrealyje ir Draugijos metinę 
500 dol. premiją paskyrė Ang
lijoje gyvenančiam poetui

Vladui šlaitui už jo eilėraščių 
rinkinį "Ant saulėgrąžos vamz
džio".

Del to Sovietai taip reikalauja laikyti Vokietiją beginklę

Chruščiovas prancūzam apie 
nieką taip Įkyriai nekalbėjo 
kaip apie Vokietiją. Esą Aden- 
aueris tęsia Hitlerio politiką ir 
laiko vokiečius išrinktąja tau
ta. Esą atsiginklavusi Vokieti
ja yra grėsmė taikai ir pir
miausia Prancūzijai.

Chruščiovas neseniai liūtu 
dėjosi, grasindamas savo "fan
tastiniu" ginklu, kuris galįs bet 
kurią žemės dalį nušluoti. Da
bar Chruščiovas dedas pele, ku
riai nėra baisesnio žvėries už 
katiną. Su tokiais ginklais ir 
tokia galybe, o išsigando Vo
kietijos ...

nas Nike batalijonas paruoštas, 
šeši planuojami. Visi atominiai 
ginklai yra Amerikos kontrolė
je.

Tokia yra karinė jėga. Tai 
menkniekis palyginti su sovietų 
jėga. Tai mažesnė jėga, propor
cingai lyginant su rytų Vokie
tija, kuriai sovietai apginklavo 
110,000.

Ar tai Vokiečių 
militarizmo atgimimas?

Taip, atsako Chruščiovo pro
paganda. Taip, tvirtina Angli
jos darbiečiai. Ne ir taip — 
neviešai pasisakė Washingtone 
net Macmillanas. Ne — kol yra

reikalingos bazės toliau nuo Vo
kietijos. Pasisiūlė Anglija, Pran
cūzija, Belgija. Esą tariamasi ir 
su Graikija tam reikalui.

(Nukelta į 2 psl.)

SATELITO TIROS kelias.

fuvą, Estiją ar Latviją, prisipa
žįsta esą ar buvę Sovietų Są
jungos piliečiai.

Net keista: kai Sovietai ne
galėjo gauti Baltijos valstybių 
Įjungimo pripažinimo iš Vaka
rų valstybių, tai jie dabar no i 
sumedžioti tokį pripažinimą iš 
jos ... keikiamų pabėgėlių.

BALTIJOS
VALSTYBĖSE

NAUJOS ŽINIOS APIE RUSU 
KOLONISTŲ BANGĄ

N. Y. Staatszeitung u. Harold 
paskelbė žinią iš Stockholmo 
ryšium su Sovietų planu atleis
ti iš kariuomenės 1.2 mil. as
menų. Esą daugelis tų kareivių 
stengiasi gauti darbo Baltijos

ministerijos atstovas majoras 
Raudsepp išleido įsakymą: 

"Visos vietinės įstaigos yra 
įpareigotos visiem iš kariuome
nės paleidžiamiem asmenim per 
vieną mėnesį laiko parūpinti 
darbo vietą pagal jų pareikštus 

jimai. Satelitas juos pavaduos, menkos 7 satelitai sukasi apie - pageidavimus ir profesijas. Iš

AMERIKOS 
SATELITAS 
FOTOGRAFUOJA
ŽEMĘ IŠ 450 MYLIŲ AUKŠČIO IR PERDUODA AMERIKAI

Amerika padarė stambų žings- tūkstančių stočių, ir 3,000 laivų 
ni pirmyn, pavartodama sateli
tą. praktiniam reikalui — ži
niom apie žemės paviršių ir

stebi oro padėtį ir pagal jų 
stebėjimus skelbiami oro spė-

Kiek satelitų erdvėje
Dabartiniu metu satelitų A- 

merika turi 9 ir Sovietai 3. A-

Adenaneris,. -gal taip, kai bus j0s debesų klodus surinkti ir Satelito surenkamos žinios leis žemę ir du apie saulę. Sovietų kariyomenės atleidžiamiem ka-
Kokia yra ta Vokietijos. ka- ka$ . perduoti. nuspėti ori tiksliau ir ilgesniam. 1..apie.žemę, vienas apie saulę rininkamir atsargoskarinin-

rinė galybė prieš kurią taip va- vakariečiam, kurie jaudinasi, Tam tikslui penktadienį, ba- gal būt, padės ir H ąnks- ir vienas mėnulio orbitoje. kam butus turi parūpinti tuo-
rosi Chruščiovas? Vokietijoje neatgimtų mi- landžio 1 rytą, buvo paleistas to numatYti hurikanus.

litarizmas, vokiečiai atsako: satelitas apie žemę. Jis pava-
se miestuose ar vietovėse, ku-

Neabejotina ir strateginė Dovana Chruščiovui Liurdo I** pasirinksVokietijos kariuomenėje šiuo 
metu iš sąjungininkų jai leistų 
500,000 vyrų yra tik 260,000.

— Armijoje: 160,000 septy
niose divizijose. Kitos keturios 
rengiamos.

— Aviacijoje: tik pakrančių 
apsaugai skirtas laivynas su nūs viršininko Įrankis, bet pi- 
180 kovos laivų, tarp jų 15 po
vandeninių.

Didžiuosius ginklus Vokieti
ja perkas iš Anglijos (tankus), 
Amerikos (lėktuvus), net Izra
elio (šaudmenis). Bet dabar 
garsieji Messerschmitt ir Ken
kei pradėjo namie gaminti ko
vos lėktuvus — bombonešius.

— Atominių ginklų turi 3 
batalijonus ir dar 6 rengia. Vie-

— juk mūsų kariuomenė yra 
Nato žinioje ir kontrolėje, kaip 
nė vienos kitos valstybės;

— kariuomenės auklėjime 
yra svetimas bet kokis nūlita- 
rizmas. Esą auklėjamas ne klus-

dintas Tiros I (reiškia Televi- reikime, 
sion and Infra-Red-Observation 
Satelite), sveria 270 svarų, yra 
42 colių skersmens, 19 aukščio. 
Viduje turi d vi, televizijos ka 
meras, nukreiptas į žemę. Abid
vi yra nedidesnės kaip geria
masis stiklas. Viena gali foto
grafuoti 800 kv. mylių plotą, 
kita daug siauriau, tik 30 kv. 
mylių, bet ji gali rodyti daik
tus smulkiau ir ryškiau.

Satelitas sukasi apie žemę 
450 mylių aukštyje. Eina per 
šiaurės ašigalį. Gali fotografuo
ti dabartiniu metu pietų Rusi
ją ir Kiniją. Pirmosios nuo
traukos buvo paskelbtos jau 
penktadienį — Jungtinių Vals
tybių ir Kanados plotas, apklo
tas debesim su šv. Lauryno upe 
ir įlanka.

Satelito medžiagų užteks trim 
mėnesiam. Paskui satelitas suk
sis ir toliau, tik ryšiai su juo 
nebegalės būti r palaikomi. Už 
tat dar šią vasarą Amerika pa
leis kitą ros rūšies satelitą. To
liau ir daugiau. ■

Tiros I ir panašių satelitų priklauso nuo to, ar arabų te- 
roikšmė dvejopa: metereologinė ritoriniai vandenys bus siaures- 
ir strateginė. Dabar veikia 11

jis galės eiti gyventojai atsiuntė į Paryžių
"šnipo" pareigas, fotografuoda- dovaną, kuri turėjo būti įteik- TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS
mas priešininko teritoriją. Ypa- ta Chruščiovui, kai jis lips į
čiai ta antrąja kamera, kuri ga
li duoti ryškesnes detales.

Saugumo Taryba ir Pietų Afrika

ne.

VLADAS ŠLAITAS

ni ar platesni.

zidentu”.

— Jaltoje vieną gatvę pava
dino Roosevelto vardu. Tai pa
garba už 1945 Jaltos susitarimo 
nuopelnus Sovietam.

— Anglija turėsianti 500 
mil. dol. nuostolių, kai Europos 
ūkinė Bendruomenė nuo liepos 
pradžios įves muitus šalim, ku-

1
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ŠEN. HUM

sąra

Saugumo Taryba balandžio 1 
priėmė rezoliuciją — apgailes
tavo Pietų Afrikos vyriausybės 
“politiką ir veiksmus” prieš 
negrus, pavedė Jungt. Tautų ge
neraliniam sekretoriui tartis su 
Pietų Afrikos vyriausybe, kad 
tos rasinės politikos atsisakytų.

Pietų Afrikos atstovas kalbė
jo: gerai, atvykite ir pamatyki
te, bet į vidaus reikalus nesi
kiškite; jei toliau riaušės kils, 
tai bus atsakinga Saugumo Ta
ryba.

Saugumo Taryba, kai tik su
siduria su konkrečiu smurto 
reiškiniu valstybėse, kurios yra 
Jungtinių Tautų nariai, parodo

lietis, atsakingas už savo veiks
mus. Dėl to kareiviui aiškina
ma, kad jis neprivalo klausy
ti viršininko įsakymų, kurie yra 
nusikaltimo pobūdžio.

Vakariečiai sukėlė triukšmą, 
kai Vokietija pradėjo tartis su 
Ispanija dėl bazių aviacijai ap
mokyti ir sandėliam. Tie patys 
vakariečiai tuojau sutiko, kad 
Vokietijos aviacijai paruošti yra

Prancūzų antra 
atomine bomba

— Prancūzija balandžio 
susprogdino antrą atominę bom
bą per 13 mylių nuo tos vie
tos, kur buvo susprogdinta pir
moji vasario 13. Afrikos vals
tybės reikalauja Jungtinių Tau
tų sesijos pasmerkti Prancūzi
jai už sprogdinimus, bet tai 
nieko negelbės.

— Ženevoje konferencijoje 
dėl teritorinių vandenų ploto 
vis nesiseka susitarti. Lig šiol 
buvo sutartos 3 myl. nuo kraš
to. Sovietai tai seniai jau su
laužė. Dabar Sovietai siūlo 12, , 
Amerika 6. Teritorinių vande
nų plotis turi praktinės reikš
mės — labiausiai žvejybai, o 
Izraeliui ir įplaukimas į jūrą

Pietų Amerikoj blogiausia 
lėktuvą. Tai buvo religinio turi- Popiežius kreipėsi į visas 
nio medalis iš Liurdo. kongregacijas, kad dalyvautų

— Chruščiovas pakartojo į- vajuje duoti Pietli Amerikos
sakymą pasirūpinti, kad jam valstybėm misijonierių. Ten yra 
būtu paskirta Nobelio premija procentų viso pasaulio ka- 
už taiką talikų bet tik 10 procentų ku

nigų. Vienam kunigui tenka
— Amerikoje 1959 nuo po- 5,000 tikinčiųjų, šiaurės Ame- 

lio mirė 540, arba dvigubai dau- rikoje 700, Afrikoje 1,500.
giau nei 1958. Anksčiau, 1955, 
mirdavo daugiau kaip 1,000.

— Darbo unijų lyderiai — 
elektros, radijo, geležinkelio — 
pasisakė už Symingtoną į pre
zidentus.

— FBI direktorius Hooveris 
ragino lėktuvų keleivių lagami
nus tikrinti rentgenu. Tai veiks 
ir psichologiškai, sulaikys pasi- 
kesintojus.

Katalikam, anot The Tablet, 
ten merdint, didelio veiklumo 
rodo protestantų misijonieriai 
— adventistai, baptistai ir kt.

O. Romano redaktorius
Popiežius paskyrė naują Va

tikano laikraščio “Osservatore 
Romano” redaktorių—Raimon
do Manzini, kuris 32 metus bu
vo katalikų laikraščio L’Avve- 
nire d’Italia redaktorius Mila-

Jury komisiją sudarė: J. Kra- 
likauskas, V. Tamulaitis — iš 
Toronto; J. Kardelis, H. Nagys 
ir J. Žmuidzinas — iš Montrea- 
lio.

Pinigus šiai premijai pasky
rė Hamiltono Lietuvių Bend
ruomenė iš gauto Kanados Lie
tuvių Dienos pelno. Lietuvių 
Bendruomenė Hamiltone balan- .
džio 10 rengia literatūros šven- savo bejėgiškumą nuo to laiko, 
tę ir didelį koncertą, kuriame kai dauž žodžių prikalbėjo ir hendrick f. verwoerd, 
dalyvauja Varpo choras iš To- nieko nepadarė Sovietų smurtui Afrikos min. pirm.
ronto, vadojaujamas muz. S. pašalinti 1956 Vengrijoje.
Gailevičiaus, Toronto vyrų kvar
tetas ir solistė J. Striubiškienė.

O Pietų Afrikoje toliau eina _ Little Rock kovo 31 su- 
neramumai. degė 7 namai, kai viršum mies-

to sprogo 6 motorų bombonc- 
— Macmillanas, vieno dipo- šis ir jo degančios skeveldros 

mato pareiškimu, esąs apsėstas nukrito dviejų mylių plote. Ža
idėjos, kad jis turi būti tas, ku- vo 3 įgulos ir 2 civiliai žmo
nis baigs šaltąjį karą. Panašiai nės. Vienas lakūnas suspėjo su 

rios nepriklauso bendruomenei, kaip prezidentas Eisenhoweris parašiutu iššokti ir pakibo me- 
Dėl to Macmillanas taip ir py- nori būti ir išlikti "taikos pre- džio viršūnėje. Kitas iššoko, bet 
ko. jo parašiutą jau pagavo ugnis.

— Sovietų Mikojanas vyksta
j Iraką ŽINIAS APIE SUKILIMĄ

—* Syrijoje, kuri prisijungė KAZACHSTANE PATVIRTINO 
prie Egipto, dabar ima reikš
tis judėjimas už atsiskyrimą. 
Jam vadovauja komunistai.

— Pabėgėlių metai jau bai
gias, bet Jungtinės Tautos, ku
rios tuos metus paskelbė, yra 
nusivylusios, kad negavo tiek 
pinigo, kiek tikėjosi sukelti, 
tuos metus organizuodamos. Jos siųsta kariuomenė 100 nušovė, 
tikėjosi 43.5 milijonų, o ligšiol 1.000 sužeidė. Tai buvo lapkri- 
gavo tik 10.5 mil. čio 2 ir 3.

Tas žinias dabar perteikė re
patriantai. Pernai apie sukili
mus galima buvo spręsti iš so
vietinės spaudos, kuri pranešė 
apie saugumo viršininkų, par-

— New Yerke Yivo Institute tijos sekretorių pakeitimą, apie 
for Jewish Research yra paroda papildomus maisto transportus 
dokumentų apie Vilniaus žydų Karagandos krautuvėse, 
gyvenimą. Viso’ 1500 fotografi
jų, knygų iliustruoja Vilniaus 
žydų gyvenią nuo 15 amžiaus 
iki antro pasaulinio karo. Tie 
dokumentai vokiečių buvo pa
imti, bet juos perėmė Amerikos 
kariuuomenė.

Laisvės radijas Miunchene 
perdavė žinią, kuri patvirtina, 
jog pernai rudenį Kazachstane 
buvo streikai. Nepatenkinti sun
kiu darbu ir blogom gyvenimo 
sąlygom, paskelbė trijų dienų 
streiką pirmiausia Karagandos 
metalurgijos kombinatas. At-

-— Anglija ragina Nato suma
žinti karinių medžiagų atsargas 
tiek, kad jų užtektų galimam 
karui vienam mėnesiui. Lig šiol 
buvo ruošiamasi karui, kuris 
truktų tris mėnesius.
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Bendra kalba negalima sū tėvais, - bet gal su
Naujosios klasės žmogus, ku

rį Sovietuose' stebėjo' Arthur 
Schlesinger jr., yra -tokio cha
rakterio ir įsitikinimų, su ku
riuo bendra kalba vakariečiui 
vargiai beįmanoma. Tokiu at
veju ir visas kultūrinis bend
radarbiavimas, kultūriniai mai
nai jo neveikia.

Tačiau Schlesingeris žiūri su 
tam tikra viltimi į ateiti, ma
tydamas išaugantį naują žmo-

evoliuciją yra tik iliuzija, kuojos tikslas apraminti sava ir kitus?

vilkais? *

savo tėvus, neujosics klasės at
stovus, išaugusius laikotarpyje 
tarp dvieję karę.

Schlesingeriui rodos, kad ar- 
. timesni yra vieni kitiem vai
kai su seneliais, išaugusiais 
prieš pirmąjį karą, negu vaikai 
su tėvais, augusiais tarp dvie
jų karų.
Tie dabartiniai “vaikai”, kurie 

į gyvenimą išėjo po karo, jau 
bodisi tėvų gyvenimo uniformi
niu stilium. Jie pasiilgsta gyveni
ne, kuriame jų asmeniniai rei
kalai būtų tenkinami.

Sovietinis jaunimas tebėra, 
sako Schlesingeris, komunisti
nis tokia prasme, kaip apie Eu
ropos ir Amerikos jaunimą sa
koma, kad įis yra krikščioniš
kas. Tačiau komunizmas jiem 
nėra tokis tikėjimas, kuris ne-

yra daugiau laisvės nei Sovie
tuose. Lenkijoje daugiau dva
sinės laisvės, Jugoslavijoje — 
ūkinės.

Raidą šia evoliucijos krypti
mi, mano Schlesingeris, galė
tų sutrukdyti naujos tarptauti
nės įtampos. Esą šaltojo karo 
sustiprėjimas nešaldytų libera- 
lizacijes diegus, koki yra Len
kijoje ir Jugoslavijoje. v

šiandien Sovietų naujoji kla
sė yra vieninga-ir stipri. Bet 
jeigu Vakarai bus stiprūs ir 
taika išsilaikys ilgesnį laiką, tai 
įmanoma, kad nūnai silpnos li- 
beralizacijos jėgos per ilgą lai
ką taps nenugalimos, nes tai 
normalios žmonijos kelias.

Baigus atpasakoti autoriaus 
labai įdomius pastebėjimus, ga
lima kritiškai pažiūrėti į jo op
timizmą dėl komunizmo sulibe- 
ralėjimo Sovietuose natūralios 
evoliucijos keliu, “vaikam” pa
keičiant “tėvus”.

Schlesingerio nurodomi Ube- ‘ 
ralėjimo keliu einančio komu
nizmo pavyzdžiai Lenkija ir Ju- Klaida yra demokratinio' gy- 

pakenčia šalia savęs kito tikš- goslavija, deja, toli gražu nėra venitno matais matuoti diktatu- 
jimo; kuris įkvepia juos kovoti 
ir savęs išsižadėti.

Autorius pastebėjo eilę fak
tų, kaip senieji išrinktosios kla
sės atstovai, apsvaiginti sovie
tinio pasididžiavimo, atmeta 
viską, kas iš šalies ateina, su 
panieka, o tuo tarpu jų vaikai 
priima tai atvirai, rodo susido
mėjimo ir net entuziazmo. Ka
da Sovietų literatūros istorikas

-su sovietiniu brutalumu prikai
šiojo Amerikos rašytojų dele
gacijos nariui literatūros istori
kui Alfredui Kazinui, kad tasai 
neteisingai atvaizdavęs T. Drei- 
šen, tai po suąnntainb įre ujos atstova[

tų. Yra daugiau pagrindo šaky- sirenka dalykus pagal savo įri
ti, kad tas suliberalėjimas tai tikinimus ir skonį. Bet diktatū- 
greičiau revoliucijos padaras, riniąme krašte gyvenimo eigą 
Jugoslavijos Titas tik dėl to ga- lemia ne “vartotojų” norai, o 
Įėjo pasukti skirtingu nuo Mari- valdančiųjų direktyvos. Tame 
vos komunizmo keliu, kad jis 
turėjo savo rankose kariuome
nę ir Maskvos įgulas bei jos 
agentus galėjo pašalinti. Lenki
joje skirtingas komunizmo ke
lias atsirado tik patogios tarp- politinė valdžia tebėra komu- 
tautinės padėties proga, Mask- raišty partijos monopolis.
vai sustipus po Stalino mirties, 
o lenkam parodžius griežtą pa
sipriešinimą, kurio tada Chruš
čiovas nedrįso laužyti tankais, 
kaip jis paskiau padarė Vengri
joje, įsitikinęs, jog Vakarai jo 
smurtui nepastos kelio.

Faktai taip pat nepatvirtina, 
kad šiuo metu eitų toliau tas 
optimistų tikimas liboralėjimo 
procesas. Baltijos kraštuose re
žimas, sušvelnėjęs po Stalino 
mirties, dabar rodo priešingų 
žymių — ne režimą toliau leng
vinti, bet jį griežtinti, viską 

• stipriau sutempiant aplink Mari 
vą ir partijos liniją.

pat žurnale, kuriame savo įspū
džius skelbė Schlesingeris, ,Ri- 
čhard Lowenthal pažymi, kad 
Sovietuose politinės piliečio tei
sės liko be jokios atmainos:

Jungtinių Valstybių vyriausybė 
taip pat neprisipažįsta. Pre«4- 
dobtas tinkamu laiku surado 
pagrindą tikėjimui, jog rusų 
partijos režimo politikoje įvy
kę esminių pakeitimų, kurie šie 
kia baigti šaltąjį karą ir duoda 
tam vilčių — ir jis, aktyviai 
padedamas Anglijos ministerio 
pirmininko, siekia tuo įtikinti 
savo tautą ir savo sąjunginin
kus”. M.

rinio gyvenimo eigą. Evoliuci
ja savaime eina demokratinia-

savaime vykstančios evoliucijos 
padaras, nėra padaras skirtin
gai galvojančių ir jaučiančių kar me krašte, kur “vartotojas” pa-

Schlesingeris nėra vienintelis 
su tokiu tikėjimu, kad Sovietuo
se įvyks evoliucija .kokios jis 
tikisi. Tokios evoliucijos mintis 
buvo dar anksčiau skelbiama 
Europoje, ypačiai Anglijoje. A- 
meriką ji labiausiai pasiekė 
1959. Yra betgi manančių, kad 
tikėjimas, jog evoliucija bus pa
lanki vakaram, remiasi ne fak
tais, o norais.

Minėtas Lowenthal sako:
"Nėra lengvą didelės demo

kratijos vyriausybei, prieš pa
saulį, prieš rinkikus ar net prieš 
save prisipažinti, kad ji atsisa
ko nuo tikslų, kurių ji buvo 
siekusi, kadangi jos pastangos 
nuėjo niekais, ir kad ji ren
giasi į vienašališkas nuolaidas, 
kadangi jaučiasi per silpna.

žiniom.
kas seniau at-
Sąjungoje lai-

AR NORI PAMATYTI, KAIP LIAUDIS MANE MYLI?
Arthur Schlesinger pasakojo, 

kaip New Yorko rašytojas su 
didelėm kliūtim važiavo į Ki
jevą savo tėvų gimtojo kampo 
atlankyti. Visai panašų atsitiki
mą pasakoja U. S. News a. 
W. Report apie Kubos Castro, 
kuris mokėjo panašias kliūtis 
išgalvoti kaip sovietų biurokra-

Kazino pnėjęs studeTitaš ir gra 
žia anglų kalba pasakęs: Vienas diplomatas buvo savo
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TIK PASPAUSTI. Vokietijos karys pasirengęs paleisti Nike raketą.

Sovietų - komunis
tų kalbos žodynas
Agitatorius — komunistinio 

melo skleidėjas. Pav., “agitato
rius įrodė, kad Amerikoje žmo
nės blogiau gyvena, negu So
vietų Sąjungoje”.

Agitpropas — įstaiga gamin
ti pramanytam

Atgyvena — 
gyveno, o Sov. 
koma nauja.

Asmens kultas — nuvainika
vimas Stalino, kad apsivainikuo
tų Chruščiovas.

Buržuazinis nacionalizmas — 
nerusiškas ' tautinis judėjimas 
pavergtuose kraštuose.

Darbadienis — teisingiau var 
gadienis, kadangi kolchozinin- 
kai už atliktą darbą gauna var
ganą atlyginimą.

Demaskavimas — bolševikų 
priemonė slėpti savo nusikalti
mus.

Deputatas — komunistų par
tijos pastumdėlis.

Kolchozas — bolševikinis 
dvaras.

Naujoji klasė — komunisti
nės diktatūros pareigūnai, min
tą gyventojų išnaudojimu.

Jis laikosi ištikimai Adenauerio bėtas Vakarų silpnumas. Jeigu 
P J J • Unijos Tačiau jis prašneko ir Kariuomenė bus rea-

Sovchozas — Kremliaus ka- apie idėją, kuri Adenaueriui yra Jeia> nuolaidas Chruš-

VOKIETIJOS KARINĖS JĖCOS
(Atkelta iš 1 psl.)

Ar kariuomenė yra karinis 
ar ji yra ir politinis 

ginklas?

ventojam leidimas laisvai ap
sispręsti.

Dėl kariuomenės taip pat ga
lima derėtis — jeigu jum ne
patinka Vokietijos kariuomenė, 
tai ką už ją pasiūlysite? No
rint didesnio pasiūlymo, reikia 
ir didesnę kariuomenę turėti...

To labiausiai Chruščiovas ne

yrė iki laivo ir įkopęs į laivą, 
Castro tuojau nuskubėjo į lo
vą. Atsikėlė tik po keturių‘va
landų. Tada jis su diplomatu 
pietavo ir lengvom temom šne
kučiavo. O tuo metu helikop
teriai ir hidroplanai atvyko ir 
išvyko su informacijom iš Ha
vanos ir atgaL . . '

Pavakare Castro staiga paša- B____ ........................... .
kė, kad jam reikia eiti prie rališkasis dvaras. Tolae dvarai svetima, bet Straussui atrodo &ovas turės mokėti realiom 
darbo ir vykti į Havaną. Įtū- buvo viduramžiais, bet dabar svarstytina. Tai “nusiangažavi- nuolaidom. O Chruščiovas ne
šęs diplomatas, kuriam buvo jau visur išnykę.
pavesta išsikalbėti su 
rimtai, tesusilaukė iš 
tik sudieu.

Vieni Castro vadina 
nistu, kiti tei- paneigia 
dina jį nauju Hitleriu arba jo 
reikšmę Amerikoje lygina su 
Nasserio reikšme tarp arabų. 
Tačiau daugiausia tiesos turi 
pasakymas, kad tai manijos ap
sėstas žmogus. Kai tauta pasi
rodo nepribrendusi demokratiš
kai gyventi, tai jos nesubren
dimo reiškiniai akivaizdžiai su
sikoncentruoja viename iš tos 

mano slėptuvę?”. Ir atsakymo tautos.
nelaukdamas, Castro liepė pa- Ana istorijėlė su diplomatu 
sukti į ežero kraštą. Ten nusi- rodo, kad Castro tokis yra.

Vokietijos kariuomenės orga
nizatorius yra apsaugos minis- 
teris Fr. J. Strauss (44 metų 
ir 205 svarų). Jis minimas kaip 
vienas iš svarbiausių kandida- nori. Jam bepig derėtis su Va
tų pakeisti kancleriui Adenau- karais, kuriuos varo į nuolati- 
eriui, kuris yra jau 84 metų, nes nuolaidas tikras ar įsikal-

DIENOS VEIDAI

'Tikiuosi, jūs nelaikote mū- vyriausybės įpareigotas pasikai
šę visę tokiais dogmatikais kaip bėti su Kubos Castro. Diploma- 
tie". tas buvo nustebintas, kad Cas

tro net pakvietė jį vakarienės. 
Skirtą valandą diplomatas at-_ 
vyko, bet Castro nebuvo. Cas
tro atsirado tik 11 vai. vakaro 
ir pareiškė esąs perdaug užim
tas vakarienei. Vietoj vakarie
nės jis pasiūlė diplomatui pa
važiuoti su juo į kraštą ir pa
sižiūrėti, kaip “liaudis mane 
myli”.

Diplomatas tikėjosi, kad tai
Sovietuose komunistinės revo bus kitą dieną. Bet tą pačią 

liucijos vaikai gali suėsti pačią naktį 2 valandą atbildėjo prie 
diplomato viešbučio automobi
liai. Viename buvo Castro, ki
tuose jo 20 saugotojų. Jie dip
lomatą išsivežė. Pakeliui susto
jo trijuose kariniuose punktuo- 

X POLKA IR BUCIVUGI TARP LIETUVOS JAUNIMO
Castro pasakė po ugningąkalbą, Vyfyje T Reraeikis
o paskui kreipėsi > diplomatą fcuvo Lietuvoje e-
tardamas. Ar norit pamatyti sančias jaunimo organizacijas norėjau gauti skaityklos vedė-

— pionierius ir komjaunuolius jo vietą, tačiau peržiūrėję ma- 
pagal medžiagą, kurios galima no popierius, tarė, kad, girdi, 
aptikti sovietiniuose leidiniuo- mes turime tiek ir tiek kom- Jį šokti valdžia uždraudė. Kai
še. Pratęstam Lietuvos jaunimo jaunuolių, kurie galės užimti me tačiau tai šokti būtų neį- 
vaizdą pagal medžiagą, kurios tą vietą,.o man nėra ko nė sva- .
pateikia kiti šaltiniai Būtent joti. polkutė mieliausiai šokama.

Ateitinl, Vokietijos studen
tų ateitininkų sąjungos nepe
riodinis leidinys, yra paskelbęs 
pasikalbėjimą su 20 metų Jau
nuoliu, kuris tik prieš metus 
yra atvykęs iš Lietuvos. Jo pa* 
reiškimai rodo ypačiai kaimo laisvai vaikšto, savo ženklelius 
jaunimo nuotaikas Lietuvoje, prisisegę.

Ir parodė į senuosius. — Po 
koncerto, kuriame New Yorko 
sinfonijos orkestras grojo Sra- 
vinskį, parteris su naujosios 
klasės atstovais plojo santūriai, 
galerijos su jaunimu priėmė ir 
Stravinskį ir Amerikos Bemstei- 
ną su ilgu entuziazmu.

Sakoma, kad revoliucija ėda 
. savo vaikus. Schlesingeris ma

no, kad

Castro
Castro

komu- 
ir va-

Taika — Chruščiovo supra- niU atitraukimas iš Vokietijos, 
timu toks nusiginklavimas, ku
ris apginkluoja Sovietų Sąjun
gą-

mo” idėja, svetimų karinome- ra l^nKęs mokėti. Anot jo pa
ties žodžių, jis pinigų neturįs 

.x . . ir nenorįs turėti, vadinas, ne-
Straussas patartų tam, nOTjs ir mokėti. Chruščiovas iš
su nusiangažavimu eitę sykiu ir tų pirkėjų, kurie ne perka, bet 
rytų bei vakarų Vokietijos gy- grobia.

esą Lenkija ir Jugoslavija, kur

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.
TeL MU 3-2928 

JAUKUS BARAS

FIDEL CASTRO

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALŲ NEMOKAMAI
Mielai kiekvienas bus sutiktas

komunistinę revoliuciją.
Jaunimo nepasitenkinimas au 

toriui yra viltis, kad Sovietuo-
- se gali vykti evoliucija. Gyven-
- tojų interesų prasidėjęs tenki

nimas galįs privesti prie to, kad 
ir Rusijoje, kaip Amerikoje, 
ateitį ims lemti vartotojas.

Tokiai evoliucijai pavyzdžiai

Berlyno reikalai senate

Šen. Mike Mansfield, užsie
nių komisijos narys, pasisakė 
už tokį Berlyno klausimo spren
dimą: rytų ir vakarų Berlynas 
perduodamas Jungtinėm Tau
tom; atitraukiamos iš jo sveti
mos kariuomenės; pasirašomos 
taikos sutartys su rytų ir va
karų Vokietija skyrium. Tokis 
siūlymas Sovietam turėtų visai 
patikti.

PASIKALBĖJIMAS
su daugiausia patyrusiu namų pirkimo - pardavimo 
tarpininku

SPAUDA moka visi — o ypatingai jau-
nhnas.

E moderniųjų šokių — tai 
mieste jaunimas buvo labai pa
mėgęs vakarietišką bugi-vugi.

manoma, visi išjuoktų. Ten vis

Tuo tarpu kaimuose komjau
nuoliais ar pionieriais mažai 
kas domisi ir dabar. Kol par-

— Ar žino ką apie užsieny
je gyvenančius lietuvius?

tteanal veikė, tol jie riela- gyvenančius
L. . _ . lietuvius žmonės daugiausia su- 

’ l'r P" ypatingai 
pasireikSU. Dabar tai jau visai

programų. Anksčiau dar ne taip

„SunU Mtopyaky^ kiekiš
to^ UK tooiung UUjau£

tuv* - klauso’nors tai yra 
griežtai uždrausta. Būna net 

tann tokių dal?klU P35 mus kaime
buvo jaunas milicininkas — geras vietas. Daugumas tačiau „l,;,,;, .. Ticbajavas vyras. Jis turejo ge- 

" rą radijo priimtuvą, tai vakare 
susikviesdavo jaunimą, ir visi 
Amerikos Balso klausydavosi.

nistę?
Pradžioje niekas nenorėjo ra

šytis į komjaunuolius — buvo 
kovota! Mokyklose mokytojai 
prievarta vertė: palikdavo po 
pamokų, padėdavo popieriaus, 
reikėdavo tik pasinlyti. KOI 
ftepasiraiydavo, nepaleisdavo. 
Tačiaū ftuo 1991 pradėjo dau
giau kas rašytis, ypatingai mies- 
tuose, kadangi geresnei vietai Liaudies dainos dar ir dabar Gyvulię draudime* 
gauti ar norint būti priimtam yra visų labiausiai dainuojamos. Privalomas gyvulių draudimo 
į aukštesnę mokyklą, reikia bū- Taip pat labai populiarios pa- mokestis šiemet pakeltas dvi- 
ti komjaunuoliu. Aš, pavyzdžiui, sidarė partizanų dainos, kurias gubai.

—. Ką \lotwojo jaunimas

... r.

nes darbo vieta pakeičiama, pasitai
ko. kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvejais perkate pigiau, negu 
pavasarį.

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių, 
nes namus parduoda į Floridą, ar ki
tus Šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namas parduoda.

1. Kada geriausia namus pirkti? 
— Namus geriausia pirkti dabar, nes 
jie žiemos metu pigiausi.

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

Hills, Best N«w York, Woodhaven, 
Richmond Hill, Flushing. Kew Gardelis. Jamaica ir Jamaica Es- 
tates. nes tose vietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus

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

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

6. Kaip jis gali Jums padėti įsigyti namus?
— Nuėję j jo įstaigų Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jie neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums suras ir praneš.

7. Kokiu laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kreiptis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o ^Šeštadieniais 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 ESTATE BROKERIS 
M-14 JAMAICA AVĖ., WOOOMAVEN 21, N. Y.

(Forest Parkw«y Stotis)
T«l.: Hl 1-5220

• Dėmesiui visų tų. kurie nori namus parduoti! 
Kreipkitės t įztaigų ir ji greitai suras pirkėją.

NUOMOJAMI BUTAI

L, ■ _
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Musų laikų visuotine tironija
Tironas yra graikiškos kil

mės žodis. Pradžioje jisai reiš
kė viešpatį, - valdovą, galingą 
žmogų, bet kilnų. Senieji grai
kai tironais (tyrannos) vadinda
vo ir savo dievus. Antai, tokiu 
buvo laikomas Neptūnas, ma
rių dievas, gilių ir plačių van
denų valdytojas.

Paskui to žodžio prasmė pa
kito. Tironais imta vadinti smur
tininkai, prievarta užgriebę val
džią. Penktajame amžiuje prieš 
Kristų 30 tironų valdė Atėnus, 
senorios Graikijos politinį bei 
kultūrinį centrą. Tuo pačiu me- 
tu Sicilijoje,' graikų kolonijoje, 
pagarsėjo Sirakūzų tironas Dio
nizas. Apie jo žiaurų valdymą 
yra išlikę daug šiurpių pasako
jimų. 0 pradėjo valdyti gero 
siekdamas: gindamas graikišką 
pirklių koloniją nuo priešų, 
puolusių iš Kartaginos. Ir anie
30 tironų pasiekė valdžios dė
damiesi, kad jie žmonių reika
lus gina.

Istorijoje yra dažnai pasitai
kę ir gyvenime vis pasitaiko, 
kad gera pradžia virsta blogu 
galu. Tironai yra vienas iš to
kių pavyzdžių. Tie “žmonių glo
bėjai”, kaip juos senieji grai
kai vadino, pavirto žmonių en
gėjais.

Šiandien tironu pavadinamas 
ir tasai asmuo, kuris šaVo pri
vačiame ar šeimos gyvenime el
giasi šiurkščiai, savanaudiškai, 
be atodairos į kitą, siekdamas 
visiem primesti savo valią ir 
įgeidžius. Pasitaiko ir įstaigose 
bei organizacijose tokių tironiš
kų smarkautojų. Tartum kokį 
malonumą jiem sudaro terori
zuoti savo bendradarbius, tar
nautojus ar valdinius, žmogaus 
puikybėje ir savanaudiškume 
glūdi tasai pikto pradas. Kai 
jisai apsireiškia plačiu valstybi
niu mastu, turime tironiją.

Tironijos pavidalų yra buvę 
įvairių. Valdė tironai karaliai 
ir imperatoriai, vyrai ir mote
rys. Tironių rankos nebuvo nei 
kiek minkštesnės už vyrišką 
gniaužtą. Valdė satrapai ir vi
ziriai, prokonsulai ir guberna-

toriai. Tie valdovų patikėtiniai 
būdavo dar tironiškesni už pa
čius savo viešpačius. Mūsų lai
kais valdė vadinamieji tautos ir 
liaudies vadai. Tie diktatoriai 
kai kur ir dabar tebevaldo. Ti
ronija neišnyksta: ji plečiasi 
ir žiaurėja.

Viena iš žiauriausių, kokias 
pasaulis kada pažino, yra mū
sų laikų komunistinė tironija. 
Nė viena nebuvo tokia visuoti
nė, taip organizuota ir taip gi
liai siekianti. Savo viešpatystė
je ji siekia visus ir visur: kiek
vieną ir nykiausį šalies už- 
kampr, kiekviena lopšįrkiekvie- 
ną žingsnį. Komunistinė tiro
nija. apima visus ir visuotinai: 
su kūnu ir siela, su visais veiks
mais ir mintimis. Jai nepakan
ka žudyti tiktai žmogų, kurį pa
laiko savo priešu. Komunistinė 
tironija siekia užsmaugti kiek-

Kruegeris, pabėgėlis iš so- prie kolchozų arba pabėga, 
vietinės Rytų Vokietijos, vaikš- Kruegeris su žmona ir vai- 
čiojo po kambarį šlubuodamas, kais pabėgo. Tai buvo antrasis 
Vi ........................ • —
tas, stiprus vyras, per 40 me
tų. Dar nepražilęs. Jo žvilgs
nis buvo skausmingai liūdnas.
Jis kalbėjo:

— Kai nugirdome, kad 1953 
gegužyje 14 ūkininkų iš kai
myninio kaimo pabėgo į vaka
rinį Berlyną, mano tėvai, žmo
na ir aš, sėdėdami virtuvėje, 
verkėme. Gailu buvo, kad jie 
turėjo palikti savo ūkius, savo 
žemę. Dabar, manau, mus ap
rauda kiti .. .Perleisti savo so
dybą valstybei — tai tas pats, 
kaip atiduoti jai savo sergantį 
vaiką. Jis tada reikalauja iš tė
vų daugiau aukos ir geliančio 
skausmo, negu pradžiugina, bet 
slaugomas su meile ... Mūsų 
tragedija yra ta. kad turėjome 
paliktįr mylimą žemę.- JKiekvie-j 
na jos sauja per kartu kartas 
mūsų giminės kilota, vartyta ir 
purenta. Atiduoti, palikti? ... 
Kai našta pasidaro per sunki 
ir kova su valstybe nebepake
liama, atiduoda. — prisijungia

iena koja buvo dirbtinė. Aukš-' jdr begintas po 14 metų. Pirmą
jį kartą pabėgo iš Lenkijos, 
kur buvo nuvarytas sunkiem 
darbam "(1945). Bolševikai pa
gavo kelyje bebėgant nuo fron
to ugnies. Žmonai Ritai su 
dviem mažom dukrom ir dviem 
sūnumis (vienu įsūnytu) leido 
grįžti namo. Namus ir ūkį ra
do apgriautus. Lovų patalai bu
vo supjaustyti, plunksnos iš
barstytos. Kiemas ir tvora at
rodė tartum apsnigtos. Užėję 
bolševikai

iš retdor.os medžiagos Įpilę 
pasidarė savo vėliavas...

Po raudonos vėliavos smurtu 
Kruegeris laikėsi. įsikibęs į sa
vo tėvų žemę. Jau buvo pra
ėję 200 metų, kai čia tėvų tė
vai ūkininkavo. Pabėgęs iš Len
kijos. savo'W“akrų ūkyje rado 
seną kuiną, du viščiukus ir vie
ną triušį. Nieko) daugiau nebūtų 
nustojęs jungdamasis į kolcho
zą. išskyrus tą brangią žemę. 
Nusprendė . laikytis iš paskuti
niųjų. Griežtai dar ir nevertė

kolchozintis. Tik tuojau nusa
vino ūkius, didesnius negu 250 
akrų. Kruegerio kaiminystėje 
išdalino vieno nacio 125 akrų 
ūkį. Padarė iš jų 7 nedidelius 
ūkelius po 18 akrų. Kruegeris 
pasiliko pats stambiausias ūki
ninkas. — j 
Ką reiškė turėti didesnį l.

Kruegeris iš savo ūkio turė
jo valstybei duoti 1,075 svarus 
javo nuo kiekvieno akro, 7,170 
sv. bulvių. 21,500 sv. cukrinių 
runkelių. Duoklė buvo tris kar
tus didesnė, negu kitiem. Sėk
lų nedavė ir neparūpino, ūkio 
padargų nebuvo, trasų niekur buvo laikomas kapitalistu, 
nebuvo galima gauti. Bet duok
lė buvo duokle: neatiduosi — 
visai iš ūkio išlėksi. Dar gali 
kalėjiman patekti.

Kruegeris nepasidavė. Buvo 
jaunas žmogus ir energingas. 
Per draugus iš vakarinio Berly- 

~no gavo sėklų ir trasų. Susira
do dar veislinę Holšteino karvę. 
Dabar jam uždėta duoklė pie
no ir mėsos, kai karvė atsive
dė karvytę. Piauti gailėjo. Mė
sos duoklę šiaip taip atidavė 
kiauliena, bet užsiaugino 8 mel-

MILICININKAI vaikšto pasieniu tarp laisvosios ir komunistinės Vokie
tijos.

ta t oriai, propagandistai, polici
ninkai. Vienas iš draugų, ko
munistų, įspėjo:

"Kruegeri, tu gi nenori nu
mirti savo privatiniame ūkyje".

Šis vis tiek nepasidavė. Lai
kėsi dar šeši laisvi ūkininkai 
kaime. Komunistai aplipdė jų 
namų sienas lapeliais: “Ko jūs” 
laukiate nesidėdami į kolchozą?

ninkarn duokles, grasydami, te- Nežiūrėkite to kapitalisto, Krue- - - 
rorizuodami, suiminėdami. Ro- gėrio!”. Kruegerio pristatomi 

pieno bitonai taip pat buvo ap- 
lipdomi šmeižtiniais lapeliais: 
“Tas pienas yra blogiausio ūki
ninko kaime”.

(nukelta į 5 p.)

žiamas karves. Prieš karą ūky
je buvo 20. Vistiek Kruegeris

Kapitalistu apšauktas 1952 
metais, kai Walteris Utrech
tas, maskvinis Rytų Vokietijos 
bosas, garsiai sušuko:

"Dabar žemės ūkyje mes 
einame linkui socializmo!"

Ėjo didindami laisviem ūki-

dos, buvo paprastesnis kelias: 
įstatymu paskelbti, kad visi su- 
kolchozinami, ir baigta. Ne! Rei
kėjo “laisva valia” pasirašyti 
raštą. Žmonės, girdi, patys no-

vieną jai priešingą . mintį dar 
užuomazgoje. Nieko neturi būti, 
kas jai nepaklustų, kas jos ne
sibijotų ir kas tironija nealsuo
tų.

Vengrų poetas Guyla Blyes 
vienu savo eilėraščiu vaizdžiai, 
giliai ir šiurpiai išreiškė, kas 
yra toji visuotinė tironija. Tai 
nėra tiktai žudymai, tardymai 
ir kankinimai. Tai nėra tiktai 
lavonų krūvos, kalėjimų kame
ros, teisiamųjų tariami prisi
pažinimai, išgauti smurtu ir 
kančia. Tai nėra tiktai sunkve
žimiai, kurie tykiai privažiuoja 
prie durų, kad išsivežtų patį 
vidurnaktį. Tironija skverbiasi 
į tavo namus, kaip lavono kva
pas. Jis įsiskverbia visur: į ta
vo plaučius, maistą, mintis. Net 
tavo ištikimas šuva žiūri tirono 
akimis. Kiekviename žingsnyje 
tu ją randi: savo duonoje, sa
vo alsavime, savo pabučiavime, 
savo vaikuose. Ir juos augini 
tironijai. Visus žmones ji su
veja tarytum į virvę, kuria 
smaugia jų tėvynę.

Tokia yra komunistinė tiro
nija. Ne vieno žmogaus ir ne 
30, bet tūkstančių, kurie yra 
apsėsti minties visus padaryti 
laimingus ... Ir visus padaro 
nelaimingus.

ri. O kaip jie norėjo ar nori,

MOTERYS dirba kolchoze prie pat laisvosios VoKieujcs sienos. r\ors ginamasi kolchozo mechanizacija, 
bet tenka dirbti rankomis.

pasakė vienas iš pačių komu
nistų: "Lengviau būtų raganosį 
išmokyti groti smuiku, negu 
ūkininką įtikinti, kad kolchoze 
bus geriau".

Neilgai Kruegeris būtų gro
jęs savo smuiku — savarankiš
kai ūkininkavęs, jei nebūtų atė
jusi pagalba iš šalies. Rytų Ber
lyne 1953 birželio 17 į darbo 
departamentą patraukė 290 mū
rininkų protestuodami, kad 
jiem buvo padidintos darbo nor
mos. Su tuo pačiu atlyginimu 
ir ta pačia darbo jėga bolševi-” 
kai norėjo greičiau pastatydin
ti paradinę Stalino alėją. De
monstracijų eisenos apėmė ir 
kitus miestus. Prasidėjo strei
kai. Bolševikai atleido varžtus 
pagal savo principą:

"Du žingsniu pirmyn, 
o vieną atgal"

Niekas iš laisvo pasaulio dar
bininkų judėjimo neparėmė ir 
abu žingsnius atgal. Bet ir vie
nas žingsnis padėtį palengvino 
trejiem metam. Kruegeris net 
galėjo samdyti darbininką ir į- 
sigyti traktorių. Bėda buvo ’ su 
ratais, su padangom, bet vis 
šiaip taip sudurstė. Teko vakarų 
Berlyne ieškoti ir slaptai ga
benti.

Po tos atvangos pas Krue- 
gerį kasdien ėmė lankytis agi-

Vokiečių ūkinin
kų įspėjimas

THE FARM žurnalo redak- * 
ei j a skelbia kreipimąsi į 
JAV ūkininkus vokiečio, ku
ris prie spygliuotų vielų tvo
ros priėjęs prašė perduoti 
tokius jo žodžius:
Aš statau į pavojų savo lais
vę čia ateidamas ir į jus 
prašnekdamas, nes aš noriu 
kai ką pasakyti JAV ūki
ninkam.

Vengrų revoliucijai nepavy
kus, mes jaučiamės, kad esa
me palikti savo likimui. Jei 
ir toliau įvykiai eis kaip ėję, 
tai laikas dirba Rusijai ir 
Kinijai. Mes norime tai pa
sakyti statydami save pavo
ju n, kad jūs suprastumėte, 
kaip ūkininkai gyvena ir 
kam dirba komunistinės© 
valstybėse. Jeigu tuo nesu
sirūpinsite, ateis laikas, kad 

ir jūs būsit mūsų padėty
je. Mes manome, kad mū
sų kova už laisvą ūkininka
vimą yra pakankamas pa
sauliui įrodymas.

PAULIUS JURKUS

VAGOS PROBLEMA

Pieninės pastatai greit iš- reikia. “Problema tokia, kad ti grįžta ir jam paspirgina, kam Nuo trobos per visą dirvą, kiek na? Kur tau! Samdinė? Ji tu-
augo, bet po kelerių metų pa- šiandien turguje begėdiškai at- vidurnaktį parsibaladoja. tik akim užregi, buvo išarta nau- ri darbo tvarte — pieno ūky-
sidarė maža: reikėjo garažo, pigo veršiukai”. “Problema, bro T 
naujo šulinio, čia ir krustelė- lau, didžiausia — viršaitis ne- gu stalas. Ten numestas popie-
jo Justino ūsiukai, užuodę nau- begeria nedažytos!”. Žmonės riaus lapas. Priėjo ir perskai-
ją kepsnį. Juk jis gali dar že- taip ir praminė jį problema. tė. Tai pieninės buhalteris smiil-
mės parduoti. Daržo skverną. Iš savo gyvenimo jis nuolat kiom raidelėm trupina: šį va

pigo veršiukai”. “Problema, bro Didžiojoje trioboje ties lan- ja vaga. Ir dar kaip išarta. Ne- je. Du vaikai mokykloje. Negi 
tiesiai. Tartum arkliai ir artojas 
būtų girtutėliai.

Justinas koptelėjo tako šlai
tu ir atsistojo dirvoje, prie pat

jie grįš, išvarys vieną vagą ir 
vėl išvažiuos. Bernas seniai iš
ėjęs. Trenktas bernas.

Justinas žiūrėjo ir žiūrėjo į 
Čia dideli klevai ir topoliai, darė problemą, nuolat ieškojo karą šaukiamas labai svarbus vagos. Paspyrė koja atverstą vagą ir staiga sušuko:

velėną. Kvepia žemė. Sliekai — Šėtonai! Dantis praretin-baisus pavėsis, tai pasėto būro- naujovių ir vertėsi neblogai, posėdis.
Justinas Tylius grįžo E tur- Iš savo kiemo galėjo matyti, kas ko negali nei Eprašyti, kad jis “žemė, sakydavo jis, prilenkia — Aha, dar ne visai sukiau- raitosi. Varnėnai dar nubėga siu!

gaus, piktai pliauškindamas to- įvažiuoja, kas išvažiuoja, kaip augtų. tave, bet turgus kas kita! čia Įėjo! Dar turi mandagumo. Pra- tolyn su 'vaga. Buvo aišku, kad vagą išarė
tagu ir keiksnodamas, retkar- prie lango sėdi plikis buhalte- Pieninė dar turi savo sklype- tiesiog palieti ekonomines pro- nešė. Bet štai problema, kodėl Vaga! kas nors svetimas. Tyčia išarė,
čiais sušukdamas: _ ris ir flirtuoja su jauna mergi- ]į, kur suverstos malkos, se- blemas”. ne iš vakaro. Galėjo prieš ke- Dirva nuo kalniuko leidosi kad visiem parodytųr koks jis

— Štai ir problema Bet aš na. Tuose mūruose matė pinigą, nos dėžės. Gali ten. užsimany- Klegėdamas valsčiuose, erze- lias dienas pasakyti, kada po- žemyn. Jos nuolankoje stūkso- ūkininkas. Tiesios vagos neiš- 
jiems parodysiu! Prieš dvylika metų, kai kū- ti ir imtis statybos darbo. Vai- Įlodamas su žydais, jis mokėjo sėdįs. jo akmuo, iškėlęs kuprą. Tai varo. Neturi Idfko. Per dieną vos
Grįžti tokiu laiku, kai saulė rėsi visokios bendrovės, kai dyba, taupydama kiekvieną cen- pirkti ir parduoti. Pirko viską Jis padėjo raštą ir nužengė Tyliaus Puntukas. Prakeiktas vos vieną vagelę įbrėžė. E tos
dar svyra pro sodybų medžius, žmonės susitelkę nusprendė pa- tą, tikriausiai taip ir nori. Ir ir viską pardavė. Galėjo išves- į miegamąjį patikrinti vienos akmuo, bet rauti neapsimoka, menkos dibilienos štai pasida-
buvo jam neįprasta. Mėgo Jus- kelti pieno ūkį, Justinas suūžė posėdį šaukia tokią dieną, kai ti paskutinį gyvulį, jei tik ne- spintos, kur stovėjo sukrauti jo Kiek darbo. Tegu sau būna. Ak- ' rė problema.
tinas turguje pagyventi, pade- lyg bitinėlis. Tada jis suko ūsiu- jis paprastai turguje iki šute- šė pelną. Rytojaus dieną jis vėl gėrimai Gal prireiks. Toks štai- menį visada Šonais apardavo, Jį apėmė siaubas. Rodos,
rėti, parduoti, o po to atsipūs- kus, nešė butelius skaidriosios, mos. Valdyba jo nenori! ' įsitaisė naujus. Kasmet keitė- gus reikalas. bet prie jo augo bnizgynai, kluptum. ant žemės ir rankom
ti “Meškos” restorane. Ir da- kvietė pietų, kol vadyba būsi- Justinas Tylius buvo ūkinin- si jo tvarto gyventojai, vežimai Languose leidosi saulė, visai kuokštelės kmynų. Ir dabar to- užverstum velėnas, kad niekas
bar, vos susėdus už stalo, Smil- mai pieninei nupirko jo daržo kas, bet ne toks kaip visi. Jis ir kiti padargai, šitaip gyvenant, glausdamosi prie žemės. Stik- ji raityta vaga, lyg gyvatė, nematytų tos baisios vagos, kad
ga, tas ištįsęs džiūsna, vėjo per- kampą, žemė ten buvo prasta važinėjo, jodinėjo po turgus, ūkiui nedaug turėjo laiko, že- las ir laukai žėrėte žėrėjo raus- sliuogė tiesiai į akmenį, ten pa- nekiltų kalbos.
pučiamas žmogus, drįso jam — prakeiktas šlaitas su keliom malūnus, valsčius, kur mėgo sė- mė pati prašėsi žmogaus rankų, vuose spinduliuose. Kai Justi- dariusi vingį, leidosi žemyn, Tuo metu į pieninės kiemą 
bakstelt! pirštu: —-- •— - • - — - - - - - ■ ------- - - - - - - - - - - - - - - —vyšjiiom. Tik nuomininkų ož- dėti atsisagstęs. Net pačiam vir- Įvažiavęs į kiemą, arklį įgrū- nas vėrė gėrimų spintelę, kaž- kur žvilgsnis nebesiekia. Atro- įdardėjo rateliai. Išsirito valdy-

kom ganytis, o ne padoriam šaičiui jis sakė tu. Su juo girkš- do tvartan, ir pats nuplėvėsa- ką užkliudė jo akys. Taip ir nu- dė, ji nueina tiesiai į saulę.
*7 ’ ' » nojo, kortom lošė, patarė vi- vo atsegtu apsiaustu į trobą. Žengė prie lango.

— Tu ir kvailas! ______
Su tais žodžiais paaiškėjo to- žmogui arti ir sėti. Justinas, i _ ___r____________  r ___

kie reikalai, kad Tylius nustūr delnais pliauškindamas, taip kai- suomeniniuose reikaluose. Jis Tuščia ir tylu. Prisiminė, kad      _______F______________  ____
mė stiklą, net lūpų nepadažęs, bėjo, kad įtikini visus: gėrės- nebuvo tylus, bet tikras šneku- žmona su tarnaite sakėsi kaž- dobiliena, kurioje turėjo sėti bet Justinas šį pavasari netu- Justinas. — Tai posėdininkai
ir išdardėjo. IŠ Smilgos išgir- nės vietos nerasi, čia pat vieš- tis. Tačiau žmonės taip nepra- kur Eeisiančios pavakare. Bet rugius, bet nesuspėjo. Dirvoje rėjo laiko. Jis tik ruošėsi: rei- — Tai jų darbas! — suūžė
do: šį vakarą pieninės valdy- kelis į visas šalis, į didžiuosius minė. Pats Justinas davė sau kur, neprisiminė, žinia, žmona pasirodė kažkas keisto. kės, reikės, kai laiko pritnipės. išarė, kad aš nustebęs stovėčiau
bos posėdis. reikalus; čia ir kūdra, švari, pravardę. Prisiskaitęs laikraš- kalba ir kalba, bet gerai pro- ' Užmiršęs gėrimų atsargas, Bet nei šiandien, nei vakar, lyg koks avinas, lakstyčiau pas

Toji pieninė buvo prie pat kaip veidrodis. Galėsi ir van- čių, pagautas pažangos, įsikan- blemos nesuvokia, tai jos ir su- skubiai išėjo per priemenę ir nei užvakar jis nekalbėjo ir ne- kaimynus ir neateičiau | posė-
Justino sodybos; jo kiemo kle- dens pasisemti ir arklius pa- do vieną žodį — problemą. Jį prasti negali. Jei išėjo, tai ir atsistojo take ties jaunom obe- galvojo, kad ars dobilieną. Na- dį. Aš tuoj ten būsiu,
vai braukė per pieninės stogus, girdyti. vartojo, kur reikia ir kur ne- sugrįš. Tokia ji — visada anks- laitėm. Dabar jis aiškiai matė, muose nebuvo nei kam. žmo-

tos narys ir Justinui šūktelė- 
Dirva arti jau reikėjo. Daug, jo, kepurę nuvožė ir dingo raš- 

Priešais buvo didoka dirva, kas aplinkui suraikė pūdymus, tinėje.

(bus daugiau)
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Lietuvos vyčiai renkasi seimui
Kur žvaigždėtoji JAV velięva plevėsuoja 24 valandas

Lietuvos vyčiai šiemet ren
kasi 47-tam seimui. Jis bus 
rugpjūčio 18-21. Parinktas sei
mui tasai Amerikos miestas, 
kur žvaigždętajai JAV vėliavai 
iškelti ir plėvesuoti leidžiama 
24 valandas. Nenuimama nė 
nakčiai. Tokios vietos Ameriko
je yra šešios. Viena iš jų Mas- 
sachusetts valstybėje Worces- 
teryje. Tai Lincolno aikštė su 

-—paminklu kritusiems kariams 
pirmojo Didžiojo karo metu. 
Worcesteryje ir bus šiemetinis 

- didysis Lietuvos vyčių miestas.
Tame mieste nemažai gyve

na lietuvių. Tarp jų gausu va- 
rėniškių dzūkų. Yra dvi lietu
vių parapijos: šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų. Suprantama, kad 
lietuviai čia vėliau atsirado, ne
gu miestas, Įkurtas dar 1713 
metais. Tada dar nebuvo ne
priklausomų Amerikos valsty
bių.

Ir dar viena naujiena. Wor- 
cesteris yra pirmasis Ameriko
je miestas, kuris 1854 nupirko 
žemės parkui. Dabar šis miesto

parkas (Elm Park) laikomas vie- roite. Kunigo mokslus išėje 
nu iš gražiausių visoje Massa- Cincinnati, Ohio, Švenč. Mari- 
chusetts valstybėje. Worceste- 
ryje šiemet bus ir vienas iš gra
žiausių Lietuvos vyčių seimų.

Pernai labai įspūdingas Lietu
vos vyčių seimas buvo Detroite. 
Dar ir dabar jisai prisimena
mas. Tam seimui ruošti daug kun. A. Kontautas. Keliom 
padėjo velionis kun. Ig. Borei- truks nuo liepos 23 iki rugpiū- 
šis. Lietuvos vyčiai Detroite jo čio 20. Dalyviai dar gali suspė 
tebegailL Bet jau. turi naują ti į seimo užbaigą Worcester 
uolų dvasios.vadą kun? Juozą'_ 
Stanevičių, šv. Antano lietuvių 
parapijos kleboną.

Kleb. kun. J. Stanevičius yra 
Amerikoje gimęs lietuvis, šį 
pasaulį jis išvydo Detroite 1920 
vasario 20. Tačiau jo tėvai kilę 
iš Lietuvos: tėvas iš Kauno, mo
tina iš Vabalninku. Užaugo šv. 
Jurgio lietuvių parapijoje Det-

jos seminarijoje. Kunigu įšven
tintas 1946 spalio 27.

Vyčių maldininkų kelionei j 
Tarptautinį Eucharistinį Kon
gresą Vokietijoje, Miunchene 
vadovauja jų dvasios vadas

Vyties, mėnesinio Lietuvos 
vyčių žurnalo kovo inėn. nume
ris jau pasiekė narius. Pirma
jame straipsnyje rašoma apie 
vyčių šventąjį globėją šv. Ka
zimierą. Numeris daugiau pa
skirtas narių vajui, žurnalą re
daguoja dr. J. Leimonas ir Ph. 
Grendelytė.

KIEK MES IŠ TIKRŲJŲ 
MOKAME MOKESČIŲ?

— Vėžys iškeliavo iš viduriu 
j plaučius. Tai reiškia, vidurių 
vėžio ligos sumažėjo. Tuo tar
pu plaučių vėžys pagausėjo tiek, 
kiek vidurių sumažėjo. Tai skel
bė dr. HeŪer, instituto vėžio 
ligai direktorius, kovo 22 atsto
vų rūmų komisijai. Kodėl su
mažėjo vėžys viduriuose, spe
cialistai nepaaiškino. Vėžio pa
gausėjimą plaučiuose aiškina 
kaip cigarečių ir užteršto oro 
padarą.

— Daugiausia savižudybių 
yra Japonijoje. Ten 1000 gyven
tojų tenka 24 savižudybės. To-
liau eina Austrija 23,9, Dani
ja 22.5, Suomija 21.9, Šveica
rija 21.6, Švedija 19.9

Kai kas mėgina aiškinti, kad 
ten kur gėrovė didesnė, ten ir 
savižudžių procentas mažta. Pa
vyzdžiui nurodomos Jungtinės 
Valstybės 10 ir Kanada 7.5. Ta
čiau tą teigimą griauja Skan
dinavijos kitas pavyzdys. Gyve
nimo lygis daug žemesnis Nor
vegijoje nei Švedijoje, bet Nor
vegijoje žemas ir savižudybių 
skaičius — tik 7.4.

KUN. JUOZAS STANKEVIČIUS

Paprastai žmogus gerai ne
pagalvoja, kiek jis sumoka mo
kesčių. Tai yra painus apskaičia
vimas, ir žmogus nenori vargin
ti ir taip išvargintos galvos.

Yra tokia privati įstaiga — 
Commerce Clearing House, ku
ri specializuojasi šioje srityje. 
Jos padaryti apskaičiavimai la
bai įdomūs. Mokesčio ^vidurkis 
yra 5,05 dol. -darbo dienai.

Sakykime, tas žmogus Vidur
kis (Mr. Average Man) yra 29 
metų. Per savaitę .jis uždirba 
arti 100 dol. arba per metus — 
5183.71 dol. Jis turi žmoną, 
du vaikus, pigesnės rūšies au
tomobilį ir namą, pirktą išsi
mokėtinai.

Per būsimus 36 metus, kol 
jis sulauks. 65 < metų ir išeis į 
pensiją, mokesčių sumokės — 
47,221 dol. Tai sudarys 25.23 
dol. savaitei arba 1311.70 dol. 
metams.

Iš tos sumos federaliai. mo
kesčiai yra didžiausi. Per 36 
metų laikotarpį jie pasieks — 
20,870 dol. Bet tai sudaro tik 
44 procentus visų mokesčių.

Tas žmogus Vidurkis sumo
kės socialinei apdraudai 7,248

dol., už nekilnojamą turtą — 
7,710 dol., asmeninę nuosavy
bę — 720 dol. Pirkdamas au
tomobiliui padangas, benziną ar 
ba pakeisdamas automobilį, mo
kesčių jis sumokės 4,237 dol.

Perkant kas dieną įvairius 
daiktus pardavimo, valstybinių 
mokesčių jis per 36 metus su
mokės 6,436 dol.

Tame apskaičiavime reikia 
atkreipti dėmesį į dolerio ver
tės kritimą ir pragyvenimo ki
limą. Per pastaruosius 8 metus 
tam Ponui Vidurkiui pakilo pa
jamos (jis uždirbo 884 dol. dau
giau), bet padidėjo ir mokes
čiai 346 dol. Prieš 8 metus mo
kesčiai sudarė 22 procentus pa
jamų, dabar — 25.3.

Šie apskaičiavimai yra daro
mi tam, kad sumažintų valdžios 
mokesčius, padėtų subalansuo
ti biudžetą ir išsaugotų dolerio 
vertę.

Darbininko nauji 
skaitytojai rašo

Jurgis Krušinskas iš Brooklyn, 
N.Y.:

“Mielas Redaktoriau, kadangi 
Darbininkas man nuo seno la
bai patinka, norėčiau, kad Jū
sų redaguojamas laikraštis lan
kytų mano namus per ištisus 
metus”.

A. Šulaitis iš Brooklyn. N.Y.:
“Dėkodamas už atsiųstą laik

raštį susipažinimui, kuris labai 
patiko, ir norėdamas paremti 
Jūsų kilnius darbus, prašau jį 
mums siuntinėti ir ateityje”.

DARBININKĄ UŽSAKĖ:
J. Kisielius — V. Sušinskui, 

abu iš New Haven, Conn.
— Kum-V. Piktume Pikturnoms 
iš Hartford, Conn.

E. Švitrienė — P. Kuckai- 
liui, abu iš New Britain, Conn.

J. Muraška iš Waterbury —
M. Judilienei, iš Okville. Conn.

Z. Grabnickas iš Brooklyn,
N. Y. — M. Grabnickui iš Peo- 
ria, III.
M. Mulevičienė iš Amsterdam, 

N.Y. — J. Giručiui iš ten pat.
O. Dauginikaitė iš Worcester, 

Mass. — I. Daugininkui, West- 
boro State Hospital, Mass.

N.Paulonienėiš.SayvilleN. 
Y. — A. Jermolovičiui iš ten 
pat. .

Kūn. V. Poimanskis — / Z.
Paroniui iš Albany, N. Y.

Visiems tuo būdu prisidėju- 
siems prie mūsų laikraščio iš
laikymo tariu nuoširdžią padė
ką.

į IS VISUR
—- Pranciškonę gimnazijoje 

Kennebunkport, Maine, jau pra
dėta registracija ateinantiem 
mokslo metam. Mokiniai, bai
gę pradžios mokyklą arba ati
tinkamą žemesniąją klasę, pri
imami į visas keturias klases. 
Gimnazijoje yra išeinamas ko
legijom bei universitetam pa
ruošiamasis kursas su sustip
rintu lituanistikos dėstymu. In
formacijos ir įstojimo reikalais 
rašyti: Rev.Father Rector, St. 
Anthony’s High School, Kenne- 
bunkport, Maine.

— Prel. P. Ragažinskas, Sao 
Paulo lietuvių klebonas,-, yra— 
Brazilijos lietuvių bendruome
nės pirmininkas. Prieš dvejus 
metus jis buvo atvykęs į New 
Yorką dalyvauti pasaulio lietu
vių bendruomenės seime.

— Juliana Juzaitė - Burke 
sėkmingai baigė dainavimo stu
dijas Clevclando muzikos insti
tute. Jos debiutas buvo kovo 
29. Jauna lietuvaitė dainininkė 
dar tobulinasi toliau.

Norvvood, Mass.

T. Petras Baniūnas, O.F.M. 
Administratorius

UŽSAKYDAMAS KITIEMS 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTĮ 
PADEDI IŠLAIKYTI MŪSŲ 

SPAUDĄ

DABAR MES EINAME LINKUI SOCIALIZMO
(Atkelta iš 3 psl.) vo paskirtas kolchoze gyvulius valstybei. Teisėjas buvo atlai-

Pas tą “blogiausi ūkininką” šerti. Kolchozo pirmininkas ko- dus: daug kas taip daro. Ir jis
pagaliau atėjo pats miestelio munistas įteikė rusišką planą: buvo rūstus: niekas tačiau nesi-
burmistras. Tai buvo 1958 vi- tiek reikia pieno primelžti, tiek griebia sabotažo.
durvasaris. Viskas dar noko 
laukuose. Burmistras pareiškė:

— Dar šią savaitę turite ati
duoti duoklę!

— Šią savaitę?
akis Kruegeris.

— Taip. Arba būsite suimti.
— Betgi derlius dar nenuim

tas. Ką aš galiu daryti?
— Dėkitės į kolchozą.

TAI BUVO GALAS

išplėtė

ne-

paršiukų priauginti, tiek viščiu- Kolchozo susirinkime Krue- 
kų priperinti. Kruegeris buvo gėris dar buvo užsipultas. Vie- 
patyręs ūkininkas. Viską apžiū- nas jauniklis komunistas šau- 
rėjęs ir apsvarstęs pasakė, kad kė: 
negalima: nėra, pakankamai pa
šaro, karvės ne tos veislės, kad 
duotų daugiau pieno. Negali
ma!

— Kaip tai negalima! Tai 
bus sabotažas, — išgirdo šiurkš
tų atsakymą.

Kruegeris žinojo, kas laukia 
už tariamą sabotažą. Teisme dar 
sužinojo, kad jį kolchozo pirmi
ninkas jau skundė. O teisman 
pateko dėl dukters. Ji dirbo ke- išvažiavo už Berlyno, prisiden- 
pykloje ir ten vienam darbi- S? reikalais. Grįždami per Ber- 
ninkui pardavė tuziną kiauši- lyną atgalios, kad niekas neį- 
nių iš savo ūkelio. Buvo Krue- tartų, jog ne namo važiuoja, nu
geriu! gi palikta akras su ket- sprūdo į amerikiečių zoną, 
virčiu žemės. Duktė buvo kai- — Žinote, — kalbėjo ameri- 

buvo kan-

Savo tarpe mes turime 
tikrąjį liaudies priešą Kruege
rio asmenyje. Nors jisai įsijun
gė į kolchozą, bet savo Įsitiki
nimais ir gyvenime pasiliko 
buožė”.

— O. — nusijuokė kolchozo 
pirmininkas. — jisai savo duk
terim turi įrengęs atskirus mie
gamuosius.

Dukterys ir sūnūs liko kol
choze dirbti. Tėvas su motina

Kovo 20 šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje įvyko Naujosios 
Anglijos mergaičių sodaliečių 
šventoji valanda. Pamaldas at
laikė dvasios vadas kun. Petras 
Šakalys, jam patarnavo kun. A. 
Janiūnas iš Lawrence, Mass.,
ir kun. J. žuromskis iš So. Bos- Kitos išeities Kruegeriui 
ton. Gražų pamokslą pasakė bebuvo. Jis tiktai pastebėjo: 
vietos parapijos vikaras kun. — žinote, niekada ūkio ne- 
J. Svirskas. Kun. Petras šaka- perleidžiama viduryje vasaros, 
lys nors yra kitataučių para- Kai nuimamas derlius ... 
pijoje, bet jis yra N. Anglijos — Gerai. Bet jūs turite tuo- 
lietuvaičių sodaliečių dvasios jau prašytis, kad priimtų į kol- 
vadas. Į pamaldas buvo atvy- chozą. 
kusių iš So. Bostono. Lavvren- Kruegeris pasiprašė. Dviem 
ce, Worcesterio ir iš kitų mies- dienom prastokus buvo atėję kad davinėja ne Weeioi ^„ai^ui,
tų. Pamaldas užbaigus, svetai- du milicininkai suimti. Teira- 
nėje įvyko susirinkimas. Nor- vosi, kur jo namai. Išgirdę, kad 
woodo sodalietės gerai pavaiši- Kruegeris jau kolchozininkas, į 
no svečius. * apsisuko ir dingo. i

Žvalgas. Atėjus 1959 metų žiemai, bu-

| Norite geros—meniškos fotografijos
purtreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mcnahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBIJAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėtiniu ir Miltiny laidymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas Sudedami nauji vamzdžiui

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. 
fteftta<licniais - visą diena.

Dėl didesnių uftmkymų skambinti STertin® »-$534 4po 8 vai. vak.)

. Putnam, Connecticut. — Im- 
maculate mergaičių vasaros sto
vyklos registracija jau prasidė- dainos, sportas, lituanistinės pa- 
jo. šiemet stovykla bus birže- mokos, maudymasis, laužai, mė
lio 26 — liepos 24. Galima re- ninės programos, iškylos. Sto- 
gistruotis ir tik dviem savai- vyklautojos leidžia ir savo laik- 
tėm: nuo birželio 26 iki liepos 
10, arba nuo liepos 10 iki 24. 
Į stovyklą priimamos mergaitės 
lietuvaitės nuo 7 iki 16 metų. 
Vietos ribotos, rezervuojamos 
pirma įsiregistravusioms.

Stovyklos bus programa įvai
ri ir turtinga: tautiniai šokiai;

—Mokyt. S. Antanaitis rašo — 
Vasario 16 gimnazijos dešimt-

' mečio istoriją. Gimnazijoje dės
to matematiką ir fiziką. Labai 
džiaugiasi gavęs per Balfą fi
zikos kabinetą.

— Ona Truškauskienė, kilu
si iš Trakų, Lietuvos, atvyku
si į Braziliją 1928, sausio 31 
mirė Vila Beloje.........

— Juozas Čiuvinskas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapito
nu, yra Brazilijos lietuvių są
jungos pirmininkas.

—Dainavos meno ansamb
lis Chicagoje balandžio 24 Ma
rijos mokyklos salėje rengia 
“Vestuvių” veikalo pakartoji
mą. Šio veikalo premjera įvyko 
sausio mėnesio pabaigoje. Po 
to su “Vestuvėmis” dainaviečiai

! aplankė Detroitą, o gegužės 7 
vyks į Clevelandą.

- Ona Piežienė, žurnalisto

kinęs laukimas, kol vienas po 
kito atsirado ir vaikai.

Tasai amerikietis žurnalistas 
yra Grant Cannon. Jo reporta
žas, pavadintas

"Vieno ūkio mirtis 
Rytų Vokietijoje"*

atspaustas žurnale 
Farm”. Žurnalas išeina 
ketvirčiais. Skiriamas 
kam. Redakcija nuo savęs pri- 1 
deda, kad Kruegerio pavardė < 
netikra. Nenori pakenkti nei 
jam nei kitiem. Be to, redak
cija pastebi, kad tokiu būdu, 
kaip Kruegeris, Rytų Vokieti
joje sulikviduota 300,000 Jais- 
vų ūkininkų. Tai padaryta ir " 
kituose bolševikų užimtuose 1 
kraštuose. Įdomiausias yra re- , 
dakcijos priminimas Stalino' žo
džių Churchilliui. Stalinas pa- 
sakė, kad kova su ūkininkais

raštėlį — “Kibirkštėlės”, šie
met jos maudysis Vilijoje, kur 
erdvi Quasset ežero pakrantė 
yra privati Putnamo seserų nuo
savybė. Dar nevisi paplūdimio 
įrengimai baigti. Visi brangūs 
stovyklautojų tėvai ir bičiuliai 
kviečiami šį stovyklautojoms 
svarbų darbą paremti. Stovyk
los adresas: 
R. F. D. 2, 
cut.

Stasio Piežos žmona, pradėjo 
dirbti kaip žurnalistė “South 
West News Herald” laikraštyje. 
Stasys Pieža jau seniai dirba 
“Chicago American”. Abudu su 
vaikais gyvena Chicagoje. St. 
Pieža ilgą laiką buvo ALR Ka
talikų Federacijos pirmininkas.

Camp Immaculata, 
Putnam, Connecti-

bendrabutis jauMergaičių 
priima kandidates ateinantiem 
mokslo metam. Moksleivės mo
kosi Putnam aukštesniojoje mo
kykloje, o studentės — Ann- 
hursto kolegijoje. Abejose ofi
cialiai pripažįstamas ir užskai
tomas lituanistinis kursas.

Nuo šių metų naujos moks
leivės priimamos tiktai į pir
mąjį ir antrąjį (freshman ir 
sophomore) kursą. Patirta, kad 
vėliau priimamos sunkiai prisi
taiko prie mokyklos ir bendra
bučio sąlygų. Iš to kyla įvai
rūs sunkumai ir nukenčia moks
las. Didmiesčiuose gyveną lie- 

. tuviai tėvai turi atkreipti dė-
... , . . mesį i šį fakta ir savo dukras"daug kruvinesne ir pavo- • .. . , .. ■ .. ,r . siusti i bendrabuti, kol jos ne

tingesne, negu Stalingrado mu- • . . . ,. . . ..į 7 ’ • .ra paliestos įvairių didmiesčio
pavojų. Putnamo lietuvaičių se
serų vedamo bendrabučio tiks
las yra religiškumas, tautišku-

“The 
metų 

ūkinin-

Justina Jekavičienė - Časna- 
kavičiūtė, gyvenusi Taunton, 
Mass., mirė kovo 21. Palaidota 
kovo 25 iš Švč. M. Marijos baž
nyčios šv. Juozapo kapinėse. 
Velionė buvo gimusi Lazdijų 
parap., Dusnicos kaime, Lietu
voje. Į šį kraštą atvyko 1903 
metais ir apsigyveno Taunton, 
Mass. Priklausė Švč. M. Mari
jos parapijai, skaitė Darbinin
ką nuo pat pirmojo jo nume
rio iki dabar, taip pat prenu
meravo žvaigždę ir šv. Pranciš
kaus Varpelį. Buvo labai pa
maldi moteris. Nuliūdime pali
ko tris dukteris ir šešis anū
kus.

— Kun. Antanas Šilingas, 
Prienų klebonas, gauta iš Lie
tuvos žinia, mirė Prienuose ko
vo 18 d.

Galima su tuo sutikti. Jei 
e ūkininkai būtų galėję iš
lyti, nebūtų išsilaikęs bol- 
ų gyvendinamas korriuniz- mas ir charakterio ugdymas.

mas. (B)

G 1 N I O TURINIO KNYGOS

gaunamos Darbininko administracijoj
910 Willou<hby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Šv Raštas Nauj. Testamentas (mažo formato). Arkivysk.
.J. Skvireckas —................................ ........ . ....... ........... $ 2.00

Sv. Raštas Naujojo Testamento II tomas, J. Skvireckas $ 5.00 
Šventadienių bet sekmadienių lekcijos ir evangelijos .... $ 2.00 
Sv. Raštas Senojo Testamento I tomas. J. Skvireckas $10.00 
Sv. Raštas Senojo Testamento II tomas. J. Skvireckas $12.00 

$ 2.00 
$ 0 50

Kristaus Sekimas, vertė Dr. O. .Labanauskaitė .............
Eisiu pas Tėvą. Kun. K. Burkus ................. ....................
Didžioji Savaitė, mažo formato knygelė su Velykų sa 

vaitos pamaldomis ir maldynu

PAPIGINTA KAINA 
“D AK B I N I N K 
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
cijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidos knygų, velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reikalais rašykite adresu:

DARBININKAS
910 ftilloughby Avė. 
Brnoklyn 21, N. Y.
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MEND THEM FOR THE VERY BEST IN HOTEL AND 
MOTES? ACCOMMODATIONS.

BRONXO zoologijos sodo hipopotamai žmonėms parodo pirmą kartą trijų 
mėnesių savo vaiką.

IWAY HOTEL — Van Wyck Expreasway A Beit P"kwy. F Aculty 2-8700 
City Conventance - Suburoan Atmoephere. Serving International Airport 
Modern Rooms. Reasonable Rate*. Air Cond.-TV. Dining room, Cocktail 
lounge, coffee ahop. Catering for Weddings, Cluba, Business Meetings, 
Pick-Up A Delivery Service to Airport. hor Reservatlons h Aculty z-8.uu

ALTON HOTEL — 5 WE8T 8th STREET, N. Y. CITY 
Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Ali Conveniences

• > - L- V-

SPECIAL NOTICE TO 0UB MANY OUT OF TOWN 
CAT90UC GROUPS WH0 WHX BE SPENDING SOME 

nr THE NEW YORK CITY ABEA DURING 
EA&TEB HOUDAY — FOIXOWING HOTELS AND
MOnUS HAVE SPLENDID REPUTATIONS FOR

AR ]ŪS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų 
mokesčiai — valstybiniai ir fedenūiniai?

Jūs turite teisę dalį įmokėtų 
valstybinių ir federalinių 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERTEPETERS
(PETRAUSKAS)

Kovo 26-27 Chicagoje nuų 
tyniavo vidurio Vakarų sport 
apygardos prieauglio klasi 
sportininkai, susirinkę iš Del 
roito, Clevelando ir pačios Chi 
cagos.

Krepšinio varžybos pravesto 
keturiom grupėm. Jaunių / 
klasėje I vietą iškovojo Chica
gos Neries I komanda, baigmė 
je įveikusi Clevelando Žaibe 
atstovus (73:68). Paguodos ra 
tą laimėjo Neries II komanda, 
šioje klasėje rungtyniavo £ 
komandos.

Jaunių B klasėje varžėsi tik 
3 vienetai. Pirmoji vieta atite
ko Detroito Kovui.

C klasėje rungėsi 2 koman
dos, ir čia laimėtojais išėjo Žai
bo atstovai. Žaibo sportininkės 
laimėjo ir mergaičių krepšinį.

Mergaičių tinklinio pergalę 
sugriebė Žaibas, baigmėje įvei
kęs Nerį. Neris, atėjusi iš mi- 
nusininkų, laimėjo pirmąjį baig
minį susitikimą ir po to abi ko
mandos turėjo po vieną minusą. 
Antrame susitikime Žaibas pel
nė užtikrintą (2:0) pergalę. Čia 
varžėsi 6 komandos.
Jaunių A kl. stalo teniso vie
neto varžybose I vietąlaimėjo 
Mackevičius (Chicagos Aras), B 
kl. Puniška (Neris)^ mergaičių 
A kl. R. Geidžiūnaitė (žaibas).

Pirmenybių pabaigoje laimė
tojams buvo įteiktos dovanos, 
kurių tarpe buvo ir 2 specialūs 

„ atžymėjimo ženklai geriausiom 
x vidurio Vakarų sporto apygar

dos 1959 prieauglio klasių spor
tininkams — Algiui Grigaliū
nui (žaibas) ir Margaritai Šilei- 
kytei (Aras). Išskirtinais dar bu
vo pripažinti Algis Motiejūnas 
(Žaibas), Aloyzas Bartkus (Ne
ris), Nijolė Gelažytė (žaibas) ir 
Irena Besperaitytė (Žaibas).

mėje tarp Neries ir Žaibo. Pir- ■ P A D t K A
mavimas buvo abiejų komandų NuoSrdžiai dėkoju savo mie- 
rankose. Tik paskutinį ketvir
tį Neris pralenkė. Geriausiu me
tiku buvo Neries Karsas, kuris 
surinko 40 taškų (15 iš pilnų me
timų, 10 baudų). Kiti Neries 
taškai: Barkus 10, Armonas 10, 
žvinakis 9, Zelis 4. Žaibui taš
kus gavo: Motiejžnąs 23, Mo
destas 15, Grigaliūnas 13, Va
laitis 13, Simaniūkštis 2.

Šias pirmenybes, kuriose da
lyvavo apie 200 sportininkų, 
pravedė Cricagos Neris.

— Bridgeportb liet, - spor
tininkai, susibūrę į sporto klu
bą, jau kelinti metai turi fut
bolo komandą. Savo klubą nu
tarė pavadinti Tauro vardu.

— Chicagos Lituanicos fut
bolininkai kovo 27 debiutavo 
National Soccer lygos “major” 
grupėje. Susitiko su praėjusių 
metų meisteriu — Schwaben 
komanda, kuriai turėjo nusileis
ti (1:6). Rungtynės buvo labai 
šlapioje aikštėje, kas abiem ko
mandom neleido parodyti savo 
tikro žaidimo. Vienintelį įvartį 
lietuvių naudai laimėjo A. Sul- 

Be to, dar buvo stalo teni- ^a- Viena nuotrauka iš šių
• sas vyram. Komandinėse pir- rungtynių tilpo didžiausiame 

menybėse I Vietą laimėjo Chi- Chicagos dienraštyje “The Chi
cagos Lituanica, baigmėje nu- ca«° ™>nne” kovo 28. šioje 
galėjusi Nerį (5:0). Iš laimėto- geriausios JAV
jų žaidė V. šoliūnas, B. Žemai- futbolo komandos, todėl mūsiš- 
tis, V. Kleiza. Pralaimėjo: B. kiams Jau bQtl< Pats vė" 
Vasys, L. Bačinskas ir Trinka liausiąs laikas pagalvoti apie east coast wrecking co. 
m vietą užėmė Žaibas, IV — komandos sustiprinimą, jeigu 

nenorima vėl grįžti į I grupę.
Individualinėse vyrų vieneto __ Lituanicos (futbolo) klu- 

varžybose pirmuoju išėjo J. Nas foas neseniai įsigijo svetainę, 
vytis (Žaibas), už savęs palikęs kuri veiks komerciniais pagrin- 
J. Gerulaitį (Kovas), V. Kleizą jais. Panašia prekyba užsiima 

"" nemaža Amerikos sporto klu
bų, nors lietuvių tarpe tai, ro
dos, bus tik antrasis (šalia

liem tėveliam Antanui ir Juli
jai Terebeizams, kurie man ir 
mano dukrelei surengė išleistu
vių pokylj man išvykstans į 
saulėtą Kaliforniją. Ta pačia 
proga mano padėka priklauso 
K. Bačiauskui, kuris taip su
maniai pobūviui vadovavo, o 
taip pat ir visiems svečiams 
ir mūsų šeimos prieteliams, atė
jusiems mane pagerbti. Išleistu
vių pokylis man buvo didelė 
staigmena, o kartu ir ilgas pri
siminimas savo artimųjų, kad 
ir toli teks nuo jų gyventi. Vi
siems nuoširdus ačiū, tegu Ge
rasis Dievas nepagaili savo ma
lonių. Joana Zaidat

GR 3-5886"-----—~;------- .

MONTE SANO HOTEL — 26 WEST 27th STREET, NEW YORK CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - All Conveniences 
Special Ratas to Religious Groupes '
MU 4-0580

HOTEL LE MAROUIS — 12 EAST 31st STREET, N. Y. CITY
Fine LocaUoi - TRANSIENTS ACCOMMODATED ■ Reasonable Rates 
Special Ratas ln Religious Groupes 
MU 4-746O v ,

EAST END HOTEL:"— 78 STREET & East River Drive, New York City 
Convenient Location overiooking East River. Transients accommodated. 
All convenieftces. Special Rates to Religious Groupes. For women only. 
LE 5-5600 -

CORNI8H ARM8 HvTEL — 310 WEST^ 23rd STREET, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groups ;
CH 3-7400

LAZAR’S MOTEL A RESTAURANT — ROUTE 25A - SHORE ROAD, 
CENTERPORT, L L N.Y. — All Cnveniences 
Special Rates to Religious Groupes 
AN 1-5220 — AN 1-9786

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

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVĖ., VI 3-1477

WOODHAVEN 21, N. Y. APDRAUDOS IR SĄSKAITYBA

FISHING BOATS'

V I K I N G S 
OF MONTAUK, N. Y.

Capt. Carl G. Forsberg A Son 
65’ Party Fishing Boats “Viking & 
Viking Star”. Heavy deap-sea ocean 
fishing daily, all year round. To 
Cox’s Ledge—June thru Oct. Best 
Deep Sea Fishing on N. E. Coast.

Viking Dock, Montauk, L.l. N.Y.
Telephone: MOnta.uk 8-2786

DISPLAY

Catholics We4come
Pleasant Home - Single Rooms - 
Lady - 365 per month — Phone 
Mrs. R. Deamer, Stephentown, N.Y.

Stephentown 4-4774

Kovas.
129-18 New York Blvd. 

Jamalca, L.l. N.Y.
Lucien Rizzo—Owner 
HOUSE WRECKING 

Anywhere on Short Notice 
Full Insurance Coverage 

LA 5-0087

TIVOLI MOTEL — 3400 BRUSH HALLOW ROAD, WESTBURY, L.l. N.Y. 
,.AH Conveniences.- Splendid Location - Reasonable Rates

Special Consideration Given to Religious Groups ' 
ED 3-6600

BEACON MOTEL — SMTTHTOWN, L L N. Y 
ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES 
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELĮGIOUS GROUPES 
AN 5-0602

RICH’S PLAZA HOTEL — 35 BRADHURST AVENUE, N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groupes 
AD 4-7300

THE SUNRISE - BAY SHORE MOTEL A RESTAURANT — 400 West 
Surinse Highvvay, Bay Shore LJ. N.Y. — Complete Accommodations for 
A Day - AcWeek-end or Longer. Special rates to religious groupes. 
MO 6-7275 _________________________________ '____________

ONESTI MOTEL — 379 WEST JERICHO TURNPIKE, Huntington, LJN.Y. 
AT.T, CONVENIENCES - REASONABLE RATES 
Special Consideration to Religious Groups 
HA 3-6510 _____________________________ '________ ' _______

MEAOOWBROOK MOTEL — JERICHO, L.I. N.Y.
AT.T, CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
OL 1-4200

LANO’S END MARINA A MOTEL —.'70 BROWN'S RTVER ROAD 
SAYVILLE, J. i N.Y, — All Conveniences - Splendid Location 
Special Rateš to Relfgiouš Groupes 
SA 4-2O4O ■

REAL ESTAT5

(Lituanica) ir J. šoliūną (Ko
vas). Baigminės rungtynės tarp
J. Nasvyčio ir J. Gerulaičio __ __________ ________ v______
Laigėsi žaibo atstovo laimėji- Brooklyno Atletų Klubo). E.5.

Ecklebe & Guyer
Ėst. 1910

CREATORS OF F AR FAMED 
GIFT BASKETS

WOODHAVEN VICINITY

Attached Brick 17 Rooms - 3-family 
home on 20x100 lot. - Stream Gas 
Heat. *216 income monthly - 6-room 
Apt. De eontroDed. *19,500. Sackett, 
92-16 Jamaica Avenue; Hl 1-5600.

ROOM ■ BOARD

EASTER BASKETS
We cordially invite. you to visit 

us at our new location at
76 WILLOUGHBY STREET 

Brooklyn 1, New York 
(Between Bridge & Lavvrence) 
Our Telephone Numbers are; 
TRiangle 5-3331, 3332, 3391

šių pirmenybių proga, šeš- -H7=j^^^Tr,rirr, h- rif..-..-.,jjį

tadienį, buvo dar vienas drau
giško pobūdžio vyrų krepšinio 
susitikimas tarp Neries ir Li
tuanicos komandų. Neris atsily
gino už pralaimėjimą Chicagos 
lietuvių pirmenybėse (78:72).

Nebloga krepšinio klasė buvo

A. ANMIKKEVICiUS į

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

1 Auksas, Sidabras, Deimantai !
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318 į

parodyta jaunių A klasės baig-
AMERIKOS LIETUVIV 

PILIEČIU KLUBO, 
280 Unkm Ave^ Brooklyn 11, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Barui-restoranui bei salėms yra, 
baro-restorano bet kabareto li-

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-&40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

*50,000.00. Pirkimo pasiūlymus 
siųsti —

Amer. Uetuv. Piliečių Klubo Namų
Pardavimo Komisijos Pirmininkui 

ST. KARVELIUI,
188 HighlandBlvd., Brooklyn 7, N.Y.

Stephen Bredes, Jr.
A D V O K ATAS 

87 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

ln New York City 
ELDERLIES

BOARDED IN CATHOLIC HOME
Fine Accommodations 

Exceūent Food and Care 
Reasonable Prices

LA 4-2161

Prof. & Trades

PHYSICAL 
THERAPIST

An opportunity for a Reg. Physical 
Therapist desirous of living in the 
North Central section of U. S. — 
Mount Vernon, Ohio. Mt. Vemon is 
in the centrai part of Ohio 80 miles 
south of Cleveland with a population 
of 18,000, a colonial type city, cho- 
sen "The Typical American City” in 
1944, quite industrial and very Pro
gressive.
Position available for malė or fe- 
male, salary open, 40 hours work- 
week, good personnel policies, beau- 
tiful new accredited hospital, excel- 
lent eąuipment, 140 beds, expand- 
ing to 180 in a year. Apply, write 
or wire MERCY HOSPITAL, 
Mount Vemon, Ohio, or telephone 
Administrator —

EXpress 2-6015

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(RidgeVvood)
Tel. EVergreen 2-6440

Sal* vestuvėms, 
iriom* pramogom*. B* to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietus. Pirmo* rOtle* He- 
tuvtMca* matata* prieina
momis kainomis.

Išnuomojama* kambarys vie
nam asmeniui su apšildymu, vo
nia ir pilnu apstatymu. Kreip
tis: Agn. Rinkevičienė, 1080 
Sutter Avė., Brooklyn 8, N. Y.

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai dideliu* akauamua nugaroje, 
kakle, galvoje peCiuoae, rankoae, Šlaunyse, 
kojose ir keliuose; Jaučiau dideli nervingu
mą ir kankino nemiga. Meldžiau Dievą pa
galbos ir mano maldas buvo iiklausytos. 
Gydytojai chiropraktikal — Manhattan, 
Brome, Brooklyno ir Gueens klinikose — 
pataline visus mano skausmus Ir visas pro- 
biemas. Dabar at Jaučiuosi kaip 18 metų 
mergaite. Dėkoju Dievui Ir chiropraktikų 
klinikoms Manhattan, Bronxe ir Brooklyno. 
Jtte galite ratytl ar skambinu norint smul- 
kesnig informacijų apie tai. kaip maa jie 

\ padėjo. — Mrs. Frane*s Randazzo.
05 Manlda St.. New Tork City. TU 7-2170.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
a MANHATTAN, 152 W. 42nd 8LJo (Cor. B’way—Sulte 538A)

f CHIROPRACTIC CENTER OF 
W ■ BROOKLYN, 147 Montague 8L
*x E (Near Borough Hali)
J\r \W < CHIROPRACTIC CENTER OF# |Į THE BRONX, 1015 Southern Blvd.

Išnuomojami du kambariai 
su virtuve dviem asmenim, 
kreiptis vakarais po 5 vai., šeš
tadieniais bei sekmadieniais te
lefonu Hy 1-8781. Adreso*: 339 
Wilson Avė., tarp Grove ir .Lin- 
den Sts., Brooklyn, N. Y.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
d OUEENS & LONG ISLANO 

91-02 Sutphln Blvd.
* (N«ar Jamaica Statlon. L. I. R.R.)
Galima KVIESTIS I NAMUS b*t kur ir bet 
kuriuo laiku. Paakambinkltr. parašykit* arba 
aplankykite mua tiandlon ir gaunlte Iliustruo
ta spalvuota knygele kurtoj* nurodyta kaip 
CHIROPRACTIC CBNTBR8 **H Jum* Md*tt. 
VtniMkjrtl vizitą skambinkite tel.: 0A8-M**.

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

HAVEN REALTY
Josepli Andrusis Insurance

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

Šiokiadieniais — 9 vai ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vaL vak.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1118 Mt Vemon St. Phfladeiphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine
PETKAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Providence Street 

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ P ATARK AVIMA

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East St., New Britain, Conn.' 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY tr HARTFORD, Conn.

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES

Šeštadieniais, sekmadieniais 
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS 
Tel BA 3-977181 Spring St, New Britam, Conn.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausioa rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HHX> N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

RE PUBLIC
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
Te!.: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vyaų> degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

MOnta.uk


" DARBININKAS

NEW YORK

Rusteika (kovo EV 4-1232"

DIDELIAIS ŠUOLIAIS Į PRIEKĮ

Since 1889

Anywhere
Weddinqs & Funerals

our specialty

LASKAS FLOWERS
“ F L O W E R S

7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški*
(ARMAKAUSKAS)

Tek STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME

EVergreen 8-9770

Joscph Garszva

Tel. Virgin!* 7-4499

rezervo kapitalas 98,157.78 dol.
Nuo 1960 sausio mėn. 1 d.

ir tris dukteris. 
Kalvarijos kapi-

337 UNION AVENUE 
Brooklyn 11, N. Y.

BROOKLYN 11, N. Y. 
Phone: EVergreen 4-8859

AI.E. BALTRŪNAS - BALTON 
— Reikalu Vedėjas

D. KLINGA
TAX ęONSŲLTANT

- INTERPRETER

OUR ONLY STORE 
peliver Anywherė 

We Telegraph Flowers

FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D

M. P. BALLAS — Dir^ctorius

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iŠ 

ONOS IVAŠKIENfiS

BALDU KRAUTUVES

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Graborius-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

Išnuomojami trys kambariai 
su šildymu, gazu ir apšvietimu. 
Skambinti telef.: HY 1-5290.

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

1960 m., balandžio 5 d., nr. 26.

vice-

Darbininkui

J.

reikalam.

— K. Būdvytis.

IA1S

nas, Watertown, J. Ą. Saikū- 
nas, Dorchester, V. Šidlauskie
nė, Bridgevvater, R. Axtin, Met-

Krušinskas, sekret Em. Vaiš
noraitė, dvasios vadas kun. A. 
Račkauskas.

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84^14 JAMAICA AVĖ. 
VVOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

tomuose, neseniai išleistas Ita- B N j. A Yuncza
lijoj, dabar jau gaunamas Dar- yiUe v Staniski Frankiin, V. 
bininko administracijoj. Abiejų JuOzaitis Vincetown, J. Sprai- 
knygų kaina 22 dol. paitis, Paterson, A Skučas,

U. Maceikonienė.

ALR Katalikę Federacijos N. 
Yorko apskrities valdyba, išrink
ta Katalikų Seimelyje kovo 6, 

- pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. St Lukoševičius, 
pirm. St. Dzikas, iždin.

ko 10 dienų į Maskvą ir Vilnių. 
Išvyko kaip lietuvių atstovas 
New Yorke demokratų partijo
je 'su tos partijos delegacija.

Kiek anksčiau iš New Yorko 
išvyko į Vilnių p. B. Paproc- 
kienė aplankyti tėvų.

Pereitą kartą Darbininke bu
vo pasisakyt?: “Kelionės Lietu
von vis tiek yra naudingos. Taj 
nėra nei Lietuvos okupacijos 
pripažinimas, nei jos teisinimas. 
Kas gali ir gauna leidimą ir 
drįsta juo naudotis — tegu sau” 
Tačiau tenka daryti skirtumą 
tarp tokių kelionių kaip p. B. 
Paprockienėsir p. A. Varno. 
Jei p. A. Varnas būtų tik de
mokratų atstovas — tegul sau, 
tai jo ir jų reikalas. Bet jei jis 
yra ir New Yorko Alto pirmi
ninkas, jei jis šiemet vadova
vo ir Vasario 16 minėjimui, 
tai tokiu atveju jo vykimas nė
ra tik jo reikalas.

Tektų laukti pranešimo, kad 
A. Varnas pasitraukė iš Alto 
vadovybės.

Vorbę sekmadienį, balandžio 
10, Apreiškimo parapijos baž
nyčioje palmės bus dalinamos 
per visas mišias. Iškilmingas 
palmių šventinimas ir procesi
ja bus prieš 11 vai. mišias.

Ateitininku moksleivių, stu
dentų ir sendraugių velykinė 
bendra komunija bus Verbų 
sekmadienį, balandžio 10, per 
11 vai. mišias Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Po mišių pa- 
rąpijos žemutinėje salėje ko
munijos pusryčiai."

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko sekmadienį, ba
landžio 3, Apreiškimo parapi
jos didžiojoj salėj. Prof. J. Bra
zaičio paskaitos — Lietuvių cha
rakterio vertybės, susirinko pa
siklausyti apie 40 ateitininkų 
sendraugių. Alg. žemaitaitis 
skaitė J. Naujokaičio, K. Bra- 
dūno, V. Šlaito ir V. Mačernio 
poezijos. Prie kavos ir užkan
džių stalo buvo tęsiamos dis
kusijos dėl paskaitos rir< svars-... 
tomi bendri organizaciniai rei
kalai.

Lietuvių republikonų susi
rinkimas šaukiamas antradienį, 
balandžio 12, 8 vai. vakare Lie
tuvių Piliečių klube, 280 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y., tiks
lu įsteigti New Yorko Amerikos 
Lietuvių Republikonų Lygą.

Kiekvienas lietuvis republi- 
konas prašomas susirinkime da
lyvauti. Bus renkama valdyba yvisneski, Worcester; Š. Jankū- 
ir svarstomi kiti svarbūs reika
lai.

šv. Rašto Senasis Testamen
tas dviejuose gražiai įrištuose huen.

valdybos pirmininkas, pereitą 
savaitgalį buvo atvykęs į New 
Yorką dalyvauti Pax Romana 
Egzilų Komisijos posėdyje. Ta 
proga turėjo pasitarimą ir su 
New Yorko studentų ateitinin
kų draugovės valdyba.

—Gen. konsulas J. Budrys 
suomių spaudoje. Apie jį para* 
šė “Helsingin Sanomat” kovo 
3 ilgą straipsnį kaip apie Klai
pėdos krašto vaduotoją 70 me^- 
tų amžiaus proga. Autorius pri
siminė, kaip 1925 lankėsi Klai
pėdoje suomių žurnalistai, ir 
jiem J. Budrys tada padovano
jo po gintarinį plunksnakotį. 
Du iš tų žurnalistų dar esą gy
vi.

aukojo
(Atkelta iš 6 psl.)

Černius, Maspeth, J, Andri
jauskas, Bronx, G. Zabarauskas, 
Jamaica, K. Butėnienė, Glen- 
dale. A. Nodzeika, Glen.Oaks, 
A. Milaševičius, L I.C..

Iš Mass.: J. Šimkienė, P. Svi- 
lienė, M. Nauyokas, J. Venckus, 
So. Boston; M. Pajaujienė, A.

Dr. Vyt. Avižonis, gyv. Bay Plainfie’d,
V Y, paaukojo B Jankauskienė, Kl

po 50 *>!• Vasano 16 pmnazi- SUvinsfas Jurskis pula. 
jai ir Balio bendriem šalpos Gobjs L Budginas .

J. Spakauskas, Allison, J. Sa-
Pirmosios N. Y. LB apylin- dausky. Mahanoy City, 

kės susirinkime išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas B. Kulys, vicepinn 
K. Kepalas, sekr. J. Zakaraus
kas, ižd. V. Padvarietis, narys

Iš Conn.: V. Blausdžiūnas, 
A. Stulpinas, Waterbury; A. 
Kainauskas, Hartford, M. Joku- 
baitė, New Haven, Ger. Kizis, 
So. Windsor. Iš Ohio: Pr. Amb- 
razas, J. Mikonis, E. Kersnaus- 
kas, Cleveland.

Iš įvairių valstybių: J. Ro- 
manoski, Elm Grove, W. Va., 
St. V. Gadeikis, Manchester, 
N.H., O. Andriuškevičius, Det- 
roit, Mich., kun. V. Martinkus, 
Providence, R. L, N. Karaša, 
Ft. Lauderdale, Fla.

Visiem mūsų spaudos talki
ninkam, prisidėjusiem piniginė
mis aukomis prie mūsų laik
raščio išlaikymo bei kalendo-

Knygelės apie šv. Kazimierą 
(anglu kalba paruošė kun. A. 
Kontautas) ir apie Šiluvą (pa
ruošė kun. J. Jutkevičius) gau
namos Darbininke. Kaina 1 egz. 
50 centų. Abi knygeles išleido 
Lietuvos vyčiai.

Lietuvių dainos Amerikoje — 
pasakojamosios dainos ir bala
dės. Surinko Jonas Balys. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos 
.leidykla. Dainininko dalia —

Aleksandro Kutkaus atsimi- riaus išleidimo, nuoširdžiai dė--
nimai. Išleido Liet. Endiklope- kojame.
dijos leidykla. Knygos gaunamo Darbininko administracija 
Spaudos Kioske, 280 Union Av, 
Brooklyn 11, N. Y., o taip pat 
Darbininko administr. 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

Angliški žodynai gaunami 
Darbininko admin. Kainos: ang
liškai lietuviškas — 6 dol., lie
tuviškai angliškas — 7 doL

MALDININKŲ IŠVYKA
į WASHINGTON, D.C.

! ORGANIZUOJAMA BALANDŽIO 80 - GEGUŽES 1 D. D.

M. Marijos garbei pernai konsekruotoj šventovėj.
Maldininkai iš Brooklyno, išvyks balandžio (April) 30 (L 
tuojau po mišių, kurios maldininkų intencija bus aukoja* 
mos 6:30 vai. pranciškonų vienuo’yno koplyčioje — 680 
Bushwick Ąve., Brooklyn 21, N. Y. Jeigu bus keleivių, 
autobusas sustos Eližabethe ar Newarke. KeHonS ten ir 
atgal, įskaitant nakvynę viešbutyje ir pietus bei vakarie
nę, kaštuos $25.00 asmeniui. Vietas prašome rezervuoti 
iš anksto, ne3 eis tik vienas autobusas, o ir nakvynei 
viešbutyje reikia prieš dvi savaites užsakyti.
Visais kelionės reikalais prašome kreiptis | Darbininke 
administratorių tėvą Petrą Banltną, OJPJDL, 919 WBMfhbi 
Avė, Brooklyn 21, N. Y. Telef. GL 9-7291, rakarais-GL S-7M

Lietuvos konsuląto II 
ieškomi asmenys ■ I
Bartusevičiūtė, Elena, Julija ■ 1

ir Ona, gyvenusios Kaune, Tra- ■ |
kų gatvėje, kilusios iš Rasei- I . f . x
nių. ■

Dilijonas, Vincas, ir jo žmona Ii
Stanislova, gyveno Scranton, | I -----
Pa. I I I I I I I I ■ I I

Gecevičius, Levusis, iš Lau- M %
mių km., Sedos vai., Mažeikių | Į.
aspk., i I I | I ' H I ■I ■ I |...I I . ■

Griggs Steven (Grikšelis, Sil- I I \ k A I ___ I
vestras), tarnavęs JAV kariuo- ALDONA KEPALAITE, pianiste, skambina Eližabethe prof. J. Žilevi

čiaus išleistuvėse. Ji taip pat dalyvaus balandžio 24 Ateities koncerte 
Brookiyne. Nuotr. V. Maželio.

menėje, kilęs iš Užvenčio,
Ivoškus, Vincas (Evoškus, 

William), jo vaikai Marijona, 
Ona ir Stasys, bei jo mirusio 
brolio Juozo vaikai, gyveno 
Spring Valley, Illinois,

Kapickienė - Šalčiūtė, Anto- 
sė, Antano duktė, iš Čekiškės 
vai., Kauno apsk.,

Krivinskas, Jonas, paskutiniu 
laiku gyvenęs Vilkaviškio aps
krityje,

Paulauskas, Juozas, iš Gurk
lių km., Tauragės vai.,

J. Pautieniaus kūrinių paro
dą atidaryta balandžio 3 ir 
truks iki 9. Galima apžiūrėti 
Tautinės Sąjungos namuose. Iš
statyta daugiausia peisažų, bet 
yra ir figūrinių kompozicijų 
(skausmas, tremtiniai, pajūrio 
atostogautojai). J. Pautienius 
yra laimėjęs amerikiečių paro
dose kelias premijas, o prieš 
porą savaičių Chicagoje, jung
tinėje lietuvių meno parodoje, 
meno mėgėjai balsavimo keliu 
jo “šaltą dieną” išrinko labiau
siai patinkamu parodos lanky
tojam kūriniu. Prieš atvežant 
į Bostoną, toji pat paroda buvo 
surengta Worcestery, Mass., kur 
ją aplankė apie 1000 žmonių.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti: Pranas Ber- 
žinskas (kovo 25) 63 m. Velio
nis gyveno 639 E. 7th St. Pa
laidotas mieto kapinėse.

Adomas Antanavičius (kovo 
26) 76 m. Velionis gyveno 35 
Msgr. Raynolds Rd. Nuliūdime 
paliko seserį 
Palaidotas N. 
nėse.

j -'Kazimieras
28) 67 m. Velionis gyveno 206 | 
L St. Nuliūdime paliko žmoną ; 
ir du sūnus. Sūnus kunigas Jo- | 
nas yra klebonu Angelų Karalie- i 
nės parapijoje Fort Scott, Kan- ; 
sas. Palaidotas Naujos Kalvari- ; 
jos kapinėse. |

Krikštai, šv. Petro parapijos i 
bažnyčioje pakrikštyti: «

Kovo 20 — Eugenijaus Zup- 
kausko ir Kristinos Golenbiews- 
ki - Zupkauskienės sūnus Jono 

, .. ........................... ir Jokūbo vardais. Tėvai gyvenadraugųa moka tris ir tris ket- 39 B w Tai t 
nraus dividendo uZ inde tas. Juozo ir OnQS Evans .
Dividendas išmokamas 4 kar-

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenysvir k.

LITHUAN1AN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. TH.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 

•miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Keamy, N. J. čia 1924 me
tais įsikūrusi Lietuvių Taupy
mo ir Skolinimo Draugija di
deliais šuoliais žengia į priekį, tus per metus: sausio, balandžio, 
Pradėjusi iš kuklių sutaupą, iš- liepos ir spalio mėnesiais, 
augo į milijoninę finansinę Draugija atlieka šiuos patar- 
įstaigą. Įsigijo ir visas teises, navimus: T ' . ’ * ' .
kaip ir kitos taupymo ir skoli- (morgičius) namams įsigyti pa
ninio įstaigos. lankiausiomis sąlygomis; 2. pri- vai gyvena 625 E. 8-th St

Į šią įstaigą turėtų atkreip- ima taupyti pinigus; 3. išduoda

Bogacz sūnus Richardo ir Jono 
vardais. Tėvai gyvena 41 Sogan 
Way.

Kovo 27 — Prano Seluk ir
1. duoda paskolas Margaret Parker - Seluk duktė 

. — - ’ Onos ir Kristinos vardais. Tė-
• - . -T „x.. nimo įstaigos. 'Puodžiukynas, Jonas, Matiju- r -

T  C - ----- ——X------------------r M. V MMMVUU

ti dėmesį kiekvienas lietuvis ir Money orderius; 4. priima pini- Stepono ir Valentinos Minkų 
ją, kaip savąją, visapusiškai gūs už elektr. šviesą ir gazą; vedama radijo programa nuo 
remti: taupyti, imti paskolas 5. priima santaupas “Christmas balandžio 10 dienos — Verbų 

Club”. sekmadienio, bus perduodama
per tą pačią radijo stotį (WLYN 
1360 banga) vieną valandą anks
čiau, būtent nuo 1:30 iki 2 vai. 
popiet. Visus mūsų programos 
mielus klausytojus prašome į- 
sidėmėti ir jau Verbų sekma
dienį mūsų programos klausy
tis nuo 1:30 iki 2 vai. popiet.

Šia pačia proga primename, 
kad mūsų radijo programos 
metinis piknikas įvyks rugpjū
čio 7 d. lietuviškame Romuvos 
parke, Brockton, Mass.

šo sūnus,
Rupšienė - Jovarauskytė, Ona, 

Domininko duktė, iš Šimkaičių 
vai.,

Rutkevičius, Jonas, Petro šū- 
nus, dirbęs Kanadoje, Saska- 
toon, Sak., pavarde Wells, John,

Simaška, Ignas ir Juozas, ir 
Simaškaitė, Cecilija, kilę iš Kre
kenavos, išvyko Amerikon iŠ 
Ramygalos,

Urbas Petras, Petro sūnus, iš 
Joniškio, gimęs Rozalime 1924 
m.

Varnagiris, keli broliai ir se
serys, iš Abraičių km., Šunskų 
vai., Marijampolės apskr.

Paieškomi arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti: Consulate General

of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

(morgičius) namams įsigyti ir 
naudotis kitais bankiniais' pa
tarnavimais. g Ugdydami šios į- 
staigoę JinansinĮ pajėgumą, pa
rodysime visiems, jog lietuviai 
neblogiau už kitus sugeba fi
nansus tvarkyti, ir įgysime vis 
daugiau ir daugiau pasitikėjimo. 
Tikrai širdžiai miela, kai išgirs
ti ne tik iš lietuvių, bet ir iš 
svetimtaučių, jog Lietuvių Tau
pymo ir < Skolinimo Draugija 
gražiai tvarkosi ir sujungia vis 
didesnį ir didesnį klientų skai
čių.

Žvilgterėkime nors bendrais 
bruožais į draugijos balansą. 
1959 gruodžio 31 bendras akty
vas (Assets) 2,273,193.87 doL, 
tuo tarpu 1951 gruodžio 31 dar

Įstaiga veikia pirmadieniais 
— ketvirtadieniais nuo 9 vai. 
ryto ligi 3 v. popiet, penktadie
nį — nuo 9 ligi 7 vai. vak. 
Draugijos adresas: 24 Davis 
Avė., Keamy, N,. J. telef.: WY- 
man 1-0001, WYman 1-7260.

Draugijos vadovybę sudaro: 
Julius Paknis — pirmininkas; 
Viktoras Mikionis — vice pir
mininkas; Petras Velevas — 
sekretorius; Juozas Belza — 
kasininkas; J. Condon — rei
kalų vedėjas ir S. Dasker — 

- reikalų vedėjo padėjėja.
J. Mėlynis

Didžioji savaitė, mažo for
mato knygelė, kurioje yra di
džiosios savaitės pamaldų tvar
ka ir visos reikalingos maldos, 

_ •/ _ 2272 — Jauna moteris reikalinga artinantis Velykoms yra nau-
tebuvo tik 423,691.08 dol. Tad namų ruošos darbam. Gyvens dingą įsigyti kiekvienam kata-
per paskutiniuosius 8 metus ak- geruose namuose, gaus gerą likui. Knygelės kaina 1 dol.
tyvas padidėjo 1,849,502.79 d., atlyginimą. Skambinti PR 2- Gaunama Darbininko adminis-
arba vidutiniškai imant, per me- O774- tracijoje.
tus po 231,000 dol.

Draugijos išduotų morgičių 
knyga, po 9v. Raito, labiausiai pozicija 1959 gruodžio 31 sie- 
paplttoei ir daugiausiai skaitoma kė 2,028,647.24 dol., taupymo 

pawdyJe- sąskaita — 1;988,383.46 dol.,

(tretysis leidimas)

KRISTAUS SEKIMAS

išleido Nek. Pr. Marijos Seserys 
Kaina — kietaią viršeliais >2.50

Gaunama:
Inunaculaie Conception Convent 

RFJ). #2, Putnam, Cozm.

DARBININKAS 
910 WlDougliby Avenue 

Brooklyn 2L N. T.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
J. B. SHALINS 

- Šalinskas
SAV B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Resid. lUinois 8-7118

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
tprir- Forort Parkvav Stationl 

VVOODHAVEN. N. V.
Sirtetk’am garbingas laidotuves 
KenlyCi's nemokamai vijose 
miesto dalyse: vr.kia ventiliai*.ja


