
RELIGINEI GRUPEI AR PILIEČIUI?
SUSIPAINIOJO ĮSTATYMUOSE — VIENI AIŠKINA: KONSTITU
CIJA DRAUDŽIA REMTI RELIGINES GRUPES; KITI KONSTITU
CIJA ĮPAREIGOJA REMTI LYGIAI VISUS PILIEČIUS

Reikia vengti visko, kas santykius su Maskva galėtų įtempti
Prezidento Kennedy politiką 

santykiuose su Maskva rodo jau 
ne tik jo kalbos, o ir pirmi 
konkretūs darbai. Jie patvii ti
na prezidento siekimą vengti 
visko, kas santykius su Maskva 
galėtu iš naujo Įtempti. Keli tos 
rūšies įvykiai pereitos savaitės 
eigoje:

1. AMERIKOS LAKŪNŲ PA
LEIDIMAS. Prezidentas pavadi
no tai “svarbios kliūties paša
linimu santykiam tarp Washing- 
tono ir Maskvos pagerinti“. Ta
čiau Kennedy spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad lakūnų

Tokia išvada iš Kennedy savaites valdymo. Savaite iškėlė ir 
klausimą: ar lengva bus Kennedy susikalbėti su padėjėjais

paleidimas neturi jokio ryšio 
su viršūnių konferencija ar jo 
pasimatymu su Chruščiovu. Dė
mesio verta, kad lakūnam Įsa
kyta neduoti jokių spaudai pa
sikalbėjimų.

2. ADM. B’JRKE KALBOS
SULAIKYMAS. Baltieji Rūmai 
sulaikė admirolo Burke kalbą, 
kurią jis buvo rengęsis pasaky

ti viešai, tačiau iš anksto bu
vo atsiuntęs Į Baltuosius Rū
mus ir apšaugos departamentą. 
Toje kalboje, neminint Rusijos 
vardo, o tik komunistus, buvo 
kalbama ąpie komunistų nenuo
širdumą. nes jie protestuoja 
prieš Amerikos lėktuvų priar
tėjimą prie sovietinių laivų At
lante, o tuo tarpu patys Ame
rikos lėktuvą nušauja tarptau-

tiniuose vandenyse. Baltieji Rū:
mai rado, kad tai liečia užsie
nių politiką, kuri turi būti vals
tybės departamento žinioje. Tuo 
mostu Kennedy suvaržė ir ap
skritai generolų bei admirolų 
viešus pareiškimus.

Adm. Burke kalbos cenzūra 
sukėlė šen. Styles Bridges, N. 
H. respublikono, pasipiktinimą 
ir jis kėlė klausimą: “Ar mes.

nzriu Portugalija. Ir N. Y. Ti
mes pasuko kita linkme: nuo 
ketinimo grobikam perėjo i 
priekaištus Salazaro diktatūrai, 
pažymėdamas nusistatymą ne
sikišti i Portugalijos vidaus rei
kalus. Betgi vedamojo pabaigo
je stabtelėjo prie minties: o jei 
taip atsitiktų su Amerikos lai
vu? "Su neapykanta sutiktume 
minti, kad vieną dieną vienas 
iš mūsų prabanginiu laivų gali 
būti pagrobtas 'egzilinės vyriau
sybės', kuri buvo nepatenkinta 
paskutinių rinkimu daviniais".

New Yorko valstybės regen
tų taryba paragino gubernato
rių duoti paramą valstybėje be- 
simokantiem kolegijų studen
tam. Numatė tam reikalui pla
ne 4,280.000 dol. Pinigai tu
rėtų tekti tik pažangiem stu
dentam, nepaisant, ar jie mo
kosi valstybinėse ar privatinė
se mokyklose. Viena sąlyga: 
jie turi būti New Yorko vals
tybės ’ nuolatiniai gyventojai. 
Kiekvienam tokiam studentui

tektų po 200 dol. Jei, sakysim, 
iš privatinės mokyklos studen
tas gauna 600 dol. stipendiją, 
tai valstybinis priedas jam pa
keltų stipendiją iki 800 dol.

5. UŽSIENIO KALBOS APic 
ATMOSFEROS PAGERĖJIMĄ. 
Europos spaudoje pirma savai
tė ir ypačiai A. Stevensono pa
reiškimai buvo sutikti kaip “at
mosferos pagerėjimas", kaip 
“naujos viltys". Tačiau sykiu 
buvo pažymima, kad proble
mos tarp Amerikos ir Rusijos 
liko tos pačios, ir dėl to reikia 
laukti su atsargumu.

NAUJA VYRIAUSYBĖ POSĖDŽIAUJA.

jau įeiname Į appeasemento ko
munistinei Rusijai erą?".

Planas atsižvelgė i privatines 
mokyklas, nes jose esą trečda
lis visų valstybės studentų.

Planas jau pateiktas gub. 
Rockefelleriui. kuris ši antra
dieni jį turi pateikti vai.lybės 
parlamentui.

Mokyklų pa r amo? planas su
silaukė opozicijos. Prieš ji sto
jo N. Y. Times vedamajame. 
Laikraštis įrodinėjo, kad vals
tybės pinigų davimas studen
tam, kurie mokosi religinės gru
pės laikomoje mokykloje, esąs 
priešingas valstybės konstituci
jai. Konstitucija draudžianti 
valstybės pinigais remti tiesio
giai ar netiesiogiai religines 
grupes.

Balsą pakėlė taip pat pora 
religinių bendruomenių — žy-

PER PREZIDENTO GALV£

AMERIKA TURĖS KEISTI SAVO POLITIKĄ 0EL KONGO?

3. PAREIŠKIMAI DĖL VIR
ŠŪNIŲ KONFERENCIJOS. Vals 
tybės sekr. Rusk sausio 27 spau
dai paaiškino, kad viršūnių kon
ferencija yra Kennedy vyriausy
bės viena iš diplomatinių prie
monių ir Kennedy sutiks tokio
je konferencijoje dalyvauti, kai 
to "reikalaus valstybės intere- 
resas",

Tokis pareiškimas sušvelnino 
ankstesnį Rusk ir Kennedy 
reikšmingą pasisakymą prieš 
viršūnių konferencijas už pasi
tarimus normaliais diplomati
niais kanalais, t. y. per atsto
vus. Tai laikoma žingsneliu link 
Chruščiovo, kuris tokių susiti
kimų labai nori.

4. AMERIKOS NUSISTATY
MO PASIKEITIMAS DĖL SAN- 
TA MARIA LAIVO. Valstybės
departamentas sausio 24 laikė 
portugalų 4ajvtrWRliiLi Maria“

Prezidentas Kennedy Įsakė 
parkviest: Amerikos atstovą iš 
Kongo pasitarimam; laukiama 
naujos Amerikos politikos Kon
go reikalu. Valstybės departa
mentas pripažino, kad ligšioli
nė Jungtinių Tautų politika 
Konge reikia laikyti nepasise
kus.

Vėl Saugumo Taryboje
Saugumo Taryba trečiadienį 

svarstys Kongo klausimą. Ini
ciatyvos ėmėsi septynios vals
tybės. palankios Maskvos poli
tikai ir reikalaujančios Lumum- 
bai valdžios. Taip pat yra ir 
prezidento Kasavubu skundas 
dėl J. Arabų Respublikos ginklų

pristatymo Lumumbos šalinin
kam. Gen. sekr. Hammarškjdl- 
das kels klausimą, kas daryti, 
kad Ghana, Marokas ir kt. vals- 
tybėsrTcurios reikalauja Lumum 
bą grąžinti į valdžią, žada ati
traukti savo kariuomenes iš 
Kongo.

Ar svarbiau pasiekti menulį ar aprūpinti Ameriką
mokyklom?

KAM REIKIA SKIRTI PINIGUS
Vyriausybės mokslinių pata

rėjų tarpe kilo dabar ne klau
simas, ar vyriausybė pakanka
mai skiria lėšų moksliniam ty
rinėjimam. bet ar pinigai yra 
skiriami tinkamiem tikslam. Ei- 
senhowerio laikais sumos tam 
reikalui buvo labai padidintos 
— 1957 buvo 4,460,000, 000, 
e jau dabartiniais metais 9,443, 
000,000. Labiausiai buvo sustip
rintas erdvės tyrimas. Vadina
mas Mereury projektas, kuris 
bus pirmas žingsnis kelionei į 
mėnulį, atsieis 500 mil., tai bus 
dvigubai daugiau nei planuota. 
Pati kelionė į mėnulį paruošti 
per 10 metų turi atsieiti apie 
40 milijardų. Dėl to ir kelia-

mas klausimas: ar Amerikai 
svarbiau pasiekti mėnulį ar pa
statyti mokyklas ir pakelti vi
so krašto švietimą?

— Thomas K. Finletter pa
skirtas atstovu prie Nato. Fin
letter 67 metų, buvęs aviaci
jos sekretorius Trumano vyriau
sybėje, Mrs. Roosevelt ir Ste
vensono rėmėjas.

— Amerikos informacijos a* 
gentūros direktorius bus Ed- 
ward R. Murrow, radijo ir te
levizijos komentatorius. Sakos, 
nesiregistravęs nė vienoje par
tijoje. Jo atlyginimas bus 21. 
000, o kaip televizijos radijo ko
mentatorius gaudavo 200,000.

— Boeing 707, sprausminis, 
keturmotoris lėktuvas,
28 prie Long Island degdamas 
nukrito į Atlanto pakraštį. Vi-

Jai Rusk ir Stevenscnas ne
sutaria
Valstybės sekr. Rusk prane

šęs A. Stevensonui prezidento 
nusistatymą: jei Rusk ir Ste
vensono nuomonės kuriuo klau
simu nesutaria, tai jas reikia 
perkelti į vyriausybės posėdį 
ir perduoti prezidento sprendi
mui.

— FBI sausio 28 suėmė 23 
federalinės butų tarnybos pa
reigūnus ir tarpininkus, kurie 
nuleido 3.5 mil. dol. ne namų 
pagerinimui, kam buvo duoda
mos paskolos, bet kitiem reika
lam. klastodami dokumentus.

— Europoje vasario 15 bus 
pilnas saulės aptemimas: pra
dedant nuo Prancūzijos pakraš
čių, per Italiją, Jugoslaviją ir 
einant per Sibirą. Europoje bus 
rodoma televizijoje.

— Arabų lyga sausio 30 su
sirinko Bagdade. Irake. Svars
tomas klausimas — nutraukti 
diplomatinius, prekybinius, kul
tūrinius santykius su Prancū
zija dėl Alžiro.

UŽ IR PRIEŠ KOMISIJĄ
Amerikos kolegijų ir univer

sitetų profesoriai atsiuntė Kon
gresui pareiškimą — pasisaky
mą už komisijos priešameriki- 
nei veiklai tirti palikimą ir jos 
aprūpinimą lėšom. Pasirašė 139 
profesoriai iš 17 mokyklų. Ini
ciatorius rašte tos komisijos pir
mininkui kongresmanui Fran
cis E. \Valter pažymėjo, jog iš 
šalies buvo daroma spaudimo, 
kad profesoriai nesirašytų. Pro
fesorių raštas yra reakcija prieš 
komunistų ir jų simpatikų su
organizuotus mitingus reikalau
jančius komisiją likviduoti.

pagrobikus piratais, o sausio 25 
jau suabejojo, ar tai piratai ar 
tai politikai. Dėmesio verta, kai 
sausio 25 ir Maskvos radijas pa
skelbė, jog Amerika ir Angli
ja elgias neteisėtai, persekioda- 
mos pagrobtą laivą. Anglija sa
vo laivus tuojau atšaukė. Ame
rika tebeseka, tačiau taip, kad 
išvengtų konflikto su Sovietų 
pažiūrom, rizikuodama konflik
tu su savo sąjungininku Nato

SANTA MARIA lauk:anr.a 
viename iš pažymčtu uostų.

si 6 įgulos vyrai žuvo. nei

— šimpanzė šiom dienom 
bus paleista Redstone raketos 

sausio smaigaly, kuris kris į Karibų 
jūrą. Jei pasiseks, tai po metų 
bus pasiruošta žmogaus kelio-

Macmillanas pas de Gaulle
Anglijos min. pirm. Macmil- 

lanas sausio 28 buvo nuvy
kęs pas Prancūzijos prezidentą 
de Gaulle. “Kalbėjomės apie vi
sus reikalus, kurie mus domi
na“. atsakinėjo tuščiais saki
niais Macmiilanas koresponden
tam.

Sovietai ir Jungt. Tautos
Sovietai nesirengia nei trauk

tis iš Jungt. Tautų nei siūlyti 
jas perkelti iš Amerikis kur ki
tur. nes pe-ka netoli Jungtinių 
Tautų esantį Sheraton- Russell 
viešbutį su 180 kambarių.

Prive: tė atšaukti
Sovietų laikraštis “Ogoniok“ 

paskelbė, kad jo žinios apie 
Amerikos II lakūnų, esančios 
neteisingos. Matyt, valdžia įsa
kė paskelbti tai, nes žinia da
vė progą Amerikos vyriausybei 
iš naujo teirautis dėl Amerikos 
11 lakūnų, kurie dingo viršum
Armėnijos.

A. Stevensonas sausio 27 pa
reiškė manąs, kad prezidentas 
Kennedy būtų "labai laimingas' 
jei galėtų susitikti su Chruš
čiovu, atvykusiu i JT sesiją ir 
su juo pasikalbėti ne būtinai 
viršūnių konferencijoje. Pats 
Stevensonas taip pat labai 
džiaugtųsi pamatęs Chruščiovą, 
su kuriuo jis daug sykių matę
sis.

Tai kalbėjo ne Stevenscnas. 
rinkimų mitingiems. bet Ame
rikos diplomatas, atstovas Jung
tinėse Tautose. Diplomato tokis 
pareiškimas yra aiškus kvieti
mas Chruščiovui atvykti. O 
pareiškimas, kad Stevensonas” 
tuo reikalu su Kennedy nesi
kalbėjo. gali būti suprastas.
kaip diplomatinis triukas pa
ruošti pasimatymą tarp Kenne
dy ir- Chruščiovo. Taip buvo 
priimtas ir tas Stevensono pa
reiškimas Europoje, kaip nau
jas atoslūgio ir santykių gerė
jimo ženklas.

N. Y. Times apžvalgoje pa
sisakė: "Daugelis stebėtojų bu
vo spėję, kad jis (Kennedy) ga
lės turėti klapato su savo tem
peramentingu štabu, ku rį jis pa-

A. STEVENSONAS

džiaugsis prezidentas, pamaty
damas premjerą Chruščiovą, iš 
naujo tą Įspūdį patvirtino".

Tas pat laikraštis vedamaja
me: “Ar užsienių politikai jis 
(Stevensonas) turės daugiau į- 
takos, kaip jo pirmatakas am
basadorius Lodge, lieka stebė
ti. Penktadienį jis regimai to 
nepadarė".

Baltieji Rūmai buvo privers
ti paskelbti, kad tai buvo tiksirinko, ir nerimas dšf Steven

sono pareiškimo apie tai, kaip Stevensono asmeninė nuomonė.

SANTA MARIA

BRAZILIJOS VALDŽIA PRIIMS SANTA MARIA LAIVA?
Amerika spaudė Braziliją, 

kad ji sutiktų įsileisti Santa 
Maria laivą į savo uostą ir jo 
nesulaikytų, kai jis iškeldins 
keleivius. Brazilijos Kubitschek

SOVIETUOSE PRITRŪKO 
POPIERIO

Sovietai apribojo laikraščių 
ir knygų tiražus dėl pepierio 
trūkumo. Tai buvo paskelbta 
sausio 28. Min. pirm, pavaduo
tojas Kosyginas aiškino, kad 
Sovietai yra penktoje vietoje 
popierio gamyboje. Sovietuose 
mašinos nepakankamai geros. 
Iš 1.000 kun. metrų medžio jie 
pagamina tik 9 kilogramus po
pieriaus. o Amerikoje daugiau 
kaip 10 sykių tiek.

— Kennedy vyriausybė pri
ims Eisenhovverio pateiktą atei- 
nantiem metam biudžetą su ma
žais pakeitimais.

vyriausybė nesutiko. Ji laikėsi 
nusistatymo: Brazilija duos ka
pitonui Galvas azyiį, bet laivą 
grąžins Portugalijos vyriausy
bei. Tačiau šį antradienį val
džią Portugalijoje perima nau- 
jar išrinktas prezidentas Janio 
de Silva Quadros. Jis pareiškė: 
kapitonas Galvao yra mano se
nas draugas, ir aš garantuoju, 
kad jo laivas galės išplaukti 
laisvai, jei jis panorės atsilan
kyti Į Brazilijos kaii uostą.

Tokis pareiškimas klausimą 
gal būt išspęs: laukiama, kad 
antradieni ar trečiadieni Santa 
Maria gali įplaukti į Recife uos
tą.

— Tarp 70 vyrų kurie pa
grobė Santa Maria laiva ir sa
kosi kovoja už Portugalijos lais
vę. portugalų pasirodė esą tik 
3 ar 4, visi kiti ispanai, mek
sikiečiai ir kitokios tautybės.

GALIMAS KARAS DĖL 
VANDENS

Izraelis paruošė projektą pri
statyti vandenį iš Galilėjos eže
ro į Negevo dykumą, už 150 
mylių į pietus. Tabigha vieto
vėje turi būti pastatyti siurb
liai. kurie vandenį varytų po
žeminiu vamzdžiu 9 pėdų skers
mens. Klaidos projektui įvykdy
ti 140 mil. Bet jis duotų 104. 
000 akrus naujos dirbamos že
mės.

Projektui priešinasi arabai. 
Jie kaltina, kad vanduo bus nu
trauktas iš Galilėjos ežero, ta
da išseks Jordano upė. kuri 
labiausiai girdo Jordaniją. Ara
bų lyga pareiškė, kad to pro
jekto vykdymas bus karo prie
žastis. Izraelio užsienių reika
lų ministeris atsakė: mėgini
mas sutrukdyti bus grėsmė Iz
raelio taikai.

dų ir laisvamanių. Pastarieji 
pasiskelbė kreipęsi i teismą, 
kad įrodytų konstitucijos lau
žymą.

Valstybės švietimo skyrius 
betgi paskelbė, kad konstitu- 
cingunio klausimas buvo kel
tas. ir planas buvo perduotas 
valstybės gynėjo Louis J. Lef- 
kovvitz nuožiūrai. Jis nerado 
plane nieko priešingo konstitu
cijai. jei remiami studentai, ne
paisant. kokioj mokykloj jie 
mokosi.

Privatinės mokyklos parama 
jau seniai yra ginčo klausimas. 
Lig šiol buvo aiškios dvi ginčo 
šalys: katalikai pasisakydavo už 
privačios mokyklos rėmimą, 
valstybės pinigais, protestan
tai ir laisvamaniai — prieš. Bu
vo aišku. Dabar klausimo spren
dime susipainiojo jo šalininkai 
ir priešininkai visai nelauktai.

— Susipainiojo gynėjai ir 
prešininkai: katalikas Kennedy 
pasisakė prieš bet koki priva
tinių mokyklų ar jose besimo
kančių rėmimą, o protestantas 
Rockefelleris — už.

— Kardinolas Spellmanas, šv. 
Jono universiteto prezidentas 
Flynn pasisakė prieš Kennedy 
krypti; eilė kunigų bent priva
čiai pakalba prieš kardinolo pa
sisakymą, priešingą Kennedy 
politikai. Jungtinių Valstybių 
politika žada eiti vienu keliu 
švietimo srityje, o New Yorko 
valstybės jai priešingu.

— Susipainiojo ir konstitu
cijos gynėjai: prieš bažnytinės 
mokyklos ar jos mokinių rėmi
mą jie nurodo, kad valstybė ir 
bažnyčia čia yra perskirtos; ta
čiau jie nekelia balso prieš tai. 
kad Kongresas turi kapelioną; 
kad ne tik prezidento inaugu
racijoje. bet ir posėdžiuose Įvai
rių religijų kunigai kalba invo- 
kacijas; net keisčiau: kai tik 
asmuo išrenkamas į preziden
tus. spauda laiko savo pareiga 
aprašinėti, kada ir į kokią baž
nyčią jis eina, lyg tai būtų jau 
ne jo privatus, o viešosios 
reikšmės dalykas.

Tokis dabar minčių ir veiks
mų susipainiojimo, pačiam sau 
prieštaravimo amžius, kuris ne
beskiria patrioto nuo pirato, 
labdario nuo galvažudžio. Ne
beskiria ne dėl to. kad skirtu
mo nebūtų, bet skirtumo ne
leidžia įžiūrėti šiom dienom bū
dinga daiktam, asmenim, veiks
mam vertinti norma — subjek
tyvi. kintanti norma, kuri pri
dengiama pragmatizmo vardu, 
t. y. vertina pagal numatomus 
rezultatus, o iš tikrųjų verti
nama pagal šios dienos inte
resą. naudą, malonumą, pato
gumą, simpatijas. Patinka — 
sakau, kad tai eina su konsti
tucija, nepatinka — tai jau 
konstitucijai priešinga; turiu 
simpatijų kardinolo autoritetui, 
tai sakau, kad neteisingas Ken
nedy; turiu simpatijų Kennedy 
— tai jau neteisingas kardino
las ...



*

DARBI MINKĄS

GYDYTOJAS ALG. MARGERIS IR TEISYBES UOLA
Vargas būti žmogui, be stu

burkaulio. Tokį visi gaudo, vi
si traukia į savo pusę. Vargas yra labai stipri” ... Rusiškai 
tokiam žmogui, nes tampa ver- veržiame “Nacionalnaja litovs- 
gas.

Gydytojas Algirdas Margeris 
sunkiai prasiveržė į mokslą, ta
pęs pelningai uždirbančiu šia
me krašte žmogum, bet moks
las jam suminkštino stuburkau- 

_________ ____ r_________  lį. Ateistinės pažiūros vertė 
šiam nusikaltimą, tai padaryti blaškytis, draskytis ir lanksty- 
jį ministerių (Juokas).

Razzakov: Tai buvo mūsų 
rimta klaida. Mes jį paskyrėm 
vidaus reikalų ministerių. 

Chruščiovas: Tai tiek pat 
kaip įsodinti vilką į avidę. 

Armėnijos partijos sekreto
rius J. N. Zarobian tik pasirodė 
tribūnoje, ir jį Chruščiovas iš 
karto paklausė:

“Pas jus. rodos, taip pat kaip 
ir Gruzijoje bei Kazachstane 
avis smaugia”. 

Zarobian: Šiuo reikalu kol 
kas neatsiliekam.

Chruščiovas: O šašliką mėgs
tate? 

Zarobian: Dabar dar anksto
ka apie tai kalbėti. Šiuo metu 
šašliko nevalgo. 

Chruščiovas: Šiuo metu šaš
liko nevalgo, o jeigu išsmaugsi
te avinus, tai atsitiks taip, kad 
kai ateis laikas .šašliką valgy: 
tf, nebus iš ko jį gaminti. 

Zarobian: Aš apie tai pasa
kysiu. 

. _ > e ■ * ... . .- Chruščiovas: Na, paklausyki-AR PAŽĮSTATE A. Sniečkų (k.), Lietuvos išdaviką, nuo kurio pabėgo ’ / J
jo paties motina ir mirė tremtyje. me jŪSU jauno Šviežio balSO.

Nusikaltėlį pakelti į ministerius
Chruščiovo dialogas su partijos sekretoriais

Razzakov: Taip, po laiško.
Chruščiovas: Jūs apie tai su

žinojote iŠ laiško?
?

Maskvoj* sausio 11 - 13 bu
vo nuobodžiausios dienos — 
centro komitete respublikų at
stovai pranešinėjo apie žemės 
ūkio gamybą. Pranešinėjo visi 
vis tą patį: tiek ir tiek pro
centų pakilo gamyba šiais me
tais, palyginti su praeitais me
tais, planas įvykdytas tokiu ir 
kitokiu procentu .-.. Ir Chruš
čiovui buvo tai nuobodu. Jis 
nutraukdavo pranešėjus ir su
sirinkusius palinksmindavo pa
klausimais. Tuose klausimuose 
ir atsakymuose suskambėdavo 
skaudi tikrovė, kuri labai nesi
derino su oficialiom kalbom — 
pranešimai eina savo keliu, gy
venimas savo; visi tai žino, bet 
kitaip* negalima.

Lietuvos A. Sniečkaus pra
nešimą nutraukdamas, Chruš
čiovas klausė: “Kokis cukrinių 
runkelių derlius Lietuvoje?".

Sniečkus: 140 centnerių 1960 f 
metais.

Chruščiovas: Mažokai.
Moldavijos pranešimas nuė

jo be pertraukų. Jos pasikar
tojo su Latvijos atstovo A. J. •. 
Pelše pranešimu.

Chruščiovas: Drauge Pelše, 
kaip reikalai dėl kukurūsų jū
sų respublikoje — pagerėjo?

Pelše: Taip, kukurūzų reika
lai labai pagerėio. Aš tuojau 
papasakosiu.

Chruščiovas: Aš mačiau, kad 
pas. jus nuostabiai auga cukri
niai runkeliai. Su cukriniais 
gal pas jus geriau eitųsi nei 
su kukurūzais?

Pelše: Kukurūzai jau pas mus 
išsikovojo tvirtas pozicijas.

Chruščiovas: Tai taip Mas
kvoje, o kaip Rygoje — ar ne 
kitaip? Ar neišeina kaip tam 
darbininkui, kuris sakė, kad 
namie tai jis tiki Dievą, o tar
nyboje — ne?

Pelše: Kukurūzą latviai Įtikė
jo ir jį pamilo.

“Varyti tokius lauk iš parti
jos. Tai ne komunistai, o pri
siplakėliai. Reikia tokius mes
ti iš partijos ir atiduoti teis
mui”.

Razzakov: Teisybė.
Chruščiovas: Ir reikia baus

ti, nežiūrint, kas jis toks. Jei 
mes nepadarysim tvarkos, tai 
planai bus įvykdyti iš statis
tinių davinių, bet visai nebus 
gaminių. O iš statistinių davi-

nių, kaip žinia, blynų nekepsi.
Razzakov pasakojo toliau, 

kaip partijos pirmasis sekreto
rius Isajevas rajonų ir kolcho
zų vadovus vertė supirkinėti 
sviesta parduotuvėse ir jį pri
statyti pieno planui įvykdyti. 
Kirgizijos partija už tai išmetė 
jį iš narių ir iš vidaus reikalų 
ministerių.

Chruščiovas: Kada tai buvo 
padaryta — po laiško?

Razzakov: Komunistai buvo 
iškėlę tą klausimą konferenci
joje.

Chruščiovas: O iki to laiko 
jūs nežinojote?

Razzakov: žinojom, bet nu- 
baudėm labai švelniai.

Chruščiovas: -Pakeldami į 
ministerius. Išeina, kad didžiau
sia bausmė žmogui, padariu-

“DABAR KRIKŠČIONYS

Kaygutė prasideda žodžiais: kelnių kišenes. Komunistai pa- 
Nacionalinė lietuvių kultūra rodo gydytoją Algirdą Marge- 

rį labai nemandagų, nesveiką, 
nesivaldantį, turintį blogą įpro
tį.

Knygutės 19 pusi, irgi įdomi 
nuotrauka. Po ja parašyta: “Lie
tuvos fabrikuose veikia kiek
vieną pamainą kūno gimnasti
ka, namie gi veikia proto gim
nastika prie geros knygos”. 
Matome vyrus ir moteris, la
biau panašius į NKVD pareigū
nus, bet ne į darbininkus, sto
vinčius už suolų ir laikančius 
rankas už galvos. Ant suolų 
jokių knygų nėra. Tai įdomiau
sia komunizmo nuotrauką, nes 
nenurodo ir vietovės. Veik visi 
vyrai ir moterys ant rankų tu- ■ 
ri rankinius laikrodžius. “U 
nas vsio ėst!”. (Mūsų aruodai 
pilni!). Bravo, Margeri!

Knygutės 9 pusi. A. Marge
ris neva pasakoja: “Vaikštinė
jau Kauno gatvėmis, sustojau 
prie kiekvieno knygyno vitri
nos ir stebiu knygas. Ir ką gi 
aš matau? Štai ką: (“Vot što” 
— dažnas tipiškas rusiškas ko
munistinis išsireiškimas. Mano 
pastaba)L. Rėza, Lietuvių liau
dies dainos, D. Kleinas, Pirmo
ji lietuvių kalbos gramatika, S. 
M. Slavočinskis (buv. Kražių 
klebonas,, mano pastaba) — 
Giesmės, J. Jablonskis, Rinkti
niai raštai, K. Būga, Rinktiniai 
raštai.

kaja kultūra ėst očen silna..

Ir taip galima skaityti ir vers
ti pažodžiui iki paskutinio pus
lapio, iki paskutinio žodžio. Na
cionalizmas ir nacionalinis yra 
rusiškai galvojančio išsireiški
mai. Kiekvienam padoriam lie
tuviui jie svetimi. Lietuvių tau
ta niekad nebuvo nacionalizmo 
bendrininkas. Nacionalizmas ir 
komunizmas yra dvynukai. Be 
reikalo gydytojas Algirdas Mar
gelis kabinasi į komunizmo ben
drininką — nacionalizmą, nes 
jo jau nėra. Jis padvėsė. Atei
na galas ir komunizmui.

Ir knygutėje nuotraukos yra 
NKVD atidžiai parinktos. Virš 
nuotraukos 3 pusi, skaitome: 
“Pirmoji Amerikos lietuvių eks
kursija į tarybų Lietuvą 1959 
m.”. Nuotraukos viduryje stovi 
gydytojas Algirdas Margeris, 
giliai giliai suleidęs rankas

tis.
Lietuvių tautos išmintis ker

ta: geras paukštis savo lizdo 
neteršia. Algirdas Margeris, 
valgąs tik baltą duoną šiame 
krašte, būdamas šio taikingo 
krašto pilietis, pasisuko prie 
karo kurstytojų, Hitlerio nacio
nalizmo bendrininkų ir laisvų
jų tautų pavergėjų. Ir būdamas 
pilietis šio krašto, davęs prie
saika gerbti ir ginti respubli
ką ir jos vėliavą, gelbsti “kur
miams” raustis po pamatais. 
Lankydamas pavergta Lietuvą, 
gydytojas Algirdas Margeris ne
padarė nė vieno viešo prane
šimo apie šio krašto laisvę, 
laisvus rinkimus ir demokra
tiją.

Gydytojas Algirdas Margeris 
lankė pavergtą Lietuvą. “Vil
nis”, komunistų laikraštis, 1960 
m. išleido knygutę, kurios au
toriais pasirašė “Dr. Algirdas 
Margeris ir S. J. Jokubka”. 
Knygutės antraštė: '"Lietuva 
šiandien". Po Sovietais. Neži
nau, ar gydytojas Algirdas Mar
geris moka rusiškai. Tačiau 
ši knygutė, matyti, pradžioje 
buvo parašyta rusiškai, o vė
liau pažodžiui versta į lietuvių 
kalbą. Knygutės lietuvių kalba 
silpna, pilna rusiškų sąvokų iš
sireiškimų ir pirštu prikišamai 
rodo, kad parašyta mažo išsi
lavinimo žmogaus. Iš kiekvieno 
sakinio kyšo komunistinis nu
valkiotas žargonas. Ir stilius 
yra rusiškai galvojančio žmo
gaus. Gal gydytojas Algirdas 
Margeris yra rusas?

Knygutė prasidefa skyriumi Išdavimas Jungti - 
"Kultūra ir. menas". Taigi, ma- ' ®
to, ko labiausiai trūksta azia- nČSC Tautose 
tiškam komunizmui, kuris lais- 

sų senelis mirė kankiniu, kaip vajam pasauliui yra žinomas 
dešimtys tūkstančių lietuvių, kaip tautų pavergėjas ir kon- 
Viešpats to nori, su Jo malone centracijos stovyklų laikytojas, 
aš irgi būsiu kankinys. Įr Justas Paleckis rusus vadina

“vyresniuoju broliu”. Kaip ži
noma, vyresnysis brolis Kai
nas buvo žmogžudys. Gabiai 
Justas Paleckis visus rusus pa
statė Į žmogžudžių gretas.

TIKRI KRIKŠČIONYS
Lietuvos jaunimas žavisi ir seka vyresniŲjy drąsa

Rusų žurnalo "Ogoniok" re. 
portažas apie gyvą tikėjimą pa
vergtoje Lietuvoje sukėlė pla
čių atgarsių pasaulio spaudoje. 
Didelio tiražo prancūzų kata
likų žurnalas "La Vie Catholi- 
que lllustrėe" kalėdiniame nu
meryje ištisai paskelbė lietuvio 
jaunuolio laišką, kurio verti-

sakoma. duok. Dieve. mą čia ištisai pateikiame.
Kirgizijos Razzakov kalbėjo, 

kad mėsos jie pristatė 46 pro
centus daugiau, nei plane bu
vo numatyta.

Chruščiovas: O 1961 metams 
palikote ką nors?

Razzakov: Yra. Nikita Serge-
jevič.

kur
išvažiuoti.

kalnai

penkiolika metų. Gyve- 
savo tėveliais, broliu ir 
sesutėm Kauno srityje.

kitą guberniją išvažiuoja.
Razzakov: Mums nėra

Kai Razzakov papasakojo 
apie partijos aukštus pareigū
nus. kurie . apgaudinėjo, akis 
muilino, tai Chruščiovas Įsiki
šo:

Chruščiovas: Teisybė, 
aukšti (Juokas).

Chruščiovas: Tai gerai. Nes 
kai kuriem vadovam nutinka 
taip: šiais metais atiduoda, o 
kitais metais, kaip čigonas, Į

Chruščiovas: Tai gerai, kaip

Man 
nu su 
dviem 
Lietuvoje. Mūsų šeima katali
kiška.

Mano tėvelis — vienos me
talo įmonės tekintojas, aš pats 
— technikumo mokinys. Kai ku 
ne mano draugai taip pat ka
talikai. kaip aš. tačiau apie Baž
nyčią ir Kristų už bažnyčiose 
leidžiamo kulto mes galime kal
bėti tik pusbalsiu. Nes jeigu 
apie tai patirtų, mus pašalintų 
iš technikumo ir. be abejo, iš
vežtų Sibiran, kaip tai jau ki
tiems atsitiko.

Pas mus nuolat parengti du 
lagaminėliai: vienas tėveliui ir 
kitas mamai. Tam atvejui, jei 
juos staiga suimtų.

gali rinktis už bažnyčių, kalbė
ti visų akivaizdoje, organizuoti 
sąjūdžius, kaip raudonieji ar 
taikos šalininkai ... Pas mus 
katalikai neturi jokios teisės ir 
su jais elgiamasi, kaip su pik
tadariais, ,

Mano_tėvąlis sako:

į

JONAS JABLONSKIS

Niekam nevalia mokytis ka
tekizmo. ypač to negali mums 
palikę nedaugelis kunigų, kurie 
metami į kalėjimus už vieną 
taip ar netaip pasakytą žodį; 
Katekizmo mokyti ateina krikš
čionys pasauliečiai.

Tėvelis mums dažnai kalba
apie laikus iki 1940- jų metų, — Mūsų laikais būti krikš- 
kol rusai dar nebuvo užėmę čioniu — tai būti kankiniu. Jū- 
krašto. Jam kalbant apie anuos 
laikus, mama dažnai apsiver
kia. Tačiau tėvelis sako: “Da
bar krikščionys — tikri krikš
čionys”. Kaip mes su technikumo

Draugas man davė vieną ru- draugais sakome: “Seniai turi 
siško žurnalo “Ogoniok” nume
rį. kuriame išspausdintas repor
tažas apie mūsų kraštą. Komu
nistiniai laikraštininkai sakosi 
pasibaisėję atradimu, jog par
tijai nepavyko sukliudyti vie
tos žmonėms būti krikščionim, 
nepaisant viso to, ką jie galėjo 
padaryti.

Jie pasakoja, kaip mes drau
ge meldžiamės, žaisdami futbo
lą. ir kaip jaunos darbininkės 
gyvena krikščioniškoje ben
druomenėje, kiek panašiai kaip 
kitados vienuolyne. Tačiau vi
sur yra tokių faktų, kaip šie, 
ir vien iš to, ką aš žinau, būtų 
galima šimtą kartų daugiau pa
sakyti.

Atrodo, jog kraštuose, kurie 
nėra socialistiniai, krikščionys

vis dėlto drąsos-”.
Ir mes mėginame jais sekti...

(Eli)

&

partijos vieninga vadovybė.RESPUBLIKONŲ

AMERIKONINIS NAILONAS, TIESIAI IŠ TEN
Alytuje, pačiame centre, ki

tados buvo rinkos. Dabar jas 
išstūmė iš ten Į miesto pakraš
čius. O centre yra skveras, ki
no teatras, vieta būsimajai uni
versalinei krautuvei. Tačiau rei
kia tik užsukti už muzikos mo
kyklos kampo. — rašo Sovests- 
kaja Litva, — ir išgirsi gar
sus:

‘Kam reikia mielių? Kam mie-

Pipirų, pipirėlių" 
Lauro lapelių”.

IS LIETUVOS

kytoja. agronome ... Pamačius 
ateinančius klijentus ir apsi
žvalgiusi į šalis, dama išsitrau
kia kokį nailoninį daikteli: 

“Amerikoniškas ..
iš ten. Tik ką gavau

prekių pasirinkimas. Rajonų 
sandėliuose yra 7 rūšių kepi
niai, o parduotuvėse parduoda 
tik viėnos rūšies, pačios men
kosios.

Rajonų vartotojų sąjungoje
Tiesiai pernai buvo 14 išeikvojimų 

bendros sumos už 100,000 rub-

‘Išdavimas Jungtinėse Tau
tose” — tokio vardo knyga 
sausio 25 pasirodė rinkoje. Jos 
autoriai — romanistas ir doku
mentinių filmų rašytojas De- 
Witt Copp ir N.Y.H. Tribūne 
telegramų redaktorius Marshall 
Peck — spaudos konferencijai 
pareiškė, kad jie apklausinėjo 
apie 100 liudininkų ir rado, , 
kad Bang-Jenseno autopsijos 
raporte yra neįtikėtinų pralei
dimų ir nerūpestingumo. Kaip 
žinia, policija pranešė, kad 
Bang - Jensenas 1959 nusižu
dė — apie savižudybę ir jo 
ranka rašytas raštelis buvo ras
tas jo kišenėje. Knygos autoriai 
priešingai — įrodo, kad jis ne
galėjo nusižudyti ir kad jis bu
vo nužudytas. Jie mini, kad 
dar dveji metai prieš savo mir
tį Bang-Jensenas rašė savo 
žmonai, jog jis jokiom aplin
kybėm nesižudytų, o jei tarp 
jo raštų būtų tokis raštas, kad 
jis žudosi, tai būtų klastoji
mas. Autoriai nurodė, kad jis 
buvo auka ne tik to, kad jis 
žinojo Vengrijos liudininkų pa
vardes, kurias jis atsisakė iš
duoti, bet jis žinojo ir pavar
dę vieno Sovietų pareigūno, 
kuris rengėsi perbėgti į Vaka
rus. Noras išgauti šią pavardę 
galėjo būti pagrindinis tiks
las jį pagrobti ir paskui nužu
dyti.

Pirmosios išvardytos 3 kny
gos parašytos pastorių ir kuni
gu. Kunigai nešė ir neša Lie
tuvos kultūrą ant savo pečių. 
Gydytojas Algirdas Margeris 
neišvardino nė vienos komu
nistų parašytos mokslinės kny
gos. Jų nėra. Ačiū už atvirą 
nuoširdų žodį.

0 kas gi yra Jonas Jablons
kis ir K. Būda, žymūs kalbi
ninkai, jei ne komunizmo kan
kiniai. Juk Jonas Jablonskis 
buvo Įkalintas komunistų. K. 
Būgos šeimos nariai tebėra 
tremtyje. Ir šie abu žymūs kal
bininkai per 1917-18 metų kru
viną revoliuciją bėgo į laisvą 
Lietuvą, ramų kampą. Dirbo ir 
mirė laisvoje Lietuvoje.

Gydytojas Algirdas Margeris 
knygutėje nerašo, kas jam da
vė leidimą važiuoti į pavergtą 
Lietuvą. Washingtone, Lietuvos 
pasiuntinybėje, nesilankė. Lei
dimą Į Sovietų Sąjungą davė 
tik Sovietų atstovybė. 0 kiek 
mokėjo, jei iš viso mokėta, ži
no tik vienas Alg. Margeris. 
Sovietų pasiuntinybė davė lei
dimą važiuoti ir tuo pačiu pa
ti patvirtino faktą, jog Lietuva 
tikrai yra okupuota. Knygutė
je priešingai kalbėdamas, Al
girdas Margeris parodo, kad jis 
nesusigaudo padėtyje. Nori pa
neigti, ką patys Sovietai tvirti
na antspaudu ir parašu. Kur 
ta teisybės uola?

Praėjusiais metais Chicagoje 
lankėsi Sovietų rašytojai. Pa
vergtai Lietuvai atstovavo žyde
lis Sluckis ir kiti Sovietų Są
jungos iškabos. Gydytojas Al
girdas Margeris, kaip JAV pi
lietis, dalyvavo pobūviuose, nė 
vieno šilto žodžio nepasakė apie 
šį gražy svetingą kraštą. At
virkščiai, kaip bestuburkaulis 
pataikūnas, pristatė žydeliui 
Sluckiui chicagiškę Sonę Pipi- 
raitę ir prikalbino ją duoti 
spausdinti pavergtoje Lietuvoje 
knygas.

Kaip toli nueisi. Margeri?
K. J.

Joseph Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

•Ir apie užjūrini daikteli pa- “U Ekspeditorius Jursaitis iš
kyla pagarbus šnibždėjimas’, at- elkv°i° P”' aPic 10 000 n,b- 
sidūsėjiitai”. lių. Revizoriai savo kuku pašte-;

Pagėgiai prekiauja
PagėgiU rajone šiemet buvo 

numatyt; atidaryti valgykla, 
kurioje klientai patys sau pa- 
sitarnai|a. vaisių parduotuvę, 
limonaĄ) cechą, aštuonis kios
kus. sfirtus sovchozam ir kol
chozai). Visi planai liko popie- 

galima ryje. / 
ia. mo- Plėk

Krautuvėse, rašo laikraštis, 
r.evisada gausi šias prekes, tad 
tuo pasinaudodami dykaduoniai 
susidarė prasigyvenimo šaltini... 
Eina pagyvenusi dama, — to
liau rašo laikraštis. — ] 
manyti, kad tai gydytoja, mo- Piėkybiniam tinkle ribotas

vės vedėjai Didaitei trūksta 
3,000 rublių. Pinigai iš jos ne
buvo išreikalauti ir ji iš tarny
bos nebuvo atleista. Tuo pasi
naudodama Didaitė jau kitą mė
nesi vėl išeikvojo 4.000 rublių. 
O paskui šita eikvotoja dar pri
griebė kelis tūkstančius rublių 
iš parduotuvės kasos". (Sovets
ką ja Litva).

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės. namu, 
automobiliu, baldu ir k- Namų pardavimas, apdraudos, Tncome Tax 
užpildymas. Mutual Ftmds — Pinigu invostacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhavm 21, N. Y. Tel. Al 7-4477
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Kaip yra su vaistais j Lietuvę?.
Vaistai neužkliūva jokiame 

laisvojo pasaulio krašte, kad 
tiktai kas juos siųstų. Supran
tama, ir čia yra prekyba. Kiek
vienas kraštas rūpinasi pasiga
minti savo vaistus, jei Įsten
gia; gamina ir tuos pačius ki
tais vardais. Vietos gydytojai 
tai žino ir savo pacientam pa
aiškina — stebuklo nebus, jei
gu toks pat vaistas vadinsis ki
tu vardu. Tačiau, jeigu norite 
brangiai mokėti — prašau, nie
kas nedraudžia.

Kartais ir gydytojai išrašo 
užsieninius, kai patiria, jog sa
vame krašte tokių vaistų dar 
nėra. Gydytojai yra geriausiai 
apie vaistus informuoti. Nėra 
tokio gydytojo, kuriam nerūpė
tų ligoniui padėti. Tai yra jo 
sąžinės, garbės ir profesijos 
reikalas. Sąžiningas gydytojas 
nepaisys to. kad reikia palaiky
ti savo krašto vaistų pramonė 
ir prekyba. Jam svarbu ligonio 
gyvybė. Vaistai tuo būdu sklin
da po visą pasaulį.

★
Sovietiniam pasaulyje yra ki

taip. Ten vis turi būti kitaip: 
kad ir nežmoniškai, bet kito
niškai. Užsisėdę ant pagyrų 
puodo, kad pas juos “visko 
yra”, bolševikai stengiasi nuo 
žmonių nuslėpti ir tai, ko pas 
juos nėra. O kas yra — taip 
pat turi būti geriausia, niekur 
kitur nerandama ir negamina
ma.

Bet ne tai prasta, kad pa
gyrų puodas netaukuotas. Visi 
tai žino ir nesistebi. Nusikalti
mu yra tai, kad pavojun išsta
toma žmonių sveikata ir gyvy
bė. kad susirgę šaukiasi pagal
bos. Geležinė siena ir čia vei
kia. Užsieniniai vaistai nuo

Nenorime būti neteisingi. Tų 
vaistų pareikalavimas galėjo 
būti didesnis, negu gyvas rei
kalas vertė. Kai ką vertė iš tų 
vaistų prasikurti, nes gyveni
mas po sovietiniu jungu tebė
ra skurdus. Kai kas juos nau
dojo be reikiamos gydytojo 
priežiūros. Bet ne tie motyvai 
lėmė uždraudimą, kaip matome 
iš naujų instrukcijų, kuriomis 
pareikalauta gydytojo recepto. 
Pasirodė, kad ir jų nepakan
ka.

Instrukcijos pareikalavo, kad 
prie vaistų siuntinukų būtų 
pridėti anos pusės gydytojų re
ceptai. išrašyti oficialios svei
katos Įstaigos (pav. ligoninės) 
blanke su antspauda, kad būtų 
leista Įvežti (Licensed). Atrodė, 
kad tas receptas ir yra leidi
mas. Tačiau vaistų siuntinukai 
grižo iš Maskvos jau be gydy
tojų receptai. Jie išimlioti. Kri
to Į aki. kad visi grižo iš Mas
kvos. kai kitokie siuntiniai 
grįžta iš Įvarių vietų.

Siuntinių firmom pasiteira
vus, kodėl grįžta, gautas atsa
kymas: laikykitės instrukcijų! 
Jose kalbama dar apie “įrašą” 
recepte. Bet kas ji turi duoti 
— kompartija ar kuri valdinė 
sovietinė įstaiga. — nepasako- 

• ma nei šiapus nei anapus. Su
sidaro įspūdis, kad tenorėta su
žinoti, kiek gi bus tokių gydy
tojų, kurie išdrįs žmonėm pa
dėti ir išrašys receptus užsie
niniam vaistam. Enkavedisįfii 
dabar turi savo rankose recep
tus. Ir to pakaks, kad gydyto
jai daugiau receptų nerašytų. 
Nereikės nė to “įrašo”, dėl to 
ir nesako, kas turėtų jį duoti.

Leopoldvillėje yra suskridu- 
sių daugybė užsienio korespon
dentų, kurie Čia ieško sensa
cijų. Kai jų neranda, patys pa
sigamina. Lumumbą suėmus, 
indas korespondentas paleido 
žinią, kad jam nukąstas pirš
tas. Labiausiai susijaudino to
limieji indai. Jie šventajai kar
vei rago nenusuka, o čia žmo
gui nukando pirštą. Indijos mi- 
nisteris pirmininkas Nehru net 
parlamente apie tai kalbėjo.

baigė tik 18 kongiečių! Jeigu 
toks vyks. A Baranauskas bū
tų gyvenęs kokioje negrų pa
lapinėje, o ne Anykščių klė
telėje, jis vistiek būtų rašęs: 
“Anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda,. tegu, sako, bus 
tamsu ir juoda”.

Belgai juodajam Kongui da
vė laisvę 1960 birželio 30. Ta 
laisvė baltiesiem atnešė siaubo 

"dienas, bet juodukai jas išgy
veno anksčiau — 1959 sausio 
4 sukilime Leopoldvillėje. Belgai 
tada pasiautėjo. Tai skaudžiai 
išgyveno ir dabartinis Kongo 
prezidentas Kasavubu. Kai bu
vau Leopoldvillėje. lygiai po 
dviejų metų, buvo laukta, kad 
sausio 4 negrai pasiautęs su
kaktuvėse. Viskas praėjo nuos
tabiai ramiai. Kas turėjo piktu
mo. atgręžė dantį, kai belgai 
bėgo.

Belgam dabar prikišama, kad 
jie numetė negram laisvę, kaip 
Afrikos šakalam kaulą, kad tie 
pasirietų. Yra gi žinoma, jog 
prieš tai paleido iš kalėjimo 
Lumumbą (buvo patekęs už iš
eikvojimus). suvedė su jo prie
šininku Kasavubu ir dekliara-

PATRICIJUS LUM'JBA, buvęs a- 
laus pardavėjas.

praėjusių metų pabaigos į So
vietų Rusiją, Lietuvą ir kitus 
pavergtus kraštus nebeįleidžia- 
mi. Vaistai per gausiai pradė
jo iš užsienio plaukti ir sugrio
vė bolševikų tvirtinimą, kad 
jie visko turi.

Tokia yra sovietinė tvarka 
ir marksistinė dialektika. Ne 
žmonių gerovė jai rūpi. Kam 
žmonių sveikata nuoširdžiai rū
pi, nevartoja enkavedistinių 
priemonių saviem interesam 
ginti.

Jei nežinotum, kad kitados jis 
buvo marksistas, galėtum ir 
patikėti tokiu jo žmoniškumu. 
Bet čia reikalas buvo kitas: 
diskredituoti dabartinį Kongo 
prezidentą Kasavubu ir pulk. 
Mobutu. Jo vyrai pagavo Lu
mumbą. sprukusį į rytinę pro
vinciją. Ten būtų sudaręs sa
vąją vyriausybę ir pasiskelbęs 
teisėta Kongo valdžia.

Teko kalbėti su viena vieti
niu kapelionu, kuris į Stanley- 
ville važinėjo su užsienio ko- 
respondehtu. Ką jie ten ir pa
keliui matė' ii4' ką paskui ko
respondentas rašė, tas kapelio
nas negalėjo patikėti. Jam rodė
si, kad jis tą žmogų bus tik 
sapne matęs: taip viskas skyrė
si nuo tikrovės.

Dabartinei Kongo vyriausybei 
labai kenkia tokie visokie gan
dai ir melai, o savo žinių agen
tūros suorganizuoti neturi iš 
ko — trūksta mokytų žmonių. 
Čia ir yra visa Kongo proble
ma. Belgai tam kraštui žmonių
neruošė. Per visą 50 metų jų 
valdymą aukštuosius mokslus

PJlk. MUi'JSU* buvęs kanuo- 
menės viršila.

vo Kongui laisvę. Karalius Bau- 
douinas pats buvo atvy kęs tom 
iškilmėm. Po to prasidėjo ka
riuomenėje neramumai' dėl al
gų. Tai sukėlė daug baimės bal
tiesiems.

Belgai meta visus darbus.
Savo vietose paliko tik misi j o- 
nieriai. kunigai, Lovanium uni-

versiteto profesoriai ir sanita
rijos personalas. Jų vardas neg
rų akyse pakilo, o belgų civi
linių tarnautojų ir technikų nu
smuko, kam pametė viską be 
tvarkos, išsigandę prasidėjusių 
incidentų. Belgam dabar priki
šama, kad nejautė atsakomybės 
už ilgai valdytą kraštą. Kiti dar 
kalba, jog belgai politikavo: gir
di, pamatys, kad be jų atsi
randa netvarka, ir imsis mal
dauti, kad grįžtų ir valdytų, 
kaip kitados skandinavai Rusi
ją. Skandinavai atsirado, bet 
jau kitom sąlygom. Jie atsira
do. kaip Jungtinių Tautų dali
niai.

Patricijus Lumumba, atsira
dęs ministerio pirmininko pa
reigose, pasirodė toks pat jud
rus, kaip ir alų pardavinėda
mas. To alaus apyvarta tuojau 
nukrito, kai jis pradėjo parda
vinėti ką kitą: savo kvietimą 
ateiti ir padėti jam tvarkos da
ryti. Kreipėsi ir į belgus, ir į 
amerikiečius, ir į bolševikus. 
Tie buvo skubiausi, laukė be
veik už durų. Staiga atsirado 
didelės rusų ir čekoslovakų mi
sijos — technikai visokie ir dar 
kitokie. Ar Lumumba pats bu
vo komunistas, ar komunistiš
kai jį nuteikė jo patarėjai — 
dar ir dabar neaišku. Tarp pa
tarėjų buvo keli juodukai — 
seni komunistai, ir keli labai 
kairūs belgų sccialistai bei ko
munistai. Lumumbai patiko jų 
kuždesiai ir patarimai: suimti 
valdžią kietai, diktatūriškai. Pa
galba tai jau bus:

Lumumba yra centralizacijos 
šalininkas, dėl to jis taip kie
tai prikibo prie Katangos, ku
ri atitrūko pirmiausia dėl to, 
kad neleistų čia sukelti nera
mumų. Ir belgai susigriebė po 
pirmojo išgąsčio. Katangoje jie 
taip greitai neišbėgiojo.

Kaip ten bebūtų su Lumu.a- 
ba, kurį komunistai daro savo 
įrankiu, visų jo šalininkų ko
munistais vadinti negalima. Jis 
turi pagarbos savo kiltyje, mo
ka veikti mases, jas hipnoti
zuoti demagogiškom kalbom, 
sukti intrygas, vienus sukelda
mas prieš kitus. Be to, jį pa
laiko dalis aštrių nacionalistų, 
kurie nebekreipia dėmesio į sa
vas kiltis. Bet jam valdžią vis

JUOZAPAS KAGAVUBŪ, Kongo prezidentas, buvęs Leopoldvil- 
les afrikiečiu sekcijos burmistras.

dėlto ėmė ir nusuko Kasavubu 
su Mobutu. Nedaug kalbama,

> Hugh VValpole
F

: Priešas slėptuvėje į

Anglu rašytojas Hugh Wal- 
pole vaizduoja anglų kapitoną, 
kaip jis nuvyksta prieš pirmą
jį karą į Maskvą dirbti Angli
jos pasiuntinybėje. Apsigyvena 
jis rusų šeimoje. Autorius įdo
miai ryškina tautų santykius, 
kurie dabar yra iš esmės pa
sikeitę.

KAPITONAS Jonas Fordas 
apsigyveno Maskvoje Ivanovų 
šeimoje. Anglų konsulas nuro
dė jam Ivanovų šeimą dėl to, 
kad šeimos ponia buvo pripra
tusi prie karininkų, namas gra
žiausioje miesto dalyje ir mais
tas, nors paprastas, bet geras. 
Jis atvyko rugsėjo pradžioje 
daugeliu dėžių nešinas. Ponia 
Ivanovienė pamačiusi jį nuliū
do, nors jis pats to, be abejo, 
nepastebėjo. Per 15 metų ji iš
nuomodavo kambarį anglų val
dininkams, bet nė vieno ji ne
matė tokio atgrasaus, kaip ka
pitonas Fordas. Jis buvo gra
žus, bet išdidūs. Jo drabužiai 
tikriausiai buvo pagaminti iš 
geležies: tokios raukšlės jo kel
nėse, taip nudilę buvo jo alkū

nės. Jis buvo aukštas ir labai 
plonas, o akys panašios į šal
tus mėlynus akmenėlius. Ruda 
barzdelė ir juodai blizgą batai 
įtikino ją, vargšę moteriškę, 
kodėl prieš keletą dienų Ma- 
ša juo taip pasibjaurėjo.

Ji norėtų klausiančiam at
sakyti, kad visi jos kambariai 
apgyvendinti, bet kaip tik šiuo 
laiku ji neturėjo nė vieno gy
ventojo, o pinigai buvo taip 
reikalingi. Ji pažvelgė į savo 
sveiką, saulės nudegtą ir savi
mi patenkintą pilną veidą, ir 
jos keliai sudrebėjo. Tačiau po
nia Ivanovienė buvo drąsi mo
teriškė. Ji pamąstė apie Kostą, 
apie Oną ir mažąjį Vladimirą ... 
ir pasakė, kad jai labai malonu 
jį matyti.

2.
KAPITONAS pirmiausia pa

reiškė, kad jis netikėjęs, jog 
toks kraštas yra. Ir iš tikro 
oras į rugsėjo galą buvo nema
lonus. Dažnai lijo; dumblas die
ną iš dienos gausėjo gatvėse, 
dienos buvo miglotos. Vežikai, 
važiuodami pro šalį, aptaškyda
vo kapitono kelnes dumblu, o

įkyrūs žmonės mėgindavo pa
imti jo apsiaustą, skrybėlę ir 
lazdą, kai jis siekdavo jų pa
imti. Dešine gatvės puse niekas 
nevaikščiojo, o varpai visuomet 
skambėdavo, kai jis norėdavo 
prisnūsti. Į teatrą jis pasivėla
vo, ir turėjo stovėti per visą 
aktą. Jis klupdavo duobėse, 
esančiose šaligatvy, ir buvo pri
verstas išlaukti banke dvi' va
landas, kol jam įteikė pinigus.

— Aš nebūčiau tikėjęs, kad 
toks kraštas yra, — sakydavo 
jis dažnai.

Ivanovų šiema nebuvo pana
ši nė į vieną šeimą, kurią jis 
pažino. Pati ponia Ivanovienė 
minkštaširdė ir visuomet buvo 
pilnomis ašarų akimis. Ji dau
gelio anglų valdininkų buvo 
vertinama kaip “brangi maža 
moterėlė”. Jie rašė jai laiškus 
ilgai dar po to, kai palikdavo 
ją, kad jie sugrįšią dar atgal, 
Rusijon gyventi. Ji dėdavo jų 
laiškus į dėžutę su raudonai 
dažytu viršum ir su antrašte 
“Dovana nuo Brightono”. Bet 
kapitonui ji nepatiko. Ji išsi
gando jo, ir kai rytą dėstė jam 
pamokas, neteko galvos, užmirš
dama angliškai .kartais net ru
siškai.

“Aš bijaus, nes visiškai ne
suprantu tamstos”, dažnai pa
sakodavo jo ūsai.

“O kaip čia pasakyti angliš
kai? Kas tai per žodis? Jūs 
žinote — laiminga, linksma, 
džiugu, ne, ne džiugu. Ach,

taip:”. Ir jis laukdavo dideliu 
kantrumu, žiūrėdamas pro jos 
galvą į kampe esančią ikoną.

Ji buvo tikrai užmiršuolė ir 
tikėjo, kad geras būdas vertes
nis negu proto aštrumas. Ji no
rėjo paprastai, kad gyvenimas 
visiems būtų malonus, ir bū
davo laimingiausia, kai šešios 
kaimynės ateidavo tuoj po pie
tų ir lošdavo loto su ja iki va
karienės. Jos vyras irgi norėjo, 
kad visiems būtų gyvenimas 
malonus. Jis išrado daugelį da
lykų: batam kremą, naują bū
dą apelsinam lupti, lošimą su 
arkliais ir skaičiuotojais, pul- 
pitrą, sulankstomą kėdę, kuri 
pavirsdavo Į skėtį, kai nusibos
davo sėdėti. Jis gyveno su di
dele viltimi ir buvo vienas iš 
linksmiausių Maskvos žmonių, 
išskyrus staigius visiško nusi
vylimo momentus, 'kada jis bal
su niekindavo Dievą. Ir pasaky
davo virėjui, didžiausiam šei
mos draugui, kad jis nori nu
sižudyti prieš sutemstant. Jis 
buvo mažo ūgio žmogus su rau
donais ūsais ir mėlynomis vai
kiškomis akimis. Buvo senti
mentalus ir lengvatikis: patikė
davo' viskuo, ką tik kas nors 
kalbėdavo.

Vaikai — Kostas, Ona ir Vla
dimiras — buvo kaip if visi 
vaikai; mylėjo savo tėvus, bet 
ne visuomet jų klausydavo, 
triukšmavo, verkė, juokėsi ir 
dainavo. Kostas buvo dabar 15 
metų berniukas ir pradedąs rim

tai žiūrėti į gyvenimą. Jis skai
tė laikraščius, buvo dažnai pa
niuręs ir tylus. Bet pats cha
rakteringiausias šeimos asmuo 
buvo dėdė Antanas, pono Iva
novo brolis. Kai kurie žmonės 
būtų manę, kad ne viskas jam 
yra galvoje, bet visi jo eks
centriškumai buvo atleidžiami 
dėl jo “nepaprastų idėjų”.

— Kokios rūšies idėjas? — 
paklausė kapitonas Fordas su 
nepasitikėjimu, kai ponia Iva
novienė pirmą kartą jam tai 
pasakė.

— Nuostabius dalykus, — 
atsakė ponia Ivanovienė: — 
apie Rusiją, Dievą ir žmogaus 
sielą.

— Tikrai? — ištarė kapito
nas Fordas.

Dėdė Antanas buvo nepap
rastas, milžiniško didumo su il
ga, ruda, nešvaria barzda, ru
dais gauruotais antakiais ir ne
tvarkingais plaukais. Jis buvo 
purvinas ir bjaurus ir kartais 
savo išvaizda nevisiškai pado
rus. Jis valgė maistą pasibaisė
tinu būdu, pūtė sriubą aplais- 
tydamas visą stalą, ir griaužė 
laikydamas rankose kaulą, kaip 
laukinis. Bet blogiausia buvo, 
kad dėdė Antanas, nuo pat pir
mo pamatymo, didžiai pamėgo 
kapitoną Fordą.

— Štai tikras žmogus, — sa
kė jis, — žmogus, į kurį ga
liu kalbėti.

(Bu* daugiau)

kad čia pasitarnavo Nobelio tai
kos laureatas, negras amerikie
tis dr. Ralph Bunch, Jungtinių 
Tautų pareigūnas. Jis išdulkino 
dalį rusų ir čekoslovakų “mi- 
sijonierių”. Pakeistas buvo in
du Dayal. Kad tam indui ne
bevyksta susišnekėti su Kasa
vubu ir Mobutu, dėl to ir Neh- 
ru prašneko apie “nukąstą 
pirštą”.

Juozapas Kasavubu, atstatydi
nęs Lumumbą, savo būdu yra 
priešybė Lumumbai. žmogus 
protingas, saikus, ramus, kiek 
formalus. Masėje jausmų dil
ginti nesugeba ir to nesiekia. 
Jo priešininkai apšaukia jį pa
taikaujančiu belgams. Bet su 
belgais nenori turėti nieko ben
dro po 1959 sausio 4 sukilimo.

Tarp jo patarėjų belgų nėra. 
Neturi jis taip pat diktatūrinių 
siekimų. Norėtų matyti Kongą 
federaline valstybe. Yra daug 
skirtingų kilčių, kraštas gana 
platus — 900,000 kv. mylių. 
Norima tą klausimą išspręsti 
apvalaus stalo konferencijoje. 
Bet reikia žinoti, kad gera va
lia sunku ko pasiekti, jei kraš
tas iš džiunglių staiga turi virs
ti dvidešimtojo amžiaus civili- 
zacijss kraštu. O dar visi ki
šasi iš šalies, neišskiriant ir 
Jungtinių Tautų, kurios, tiesa, 
prilaikė atskirų kilčių pjauty
nes, bet savo vingria politika 
kažin kur suka.

Kažin kas dar būtų atsitikę, 
jei valdžios į savo rankas ne- 

(Nukeita į 6 psi.)

BELGIJOS karalius Baudoul na* kalbasi *u vienu Kongo genties vlrtafCiu. 
kai buvo atvykęs skelbti Kongo nepriklausomyMs.
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Balfas 1960 metais
‘S

KUN. L. JANKUS, Balfo reikalų vedėjas, daro pranešimą apie Balfo veiklą. Nuotr. V. Maželio.

B. Brazdžionis, J. Koje- 
Kudirka. Premijos įtei- 
bus vasario 5 Marijos 
mokyklos salėje. Pro- 
išpildys solistai Dana
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IŠ visur]
Reik, vedėjo pranešimas sausio 25 N. Y. 
Balfo rėmėjams vajaus baigimo proga

1. Ypatingieji Balfo rūpes
čiai 1960. — Vaistų siuntimas 
atėmė labai daug laiko. Per 
metus jų buvo supakuota ir 
išsiųsta labai daug. Daugumas į 
Lietuvą ir į Sibirą. Lapkričio 
25 įvyko Balfo seimas Chica- 
goje, kuriam paruošta medžia
ga, apyskaitos. Visa tai buvo 
ekstra darbai.

2. Kiek Balfas gavo pinigų? 
— Per 1960 metus sulasinėjom 
118.879 grynais (1959 — 93, 
885). Į tas pajamas įeina ir 
atsilyginimas už vaistų siunti
nukus bei pinigai gauti Miun
chene (21,723). Čia buvo, taip 
pat sumos, persiųstos Vasario 
16 gimnazijai (21,114).

3. Kas daugiausia pinigų da
vė? — Gi Balfo skyriai. Dau
giausia yra davusi Chicagos ap
skritis, bet ji jungia daug sky
rių. Atskiros vietovės daugiau
sia davė New Yorkas, Detroi
tas, Bostonas. Gavom beveik 
3,000 dol. testamentais, arti 
1,500 dol. nario mokesčio.

4. Kiek Balfas turi narių ir 
skyrių? — Sunku tiksliai pa
sakyti. Mokėjo nario mokestį 
1487 asmens (1959 — 1349, 
1958 — 1250, 1957 — 1129). 
Statistika rodo, kad narių skai
čius nesumažėjo. Nariais rėmė
jais laikome visus aukotojus 
Balfui, kurių yra kelis kartus 
daugiau: Veikiančių skyrių tu
rime 62.

5. Ar davė pinigų kas nors 
iš šalies? — Centre negavome, 
bet Miunchene gauta iš Care 
5,000, USEP arti 2,000 Britų 
Adoption Committee 12,500 ir 
iš kitų agentūrų 400. šie pini
gai buvo skirti ir išleisti trem
tinių įkurdinimui. Tam pačiam 
tikslui Balfas dar skyrė savo 
10,000 dol.

tremtiniams? — Per praėjusius 
metus iš JAV valdžios gauta, 
nugabenta ir išdalinta tremti
niams: ryžių 320,000 svarų, kvie 

Pabaltijo tautų šokių festivalis Koelne
Latvis E. Hofmanis, baigian

tis pasaulio pabėgėlių metams, 
Koelno mieste, Vokietijoje, 
gruodžio 17-18 suorganizavo 
Pabaltijo kraštų tautinių šokių 
festivalį. Dalyvavo estų grupė 
iš Oldenburgo, latviai studen
tai iš Godesberg ir Muensterio 
ir lietuvių tautinių šokių grupė 
iš Vasario 16 gimnazijos. Lietu
vių grupei vadovavo Fr. Skėrys 
ir V. Vykintienė.

Gruodžio 17 grupės pasirodė 
belgų kariams ir karininkams; 
6 vai. vak. šoko ligoninės kino 
salėje, kurioje buvo per 200 
žiūrovų; 8 vai. vak. — belgų 
kareivinėse, kur žiūrovų buvo 
apie 1.000. Gruodžio 18 didelis 
tautų pasirodymas įvyko belgų 
name. Tenai dalyvavo parle
mento atstovai, Koelno miesto 
vyr. burmistras, aukšti belgų, 
anglų, amerikiečių ir vokiečių 
karininkai, visa Baltijos kraštų 
taryba, Vliko atstovas Vokieti
joje J. Glemža. prof. Z. Ivins
kis, kun. dr. L. Gronis — gim
nazijos direktorius, vengrų, ru- madienį, 3 vai. popiet lietuvių

DARBININKO skaitytojai maloniai yra prašomi 
ilgai neužtrukti su prenumeratos atsilyginimu 1961 me
tams. Dar yra skaitytojų, kurie Darbininko prenumeratos 
neapsimokėję už 1960 metus. Kas dar nespėjo sumokėti 
prenumeratos už 1960 ir 1961 metus, padarykite tuojau.

Jūsų patogumui prašome naudotis šia atkarpa:
Siunčiu Darbininko prenumeratą už ........-..............

metus, auką $.
doms padengti

Pavardė

.......... ........ Darbininko kalendoriaus išlai- 
bei lietuviškai spaudai paremti.

Adresas

Parašas patarimų.

tinių miltų 313,000 svarų, pie
no miltelių 148,000, kukurūzų 
dribsnių 80,000. Iš Kanados vy
riausybės gauta 50,000 sv. kiau
lienos dėžutėse. Balfas pats su
rinko ir išvežė į vakarų Vo
kietiją 29,780 svarų aprangos 
bei nupirko, nuvežė ir padali
no 20,040 sv. cukraus. Tad bu
vo parūpinta arti milijono sv. 
gėrybių, kurių vertė siekia apie 
milijoną vokiškų markių.

7. Kurios buvo stambiausios 
išlaidos? — Daugiausia pinigų 
surinkta ir persiųsta Vasario 
16 gimnazijai. Lietuviams už 
geležinės uždangos gelbėti iš
leidome 18,068. Virš 6,000 dol. 
išleidom lietuvių šalpai kituo
se kraštuose (Brazilijoje, Itali
joje, Belgijoje ir k.). Daug pi
nigo kainavo siuntiniai Lenki
jos lietuviams (apie 1,000 siun
tinių, 35,0Q0 vertės).

8. Ar didelės tarnautojų al
gos? — Centre dirba trys as
menys, Miunchene 4 — 5. Al
goms metams išleidžiama apie 
12,000, kitos administracijos iš
laidos siekia beveik tiek pat. 
Taigi, administracija atsieina 
beveik 2,000 dol. mėnesiui. Čia 
įskaityta kelionės, paštas, po- 
pieris, inventorius, įvairūs 
mokesčiai ir k. Balfo metinė 
apyvarta (su gėrybėmis) perko
pia 300,000 dol., tai administra
cinės išlaidos nesudaro nė 10 
proc.

9. Kiek asmeninių siuntinių 
išsiuntė 1960? — Maždaug po 
10 siuntinių kiekvieną darbo 
dieną, arba 3,036 per metus, 
už apie 63,550 dol. Dauguma 
jų buvo vaistai į Lietuvą.

10. Kokius kitus šalpos dar
bus atlieka dabar? — Daug 
studijų, posėdžių ir rašymo yra 
emigracijos reikalais. Tremtinių 

6. Kiek gėrybių parūpino įkurdinimas Vokietijoje, nuken
tėjusiųjų nuo nacių atlyginimo 
reikalai. Pirmuoju uždaviniu 
laikomas lėšų telkimas, ryšių 
su skyriais palaikymas, santy-

munų ir bulgarų aukšti parei
gūnai tremtyje ir kviestinė pub
lika. Programoje dar pasirodė 
viena Koelno miesto vokiečių 
grupė “Jugend dės Ostens” — 
jaunimas iš rylų, t. y. iš ana
pus Oder - Neissės linijos.

Lietuvių grupė susilaukė di
džiausio plojimo. Tuo festiva
liu visų trijų tautų jaunimas 
pademonstravo, kad niekada ne
pamirš savo kraštų. Fr. Sk.

PITTSBURGH, PA,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pittsburgho ir apylinkės sky
riaus susirinkimas įvyko sausio 
22 lietuvių piliečių svetainėje. 
Susirinkimą atidarė vicepirmi
ninkas V. Jucevičius. Išreikšta 
pagarba mirusiam pirmininkui šv. Kazimiero baž. pamaldas ir 
J. Virbickui. Atstovų dalyvavo 
24. ■

Susirinkimas aptarė Vasario 
16 minėjimo reikalus. Nutarta 
minėjimą rengti vasario 19, sek-

Dedame čia dar antrą Povi
lo Dirkio straipsnį ateitininkų 
kilmės klausimu. Pirmasis bu
vo atspaustas Darbininko š. m. 
sausio 10. Pažadėjome tuo klau
simu pateikti dokumentinės 
medžiagos, turėdami galvoje 
vasario mėnesį, kai sueina 50 
metų spausdintam “Ateities" 
žurnalui. Bet autorius nekant
rus. Jis užbėga už akių ir nei
gia, kad galėtų jos būti. De
ja, yra. Ir kaip tik tuo klau
simu, kurį jis savo straipsnio 
pabaigoje kelia: nėra buvę pil
na prasme draugijos, ateitinin-

kiai su JAV vyriausybe, iš ku
rios gauname didelius maisto 
kiekius, kontaktas su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis. 
Daug laiko ima korespondenci
jos tvarkymas, nes tik pašto 
ženklams išleidžiama virš tūks
tantio dol. per metus.

Tl. Kas daugiausia gali pa
dėti? — Skyrių valdybos, spau
da ir radijas. Jei kuriame sky
riuje yra bent vienas ar du 
judrensi veikėjai, rezultatai tuoj 
matyti. Deja, daugelis skyrių 
pasigenda tų veikėjų; mat, dau
gelis teisinasi, kad neturi lai
ko. Aukas berenkant neįmano
ma aplankyti plačiai pabirusių 
tautiečių. Čia alpina talkon
spauda, lietuviškos radijo va- ti 1910.2.19 Degučiuose, 
landėlės. Jiems didis ačiū!

12. Kada Balfas baigs dar
bus? — Kai lietuvio vargelis 
nustos šakoti, lapoti, varteliuo
se žydėti. Aš netikiu, kad ateis 
toks laikas ir nebus laisvam 
pasaulyje lietuvio, kuris atsi
sakys vargstančiam broliui tau
tiečiui ištiesti pagalbos ranką.

Kun. L. Jankūs

piliečių svetainėje. Kviesti kal
bėtojus lietuvius ir- amerikie
čius, o meninei programai — ti Lietuvoje, 
šv. Pranciškaus vienuolyno a- 
kademijos auklėtines. Prašyti 
vysk. Wright atlaikyti 10 vai.

tarti žodį. Prašyti visų lietuvių 
klebonų ir radijo valandėlių 
vedėjų, kad minėjimą garsin
tų.

Prašoma, kad visoje apylin
kėje vasario 19 nebūtų rengia
ma “Card parties” nei kitokie 
parengimai, o visi dalyvautų 
minėjime. Visas draugijas, klu
bus ir atskirus asmenis prašo
me aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Į valdybą 1960 metams įei
na: pirm. V. Jucevičius, vice- 
pirm. P. Dargis, kun. V. Kara- 
veckas ir J. Alešūnaitė. sekret. 
A. Krapas ir Ą. Naujalytė, ižd. 
V. Količienė, iždo globėjai: Jo
cys ir Skemundris. Kiti įeina 
į valdybą kaip draugijų ir klu
bų atstovai. Kunigų Vienybę 
susirinkime atstovavo kun. V. 
Karaveckas. kuris daug davė vumą, galėtų pasinaudoti šiuo 

katalikiško jaunimo žurnalu.

r

ŽYMESNIEJI AIŠKINIMAI APIE ATEITININKŲ PRADŽIĄ
POVILAS

kų sąjūdis buvęs daugiau tau
tinis, kunigai mažą vaidmenį tu
rėję (pretenzijų nereiškė), kun. tent, 
P. Dogelio įsimaišymas tai jau 1910.2.19 Lietuvoje, 
"nesąmonė". Dėl tos "nesąmo- 10 Kęst Trimakas S*• * XVF. llULiaACD, J.
nės bus paties velionio palik- Laiškuose Lietuviams 1960.9.

8 nr. patarė Ateitininkijos pra
džios ieškoti 1910 m. Ispanijo
je - Liuvene.

11. Lietuvių Enciklopedijoje
11. 341 p. skaitome, kad Atei
tininkijos pradžia glūdi Fribour- 
ge 1899 m. draugijoje “Rūta”.

12. Toje pačioje enciklope
dijoje tame pat straipsnyje yra 
dar viena neįtikėtina žinutė, 
kad žurnalui “Ateitis” vardą 
yra pasiūlęs kun. P dogelis?

Iš viso čia pacituoto matosi, 
kad tos mintys yra įsisenėju
sios, bet Ateitininkijos istori
joje, mano bent supratimu, be
vertės ir užtat Ateitininkijos is
torijos kol kas vertyti negali
ma teigiamai dėl pasisakymų 
prieštaravimų.

Ant kiek mano atmintis sa
ko, tai tais laikais nebudo to
se išvardintose vietovėse pilno
je prasmėje draugijos, bet pa
skiri rateliai 3-4-5 asmenų ir

tas liudijimas. Ir atsakymą į 
abu straipsnius paskubinsime, 
kad autorius mažiau nekantrau
tų. O dabar dar žodis pačiam 
Pov. Dirkiui. Jis rašo:

1961.
IŠSIAIŠKINKIME!

Šių metų Darbininko
1.10 savo rašinyje išvardinau 
tas vietoves, kad ir ne Lietu
voje esamas, kur yra ieškoma 
pradžios Ateitininkijos Sąjū
džio ir net žurnalo “Ateitis”. 
Šiandieną tegul bus leista man 
pacituoti žymesniųjų ateitinin
kų teigimus tuo pačiu klausi
mu.

1. Dr. Draugelis Drauge 1958 
V. 17 rašo, kad Ateitininkija į- 
sisteigė Maskvoje 1910 m. drau
gijoje “Rūta”.

2. Dr. Jasaitis Drauge 1960.
9. 3 įrodinėja, kad Ateitininki
ja įgavo pradžią Belgijoje, Liu
vene 1910 draugijoje “Lietuva”.

3. Prel. Krupavičius Drauge 
1960.9.3 tvirtina, kad Ateitinin
kijos pradžia tikrai tenka laiky-

4. Dr. A. Juška Drauge 1960. 
8.20 rašo, kad Ateitininkijos 
pradžios reikia ieškoti Maskvo
je, Petrapilyje.

5. Inž. V. Volertas Drauge 
1960 m. (nepamenu datos) rašo, 
kad Ateitininkijos pradžia tik
riausiai tenka laikyti 1910 m. 
spalio mėri., tuomet pasirodė 
rašyta “Ateitis".

6. Prof. St. Yla Drauge 1960. 
5.7: Ateitininkijos pradžią da
vė žurnalai “Draugija”, “Viltis” 
ir “Vadovas". Pirmieji du 1907 
m., tretysis 1908 m. pradėję ei-

7. Pov. Dirkis Drauge 1960. 
10.15 rašo, kad Ateitininkijos 
pradžią reikia laikyti nuo istei- 
timo žurnalo “Ateitis” 1910.12. 
20.

8. Vacį. Kleiza Drauge 1959 
m. (nepagavau tikros datos) 
rašo, kad Ateitininkijos pradžia 
tikrai buvo 1910-11 m. tremty
je Rusijoje.

SUSIPAŽINK SU ATEITIMI
ATEITIS per savo 50 metų 

ištikimai ir nenuilstamai kovo
jo už geresnio žmogaus, geres
nio lietuvio išugdymą, šiandien 
Ateitis mūsų dabartinėse kovo
se yra dar reikalingesnė, negu 
bet kada savo istorijoje yra bu
vusi. Norėdama, kad didesnis 
mūsų jaunimo skaičius, o taip 
pat ir vyresniųjų, kurie. sielo
jasi lietuviško jaunimo proble
momis bei nori sekti jo akty-

DIRKIS 
9. Dr. Šalkauskis savo ideo

logijoje nurodo dvi datas, 
1909.10.28 Liuvene

bū-
ir

V. Baltrušaičio choras dalyvaus minėjime 
PHILADELPHIA, PA.

Vasario 16 minėjimas šie
met įvyks vasario mėn. 12 d. 
3 vai. popiet 2715 E. Alleghe- 
ny Avė., lietuvių muzikalio klu
bo didžiojoje salėje. Minėjimo 
rengimo iniciatyva jau eilė me
tų priklauso JAV LB Philadel
phijos apylinkės valdybai, ku
ri ir šių metų Vasario 16 iš
kilmėm organizuoti sudarė ko
mitetą iš sukviestų atstovų vi
sų Philadelphijos lietuvių or
ganizacijų. Komitetas jau kuris 
laikas visuomenės žiniai skel
bia, kad minėjime dalyvaus ir 
pagrindinę kalbą pasakys dr. 
St. Bačkis, Lietuvos atstovybės 
Washingtone patarėjas. Jau yra 
žinoma, kad minėjime dalyvaus 
aukšti vietos administracijos 
pareigūnai. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį pa
minėti bus išleisti miesto bur
mistro ir Pennsylvanijos guber
natoriaus atsišaukimai.

jubilėjinį Ateities prenume
ratorių vajų.

meruos Ateitį iki balandžio 16, 
gaus žurnalą per ištisus metus 
tik už 4 dol. Pagalvokim, ar 
nevertėtų šią taip mažą sumą 
išleisti užsiprenumeruojant šį 
katalikiško jaunimo žurnalą sau 
savo vaikams ar kaip dovaną 
savo pažįstamiems. Prenumera
tas siųsti: Ateitis. 5254 So. 
Trumbull Avė.. Chicago 32. 
UI.

jų daugumoje tikslas buvo dau
giau tautinis, o ne ideologinis, 
vien savo tarpe palaikyti lietu
vybę. Kiek didesnės sudėties 
tie būreliai buvo kunigų semi
narijoje Seinuose ir kunigų aka
demijoje Petrapily, tačiau tie 
jokių pretenzijų nereiškė.

Iš viso matėsi, kad būreliai 
buvo ne tik bejėgiai ką naujo 
įkurti, bet jie ne visi buvo su
sitvėrę ideologiniais sumetimais, 
nes daugumoje tų ratelių ir 
vardai buvo skirtingi. Daleidžiu, 
kad jie ir mintyje neturėjo var
do “Ateitis”. Pagaliau, ar galė
jo “Ateitis” išvirsti iš “Rūtos 
ar Mėtos”? Kun. Dogelio į- 
maišymas irgi tikra nesąmonė, 
nes tuo laiku kun. Dogelis nie
ko bendro neturėjo su mokyk
liniu jaunimu. Jis organizavo 
tarn'aičių draugiją “šv. Zitos”.

Nors Darbininkas mano str. 
pabaigoje savo pastaboje yra 
išsireiškęs, kad mano iškeltu 
klausimu pasirodys dar neskelb
ti laiškai, kurie visą tą painia
vą suvienodins. Abejoju, ar ra
sis toks autoritetas, ypač šiais 
laikais, kuris pajėgtų įtikinti 
visus vienodo manymo krypti
mi. Pagyvensim, pamatysim.

Komitetas šiemet stengėsi, 
kad minėjimo programos meni
nė dalis būtų galimai geresnė, 
šiuo metu jau žinoma, kad mi
nėjimo programos dali atliks 
talentingo chorvedžio Vlado 
Baltrušaičio vadovaujamas New 
Yorko lietuvių choras.

Lietuvos laisvės pastangom 
paremti yra paskleista 100 au
kų lapų. Kiekvienas Philadelphi 
jos lietuvis yra prašomas skir
ti galimai didesnę piniginę au
ką. Surinktos aukos bus per
siųstos per JAV LB Centro val
dybą Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Minėjimo rengimo komitetas 
išleido atsišaukimą, primenan
ti Vasario 19 reikšmę, ir kvie
čia visus Philadelphijos bei jos 
apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti minėjime. R.

Albanijoje susirems Chruš
čiovas su Mao Tsetungu?
Albanijoje Sovietų technikai 

išvyksta. Juos pakeis Kinijos 
technikai, kurių netrukus at
vyks 250. Tačiau Chruščiovai 
dar nepraranda vilties, kad par
tijos viršūnėje atsistos jo šali
ninkė Liri Belišova — viena 
akim, buvusi partizanė, kuri 
rugsėjo mėn. iš Albanijos par
tijos buvo pašalinta už per di
delį palankumą Chruščiovui. 
Šiemet partijos rinkimuose lau
kiama. kad ji bus išrinkta į bo
sus vietoj dabartinio Noxha. ku
rs klauso Pekingo.

Draugo dešimtojo romano 
konkursą laimėjo Aloyzas Ba
ronas už romaną “Laiptai ir be
dugnės”. Jury komisija buvo 
sudaryta Los Angeles, Calif.; 
į ja įėjo: J. Gliaudą, E. Tu- 
mienė, 
lis, F. 
kimas 
aukšt. 
gramą 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis, 
Elena Blandytė, Ona Blandytė 
ir Vita Valikonytė. Akomponuo- 
ja Aleksandras Kučiūnas.

— Kun. Ignas česaitis, bu
vęs Kauno kunigų seminarijos 
profesorius, mirė Lietuvoje. Pa
laidotas sausio 8 Balbieriškio 
kapinėse. Paskutiniu laiku bu
vo Lapių par. klebonas. Buvo 
gimęs 1893 m. vasario 11.
— Kun. Ernestas Vasiliauskas, 

Homestead, Pa., lietuvių šv. 
Petro ir Povilo par. klebonas, 
mirė sausio 24, išbuvęs dvi sa
vaites ligoninėje.

— Adomas Lastas, poetas, 
mirė Kaune sausio 18. Buvo 
gimęs 1887 rugsėjo 6.

— H. Kemundris Argentinos 
kariuomenėje pakeltas į kapito
no laipsnį.

— Ed. Zdanevičius, dviračių 
gamybos įmonės savininkas Ar
gentinoje, dalyvavo Kordobos 
kalnų ežeruose su savo jachta 
Lithuania, kuri visų argentinie
čių pripažinta gražiausia.

— Prano Gailiaus kūrinių 
paroda Vokietijoje buvo sureng
ta visoje eilėje miestų. Sausio 
9-21 ji vyko Kireheim-Tecke.
— Angelė Rugieniūtė, veikli 

studentė ateitininkė Vokietijoj, ' 
Miunchene, kartu su stud. K. 
Žemaičiu redaguoja šapirofrafu 
spausdinamą simpatišką nepe
riodinį leidinį “Ateitin”. Išėjo 
jau 9 numeriai.

JAUNUČIAI — VASARIO 16
Jaunučiai ateitininkai siekia 

atkovoti Lietuvai laisvę ir pra
šo tėvelių: Vasario 16 dieną 
papuošti stalą lietuviška vėlia
vėle, apvilkti gražesniais dra
bužiais, kad ant krūtinės galė
tų užsidėti jaunučių ženklelį, 
papasakoti tą dieną apie ginta
rinę Lietuvą, vakare su visa 
šeima sukalbėti “Sveika Mari
ja" už kenčiančią Lietuvą. Jau
nučiu globėjai suras artimiausią 
Sieną Vasario 16 sueigai.

MAS CV
Jaunučiu Reikalu Vadovas

a

nuolaida

Alex Mathevvs—256 Union Avė.. 
Brvoklvn 11. N Y . Jack J.Stukas 

1264 White St.. Hiliside. N J,;
Juozas Ginkus 195 Gntnd St..
BrooRtyn 11. N.Y ; Darbininkas 

910 Nvutoughby Avė. Kn-iok-
]yn 21. N.Y.; Spaudos Kioskas 
280 Union Avė'. Brooklyn II, N Y.

(My Lithųaninn Mcmories) 
Kaina $1 98

Antrąja mažą Canrližkail-

Christmas CaroU’
Shcphcrd Boy and Sk'cping Child

Kaina 98r
įkeistos Mill Marlbom Co.
Platinto;

Sol. LIONR JUODYT£-Mathcws 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę
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LIETUVOS

PRISIMINIMAI"



CHILDREN BOARDČD

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

Catholics W elcome!
nuolat

INSURANCE - REAL ESTATE
DARBININKUI PAREMTI AUKOJO JOHN ORMAN AGENCY

Catholics Welcome!
110-04 Jamaica Avenųe

jis ir 
Angli-

CHILDREN CARED FOR 
DAILY OR VVEEKLY 

Reasonable Prices 
EV 5-5293

CHILDREN CARED FOR 
BY DAY

In Comfortable Private Home 
Excellent Care. Reasonable Prices. 

GL 2-5804

CATHOLIC MOTHER WILL DAY I 
CARE CHILDREN 3 YEARS UP į 
in private home in Sound Vie'.v Į 
area of Bronx, N. Y. - Ali plav i 
facilities. Reasonable rates. Phone ;

TY 3-5750 -

Auką Darbininkui prisiuntė 
už kalendorių ir spaudos dar-

Sav. B. KUČINSKAS

1

$
l

nių na-pHiL kurios teberai7.go- 
mos aplink Kongą. Nors užsie
ni rtika ų ministeris Bombcko 
yra protingas, bet užsienio po
litikos klausimai vis dar kočio- 
jar.ri aut Jungtinių Tautų sta
lo. Kongas norima stumdyti, 
kaip bilijardo sviedinukas. Mat. 
tenai žmonės nemokyti. Kaip su 

, ,r uzz itnnk. ,uo m<>fci,u Kon^ - k5r‘ 
tas Graikijos karaliumi. tą.

GERIAU MALKAS KAPOTI, NEI BŪTI TOKIU KARALIUM KAIP ANGLIJOJ
mirė rašytojas Sir Walter Scott.

Pagarsėjo jis savo istoriniais 
romanais. Jį vertino ir Goethe. 
Kilęs iš Edinburgo, ilgai buvo 
advokatu, buvo Selkirk grafys
tės policijos vadas, Edinburgo 
vyriausio teismo sekretorius. 
1819 išleido poemą “Jūros mer
gelė”, už kurią gavo kilmingų
jų titulą. Labiausiai pagarsėjo 
istoriniais romanais.

Darbininko 4 nr. buvo ra
šyta, kas nutiko Europoje tarp 
1830 — 1832 m. čia pratęsia
me tuos pasakojimus, paimtus 
iš ano meto laikraščių.
REVOLIUCIJA PRXK “OŽKO
JE. KAROLIS X NUVERSTAS 
NUO SOSTO

Paryžius, 1830 rugpiūčio 7. 
Monarchija išgelbėta. Po trum
pos kruvinos revoliucijos, kuri 
kilo liepos 28. Paryžiuje vėl 
ramu. Prieš porą dienų nuim
tos gatvių barikados, už kurių 
kovojo kai iuomenė ir Paryžiaus 
sukilėliai. Nuo šiandien Pran
cūzija tu”i naują karalių. Karo
lis X. dėl kurio kilo revoliu
cija. pasitraukė, jo vietą užė
mė Liudvikas Pilypas. Orleano 
herzogas. ,

Karolis X valdė 6 niet.. norė
damas grąžinti seną režimą, ku
ris buto prieš 1789 revoliuci
ją. Dėl to ir kilo nepasitenki
nimas tautoje. Karolis X tačiau 
i tai nekreipėvdėmesio. Jis nuo
latos kartojo: “Geriau man mal
kas kapoti, nei būti tokiu ka
ralium, kaip Anglijoje".

Nuverstas nuo sosto, 
pabėgo pas tą “beteisi" 
jos karalių.

Karolio X režimas
stiprėjo. Jis net nustatė, kada 
jo valdininkai ir karininkai tu
ri dalyvauti procesijose. Norė
damas sustiprinti savo jėgą už
sienyje. surengė ekspediciją, 
kuri liepos pradžioje užėmė Al- 
žirą. Ten paglemžė nemažus 
turtus.
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Kas atsitiko Europoje prieš 130 mėty?

Sukilėliai sudarė laikiną vy
riausybę ir atgaivino tautinę 
gvardiją, kurią karalius buvo 
panaikinęs. Savo vadu išrinko 
prityrusi laisvės kovotoją Laf- 
fayette, 72 metų, kuris jau 
1789 revoliucijoje vadovavo tau 
tinei gvardijai. Lafayette ir li
beralai parėmė Liudviko Pily
po kandidatūrą, taip ji ir įs
linko karaliumi.

toriumi. Jis kilęs iš Hamburgo, 
13 metų sukomponavo “Vasa
ros nakties sapno” overtiūrą. 
Jis yra filosofo Moses Men- 
delssohno vaikaitis.

MIRS VVALTER SCOTT
Škotija, 1*32 rugsėjo 21. Sa- 
pasistatytoje gražioje pilyjevo

TO PCACfe
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CalI LO 3-7291

Sav. V,. ZELENIS

REAL ESTATE

Ideat for Catholic Inštitution
. in New City, N. Y.

— 7 rjom home on 1 squ~re acre 
beautifully landscaped carner pi t. 
Immense porch encireles home: ini- 
mense attic Sacrificing for $40.000. 
Cv.ner. CalI NE 4-24S3 for appt.

etų. visus nustebino princas iš Pueck- 
:.-aukė briedžiai. Princas buvo to meto

Teaneck. N. J. — V.’HITE COLONT 
AL. Brick and frante. 13 yr-. oM
Living mom with fireplace. dining 
room. kitehen. 3 la'-ge VeJwrs. 
2'- baths. xv w carpetihg. L ’.rge 

Tortg-’ge can be a°sumed. 
S25.000. Owner. TE 6-3960.

In Saint Athanasius Parish in Ben- 
sonhurst. Brooklyn, N.Y. 11 rooms. 
1 f.nmily. ful’y detached. excellent 
condition. finished ceiĮar.' 5 bedrms.. 
1 block frotn St. Athanrsius sch~ol 
and church. $27.000. 2142 6:ird St.. 
Bklvn. CalI davs LOngacre 3-2337. 
nights TE 7-3208.

Liudvikas Pilypas yra 56 me
tų. gyvena Paryžiuje, vaikšto 
paprastu lietpalčiu apsivilkęs. 
Jo sūnūs lanko paprastas vie
šąsias mokyklas. Jam duotas 
vardas — “Piliečių karalius".

Londonas, 1832 liepos 4. 
Parlamentas priėmė Įstatymą, 
kuriuo padidinamas parlamento

Vaskas — N. Y. C. dr. A. Vai
tekūnas A. Spaicys — Wood- 
haven. A. Sakas. R. Masiulio- 
nis — Buffalo, K. Tumonis, A. 
Aviža — Albany.

Rochester, N. Y. : V. Vit
kus. M. Samolis, Z. Sipaila.

Amsterdam, N. Y. : M. Mu
levičius, K. Karbočius. P. La
las, K. Valikonis.

Maspeth, N. Y.: S. Ziupka. J. 
Yanuska, J. Černius, V. Ku- 
nickas, F. Pazusis.

SO. Boston, Mass.: 0. Ba- 
činskienė, E. Marks, V. Bizin- 
kauskas, J. J. Grigalus, V. Liar- 
čiauskienė, B. Kruopas, J. Zwiss, 
Z. Martingnytė, B. Masiulis, C.

Po 1 dol. aukojo:
Brooklyn: U. Perick. L. Ba

ker. M. Skirmont, P. Mika
lauskas. M. Stačius. L. Laba 
nauskas. A. Raguckas. E. Sen
kus. J. Burdulis, J. Klimas, J. 
Juodis, G. Samolis. J. Digrys, 
P. Naujokaitis. C. Stankus, B. 
Draugelis. R. Burnoraitė, U. 
Uanušienė, B. Bobelis.' A. Va
siliauskas. J. Sinkevich, S. Paš
kevičius. R. Valinskas, A. Con- 
drot. J. Stranevičius, J. Luko
šius. K. Kairys. J. Terebeiza, 
I. Mažonis. A. Baura. J. Bajo- „ .
riūnas. K. Žiaunas. D. Davido- strow' E- ‘^Ivanauskiene. A.

Catholics Welcome!
In Privately Ovyned Home 

in BROOKLYN
Loving Care - Hot Meals 

Reasonable Prices 
ST 9-7436

In privately o-.vned home ► 
in Brooklyn • t

INFANT AND CHILD CARE V 
from One Week to Three Years old. J 
Excellent care. Rcoronable prices. ►

UL 2-3558 i ►

X) liepos 2S revoliucija Paryžiuje. Dail. De!acro:x paveikslas.

Norėjo ir viduje sustiprinti 
savo valdžią. Liepos 25 išleido 
potvarki, kuriuo buvo panai
kinta spaudos laisvė, paleistas 
parlamentas, sumažintos rinki
mų teisės. Tada i kovą išėjo 
žurnalistai, ir liepos 23 pradė
jo revoliuciją. Gatvėse statė ba
rikadas ir šaukė: “Šalin minis- 
teriai. šalin Burbonų dinasti
ja”. Buvo nupiešti karaliaus 
ženklai ir karaliaus vėliava, ir 
iškelta prancūzu trispalvė.

Kariuomenė nebuvo pasiruo
šusi revoliucijai. Iš Paryžiaus 
Įgulės 11.000 kariu didesnė da
lis buvo atostogose, kiti turė
jo mažai šaudmenų. Du puikai 
tuoj perėjo Į sukilėlių puse.

atstovų skaičius. Tuo būdu pra
monės miestai Įgauna didesnių 
teisių.

Hambach, Vokietija, 1832 ge
gužės 27. čia Įvyko didelės de
monstracijos. kuriose dalyvavo 
apie 20.000 žmonių, tarp jų ir 
daug moterų. Pasisakyta už mo
terų teisių sulyginimą su vy
rais.

nis. V. Plaušinis. B. Guzaus- 
kas.

Iš Įvairių N. Yorko valsty
bės vietų: Mulevičienė, K. Žu
džius. V. Urbanas — Richm. 
Hill, K. Karečka, Jamaica, F. 
Sprindys, Franklin. Sąuare, J. 
Telksnys, Great Neck. A. Roz- 
nickas. L. I. C.I P. Rusas, Pt. 
Washir.gton. J. Zulpa, Homer, 
G. Zarnauskas. Glendale, B. 
Adams. Bethpage. J. Kazickas. 
Nevy Rochelle. A. Kairy-s, M.

MENDELSSOHN — MUZIKOS
DIREKTORIUS

(Atkelta iš 3 psl.) 
būtų paėmęs pulk, Mobutu, bu
vęs viršila. Lumumbai esant 
ministeriu pirmininku, jis pasi
darė kariuomenės štabo virši
ninku. Kai buvo bekyląs suki
limas, nušalinus Lumumbą ir

... „ .. .. paskyrus ministeriu pirmininku
Duesseldorf, 1833. Foiix Men- rJeo; kurio rlamenias ne. 

delssohn • BartoMy. 24 metų, tvirtin0 Mot)uta iškil0 ; ie. 
pasiirtas miesto muzikos djreK-. kį Jis yra apie 30 raeįų vy. 

ras, geros širdies, kuri nevi- 
sada padiktuoja gerus sprendi-

LEONARDO 
an: driekaus 
eilėraščių rinkinys
ŠAULĖ 
KRYČIUOSE
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj,
.910 V’i’.loughby Avenue, 
B r ne k

d il. T:’l^sfora< V • liws 
208 nsl . kaina 3 ri< 1

i« di'oclr.mn

geriausia
Švenčiu
dovana!

mus. Bet jis pada ė tą gerą, kad 
gelbėdama • p dė i i nenorėda
mas nei prii.odvu diktatorium, 
sudarė administratorių kolegi
ją iš 18 jaunų žmonių, tik ką 
mokslus baigusių ar dar bestu
dijuojančių. Užakri.iO jiem ap
saugą ir liepė dirbti. Ir tie vy
rukai. tarp kurių yra 8 Pax Ro- 
m?na vietinės sąjungos nariai, 
dirba sklandžiai, nuoširdžiai ir 
rūpestingai. Jų valdžia dar pra
tęsta. Paskui gal prieis prie 
naujų parlamento rinkimų, jei

J. Namaksy, J. Gražulis, B. Dap- 
šys. M. Kraunelienė. F. Žales-1 
kas. K. Bačanskas. K. Arlaus-| 
kas, U. šaduikis.

Worcester, Mass.: A. Adomai
tis. E. Navickienė, E. Tamala- 
vage. K. Atkočius, A. M. Mark- 
vėnas, J. Sabalauskas, F. Jur
gelionis, M. Giraitienė, E. Lu- 
bin, K. Mažeika. A. Bunerth. 
B. Tamošiūnas, M. Čepulionis.

Dorchester, .e»“ass.: K. Baraus
kas. S. Liepas. V. Ivanauskie
nė. A. Sinkevičius. A. Jakštis, 
J. Petrauskas, A. Mockus. P. 
Brooks. A. Sanda.

Haverhill, Mass.: N. Svirs- 
kas. A. Muszik. M. Yankauskas.

Lavvrence, Mass.: J. Skersys. 
B. Tatarunis. J. šaukimas. 
Lacy, A. Butkevičius.

Methuen, Mass.: C. Jozak. 
Paplauskas. R. Gedgaudas. 
Stravinsky.

Norwood, Mass.: J. Taba- 
ras. J. Vilkišius, A. Valentinas.

Cambridge, Mass.: A. Kapo 
chus.

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

Catholics Welcome! 
in Brooklyn Home

DAILY CHILD CARE
Three Tears of Age and Up 

Loving Care. Reasonable Prices
ST 9-5799

DAY CARE FOR CHILDREN

Catholics Welcome! 
Excellent Care and Food 

$10.00 Vv’eekly 
AU 1-3717

Cathoiics VZelccme
WILL DAY CARE CHILD 

4-5 Years
Upper Manhattan. Ezcellent care 
Lunch and Supper. Reasonable

TO 2-1702

jie galės įvykti dėl tarptauti-

c.

B.

CATHOLIC CHILDREN 
BOARDED

By Day, Week or Mcnth 
in private home in Brooklyn 
Near Playground. Reasonable

NE 8-0553

Ezcellent Care
Hot Meals - Playmates 

By Day or Week. Catholics wel- 
come. Private Home in Brooklyn.

Reasonable
PR 4-1449

JANUARY 

inventorySTIj, 
r r r JEI

SALE
TO MAKE ROOM FOR KEW MERCHANDISE

BARGAINS GALORE
oa

LIYINGROOMS, BEDROOMS, CONVERTIBLES, 
CHAIRS, TABLES, CREDENZAS, BARS. .

LAMPS, BEDDING, •’«.

NATIONAL FURNITURE CO

Tai: WA «-S0W
Special Comteeratton to Rellflloua Institutions

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISI0N
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA*.
• Fedderš (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40CJ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rądio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokižkų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad iki 9 vai. vak.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

EVergreen. 7-2 I 55 Rosid. ILlinois 8-71 I 8

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Iliil 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MERCURY Parcel & Trading €o.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SISIENfi

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kiaštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm. paltam: vilnonės skaros, kilimai, lovų užtięsaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 15 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendaci’a — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

HilomoSiuo

i

t 

T

Virš 21.009.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliu atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. I’ETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Te’. VI 3 1477

NAMU ADRESAS
100-53 — 95th Street Ozone Tark J". N. Y.

WI5TER GARDEN TAVERN. 1X6
VYTAUTAS BELECKAS

S883 MADISON STREET

BROOKLVN 27. N.

• Rtdgewoiodki

EV,er"reen 2-fi«40

Se’ė vestuvėms, ir kito 
kioms pramonėms Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmo* r 
tuvHk^s maistas 
momis kainomis.
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IŠSIUNTIMU REIKALINGA PAMROPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- K A Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. ; 
KUR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- < 

iiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

K.-» 
.

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.

► . KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
I IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
! S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
I Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis • elevatorium j viršų,
► arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
[ Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DAT JA ir ATKERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautu v e

64-09 Clinton Avenue. Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
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 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VLADAS KULPAVIČIUS, Balfo 100 skyriaus iždininkas, daro pranešimą sausio 25 piliečių klube. Nuotr. 
V. Maželio.

RALFO VAJUS NEW YORKE

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos, griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRLCS
1158 East Jersey Street, Elizabetlu N. J.

Telefonas: EOzabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

r VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
j IMPORTUOTOS ir VIETINES

1960 m. didžiojo New Yorko 
Balfo vajaus metu aukojo:

400 dol.: Atsimainymo para
pija Maspethe (per prel. J. Bal- 
kūną).

150 dol.: Dr. Tadas Savickas.
100 dol.: Amalgamated Cloth- 

ing Workers.
71.60 dol.: “Vienas ir Kiti” 

dramos vaidintojai.
60 dol.: Dr. V. Avižonis.
Po 50 dol.: D. ir V. Anoniai, 

j. Ciplickas su šeima, J. Pas- 
sick, B. Rockefeller, J. Galmi- 
nas, Liet. Piliečių Klubas Yon- 
kerse.

35 dol.: Lietuvių Atletų klu- 
! bas.
: Po 25 dol.: V. ir G. Alks

niniai, J. A. Babilius, Broliai 
Pranciškonai, J. Budzeika, dr. 
J. B. Dičpinigaitis, A. ir S. Di- 
mai, J. Liaukus, M. Molynas, 
Moterų Vienybė, E. I. 
lis, dr. V. Slavinskas, 
Snieška.

B.

tis, G. ir S. Bobeliai, M. Bra- | į 
kas, M. Bukauskas, Butkus, K. J j 
Butkus, J. Burdulis, V. Čekas, j Į 
S." čekavičius, J. Černius, J. ! Į 
Chepulis, A. Chirba, T. Cirke- H
lis, E. čiurlys, EI. čiurlys, kun. — 
V. Dabušis, A. Dičmonas, V. 
Dubauskas, E. Gagas, A. ir M.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

į Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms, 
t Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
i vilnonės skaros ir šalikai
| Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
| Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje, 

taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 

sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy-. 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

DABAR JOS

Mūsų įstaiga 
visus Sovietų

VELYKOS ARTĖJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

į visas U SS R dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: OI 5-8808 
Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5941 

FO 3-8569 
M U 4-4619 

: LO 2-1446 
HU 1-2750 
SW 8-2868 

TR 3-1666 
: TO 1-1068 
: BR 8-6966 

Tel.: WA 5-2737 
t — Tel.: Fl 6-1571 
— Tel.: Bl 3-1797 

., — Tel. DA 4-4401 
Tel.: PLaza 6-6766

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intdurist

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė.
• ROCHESTER, N. Y^ 583 Hudson Avenue
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tel.;
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.:
• NEW HAVEN, Conn., 6 Oay Street — Tel-
• PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.
• WORCESTER. Mass., 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.:
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W, 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, III., 2222 W, Chicago Avenue — Tel.
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — ~ ‘
• SAN FRANCISCO, C ai., 2076 Sutter Street
• NEWARK 3, N. J.. 428 Springfield Avenue
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė.,
• WATERBURY, Conn„ 6 John Street — ‘
• GRAND RAPIDS, Mlch„ 414 Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC. N. J, 211 Monroe Street — Tel.: P R 3-0979
• OETROIT, Mich^ 6440 Mrch i gan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELAND, N. J.. West Landls Avenue, Greek Orthodox Bldg.
• JERSEY CITY 75, N. J. Bright St. ir kampas Jersey Avenue

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

Genaitis, O. ir P.. Gobužai, 
Grigienė, Ivoniš, K- Jakas, 
Jakelaitis, S. S. Jankauskai, 
Jankauskas, kun. L. Jankus,

M. T. Jasinskas, K. Kaminskas, 
M. K. Karečka, Kezys, R. Kraft, 
A. Krinickas, V. Kulpavičius, 
dr. O. Labanauskaitė, J. Lans- 
bergis, V. Leskaitienė, J. Lip- Galdikai, L Gasiliūnas, P. Gau- 
nickas, Lith. Am. Nat. Club, 
V. Lukas, N. ir A. Maceliai, V. 
Mačiūnas, J. Mariukas, J. ir J.
Matyckai, A. Mičiulis, A. Mi-
kalausky, V. Milukas, K. Mo
tuzas, Pr. Narvydas, L Norkus, 
A. Novickis, S. Nutautas, Os-
molskis, kun. J. Pakalniškis,
L Paukštys, J. Petniunas, dr. son, J. Juodis, S. Kučinskienė, 
L. Plechavičius, J. ir A. Pum
pučiai, kun. A. Račkauskas, A. 
ir L Ramanauskai, V. Rastenis, 
A. Ratas, J. Remeza, F. ir A. 
Raulinaičiai, B. Z. Rimas, P.
Rimkunas, A. Ryliškis, M. San- 
kauskas, A. šervytis, A. Šėri
kas, P. Šimkus, V. Stašinskas, 
J. Šukys, K. ir V. Šventorai- 

Alksni- y švtjSaš, dr. Ch. Taintor, 
niai, P. Elvys, O. Jankevičių- jįį įj. ą Tomašickas, dr. .A.

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

rys, V. Gedvilas, V. ir A. Ge
rulaičiai, J. Grabau, M. ir Z. 
Grabnickai, A. F. Ignaitis, dr. 
V. Ingelevičius, S. Jakštas, V. 
Jankauskas, W. Jankewiče, J. 
Jankus, O. Jasaitis, J. Jasaitis, 
A. Jasaitytė, M. Jasinskas, V. 
Jasinskas, E. Jarmala, Ch. John-

PAUL’S RESTAURANT
LIUOBS — BUSI — UTNES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
■av. P. VlėNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

Po 20 dol.

Ratke- 
dr. A.

tė, M. Jankevičiūtė, A. Goeld- Trimakas, S. ir J.‘ Trojanai, dr. 
neris, V. Gudelis, A. Kudirka, 
P. ir A. Machulis, S. ir J. Mi
kulskis, dr. H. ir J. Montvilai, 
Moterų Sąjungos 29 kuopa, B- 
vė Neris, dr. V. Paprockas, kun.
A. Senkus, dr. I. Skeivys, L. ir 
M. Virbickai.

Po 15 dol.: O. ir K. Bačaus- 
kai, V. Brazaitienė, J. Ceilius, 
O. Danisevičiūtė,' dr. A. Gylys,

> dr. A. J. Grigaitis, dr. V. Ka- 
"J nauka, V. Kazakevičius, J. Kle- 
} mejerienė, O. Kubilienė, A ir 
J P. Metekunai, J. ir I. Okuniai, 
} dr. V. Tercijonas, V. Vaičiulis, 
J A. V. Zikaras, V Maželis, Liet 
J Žurnalistų Sąjungos N Y sky- 
4 rius
J Po 13 dol.: A., D., A. ir J.
< Valiūnai.
< Po 12 dol;: dr. P. Legeckas, 
4 K. Krušinskas, J. Rutkauskas.
4 Po 10 dol.: P. Adomaitis, Am. 
« Liet. R. K. Fed. Dayton sk.,
4 E. ir H. Andruška, A. Anužis, 
« Am. Liet. Taut. S-gos I sk. N.
4 Y\ O. Apolianskienė. W. Be- 
4 leckas, K. Bielinis, L. Bileris,
4 S. V. Birutis. J. Bortkevičius, 
J J. Botyrius, K. Brazauskas, J.
< ir R. Budriai, J. Butkus, A. P. 
} Daukša, M. Dausevicze, H. Da-
4 valis, O. V. Dovydaitis, M. Er- 
J cius, E. Galchius, S. Garben,

M. Kaukras, V. Kaliasas, S. Kar
mazinas, Kazlauskai, J. Kera- 
minas, J. Klant, P. ir M. Klei
zai, J. K. Klimavičius, K. Kly- 
bas, V. Kondratas, A. Kowa- 
tschevvsky, K. Kraučiūnas, M. 
Kregždienė, K. Krulikas, H. V. 
Kulber, V. ir B. Labužiai, K. 
Lakickas, dr. A. Laucius, J. Lu
košius, P. Lukoševičius, A. Ma
ceika, G Macys, J. Makauskis, 
kun. J. Maknys, A. Markevičiū
tė, A. Mattews, A. Mažeika, P. 
Minkūnas, S. Modzeliauskas, 
P. Montvila, J. Navickas, JPr. 
Naujokaitis, P. Nekrošius, P. 
Nikštys, E. Noakas, V. Norvai
šaitė, K. J. Norvilą, J. Ocikas, 
V. Oniunas, A. Ošlapas, V. Pa- 
dvarietis, P. ir M. Palys, D. Pe- 
nikaš, dr. J. Petkevičius, J. Pet
rulis, kun. V. Pikturna, A. Po-

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausio® rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Wine '& Iaquor Store

DĖMESIO’

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio

viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras laitai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Elaikymas tik apie 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
vUle, Conn. Tel. Bristo! LUd- 
low 2-5113.

J. Urbanavičiūtė, A. ir E. Vai
nius, K. Vainius, J. Valaitis, 
kun. dr. S. Valiušaitis, M. Vam- 
butas, V. Vasikauskas, J. Vaš
kevičius, dr. V. O. Vaitiekaitis- 
Bernier, A. Vikrikas, E. Vilčins
kas, V. Vilkutaitis, O. ir J. Vil- 
pišauskai, V. J. Vįšnius, J. Viš- 
tartas, dr. P. V. Vygantas, A. 
Vytuvis, J. Zatorskis, P. Želvys,
V. žementauskas, St Ziupka, cius, A. Poderis, A. Povilaitis,
VI. Barčiauskas, E. Bamet, St. 
Bredes, Jr., E. čekienė, Festi- 
val Restaurant, B. ir K. Gedei- 
ka, Mr. and Mrs. A. Gudaitis, 
J. ir K. Simaitis, M.D., Steckiai.

Po 7 dol.: M. Kučinskas, J. 
Pažemėnas, E Vaišnoraitė.

Po 5 dol.: Z. ir J. Adomai
čiai. 0. Aleknienė, P. Aleksan
dravičius, S. Alinauskas, J. Aly- 
ta, M. Anuska, E. Augulienė, 
P. ir P. Ąžuolas, A. Bacey, V. 
ir A. Balsys, E. ir V. Baltrušai
čiai, A Belickis, P. Bichnevi- 
čienė, V. Biknevičius, V. Biru-

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

K. Pupelis, A. Pūras, A. ir B. 
Radzivanai, V. Ragažinskas, R. 
ir G. Rajeckai, L. ir E. Raman- 
čioniai, A. Ramonai, J. Rauba, 
J. Rekešius, J. Rimavičius, B. 
Rimgailienė, S. J. Ruokis, E. 
Rytėnienė, A. Sakaitis, J. Šal
kauskis, S. Sandanavičius, U. 
Šasys, J. Savage, U. Serbentie- 
nė, J. Shulsk, K. Siliūnas, J. 
Simonaitis, A. Simutis, J. Ska
rulis, P. šlapelis, M. Slavinskas, 
V. Slikas, A. Sližys,^ B. Smeto
na, C. ir A. Sodaičiai, J. So- 

(Nukelta į 8 pis.)

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Phy Hi-Fi Lithuanian Records)
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 liet, dainų

ir 10 kalėdinių ----- - -------- —.........—------- ---------------------- 5.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAŪTUVt 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVftMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 
d 346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.
L

Tel. Stagg 2-4329

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Veroon St Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

K A RLO N A S
FUNeRAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-6757

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
loseph J. & Joha&na H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
KORCESTER 4, MASS 

PLeaeant 4-31501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street* Nevr Britain, Conn. 

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



UABBININKAS Stoughtono žinios

Aukos Balfui

NAUJIENOS^/

Kunigy Vienybės New Yor- 
ko — New Jersey provincijos 
susirinkime pas tėvus pranciš
konus sausio 26 susirinko per; 
20 kunigų, nežiūrint blogo oro 
ir kalėdojimo meto. Valdybos 
nusistatymas kas mėnesį šauk
ti susirinkimus ir juose svars
tyti aktualius pastoracijos ir 
katalikiškos akcijos klausimus 
kunigų priimamas labai teigia
mai. Numatytoje eilėje refera
tų apie lietuvių jaunimą ir jo 
organizacijas šiame susirinki
me kun. V. Dabušis skaitė apie 
ateitininkus. Referate buvo pa
liesta ateitininkų organizacijos 
50 metų sukaktis, ideologiniai 
pagrindai ir dabartinė organi
zacijos padėtis JAV ir kituose 
kraštuose. Referatas susilaukė 
gyvų diskusijų. Ieškota būdų 
ir priemonių, kaip lietuvių ka
talikiškąjį jaunimą įjungti Į 
parapijų veiklą, bendrą litur
ginį giedojimą ir kt. Kunigų 
Vienybės provincijos valdyba, 
kuriai šiais metais pirmininkau
ja klebonas kun. N. Pakalnis, 
rodo daug iniciatyvos susirin
kimus padaryti įdomius ir pri
traukti kuo daugiau čiagimių 
jaunų kunigų į lietuviškų pas
toracinių problemų sprendimą.

(Atkelta iš 7 psl.)
daitis, L. Šapokas, F. Sprindžiai, 
dr. L. Stanaitienė, A- ir V. Sta
siūnai, J. Steponaitis, J. Stra- 
nevičius, J. Strijauskas, F. 
Stumbris, T. Sučienė, U. Stum
brys, B. Svalbonas, V. Tamke- 
vičiūtė, J. Tomas. J. ir E. Tu
tinas, P. Ulėnas. Z. Ūselis, J. Už 
davenis, K. ir K. Vaitaičiai, V. 
Vaitiekūnas, S. Valiūnas, J. Va
liūnas, A. Valiūnas, A. Valiūnas, 
A. Vaskunas, A. Vedeekas, P. 
ir U. Wilchinskis, E. Wilutis, 
W. J. Witkus, EI. Vyzienė, A. 
Zabela, V. čečetienė, dr. E. Me- 
kienė, V. Augustinas, J. Juška,
K. Krivickas, K. Kučinskas, O. 
Liepinaitienė, M. Paliučiūtė, S.
L. A. 242 kuopa, St. Vaškys, 
V. ir M. Žukauskai.

Pagal aukų lapus surinko: St. 
Kusier.ė — 175 dol., A. Kau
nas — 28, Pr. Narvydas — 27, 
J. Klant 5 dol.

Dėl vietos stokos čia neskel
biame aukojusiųjų mažiau kaip 
po 5 dol. Jų atsiprašome.

Aukojusiųjų būta arti 500, 
aukų vajaus metu surinkta 4, 
505.60.

Visiems aukojusiems, aukų 
rinkėjams, spaudai ir radijui 
nuoširdžiai dėkojame. Nesusku
busieji visad gali aukas įteik
ti ar pasiųsti į 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Balto Centras

BOSTONO šeštadieninės mokyklos mokiniai, atlikę programą tėvų komiteto ruoštame bankete. Nuotr. Bea
tričės Kerbelienės.

IZIDORIAUS VASILIŪNO TRYS SMUIKO KONCERTAI
Kamerinės ir simfoninės lie

tuvių kūrybos leidimo fondui 
rengiami trys smuikininko Izi
doriaus Vasyliūno koncertai.

Pirmas bus So. Bostone, Mss. 
lietuvių piliečių klubo naujoje 
salėje, sekmadienį, vasario 26, 
3 vai. popiet.

Antras rengiamas Cambridge, 
Mass., Roberts School salėje, 
sekmadienį, kovo 5, 3 vai. po
piet.

Trečias įvyks Nonvood, Mass. 
šv. Jurgio lietuvių par. salėje, 
sekmadienį, kovo 12, 3:45 vai.

Bilietai j Darbinin
ko koncertą

Darbininko koncertą n, kuris 
įvyks vasario 5d, bilietų ga
lima gauti Ginkų krautuvėje, 
Liet, piliečių klube, Jokūbaičių 
gėrimų krautuvėje, Lisauskų 
krautuvėje, J. Andriušio įstai-

Vyt. Valaitis, Newsweek foto 
korespondentas, sausio 20 
grįžo iš Izraelio, kur prabuvo 
apie 10 dienų fotografuodamas 
Izraelio vyriausybę, žymiuosius 
jų vadus, miesto ir kaimo gy
venimą. Turėjo progos susitik
ti ir su lietuviškai kalbančiais 
žydais ir juos aplankyti.

Užgavėnių vaišes — blynų 
balių rengia Moterų Sąjungos 
29 kuopa Apreiškimo par. sa
lėje vasario 14 d. 7 vai. vak. 
Sąjungietės kviečia visas na
res ir svečius gausiai dalyvau
ti.

Reikalingas vargonininkas. 
Sąlygos geros. Kreiptis laišku 
į Darbininko redakciją, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

Joną* ir Juozapa Obelieniai, 
Darbininko skaitytojai iš Rid- 
gewood, N: Y., švenčia 50 me
tų vedybų sukaktį. Ta proga 
užsiprašė mišias pranciškonų 
koplyčioje vasario 5 d.

Nekalto Prasidėjimo seserys 
iš Putnam, Conn., praneša, kad 
šiais metais mergaičių stovykla 
prasideda liepos 2 d. ir bai
giasi kartu su metiniu piknikų 
liepos 30.

popiet. Visų koncertų pelnas 
skiriamas minėtam fondui.

Koncertų programą sudarys 
Tartini Sonata G moli, Chaus- 
son Poema, Gaidelio trys mi
niatiūros — Lietuviškas šokis 
Nr. 2, Malda ir Pavasario šo
kis. Sinding Suita A moli. Kon
certo akompanijatorė Rasa Ma
rija Vasyliūnaitė.

Gražios muzikos pasiklausyti 
ypatingai kviečiamas jaunimas, 
kuris iki 16 metų imtinai lei
džiamas nemokamai į visus tris 
koncertus.

Suvienytu draugiją susirinki
mas įvyko sausio 22 lietuvių 
salėje, 24 Morton St Pirmi
ninkas J.. Blaizis atidarė susi
rinkimą, kviesdamas minutei 
susikaupti už mirusius draugi
jos naiius: D. Luką, M. Tru- 
čir.ską. A. Mockienę, V. Antu- 
lionį, J. Jurašą, And. Jukonį. 
Toliau pirmininkas pranešė, 
kad šiais metais pavyko apsi
ginti nuo didelio 328 dol. mo
kesčio. Ilgai ieškojo 1912, me
tų statuto, kol surado ir su ad
vokatų pagalba mokesčius su
mažino iki 8.69 dol. Šiemet tu
rėta 46.112.12 dol. pajamų ir 
48.949,56 dol. išlaidų. Pirmi
ninkas paaiškino, kad susižei
dus vienam darbininkui drau
gijai teko sumokėti 1,148.70 dol 
apdraudos. Draugijai priklauso 
108 tikrieji nariai ir 90 rėmė
jų; iš tikrųjų narių yra 101 se
nieji lietuviai, o iš rėmėjų — 
86. Draugija šiemet surengė 
Kalėdų eglutę, kuriai paskyrė 
100 dol., bet turėta 119.98 dol. 
išlaidų; vienas dol. gauta aukų. 
Kitais metais eglutei paskirtos 
pajamos iš automatų: cigarečių, 
riešutų ir k. Naujų Metų suti
kimo pobūvyje parduota 188 
bilietai po 4.50 dol. gryno pel
no liko 30,84 dol. Metinis pel
nas už salę 822,87 dol.

Išnuomojamas butas Flushin- 
ge su virtuve ir maudyne iš 
trijų kambarių. Pageidaujami 
lietuviai dviejų - trijų asmenų 
suaugusių šeima. Mėnesiui 90 
dol. Teirautis tel.: FL 8-6572

Nauji pareigūnai. Susirinki
mas įvertino valdybos darbą 
ir vienu balsu perrinko 1961 
metams. Kasos globėjus išrin
ko naujus. Dabar šeimininkais 
bus pirm. J. Blaizis, vicepirm. 
V. čėsna, fin. sekr. B. Jaku- 
baitienė, sekr. Stella Railienė, 
kasininkas Al. Adomaitis Ta
rybą sudaro direktoriai: J. Va- 
reika, P. Valentas, J. Petru- 
kaitis, F. Jakubaitis, F. Vitkaus
kas. Kasos globėjai: V. Strimai
tis ir J. Vareika. Maršalka — 
A. Elkevičius.

Mėnesiniai susirinkimai iš 
ketvirtadienio perkelti į antra-

Prieinamtausiomis kainomis su 
labai gerom Usimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

VAITKUS
FUNERAL II O M E

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJ AS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

goję, pas Šalinskus. J. Pašuko- 
nį, J. Gerdvilienę. Sandanavi- 
čienę. E, Kašetienę. O. Sijevi- 
čienę, P. Panetauskienę, Ir. Lu
bienę, William J. Drake Ameri
can Home Realty, Albert F. 
Peters Įstaigoje. Darbininko ad
ministracijoje, 910 \Vi!loughby 
Avė.. Brooklyn 21. N. Y., tel 
GL 5-7281. Bilietų kainos 3 dol., 
2,50 dcl. balkone — 2 dol., stu
dentams ir atėjusiems tik į šo
kius — 2 dol. Kviečiame bi
lietus įsigyti anksčiau, kad bū
tų galima koncertą punktualiai 
pradėti. Bilietų bus galima Įsi
gyti ir prie salės durų prieš 
koncertą.

Didelis spardos kioskas veiks 
Darbininko koncerte, bus gali
ma įsigyti visas naujai išleistas 
knygas, plokšteles, papiginto
mis kainomis, taip pa1 bus gali
ma sumokėti Darbininko pre
numeratą ir užsisakyti arba ki
tiems užsakyti Darbininką papi
ginta kaina — 5 dol. už visus 
metus. NEW YORKO apylinkės Balio vajaus .užbaigimo dalyviai. Už baigimas buvo sausio 25 piliečių klube. Nuotr. V. Maželio.

dieną ir iš trečio antradienio 
į ketvirtą. Nutarta įsigyti nau
ją JAV vėliavą ir įrengti gar
sintuvą. M. Kas.

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenne 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
, ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVES VARPAS 

ved. P. VIEnis
WK0X — 119C kil. Farming- 
ham, Mass.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romišku
(ARMAKAUŠKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 
•» 423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų VedSjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTAR Y PUBLIC

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
- (prie Forest Parkvay Statioo)

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

Išnuomojami 5 šviesūs kam
bariai lietuviškų parapijų sek
cijoje. Geras susisiekimas su 
visa apylinke. Pageidaujama ra
mios šeimos. Skambinti telefo
nu ST 2-9843. Adresas: 48 Mar- 
cy Avė., Brooklyn 11, N. Y.

WAGNER THEATER
110 Wycfcoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Rldgewood: tel. VA 1-2613 
Kaca atidarė: Penktadieniais 8 vai T>.p.

šeštadieniais iki Almos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dlencs 
Penktadieni, vasario 3, iki — 
Trečiadienio, vasario 8, 1961

Spalvota filmą 19 tėvynės
“JAEGERBLUT”

Vaidina: Helmuth Schneider - Edith 
Mill - Arrnin Dahlen - Ruth Lommel 
- Jan Hendriks - Gustį Gstettenbaur 

Priedinė filmą:
“Jede N ach t in einem anderen Bett” 
ir naujausia Vokietijos eavalt. apžvalga

L AMMHKttVKIUS
LAIKRODININKAS
• JUVELYRAS

Auksas, Sidabras. Deimantai
Laikrodžiai

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

Patarnaujame daugiau kaip 100 metų
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----

A ■ A PER METUS

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3*4%

31/2%
PER M

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir ^4% specialaus priedo)

' NORMALUS
PER METUS METŲ

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
S A VENGS BANK
A MUTUAL BANK

**...kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!’'
• BROOKLYN, New York

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResMent 3-7000

Brodway Office: 
135 BROADVVAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v rvto iki 7 v vakaro 

STagg 2-6676

Member Federal Depoelt Insurance Corporation

Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Mlnku*, Boston,
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penn«-.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet

NAUJOS PLOKŠTELES
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

Play Hi-Fi Lithuanian Records).

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iŠ lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
tą pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
Hillside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 WiUoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

{vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

RYT, MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel HYacint 7-4677


