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SAKO, VEIDMAINIAVIMO ŠVENTYKLA
Ką reiškia sustiprėję kriti
kos balsai prieš Jungtines

Tautas

10 CENTŲ

Agentai atnaujino terorą prieš Baltijos kraštų pabėgėlius
Sovietų agentūra Tass kovo * 

16 paskelbė tariamai Ukmergės 
gyventojų .laišką Chicagos gy
ventojam, kad būtų išduotas 
Chicagoje gyvenąs Mikas Paš
kevičius, 59 metų. Sovietai skel
bia, kad Paškevičius buvęs po
licininkas ir dalyvavęs masinė
se žudynėse Ukmergės rajone.

Apie M. Paškevičių jau buvo 
skelbę pernai gruodžio 23 per 
Chicagos laikraštį. Tada palies
tasis per laikraštį atsakė, kaip 
dabar mini AP agentūra, kad 
jis gali pristatyti šimtą liudi
ninkų, gyvenančių Chicagoje, 
kurie paliudys, kad jis nėra nu
žudęs nė vieno žmogaus.

Ar tai daro tam, kad nukreiptų akis nuo sustiprinto tuose kraštuose persekiojimo?

Tas pats Tass iš Maskvos (ne 
iš Talino!} buvo paskelbęs, kad 
š. m. kovo 11 Estijoje buvo pa
smerkti mirti 3 estai už daly
vavimą “masiniame žudyme So
vietų, Čekoslovakijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų piliečių”. Vie
nas iš nuteistųjų mirti gyvena 
dabar Anglijoje, ir Sovietai rei
kalavo. kad Anglijos vyriausybė

jį išduotų kaip “karo nusikaltė
li”. Panašiai reikalavo išduoti 
ir iš Australijos. Sovietų reika
lavimai buvo atmesti.

Dar prieš Estijos trijų teis, 
mą Lietuvoje buvo trys pa
smerkti ir sušaudyti ir apie tai 
paskelbta labiausiai Vakarų 
spaudoje.

“karo nusikaltėlius”.
Antra, pernai atšventę oku

pacijos dvidešimtmetį, bolševi
kai žino, kad šiemet gali būti 
atšvęstas bent lietuvių sukili
mo prieš bolševikus dvidešimt
metis. Tad jau dabar per radi
ją ir spaudą, užbėgdami už akių, 
stengiasi pūsti, kad to sukilimo

FRANCIS POVVERS, U-2 lakū
nas rašė iš Maskvos kalėjimo, kad 
jis sėdįs drauge su vienu lietuviu.

Ką reiškia sovietiniai teismai Baltijos kraštuose
Pirmiausia tai nauja sovieti

nės propagandos ataka prieš pa
bėgėlius iš Baltijos kraštų. Pro
pagandos siekimas — kompro
mituoti pabėgėlius akyse tų 
kraštų, kurie pabėgėlius priėmė 
Propagandos metodas — terori
zuoti pabėgėlius individualiai, 
atskirus asmenis. — Estijos 
teismo prokuroro kalbą perduo
dama. Sovietų agentūra Tass 
labiausiai mini tas kalbos vie
tas. kurios yra nukreiptos prieš 
visus pabėgėlius pabaltiečius. 
kurios labausiai kaltina Ame
riką. Angliją, Austriją, Austra
liją. Kanadą. Švediją, kad davė 
prieglaudą ‘karo nusikaltėliam'. 
Kad efektas būtų didesnis. So
vietai 
vimą 
liūs”.

ta prie individualaus teroro 
prieš vienus, kurie vadinami 
“karo nusikaltėliais”, prie indi
vidualaus kvietimo bendradar-' 
biauti tiem, kurie vadinami 
“kultūrininkais”.

Kada bus kitų masinių

atkartojo dar ir reikala- 
“išduoti karo nusikaltė-

teroras po to, kai Sovie-Tai 
tam nepasisekė jų raginimas, 
kurstymas, pažadai ir visa kita 
akcija "už sugrįžimą". Akciją 
“už. sugrįžimą” pametus, perei-

Kodėl bylom parinktas 
šilas momentas

Sovietai nori nukreipti pa
saulio akis nuo Baltijos kraš
tuose sustiprinto persekiojimo 
labiausiai dėl religijos. Lietuvo
je vyskupo J. Steponavičiaus 
išvežimas, ryšium su tuo išveži
mu paaiškėjęs komunistų są
mokslas infiltruoti į kunigus sa
vuosius agentus nuskambėjo 
Vakarų spaudoje. Paaiškėjo 
taip pat, kad Latvijoje vysk. 
Str^ds, teikęs sutvirtinimo sa
kramentą, buvo sumuštas ir 
nuo žaizdų mirė. Jo karsto ne
buvo leista atdengti. Nuo vys
kupų nori tad kreipti akis į

Kai Sovietai ima garsintis 
Vakaram su savo teismais Bal
tijos kraštuose, tai Baltijos 
kraštų žmonės turi teisę kreip
ti Vakarų dėmesį taip pat į 
klausimą,

— kada bus teismas tiem,- 
kurie 1941 birželio 26 Pravie
niškėse surengė masines žudy
nes — nužudė 400 kaliniu?

— kada bus teismas Rainių 
miškelio žudikam, kurie 1941 
birželio 24 nukankino 73 kali
nius?

— kada bus teismas Červe
nės žudikam, kurie 1941 birže
lio 25 nužudė 118 lietuvių?

— kada bus teismas tiem, 
kurie 1941 birželio mėn. Lietu
voje nužudė 15 kunigų?

— kada bus teismas ir tiem

ATVIRA KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ LENKIJOJE
Lenkijos partijos lyderis Go- 

mulka kovo 18 rinkiminėje kal
boje apkaltino Lenkijos, katali
kų bažnytinę vyresnybę, kad ji 
vykdo Vatikano direktyvas 
veikti prieš kom. partiją. Kar
dinolas Wyszynskis kovo 19 
pamoksle atsakė, kad jis daug 
kartų yra kalbėjęsis Vatikane 
ir iš ten buvęs tik vienas pa
tarimas: elkitės ' savarankiškai 
pagal vietos galimybes. Toliau 
kardinolas atvirai kaltino Len
kijos valdžią tikėjimo persekio
jimu. Protestavo prieš antireli
gini filmą “Motina Joana ir 
angelas”, į kurį mokyklų vaikai

buvo prievarta 
nolas įspėjo: 
jūs. cezariai, kad jūs nusilenk- J 
site Dievui ir tik jam tarnausi
te. šėtonas yra galingas, bet 
žmogus niekad nenulenks prieš 
jį savo galvos”.

vedami. Kardi- 
“Aš jum sakau ;

KARDINOLAS VVYSZYSKIS: 
Prieš šėtoną žmogus nelenks 
galvos/

Lietuvos gyvent, skaičius dau
giau kaip vienu miljonu ma
žesnis, nei turėjo būti; jei iš 
to skaičiaus 200,000 tenka Hit
lerio sąskaiton, tai 800,000 yra 
sovietinių nusikaltėlių padaras. 
Kada jiem bus teismas?

— kada tarptautiniam teis
mui bus. išduoti dar likę tarp 
gyvųjų atsakngiausi už Lietu
vos masinius žudymus ir nusi
kaltimus prieš taiką?

O jų vardai: — Nikita Chruš
čiovas, Vlačeslav Molotovas, Se- 
rovas, Suslovas.

rengėjai buvę “hitlerininkai" ir 
“žudikai”.

Trečia, toki jautrūs pasirodę 
Amerikos paskelbtos “pavergtų 
tautų savaitės” ‘ idėjai, bolševi
kai dabar girdi apie šen. Ku- 
chel ir kitų akciją, kad Kon
gresas priimtų rezoliuciją kelti 
Lietuvos bylai Jungtinėse Tau
tose. Tad ir stengiasi tuos lietu
vius pristatyti dabar kaip “ka
ro nusikaltėlius”.

Kad lietuviam kaltinti pasi
rinko “masines žudynes” — tai 
galimas daiktas norėdami prisi
taikyti prie Vakaruose atgijusio 
žydų klausimo ryšium su Eich- 
manno byla. Bolševikai nori ro
dytis, kad ir jie Baltijos kraš
tuose tęsia Eichmanno bylą.

CHRUŠČIOVAS NAUJOJE RO
LĖJE; Okmergės piliečių valios 
reiškėjas...

Jungtinės Tautos per pusant
ros dešimties metų naudojosi 
pagarba be rezervų. Pereiti me
tai, o ypač šiemetiniai, atnešė 
vis Stipresnės kritikos ir nusi
vylimo. Nuo pernai New Yorko 
spaudoje JT ne kartą buvo į- 
vertintos kaip “cirkas prie East 
River upės”, kaip “Dis-United 

. Nations”.
“Kelias, kuriuo jos (JT) ei

na, mane stebina. Netrukus jos 
virs organizacija, kuri nieko 
bendra neturės su organizacija, 
sukurta San Francisco ... Ge
neralinė asamblėja virto veid
mainiavimo šventykla“.

Tuos žodžius prieš trejetą sa
vaičių kalbėjo ne kas kitas, 
kaip Jungtinių Tautų asamblė
jos pirmasis pirmininkas 1946 
Henry Spaakas. •

Kas toje ' organzacijoje ne
gerai?

The Tablet nukreipia žvilgs
nį į JT narius. Pereitais me
tais, sako, buvo priimta 13 nau
jų narių. Tarp jų yra toki var
dai, kaip Kamerūnas, Togo, Up- 
per Voltą, Dahomey, Nigerija. 
Gabon, Chad. Kongo. Jos vi
sos yra vakarykščios kolonijos. 
Daugely jų tėra sauja išsimoks
linusių žmonių, pažįstančių val
dymo tvarką, žinančių, kas yra 
valstybė. Ir šitų valstybių, ku
rios yra valstybės nebent tuo, 
kad valdovai vadinasi tais pa
čiais vardais kaip Amerikoje. 
Europoje — prezidentais, mi- 
nisteriais, šitų valstybių balsai 
turi lemti pasaulio tvarkymo 
reikalus.

D. Lawrence (NYHT) nukrei
pia žvilgsnį į teisę ir teisin
gumą. kuris virto chaosu pa
čiose Jungtinėse Tautose, nors 
jos ir skelbia ehartas apie tei-

HAMMARSKJOLDAS: Jung
tinių Tautų stiprybės ir men

kystės simbolis.

Autorius rodo pirštu ir į pa
čios Amerikos dvilypumą: net 
Jungtinių Valstybių vyriausybė, 
kuri tariama, yra draugas pa
vergtų ir nuskriaustų pasauly, 
atrodo, yra pasirengusi suma
žinti pastangas Vengrijai išlais
vinti ir eventualiai išimti tą 
klausimą iš Jungtinių Tautų 
darbų tvarkos.

★

Balsai ir kritika gausėja ne 
dėl to, kad Jungtinės Tautos 
būtų jau ne ta pati organiza- 

. cija. kuri buvo sukurta San 
Francisco. kaip skundės Spaa- 
kas. Organizacija ta pati, tik ji 
stipriau augina ten pasėtos sėk
los daigus. — Jungt. Tautom 
pradžioje buvo uždėta patraukli 
aureolė — saugotojo taikos, 
laisvės, teisės tarp valstybių ir 
žmonių. Tokia aureolė buvo jos 
chartos ir deklaracijos. Bet po 
aureole buvo praktinis reikalas 
— siekimas valdyti pasaulį. Nei 
viena Amerika nei viena Rusi
ja to negalėjo daryti. Buvo su
kurtas kolektyvas, kuriame bet
gi privilegjuota vieta teko Ru
sijai. Ji tik viena Jungt. Tautų 
organizacijoje gavo tris balsus.

sės. Nurodo naujausią Portuga- ° visos kitos po vieną. Ji tik 
lijos pavyzdį. Girdi, Jungtinių 
Tautų saugumo taryba nubalsa
vo svarstyti Portugalijos admi
nistravimą Angoloje, kuri yra 
Portugalijos provincija Afriko
je. vadinas, visiškai yra jos 
vidaus reikalas. Bet pačios J. 
Tautos, iš kitos pusės, nesiėmė 
iniciatyvos pabalsuoti, kad nu
tartų ištirti, kokiu būdu Ven
grija ir kiti rytų Europos sa
telitai yra valdomi Sovietų, ku
rių kariuomenė yra užėmusi 
daugelį sričių ir prievartauja 
vietos vyriausybes.

viena daugiau už kitus naudo
jasi privilegija būti nekritikuo
jama. nepasmerkiama, o jei ir 
pasmerkiama, tai be jokių sank
cijų. Tokios privilegijos netu
rėjo nė Amerika. Jai teko viena 
privilegija — apmokėti didžią
ją dalį JT sąskaitų. t

Tokia užuomazga buvo palan
ki augti Juntginėse 
Maskvos įtakai.

Tautose

ADENAUERIS LAIMĖJO
Vokietijoje šiaurės Westfali- 

joje ir žemutinėje Saksonijoje 
savivaldybių rinkimus kovo 19 
Adenauerio partija CDU laimė
jo prieš socialdemokratus. Tai 
jau paskutiniai rinkimai prieš 
parlam. rinkimus, kurie bus 
rugsėjo mėn. šiuo metu stiprė
ja rinkiminė kova dėl parla
mento. Propagandos sumeti
mais Adenauerio konkurentas 
Brandt dabar lankosi Ameriko
je Jis čia užtikrino, kad Vokie
tija ir socialistam laimėjus eis 
su Vakarais.

— Teisingumo departamen
te* pradėjo tirti maisto, pieno, 
mėsos, vaistų kainas, ar jos nė
ra perdaug išpūstos.

GOMULKA: Jie kalti, 
nes klauso Vatikano 
direktyvų.

GYVYBE ESANTI IR SALIA 
ŽEMĖS?

Meteoritą, kuris 1864 nukri
to Prancūzijoje, dabar tyrinėjo 
du Fordhamo chemikai. Jie ko
vo 16 paskelbė, kad radę me
teorito sudėtyje elementų, ku
rie žemėje yra reikalingi gyvai 
būtybei. Abudu įsitikinę, kad 
meteortas turėjo ateiti iš to
kios vietos, kur esama gyvy
bės.

Kas kalbėta tarp Rusk ir Gromyko
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk šeštadienį kalbėjosi su 
Sovietų min. Gromyko 5 valan
das. Daugiausia buvę kalbama 
dėl Laos. Rusk pareiškęs, kad 
Sovietų tebesitęsianti parama 
Laos sukilėliam prives prie, di
desnės įtampos. Amerika turi 
taip pat duoti pagalbą. Ji jau 
sustiprino technikų kadrą iš 
100 iki 250. Gromyko atsakymą 
duos, susisiekęs su Maskva.

Antradienį jau prasideda vėl 
derybos dėl atominių bandymų 
draudimo.

TARP AMERIKOS IR 
MASKVOS:

Iš Amerikos pusės:

Vyriausybė nutarė nebesulai
kyti sovietinės propagandinės 
literatūros, kuri siunčiama į A- 
meriką ne uždarais vokais. Bu
vo sulaikoma 11 metų. Kasmet 
iki 15 miljonų egzempliorių 
brošiūrų, laikraščių, žurnalų.

— Jungt. Tautos kovo 
74 balsais pasmerkė Pietų 
rikos rasinę politiką. Pietų 
rika atmetė JT kišimąsi į 
vidaus reikalus^

Ateitis? Amerikoje 
apie reikalą organizaciją refor
muoti. Bet apie tai kalbama ir 
Maskvoje. Pastarosios tikslas — 
kad aname kolektyve dominuo
jantis ir sprendžiantis balsas 
galutinai būtų Maskvos. Jei 
šiandien ji tegali sukliudyti 
sprendimus savo veto, jei jau 
gali pasiremti ir balsavimu tų. 
kuriuos minėjo The Tablet', tai 
ateity Jungtinės Tautos turėtų 
virsti pasaulio parlamentu kaip 
Sovietų Sąjungos vyriausioji ta
ryba. kurioje Maskvos bosas pa
sako kalbą, o susirinkusieji pa
remia ir paploja. Juo daugiau 
tokiame kolektyve bus neišma
nančių. juo lengviau jis paval
domas.

kalbama

BALSAI DEI SOVIETŲ AKCIJOS PRIEŠ PABALTIECIL'S
Sovietai prieš Kaiv
Sovietų radijas iš Talino puo

lė Estijos gen. konsulą Kaiv ry
šium su valstybės sekretoriaus 
laišku, kuris buvo Kaiv atsiųs
tas dėl Estijos nepriklausomy
bės sukakties. Radijas aiškino, 
kad Kaiv nieko neatstovaująs.

Estų pareiškimas dėl bylos
Eltos žiniom. Estų tautinės ■ 

tarybos pirmininkas A. Rei 
Stockholme pareiškė, kad estų 
bylom Sovietai nori mesti šešė
lį estų politikam, kurie Vaka
ruose stengiasi demaskuoti So
vietų politiką Estijoje. Estam

■ * keliama byla yra neteisinga, nes 
’ ją kelia okupacinė valdžia, kuri 

pati yra vykdžiusi panašius ma
sinius nusikaltimus. Tarptauti
nės įstaigos, sako Rei. turėtų 
tuos nusikaltimus ištirti.

Švedų spaudos laikysena
Į trijų estų teismą Taline So

vietai buvo atgabenę 40 užsie
nio žurnalistų. Kai kurie užsie
nio spaudos atstovai pastebėjo 
savo pranešimuose, kad jie ge
rai moka skirti kaltę tų, kurie 
dalyvavo žudymuose, nuo egzi- 
lų, kurie siekia savo kraštui 
laisvės.

Skandinavų spauda, kaip pra-

nešė Eltos korespondentas, pa
sielgė apdairiai. Pirmom die
nom pranešimai iš Talino buvo 
dedami be komentarų, kaip 
juos paleido Sovietai iš Talino. 
Paskui buvo sustota visai pra-

nešinėti apie bylą. Pagaliau dė
jo jau kritiškus atsiliepimus. 
Tik komunistų laikraščiai skel
bė politinius pabėgėlius bude
liais. o tautinius komitetus šni- 
pinėjmo centrais.

Papirkinėjo krepšinio žudikus
New Yorke kovo 17 suimti 

du sukčiai, kurie papirkinėjo 
universitetų krapšinio komandų 
žaidikus. kad jie pralaimėtų.

16 
Af- 
Af- 
jos

Taip buvo papirkinėjami Con- 
necticut ir Seton Hali universi
tetų komandų kai kurie žaidi- 
kai. New Yorke jau paaiškėjo, 
kad trijų kolegijų komandos 
buvo įveltos Į tą aferą. Visa
me krašte, spėjama, tokių ko
mandų bus 15-20. Ištirta, kad 
Connecticut komandos žaidikui 
buvo duota 1.500 dol.. Seton 
Hali — 1,000.

AFRIKOJE
— Kongas paskelbė, kad po 

2-3 savaičių leis sugrįžti J. Tau
tų kariuomenei į Matandi uos
tą. — Gizenga paskelbė, kad 
nepripažįsta Kongo lyderių su
sitarimo dėl Kohgo valstybių 
konferencijos. .

— Angoloje teroristai nužu
dė per 30 baltųjų. Portugalija 
kaltina, kad tai teroristų, perė
jusių sieną, darbas.

SOVIETAI IR AFRIKA
Sovietai padidino radijo pro

pagandos valandų skaičių Af
rikai. Sausio pabaigoje buvo po 
121 valandą per savaitę. Pro
gramas duoda anglų, prancūzų, 
portugalų ir afrikiečių kalbom. 
Tam panaudoja ir Maskvoje 
esančius Afrikos studentus.

RYŠIAI SU VENERA
Kalifornijos radaro stotis ko

vo 10 paleido signalus į Vene
rą. Po pusšeštos minutės kita 
antena sugavo aiškius radaro 
garsus, atėjusius nuo Veneros. 
Bandymai pakartoti dar kovo ba rengia perversmą San Sal- _____________ ________________
14, 15. Nuo Veneros iki žemės vadore, paremdama San Salva- . ręs su Laos vyriausybe baigti kos Balsui reikalingas perdavi- 
35 milijonų mylių.

, — Gromyko kovo 16 parei
kalavo JT sesijos posėdžio Kon
go reikalam.

— San Salvadoras kovo 18 
paskelbė dokumentus, kad Ku-

doro komunistus.

— Maskva pasikvietė Laos 
buv. min. pirmininką Souvan- 
na Phouma. kuris buvo susita- Amerika žada pastatyti Amen-

Jei šiandien stiprėja kritika, 
tai dėl to, kad akys nustoja 
matę tik aureolę; jos vis labiau 
išvysta, kaip aną aureolę nu
stelbia pro ją prasikalęs diegas 
tos sėkloj, kuri buvo sugalvo-

— VokMijo. užsienių reik. * ****** ir P“*'* 
min. Brentano Foreign Affairs rancisco.
žurnale pasisakė už Amerikos 
vadovavimą Atlanto paktė ir 
prieš de Gauile siūlomą Ameri
kos — Anglijos — Prancūzi
jos politinį direktoriatą.

— Ispenja kovo 18 paskel
bė. kad Maroko nereguliari ka
riuomenė rengiasi užgrobti Is
panijos Saharą. Ispanija pasiun
tė 1.000 parašiutininku.

— Castro vėl reikalauja, kad
Jungtinės Tautos ištirtų Ameri
kos rengiamą agresiją rpieš Ku-,
bą (geriau padarytų J. T. nu- stovu Konge paliko indą Day 
tardamos ištirti Castro pamiši- ai, nors Kongas reikalavo jį pa- 
mo kaipsnį!). keisti.

—Albanijoje paaštrėjo kon
fliktas tarp Kinijos ir Rusijos 
komunistų įtakos. Albanijos ka
riuomenėje įvykdyti gausūs va
lymai — suimti "Albanijos iš
davikai”. Tokiais vardas vadi
nami tie. kurie buvo linkę į 
Maskvą. Maskva ir jos sateli
tai imasi ūkinės presijos prieš 
Albaniją. Kinija stpriai ją re
mia.

pilietinį karą. mo stotis į Afriką 1963.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS ROMOJE

Ar žinai, kad gali būti tarp užmuštų

Per

nuoširdžiai susirūpinę tuo ga
nytojišku uolumu, kuri jis ne
siliaudamas reiškė sunkiose są-

50 proc.. o nuvažiuotų 
skaičius padidės dvigu-

"Yra tiesa, — kalbėjo prof.

DARBININKAS 1961 m., kouu-21 A, nr.

Amerika eksportavo Rock’n Roll ir koegzistenciją
KAPITALISTAI, VIENYKITĖS!

Enrico Mattei — italas. Jis 
laikomas Italijoje naftos kara
lius. Savo ūkine įtaka užkuli
siuose jis turįs daug reikšmės 
ir Italijos politikai su užsie^ 
niais. Paskutiniu metu jis už
simojęs megzti didelius biznius 
su Sovietais. Su jais projektuo
jąs nutiesti vamzdžius iš pietų 
Rusijos į šiaurės Italija — per

Kaip Italijos kapitalistai nori koegzistuoti sti Maskvos 
komunistais ir dengias Amerikos pavyzdžiu

- ; • ■ ' ' S . * - • -į-. -

visą pusę Europos. Vamzdžiais 
tekėsianti rusiška nafta. Pigi 
nafta. Ji aprūpinsianti Europą, 
išstumdama Amerikos naftą.

Tai padidintų Mattei kapita
lus. Sovietai džiaugtųsi padidi
nę ir savo politini svorį. Są-

moningai ar nesąmoningai — 
vertina Die Weltwoche — Mat
tel virsta Maskvos talkininku. 
Tačiau kas jam galės prikaišio
ti, kad jis. kapitalistas ir demo
kratas, varo biznį su komunis
tais. Amerikos multimilijonie
rius Eaton seniai bendradar
biauja. Amerikos ir kiti kapita
listai seniai investuoja savo 
kapitalus Sovietų Sąjungos ūki
niam gyvenimui pastatyti ant 
kojų. Kai kurie ir filosofuoja: 
pakilęs standartas, ūkinė gero
vė Sovietuose atitrauks jos pi
liečius nuo komunizmo ...

Ana teorija tik pasiteisini
mas, o iš tikrųjų tai giminys
tės trauka: Vakarų kapitalistas 
.nori bendradarbiauti su Rytu 
kapitalistu, nors vienas yra pri
vatinio, antras valstybinio kapi
talizmo atstovas.

vincijos tarybos sudarymas, šia 
kryptim einant toliau turėtų bū
ti naujas žingsnis — įsileisti 
Nenni socialistus, taigi faktiš
kai ir komunistus, į valstybės 
vyriausybe.

* i
JEI TAIP—SUDIEU PARTIJAI!

FLORENCIJA. Italija.

dabar žiauriai yra Sovietų Ru
sijos prispausta. Priminė vysk. 
J. Steponavičiaus areštą. Užsi
minęs apie kolonializmą, pa
reiškė: "Jei kolonializmas turi 
būti pasmerktas, jis privalo bū
ti pasmerktas visur". Taigi ir 
Sovietų Rusijos kolonializmas. 
Toliau kalbėjo apie Vakarų vie
nybės reikalą ir kovą su prie
šu, kuris graso visų laisvei.

“Sukimo į kairę” krypčiai 
reiškiasi ir pasipriešinimas. Ne 
tik popiežius pasmerkė tuos, 
kurie, bendradarbiaus politiko
je su komunistais ar jų talki
ninkais. Ne tik liberalai su sa
vo lyderiu Malagodi varosi 
prieš bendradarbiavimą su Nen- 
ni socialistais. Kai kurie įta-' 
kingi krikščionys demokratai 
nepatenkinti savo partijos na
rių provincijoje politika. Tokis 
Durand de la Penne, parlamen
to atstovas, pasitraukė iš par
tijos. Padarė tai protesto ženk
lui prieš partijos susidėjimą su 
Nenni socialistais Milane, net 
laužant pažadus, duotus rinki
mų metu. Dar svarbesnis fak
tas, apsaugos ministeris Andre- 
otti. kuris laikomas De Gasperi 
idėjų tęsėju, pareikalavo: parti
jos taryba turi aptarti ir su
stabdyti tolimesni riedėjimą i 
kairę. Ministeris pirmininkas 
Fanfani pats yra vienas iš va
dinamų kairiųjų krikščionių de
mokratų. Tačiau kylanti viduje 
kova ima ir jį neraminti. O

singa. Italija šiuo metu vienas 
iš Europos ūkiškai prasisieku
sių kraštų. Turėtų pagal teori- ■ 
ją mažėti komunistų skaičius 
ir reikšmė. Faktas betgi prie
šingas — pakilusios gerovės 
metu Į komunistinius socialis
tus, o sykiu i Maskvą labiau 
ima svirti jų atkakliausi prieši
ninkai.

Rock ’n Roll importas iš 
Amerikos Europoje davė kė
džių laužymą ir muštynes su 
policija. Koegzistencijos impor
tas žada muštynes tarp parti
jos draugų. GARDO ežeras Siaurės Italijoje.

ŠVEICARŲ SPAUDA APIE VYSK. J

Romoje šiemet Vasario 16 
minėjimas buvo ypatingai gau
sus ir reikšmingas. Minėjimas 
įvyko Sant’Angelą Marici Ins
tituto patalpose, miesto centre, 
vasario 19. Mišias aukojo kar
dinolas Giuseppe Pizzardo. Jis 
perdavė šv. Tėvo sveikinimo 
telegramą, pasirašytą Vatikano 
valstybės sekretoriaus kardino
lo Tardini. Telegrama tokia: 

"Tėviškai priimdamas Lietu- 
I’“'0'* T G. Martino.

no rnnles >r .ihk.mybes parMs- Itrtinai ima viriu> fa,, taip 
kima. Šventasis Tėvas maldauta »• , j -, . • • .. . . _ yra tiesa, kad žmogaus pareiga
globos mylimiausiems .sūnums, .. .. . . L-x. ■3 yra veikti, kad butu palengvin-ragindamas juos ištverti nuo- ' .... . ..„. . .. .... ... ta ir pagreitinta jos pergale .latineje maldoje ir suteikdamas
visiems dvasią stiprinantį apaš- Minėjime dalyvavo daug Va

tikano aukštųjų dvasiškių ir 
Italijos valdžios pareigūnų. Ita
lijos vyriausybei atstovavo mi- 
nisterio pirmininko» pavaduoto
jas šen. Girardo. X’žsenio vals
tybėm atstovavo 8 diplomatai. 
Svarbesnieji minėjimo momen
tai perduoti Italijos radijo ir 
televizijos. Plačiai rašė spauda. 
Maskvos radijas ir spauda atsi
liepė pasipiktinimu ir puolė 
prof. G. Martino Italijos vy
riausybę.

Minėjimas buvo suruoštas I- 
talijos LB krašto valdybos, ku
rios pirmininku yra kun. V. 
Mincevičius. Jis ieško mecena
tu, kas galėtu paskirti 200 do-

POLITIKAI, PRALENKITE 
AMERIKA!

Italijos demokratų dalis spar
čiau suka į komunistus ir 
vidaus politikoje. Ir vėl sau pa
vyzdžiu jie nurodinėja Ameri
ką. Tik perėmė Kennedy val
džią, italų- kairiojo sparno de
mokratai — toki kaip La Pi
ras. Carandinis. Reales — ėmė 
argumentuoti:

"Kennedy yra katalikas ir
♦kairysis politikas; jis atstovau- jįs norėtų vidaus sugyvenimo 
ja daugiau ar mažiau panašiom 
pažiūrom kaip mūsų kairieji 
krikščionys demokratai/ taigi 
Italijai yra laikas užsienio ir 
Vidaus politikoje prisiderinti 
prie naujos krypties ir pasukti 
i kairę".

Tai nėra tik žodžiai. Vidąus 
politikoje vienas iš “sukimo į

• ». . kairę” ženklų buvo savivaldybių
aisve ga- sudarymas Milane. Flo

rencijoje. Genujoje. Ten susi
tarė krikščionys demokratai su 
kairiaisiais Nenni (Stalino lau
reatas) socialistais. Tuo pačiu 
keliu dabar eina Sicilijos pro-

ir ramybės, kad galėtų įvykdy
ti savo socialinių' reformų pla
nus.
ITALIJOS PAVYZDYS DEMAS
KUOJA: TEORIJA GRAŽI, DE
JA, KLAIDINGĄ

Italijos vyrai, teisindamiesi, 
kad jie seka . ’ rikos pavyz
džiu. patys virto1 . kal
bančiu, kad Amerikoje popu
liari teorija yra klaidinga. Teo
rija. kad reikia tik sukurti ūki
nę gerovę, pakelti gyvenimo 
standartą, ir dings komunizmo 
grėsmė, nepasirodė esanti tei-

Dirva kovo 6 pakartojo švei
carų Journal de Gene ve laik
raščio informaciją, vardu "Va
tikanas susirūpinęs bažnyčios 
likimu Lietuvoje". Informacija 
labai detali ir, atrodo, remia
si gerais šaltiniais.

Prisiminęs, kad visoj Sovietų 
Sąjungoje katalikų bažnyčia 
praktiškai jau yra likviduota, 
palikusi tik viena bažnyčia Mas
kvoje, kuri yra aptarnaujama 
amerikiečio kunigo ir yra skir
ta diplomatam, — laikraštis sa
ko apie Lietuvą:

“Vienintelė išimtis iš bend
ros taisyklės ligi šiol buvo Lie
tuva, kur Romos tikinčiųjų yra
gyventojų dauguma. Bet, anot, lentingieji sluoksniai net buvo 
“Osservatore Romano”, vienin
telis pareigas eiti pajėgus Lie
tuvos

SPAUDA

no Vilniuje, kukliame, pusiau 
sugriautame, darbininkiškame 
name. Nuo 1956 metų, kada jis 
buvo Įšventintas, šis vyskupas 
negalėjo niekur išvykti be spe
cialaus leidimo ir be privalomo 
“angelo sargo” — komunisto 

palydovo. Vienas dalykas jam 
nebuvo draudžiamas, tai nueiti 
pėsčiam į savo bažnyčią, kur 
jį tačiau slaptosios policijos 
agentai irgi sekė pažingsniui.

‘‘Bet, nepaisant tos nuolati
nės priežiūros, monsinjoras Ste
ponavičius nė kiek neliko ne
veiklus. Romos kurijos kompe-

taiikiškąjį palaiminimą".
'Kardinolas savo pamoksle iš

reiškė viltį, kad “skaidri lais
vės saulė vėl pakils virš jūsų 
tėvynės ir kad galėsite su 
džiaugsmu grįžti pas savo myli- 

' muosius brolius tęsti toliau sa
vo nenuilstamą kultūringos bei 
giliai tikinčios tautos istoriją".

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė prof. Gaetano Martino, 
buvęs užsienių reikalų ministę- 
ris ir Italijos delegacijos Jung
tinėm Tautom pirmininkas. Sa
vo kalboje atpasakojo Lietuvos 
istoriją: kaip lietuvių tauta 
gražiai laisvai valdėsi, kokios 
galybės buvo pasiekusi, kaip iš
tvėrė caristinę rusų okupaciją ler. išspausdinimui atskira kny- 
kaip kultūringai tvarkėsi Ne- gele prof. G. Martino kalbos 
priklausomybės laikais ir kaip (sn)

Vienas iš penkių automobi
listų pernai turėjo automobiliu 
katastrofas.

1960 susisiekimo nelaimėse 
žuvo 38,200. arba vienu pro
centu daugiau nei prieš metus. 
Sužeistų kasmet esti po 4.700. 
000.

Nuo 1901, kai pradėta važi
nėti automobiliais, žuvo dau
giau kaip 1.250.000. Tai dvigu
bai didesnis skaičius, nei žuvo 
per tą laiką visuose karuose.

Per paskutini dešimtmetį ka
tastrofų buvo 100.000,000 ir 
jose sužeista sunkiai 13.500. 
000. dvigubai daugiau sužeista 
lengvai. Nuostolių — prie kiek
vieno galono gazolino reiktų

dar pridėti po 12.5 cn. katas
trofų kainos.

Dabar Amerika turi 74 mil. 
automobilių. Tai du trečdaliai 
rišo pasaulio automobilių, nors 
Amerikos plotas yra tik 5 pro
centai žemės ploto.

1975 Amerikos keliuose, ku
rių bendras ilgis yra 3.5 miL 
mylių, automobilių skaičius pa
didės 
mylių 
bai.

artimuosius ketveris me
tus vienas iš vienuolikos Ame
rikos gyventojų bus užmuštas 
automobilių katastrofose. Nuos
tolių per tuos metus bus už 
20 milijardų.

vyskupas tapo suimtas.

KRYŽIUS tarp rugių. Atvirukas atsiųstas iš Lietu-

ištremtas ir nusmerktas į pri
verstinę gyvenvietę miškuose 
paskendusiame miestelyje, ši 
griežta bausmė yra paskirta 
monsinjorui Juliui Steponavi
čiui, apaštališkajam adminis
tratoriui Vilniaus ir Panevėžio 
vyskupijų, kurios apima apie 
600,000 tikinčiųjų. Apie 50 me
tų amžiaus, šarvuotas retu tak-

. tingumu ir kantrumu, jis gyve

BALTOSIOS mokytojo pamoka juodukam Leopolduilleje. Konge.

STEPONAVIQIŲ
lygose. Iš tikrųjų, jaunas vys
kupas įstengė kartas iš karto 
aplankyti savo parapijas ir ku
nigus. Jam pavykdavo kartais 
aplankyti net kaimynines vys
kupijas, stokojančias kunigų ir 
reguliarios bažnytinės organi
zacijos. Nes Telšių apaštališka
sis administratorius monsinjo
ras Maželis — šiandien vienin
telis neištremtas Lietuvos vys
kupas — yra ištiktas sunkios 
ligos ir negali atlikinėti jam 
tenkančių pareigų. Jo du dar 
gyvi kolegos — būtent monsin
joras Matulionis, Kaišiadorių 
ordinaras, ir monsinjoras Slat- 
kevičius, jo pagelbimnkas, yra 
nusmerkti į priverstines gyven
vietes be jokio sąlyčio su iš
oriniu pasauliu. Taigi, monsin
joras Steponavičius, dabar nu
šalintas iš savo vietos, ligi šiol 
buvo vienintelis Lietuvos vys
kupas, dar galėjęs rodyti tam 
tikro veiklumo”.

Priminęs, kad komunistų par
tija infiltravo į kunigų semina
riją penkis agentus, laikraštis 
iškelia, jog vyskupas negalėjo 
eiti toliau į kompromisus ir ko-
munisfų šventinti į kunigus:

“Taigi jis verčiau pasirinko 
tremtį, negu išdavimą, nors tu
rėjo savo aveles ir savo kuni
gus palikti lengvai nenumato
mam likimui”.

Kodėl vyskupą Steponavičių 
ištrėmė tik į Žagarę, ne į Si
birą?. Laikraštis atsako:

“Norėdami išvengti tikėjimų 
kankinių sukūrimo, jie nebetre- 
mia į Sibirą ar už šiaurės po
liarinio rato. Internavimas izo
liuotame miestelyje daug geres
nis dalykas. Net pastogė ir 
maistas esti užtikrinti tiems “vi
daus tremtiniams” iš baimės, 
kad jų galima mirtis nesukeltų 
masių pasipiktinimo”.

VISUS KVIEČIAME TALKON
Nėra jokia paslaptis, kad lietuvių laikraščiai sunkiai 

tesiverčia ir kiekvienais metais netenka senų skaitytojų. 
Naujų nedaug beatsiranda, nes mūsų jaunimas vis daugiau 
nupranta nuo lietuviško žodžio. Galima jį išlaikyti tik ben
drom pastangom. Ir reikia išlaikyti, nes kitaip nebūtume 
verti savo tautos.

Spauda turi didelės reikšmės lietuviškumui palaikyti, 
tai reikia, kad ir ji būtų palaikoma. Kai senųjų skaitytojų 
gretos retėja, turėtų jas papildyti naujos. Kitaip laikraščiai 
nebeišlaikys, o drauge susilpnės ir visas mūsų lietuviškas 
darbas.

DARBININKO administracija, kuri visaip stengiasi, kad 
laikraštį išlaikytų ir jo nebrangitų, negali to padaryti viena. 
Ji prašo visų talkos. Prašo jai padėti dvejopu būdu: laiku 
atsilyginti už laikraštį ir patelkti naujų skaitytojų. Atsily
ginimas sumažina nereikalingas paraginimų išlaidas. Nauji 
skaitytojai atsveria senus mirusius skaitytojus. Pernai to 
išlyginimo buvo pasiekta. Turime vilties, kad bendra mūsų 
talka padės tai padaryti ir šiemet.

Nuo kovo 9 iki balandžio 9 — ligi DARBININKO vaka
ro New Yorke — labai prašytume Įsijungti į DARBININKO 
platinimą. Tuo metu DARBININKO administracija daro di
delę nuolaidą naujiem skaitytojam. Kas užsisako visiem 
metam, moka tik 5 dol. Kės užsisako ligi 1961 metų pabai
gos, moka 4 dol. Kas užsisakytų ligi 1962 metų pabaigos, 
temokėtų 8 dol.

Kviečiame ta nuolaida pasinaudoti; užsisakyti, pasiūly
ti kitam arba užsakyti dovanų. Būtų labai malonu, jei 
DARBININKO vakare, kai bus minima dešimties metų jo 
leidimo Brooklyne sukaktis, galėtume pranešti, jog DAR
BININKAS tebeauga skaičiumi. Prašome ir laukiame visų 
talkos!

DARBININKO Administracija 
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, New York



Vakarę valstybės dabar turi 
didelį rūpestį su Sovietų Rusi* 
ja ir jos satelitais bei talkinin-
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vykdant vakariečiam ūnžinie- 
riam. Atsirado milžiniški trak
torių fabrikai Stalingrade (Ca- 
rycine). Amerikiečiai pastatydi-
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piktai grūmoja, karingai žy- 
griuoja į prtekį, stato kaskart 
didesnius reikalavimus, kad pa
vergtų dar nępavtrgtus. Iš kur 
kilo ir kuo remiasi bolševiki- 

kio nes Rusijos veržlumas, pasiti
kėjimas savimi, gyrimasis savo 
pranašumu ir grasymas palai

dot visus, kas nenusilenks?
Kas išugdė tokį agresyvų, tokį 
piktą ir tokį kerštingą Vakarų 
priešą?

Tam klausimui ‘paaiškinti 
Wsrner Kellsr, vokietis, para-' 
šėL.452 puslapių knygą, pava-

Kas gelbėjo ir |oje

Spaudos reikšme mūsų laikais
Spaudos rsilcšmė mėty lai- dingą, bet po visu tuo danga- _ 

kais nėra sumažėjusi, nors pla- lu, žiūrėk, ir prasikiša smūgis / dintą "Osf minus W«st — 
..................* - ................... .. - - - . . —........................... Nuir <Rytai be Vakarų — Nu-čiai išplito? radijas ir televi- Lietuvos laisvinimo bendrai ak- 
zija. Abudu yra geri itforma- cijai.Lietuvių spaudos uždavi- 
cijos pagelbininkai. Radjas 
greitai praneša svarbesnes pa
grindines žinąs. Televizija dar 
parodo jas vaizdu. Bet nei ra
dijas nei televizija negali duo
ti gausiai žinių ir jas plačiau 
apibūdinti. Tai yra spaudos už
davinys. Spauda ne tiktai in
formuoja, bet ir formuoja vi
suomenės nusistatymą. Įvairių 
krypčių laikraščiai duoda re
dakcijos, savo bendradarbių ir 
skaitytojų pažiūras vienu ar ki
tu klausimu. Mūsų laikais tai 
labai svarbu, kada yra tokia į- 
tempta kova už tiesą ir lasvę. 
Pavyzdžiui, ką vienas laikraštis 
arba vienas jo įtakingas bend
radarbis gali padaryti, rodo di
dysis amerikiečių laikraštis 
“The New York Times”, ku
riam teisingai prikišama, kad 
per jį Kuboje gavo “darbą” 
Fidei Castro. O kiek laikraš
čių paskatina į kitokį dar dar
bą: nemoralinį, priešameriki- 
nį, preškrikščionišką, o mūsų 
dar atžvilgiu — ir priešlietu- 
višką?

nys mūsų visuomenę apie tai 
informuoti ir organizuoti kovą 
be jokių nuolaidų

*
Sovietai, kurie siekia palenk

ti savo “tiesai” ir savo val
džiai, spaudai skiria labai dide
lės rėikšmės. Maskvos politbiu- 
ro dar 1939 buvo pareikšta: 
“Spauda turi galimybę tą ar 
kitą tiesą tuojau padaryti dau
gumos nuosavybe, užtat ji yra 
stipresnė net už propagandą 
žodžiu”. Ir mes gerai žinome, 
kaip tos sovietinės “tiesos” vi
sokiais keliais ir būdais kala
mos žmonėm į galvas, kad virs
tų jų “nuosavybe”, kad imtų 
galvoti, kaip Maskva galvoja.

Ir dar vieną uždavinį bolše
vikinė spauda sau stato. Didžio
je sovietų enciklopedijoje 
(1947) parašyta: “Sovietų spau
da nėra aprašomoji, informuo
jamoji, bet organizuojamoji ir 
agituojamoji”. Taip reikia su
prasti kiekvieną leidinį, prie 
kurio tik sovietai prikiša na
gus, jį paskatina, palaiko arba 
inspiruoja. Nebūkime niekada 
naivūs, kad tai daroma kitų 
tautų naudai, nors tai būtų da
roma ir kitu rankomis.

*
Darbininko skiltyse pralysti 

betkokiai sovietinei propagan
dai nėra galimybės nuo pat 
šio laikraščio pradžios. Kova

lis). Kleista šių metų pradžio
je Vokietijoje, Muencbene. Au
torius prieš tai pagarsėjo savo 
knyga “Biblija vis dėlto turi 
teisybę” (Die Bibel bat doch 
recht). ši pirmoji knyga buvo 
sutikta labai palankiai ir grei
tai išpirkta. Antroji kritikos 
sutikta vėsiai, su tam tikru ne
pasitenkinimu. Vokietis Anton 
Boehm, rašąs knygų apžvalgas 
katal. savaitraščiui “Rheini- 
scher Merkur”, kuris remia kan 
clerio Konrado Adenauerio po
litiką, nurodo priežastį: “Pasi
juntama nejaukiai ir nemalo
niai, jeigu tiesiog pasakoma 
gryna tiesa” (1961 sausio 27). 
O tiesa beveik tokia, kaip šv. 
Rašte: negali pigiai jos paneig
ti. Tad ir nemalonu!

AŠ TAVę NEPAŽĮSTU!
Pasitaikydavo, kad Lietuvoje 

tėvas susipykdavo su sūnum. 
Varydavo iš namų ir ūkio sa
kydamas: “Eik iš mano akių! 
Aš tavęs nepažįstu!”. Motina 
užsistodavo: “Ką gi tu čia, se
ni, išsigalvojai?! Juk tavo vai-

VERGŲ stovyklos Sovietų Rusijoje, žinios surinktos it 14.000 liudfoinkŲ.

kas”. Bet suaugęs vaikas jau 
nebeklausė tėvo ir darė savaip. 
Net kaimynai sakydavo: “Ir iš 
kur toks padauža atsirado? Vi
sai nebepanašus į tėvą”.

Visai nebepanaši, neeuro
pietiška ir nevakarietiška yra 
bolševizmo sistema Rytuose. 
Bet W. Kelleris faktais įrodo, 
kad vaiką, tą padaužą bolševi
ką. pagimdė, išugdė, ant kojų 
pastatė ir sau ant kaklo užko
rė ne kas kitas, o Vakarų Eu
ropa ir Amerika. Kai kas nenori 
su tuo sutikti ir prikiša auto
riui perdėjimą. Bet jis dėsto 
faktus, kaip plaktuku kaldamas: 
ideologija, patyrimas, eksper
tai, darbo jėga, mašinos, išra
dimai, atomu paslaptys — vis
kas iš Vakarę nutekėjo į Ry
tus.

Ką rusai iš to padarė, nėra 
jau nei vakarietiška, 
tiška, o bolševikiška, 
rė savo sistemą ant

tų, padovanotų ir pavogtų pa
grindų. Anton Boehm čia tei
singai pastebi: “Be dvasinės ir 
medžiaginės pagalbos, kurią su
teikė Europa ir Amerika, nebū
tų buvę to pasiekta”, 
kai būtų uždusę savo 
cijos vystykluose.

Bolševi- 
revoliu-

kalingi viskam, kas tik sukasi: 
visom ašim mašinų ir vežimų. 
Be guolių nepajudės iš vietos 
nei fabrikas nei automobilis, 
švedai padėjo įjudinti sovietų 
pramonę į susisiekimą. Bolše
vizmas Rusjoje pradėjo judėti.

Vokiečiai pradėjo jį skraidin-

nei rytie- 
Jie suku- 
pasisavin-

SVEROLOVSKAS, buv. Ekaterinburgas, kur nužudytas caras (Mikalojus 
II 1918 m.

Lietuviam yra labai svarbu 
ginti tiesą ir kovoti ui Lietu
vos laisvę ne tiktai įtakinguo
se kitataučių laikraščiuose. La
bai svarini turėti ir savo stip
rius laikraščius. Jie taip pat 
turi plačiai informuoti ir nu
teikti lietuviškąją visuomene,
kad ji, kiek tik galima, būtų u* Lietuvos laisvę, lietuvybė ir 
vieningesnė bendroje mūsų ko- katalikybė yra mums šventi 
voje su lietuvių tautos priešais, principai. Už tai Darbininkas 
kurių nestinga nė pačių lietu- puolamas ne tiktai senų, atvi
vių tarpe. Nė viena tauta nė
ra apsaugota nuo atkritėlių. iš
davikų, parsidavėlių arba tie
siai puspročių, kurie pagauna
mi priešų propagandai Jie pri
sidengia tolerancija, teise savo 
nuomonę turėti ir pasakyti* de
dasi geriau nusimaną kas lie
tuvių tautai ir jos kultūrai nau-

rų Amerikos lietuvių komunis
tų. bet ir kuriančių naują “te
kėjimą”, kuris perdaug jau ryš
kiai yra pasinešęs tekėti gre
ta tų senųjų Lietuvos okupa
cijos garbintojų.

Palaikyk ir užsisakyk Darbi
ninką! Paremk Darbininko ad
ministracijos paskelbtąjį vaję!

ANGLŲ inžinierių teismas Maskvoje 1933 m. Kaltina proku
roras A. Višinskis.

dens jėgainę Dnieprostroj, o su 
kitų vakariečių pagalba dar iš
augo tokie pramonės milžinai, 
kaip Sverdlovsk Jkur buvo pa
gautas Powers lėktuvas U-2), 
Nižnij Tagil, Kuzneckstorj ir k.

Ko rusai negavo iš inžinie
rių ir ekspertų, išgavo per šni
pus. Buvo leista Vakarų Euro
poje ir Amerikoje (nuo 1933) 
išplėsti Sovietų Rusijos preky
bos atstovybes. Jos atstovavo 
ne prekybai, o šnipinėjimui. An
tai, Rygoje gražiausioje archi
tektūriniu atžvilgiu Alberto gat
vėje buvo dideli niūrūs namai,, 
visada užrakyti geležiniais var
tais. Nors tai buvo prekybos 
atstovybė, bet judėjimas mažas. 
Tai buvo pirmoji pramonės šni
pinėjimo centrinė už geležinės 
sienos — šuolis toliau į Vaka
rus.

DĖDĖS ŠAMO PASLAUGA
Vakariečiai ekspertai buvo į- 

nešę trupinį vakarietiškos dva
sios. Jau subrendusiam bolševi
kiniam bernui ji netiko. Gavęs 
iš Vakarų gerą lazdą, Stalinas 
savo “valymais” išgujo vaka
riečius ekspertus, o savuosius 
iššaudė. Bet bolševizmo mašina 
jau dirbo ir riedėjo. Tik ant
rasis pasaulinis karas — vokie
čių invazija į Rusiją — nuver
tė i griovį. Nebūtų išsikapsčiu- 
si be Amerikos pagalbos. Pa
skolos ir nuomos sutartimi 
(1941 kovo 11) — milijardais 
doleriu — Sovietų Rusija bu
vo išgelbėta. Gavo maisto, gink
lų, mašinų, automobilių. Po ka
ro tuos sunkvežimius vartojo 
lietuviam į Sibirą vežti.

Tiekimas Sovietų Rusijai vi
sokių amerikoniškų gėrybių ėjo 
daugiausia oro keliu iš Great 
Falls, Montanos valstybėje, Ka
nados pasienyje. Čia telkėsi di
delė bolševikų šnipų gengė. 
Diplomatiniais paketais ištisais 
tonais buvo gabenama medžia
ga, sušnipinėta apie JAV pra-

R. PI E VIS

AR ŽODIS BUS
ir zootechnikė Vitalija, ir ... kad vadinu jus vaikais. Tokie 
na, ar maža kolūkyje gerų žmo
nių,. — nutilo tada mokytojas

jūs man buvote, tokie visada 
ir liksite: Šiandien man viena 

gyvenimo 
dienų. Džiaugiasi konstrukto-
džiaugsmingiausių

ri. Vokiečių Junkers firma pa
dėjo statydinti lėktuvų fabri
kus. Pirmasis toks fabrikas va
dinosi “Fifli”. Pirmoji oro su
sisiekimo linija buvo įsteigta 
vokiečių.

VAKARIEČIŲ EKSPERTAI
Iš paskos švedų ir vokiečių mon? ir naujus atradimus. Kas 

skubėjo talkon anglai, ameri- nebuvo paskolinta ir duota, tai 
kiečiai ir kiti vakariečiai. Gi ^v°gta.
Stalinas paskubėjo Lenino “Ne- 
pą” 1928 pakeisti pirmuoju 
“Penkmečiu”: mobilizuotam jė
gom prisivyti Vakarus. Iš Va
karę plūdo inžinieriai, eksper
tai, specialistai darbininkai. 
Pradėjo kilti ir‘augti Sovietų 
Rusijos didžioji pramonė ir nau
ji miestai.

Šaltam Sibire prie Uralo upės fabrikai, išgrobta visa, kas tik 
versmių išdygo Magnitogorsk 
(1930) su geležies ir plieno į- 
monėm. Išdygo plynam lauke 
ant krūvos kaulų kalinių, su
imtųjų ir ištremtųjų, projektus

ŽINDUKAI IR RATUKAI
Vaikai, kol dar yra lopšyje, 

idėjoTfiis nemaitinami. Jie trau
kia pieną iš buteliuko. Bolše
vikų revoliucija savo teroru ir 
nuosavybės griovimu caro lai
kų žindukus (ekonominį gyve
nimą) sugriovė, pieną išlaistė
žemėn, duoną sutrypė žmonių 
kraujo baloje. Badas grėsė ir 
bolševikui ir nebolševikųi. A- 
merika ir Europa gelbėjo, ne- 
statydamos jokių reikalavimų, 
kad terorą sustabdytų.

Leninas, tasai Vakarų Euro
pos marksizmo mokinys ir emi
grantas, pirmomis revoliucijos 
dienomis spiaudęs į Rusiją 
(žiūr. G. Solomon, Sredi Kras- 
nych, Paris, 1930), susigriebė. 
Ir čia jis gali būti' vadinamas 
gudrus ... Yra žinoma jo pa
skelbta 1921- nauja ūkinė po
litika, vadinamas “Nepas (No- 
vaja Ekonomičeskaja Politika). 
Leido smulkią privatinę nuo
savybę žemės ūkyje, pramonė
je, prekyboje. Leido užsienio 
pramonei ir prekybai kurti Ru
sijoje savo skyrius, investuoti 
kapitalą. Rusijos ūkinis gyveni
mas pradėjo atsigauti. Vakarų 
Europos vaikis — bolševizmas 
— išsikapstė iš lopšio ir pra
dėjo jau dviratuku važinėti.

PIRMIEJI BUVO ŠVEDAI
Pasiremdami tuo Nepu, šve

dai pirmieji panort> daugiau 
pralobti. Kad buvo daug susi
krovę turto pirmajam Didžia
jam kare nedalyvaudami, bet 
abiem kovojančiom šalim pa
slaugiai tarnaudami, švedam 
buvo
vietę Rusijoje statė guolię fab
rikus. Guoliai — tokie plieni-

DIDYSIS GROBIMAS
‘Karui pasibaigus ne taip, kaip 

turėjo būti, Vakarai atidavė So
vietų Rusijai didžiausią grobį 
žemių, turto ir ginklų. Anton 
Boehm pastebi: "Tai buvo di
džiausias .grobimas, kokio pa
saulis dar nežinojo". Vokietijo
je ir Mandžiurijoje išmontuoti

galima buvo paimti. Yra netie
sa, kad pagrobtų mašinų dalys 
rūdijo Sovietų Rusijos keliuose 
ir laukuose. Surūdijo nedaug, o 

(Nukelta į 5 psl.)

O netrukus mokykloje įvyko 
iškilmingas abiturientų susirin- rius, sukūręs naują lėktuvo mo- 
kimas. Septynmečiu pavasariu delį, nušvinta staliaus akys, žiū- 
padvelkė jame Lingio auklėti- rint į naują, poliruotą, dažais 
mų žodžiai: kvepiančią spintą, o man laimę

— Baigę mokyklą, įsiparei- suteikėte jūs — mūsų abitu-
gojame eiti dirbti ten, kur la- rientai. Visada ten, kur mes
biausiai reikalingos mūsų jau- reikalingiausi, kur šaukia Tė-
ūos rankos, — tvirtu, bet kiek vyne! Nemanykit, kad aš jau

toks senas — man tik keturias- 
........ . . tė. — Nereikia mums lengvos, dešimt penkeri. Tai ar sutinka-
jam kaip savi vaikai davo jam j galvą, žmrmt jnu. „etimom rankom gunamos te rinku mane savo brigadinin-

y1”5’ mokytojau,mylėtą ^las^- — T( aL^an* laimės: laimę mes norime kur- ku?
Įteikė Gražina mokytojui kas- dien ir mokytojas, bet be tos. u v
puteliu perrištą itaoklių lalmte kurią ^ patiriu, būda- audra Nepamena mokėjas, k, jis
puokštę. mas klasėje, bendraudamas su n tom * ,• . j.... . .......... — u juk KoiuKyje mums taip toliau kalbėto, tik namena. kaiMieli vaikai. Apspito pe mo- jumis, yra ir kita laimė. Išeinu -i, , - . F....... . .J. . z. J7 ;__ . reikės vyresniojo draugo pata- aukštai, aukštai iškėlė ii jau-kytoj, iš v®,pustų M. at- į dartąsu kastuvu rankoj ir, ūmo ir įaramoį - at^sTtZ „oTaMurientų rankos kaine-

Pra^ bestamba Venrtės Sė i vietą už prezidiumo stalo.
-Ak, mokytojau, kaip ne- išmuša kūną, irgi daro mane „>0^^ atrodo, kad visos O Paskiri užgrota mokvklos or-

« gh'UiSWS’ !“niT ° "8?^“ I"'“’'*? akys dabar nukreiptos į ke£L ir^ja^tejgs^nušvitęs

">«SV01' ji, tapusį jiems tėvu ir draugu. Lin, gis nuvedė savo klasę šok- .. «
byla nedrąsus, svajojantis bal- ūkio laukus? Kiek čia erdves f. Cll le • • • Tūkstančiai nematomų
sas. — Čia, rodos, kiekviena Žmogaus kūrybai ...
žemės pėda pažįstama ir sava. — Mokytojau, mes jau se- dijavai Dotnuvoje agronomiją, 
Va, ant to kalnelio kukurūzus niai galvojome apie tai, — įsi- * * 7

ISTESETAS?
(2) Apie kiekvieną jų mokytojas ir jaučia, kad jo žo- __

galėtų pasakoti mokytojas Lin- džiai nuskamba kaip aidas tų ^įandu^balsu^ kabėjo Veii“ t
gis ištisas valandas. Juk jie svajonių, kurios ne kartą atei-

svetimom rankom

ti patys.

- Juk tu dvejus metus stu- u P®1*08 s“
Neramiai vartosi Stasys lo-

— kaž kur pasąmonėje pra- voje. Seniai jau nuskambėjo
pernai sodinome, o šile mokyk- terpė Verutė. — Šiuo keliu jau byla vidinis balsas. — Dauge- Kremliaus kurantai, nupūkšno- rytoj pažvelgti į savo mokinių 
los gegužinę rengėm. Prabėgs nuėjo šimtai abiturientų. Bet lis tavo mokinukų dešimtos da- j0 naktinis traukinys, o moky- akis, ką jiems pasakyti? Kuo
egzaminai, ir pakelsime spar- ar rasime mes kolūkyje žmogų, lies nežino apie žemės ūkį, ką tojas vis galvoja ir galvoja, gi tada pavirsčiau savo draugų

tu žinai, o vis tik eina, ryžta- “įklimpo mano Elena į miesčio- ir mokinių akyse?. Mažu, po-
si. Tai kaip gi tu dabar, Sta- niškumo liūną ir dar mane pietinės sielos žmogučiu, kurio

nūs kas sau .. kuris atstos mums jus: mums 
jūs buvote ir mokytojas ir 
draugas. O juk kolūkyje mums sy, sėdi it mietą prarijęs. O traukia. Bet Įdek nemigo nak- gražūs žodžiai pasirodo besą tik

niai širdy puoselėtą mintį. — taip reikės vyresnio draugo pa- gal į krūmus ruošiesi sprukti? tų ji praleido prie mano lovos, muilo burbulai. Gražūs, spin-
Ar tik mieste žmonės laimę su- tarimo ir paramos. Nė nepajuto mokytojas, kaip kai aš sunkiai sirgau, buvau dintieji vaivorykštės spalvomis,

— 0 kam mums skirtis? — 
atskleidžia mokytojas jau se-

randa? Kolūkietis nė kiek ne- — Na, ką jūs, vaikai. Suda- jaunatviškais, ryžtingais žings- prie mirties slenksčio, kiek vai- o vis tik burbulai, sprogę nuo
kiško krykštavimo, tikros lai- pirmo vėjo pūstelėjimo. Tad ką

gijų riša mane su šeima, ir vi
siškai nepaisyti žmonos nuomo
nės aš negaliu. Bet kaip.tada

blogesnis už inžinierių, agro- rysite brigadą, o patarti jums niais užkopė į tribūną, 
nomą, mokytoją, — totai dėsto galės ir agronomas Prenskas, Midi vaikai. Atleiskite, mės atnešė mums mūsų dukre- daryti, ką daryti?'



NKAS

Išblaškytos giminės motina Norwood, Mass.

Kai 1940 birželio 15 Rusijos 
{bolševikai okupavo Lietuvą, 
Kaune susitiko du broliai — 
Juozas ir Viktoras. Viktoras su 
širdgėla tada pareiškė:

— Tai Antanas visą mūsų 
giminę suteršė!

Taip buvo išsireikšta apie 
trečiąjį brolį, tuometinį okupuo
tos Lietuvos saugumo policijos 
komisarą ir komunistų partijos 
sekretorių Antaną Sniečkų.

Tą pat dieną broliai konsta
tavo, kad juodviejų jaunesnysis 
brolis ne tik padarė didžiausią 
gėdą giminei, “bet ir mūsų tau
tą pražudo”.

— Ir nuo to laiko, meą, šei
mos nariai, nešame negailestin
gą gėdą dėl vieno šeimos nario 
iškrypėlio — skaudžiai išsita-

JONAS JIESIA
/ 

sūnaus? Ji galėtų būti, vadina
ma tremtinių motina dėl to, 
kad pasitraukė su visais kitais, 
užuot prįėmus gal net ir iš
taigingą sūnaus globą. Jis jau 
buvo savo krašto išdavikas.

M. Sniečkuvienė buvo vy
riausioji ūkininkų Juozo ir A- 
gotos Stankūnų (Lauckaimio 
km., Kybartų v.) duktė. Turėjo 
3 seseris ir 4 brolius. Kaip 
yra su jais?

Bronius, Lietuvos diplomatas, 
mirusios sesers Agotos sūnus, 
yra tremtyje, Amerikoje; sūnūs 
Pranas, ūkininkas, pirmosios o- 
kupacijos metu su šeima išvež
tas į Sibirą ir ten miręs; duk
tė Kazė (a. a. prof. dr. Zub-

duktė Marija, berods, Australi
joje; sūnus Antanas, agrono
mas, pirmosios okupacijos me
tu išvežtas į Sibirą.

Broko Juozo Stankūno. Ma
rijampolės apygardos teismo 
pirmininko, Vilniaus Didžiojo 
Seimo prezidumo nario (miręs 
Neprikl. Lietuvoje, palaidotas 
K. Naumiestyje) šeima tremty
je.

Mirusi sesuo Apolonija už
augino 6 vaikus: sūnus inžinie
rius Vytautas, sūnus. ūkininkas 
Vincas ir duktė Natalija su šei
momis tremtyje, Amerikoje, o 
kiti — Australijoje.

Sesuo Juzė Būgienė (a. a. 
prof. K. Būgos žmona) 1960 
liepos 16 mirė tremtyje. Ame
rikoje. Čia taip pat gyvena jos MARIJA STANKŪNAITĖ - SNIEČKUVIENĖ

Alto skyrius parašė ir pasiun
tė 45 laiškus JAV senatoriam 
ir kongresmanam, prašydamas 
juos balsuoti už šen. Thomas 
H. Kuchel pateiktą rezoliuciją 
senato plenumui (S. Con. Res. 
12) ir Atstovų rūmų (H. Con. 
Res. 153). Tikimės, kad šią re
zoliuciją sėkmingai priims JAV 
abiejų kongreso rūmų plenu
mas ir tuo Įgalins JAV prezi
dentą tą rezoliuciją Įteikti J. 
Tautoms, kurios pravestų ir pri
žiūrėtų laisvus ir demokratinius 
rinkimus Lietuvoje. Latvijoje 
ir Estijoje. Be to, Lietuvos lais
vinimo reikalams paremti Alto 
skyrius balandžio 9 (Atvelyky) 
2 vai. popiet lietuvių svetainė
je rengia draugiškus pietus. 
Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Bronius Kovas

I IŠ VISUR
— Estę savaitraštis “Teato- 

ja”, leidžiamas Stockholme, Šve
dijoje. Vasario 16 proga pir
mame puslapyje Įdėjo platų 
straipsni apie lietuvius laisva
me pasaulyje.

— Stasys Pieža, buvęs ALR 
Katalikų Federacijos pirminin
kas. Chicago American dienraš
čio religinio skyriaus redakto
rius. išrinktas vienu tarp dešim
ties pasižymėjusių JAV pilie-- 
čiu kitataučiu. Išrinko Imigra
cijos Tarnybos Lyga. Ta proga 
jam buvo suruoštos pagerbtu- 
vės kovo 17 Chicagoje, Stan
dard klube. St. Pieža yra gi
męs 1905 Lietuvoje. Tauragės 
apskr.. mažas dar tėvų, atvežtas 
Amerikon. Aukštuosius moks-

ria Juozas Sniečkus. kaus žmona) su vaikais tremty-
TU KENTI DAUGIAUSIA
Gerai pažinojusieji Sniečkus 

puikiai suprato šią jų šeimos 
ir giminės nelaimę. Vienas Juo
zo Sniečkaus bendradarbis pir
mosios bolševikų okupacjos 
metu jam išsitarė:

— Mes visi kenčiame, bet tu 
kenti daugiausia.

Juozo paklaustas, kodėl jis 
taip manąs, atsakė:

— O dėl to, kad tokį broli 
turi.

— Tai tiesa. Kur tik einu, 
su kuo besusitinku, visų, atro
do, ta pati mintis: tai čia bro
lis to išdaviko, to galvažudžio. 
— nusiskundė Juozas Sniečkus.

Sniečkų šeimos savijauta vi
sai suprantama, bet ji neužtar
nauta. Išdavikų pasitaiko visur. 
Tarp Kristaus apaštalų buvo 
vienas Judas Iskariotas, bet dėl 
to kitų garbė ir didybė liko 
nepaliesta. Yra ir šv. Judas 
Apaštalas. Iš lietuvių tautos iš
davikų žinome dar bolševikų 
pirmūnus Zigmą Aleksą - An- 
garietį ir Vincą Mickevičių - 
Kapsuką. Niekas neniekino šių 
Lietuvos išdavikų giminių, o 
kai kuriems iš jų buvo net pa
tikėtos ministerių pareigos (Jo
nas P. Aleksa).

A. SNIEČKUS — 
GIMINĖS NUOBIRA

Sniečkų giminė paeina iš 
garbingų Suvalkų krašto ūki
ninkų. Visi šios giminės nariai 
buvo lietuviai patriotai ir labai 
.religingi. Vis drbo Letuvos 
gerove, rūpestingai ir sąžinin
gai atlikdami savo darbą ir pa
reigas. Tik vienas Antanas 
Sniečkus yra nelaimingas tos 
garbingos giminės nuobira.
VISA GIMINĖ IŠBLAŠKYTA

A. Sniečkaus motina Marija 
Stankūnaitė - Sniečkuvienė, bū
dama 81. 1944 rugpiūčio 2 
pasitraukė iš Lietuvos. Mirė po 
ketvertų metų Vokietijoje. Ha- 
nau stovyklos ligoninėje. 1948 
sausio 27. Palaidota Hanau 
miesto kapuose. Ar istorija ži
no daug tokių atsitikimų, kad 
motina pasirinktų mirtį nežino
moje tremtyje, bėgdama nuo

je Amerikoje; sūnus Juozas, 
Lietuvos kariuomenės savano
ris — kūrėjas, krito Nepriklau
somybės kovose.

Brolis Jonas Stankūnas, ūki
ninkas, mirė tremtyje Bostone. 
Jis užaugino 7 vaikus. Jo žmo
na ir vaikai su šeimomis trem
tyje: duktė Bronė (VDU docen
to žmona) su 2 seserim ir su 
šeimomis tremtyje Amerikoje;

duktė Gražina, o sūnus dr. Gin-
tautas taip pat tremtyje.

Brolis Kazys Stankūnas, ūki
ninkas, pirmojo Didžiojo karo 
metu žuvo Rusijoje, o girinin
kas Konstantinas Stankūnas mi
rė okupuotoje Lietuvoje.

Tai taip yra su Lietuvos iš
daviko Antano Sniečkaus mo
tina. dėdėmis, tetomis ir jų vai
kais. '

(bus daugiau)

PAŠVENTINO NAUJUS VARGONUS
VVanamie, Pa. Sv. - Marijos 

lietuvių bažnyčioje kovo 12. 3 
vai. popiet buvo pašventinti 
nauji Allen Co. vargonai. Ta 
proga suruoštas religinis kon
certas. ' Pakviestas V. Romanas 
iš VVilkes - Barre. Pa. švč. Tre
jybės lietuvių parapijos vargo
nininkas. atliko ištisą vargonų 
muzikos koncertą. Pagrojo Sui- 
te Gotiųue (4 dalys) — L. Boel- 
lamann; Benedictus. Avė Ma
ria. Intermezzo. Toccata — M. 
Reger; Largo (Hendel) — Arr. 
B. Smith; Andante — J. W.

Gritton: Procession to Calvary
— J. Stainer; Elevation — 
Faulkes; Prelude — Fantasia ir 
Toccata — Bach.

Vietos parapijos choras, va
dovaujamas Pr. Gibavičienės, 
sugiedojo tris šventinimo iškil
mėm paruoštas giesmes, tarp jų
— V. Romano Maldą už Lietu
vą. kuri bene geriausiai, kaip 
vėliau nugirsta, patiko iškil
mių dalyviam. F. Gibavičienė 
giedojo solo Maria Mater Gra- 
tiae — Guido.

Vietos klebonas kun. J. Va
lūnas iš sakyklos tarė žodį, pa-

lus baigė De Paul universitete.

IŠKĖLĖ SENOSIOS KARTOS HETUVIU NUOPELNUS
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties minėjimas 
Įvyko vasario 19. Iš ryto 9 vai. 
šv. Andriejaus lietuvių bažny
čioje atlaikytos pamaldos už 
Lietuvą. Popiet 4 vai. iškilmin
goji dalis pradėta JAV ir Lie
tuvos himnais. Dalyvavo dau
giausia senosios kartos ateiviai, 
kurių gretos kas metai retėja, 
tačiau daugiau negu paprastai. 
Matomai, traukiamoji jėga buvo 
naujasis par. klebonas kun. B. 
Gauronskis ir prof. A; Aleksis 
iš Waterburio su vyrų kvarte
tu. Pirmasis žodi tarė klebo
nas kun. B. Gauronskas. Savo 
jautrioje kalboje ragino visus 
jungtis bendram už Lietuvą dar
bui. Baigdamas Įteikė 100 dol. 
auką: iš jų 76 dol. surinkti per 
rinkliavą, o 24 dol. asmeniški. 
N. Britaino majoras J. Krems-
ki ragino daugiau veikti ir bur
tis dėl Lietuvos laisvės. Pagrin-

VVORCESTER, MASS.

Kaziuko mugė

Worcesterio skaučių Nerin
gos vietininkija kovo 25. Ver
bų sekmadienį, nuo 8 iki 3 vai. 
rengia Kaziuko mugę šv. Kazi
miero parapijos salėje. Kviečia 
visus atsilankyti ir pamatyti, ką 
mergaites skautės yra padariu
sios metų bėgyje, šiemet ža
damu gausiai parodyti lietuviš
kų margučių, verbas. įvairius 
rankdarbius. Bus ilgų saldainių, 
riestainių, mažų ir didelių, ant
virvelių, lietuviškų sūrių. įvai
rių kepsnių ir t.t. Pernai reng
toji mugė turėjo didelį pasise
kimą. bet šiemet žadama dar 
įvairiau ir gausiau pasirodyti.

M. Ž.

NEW BRITAIN, CONN.

dinis kalbėtojas J. K. Karys sa
vo turiningoje kalboje iškėlė 
senosios kartos ateivių didelį 
materialinį ir moralini Įnašą ko
voje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. •

Meninę programos dalį gra
žiai išpildė senosios ateivių kar
tos visuomenininko prof. A. 
Aleksio vadov. vyrų kvar
tetas. Dainos buvo daugumoje 
senesnės kartos kompozitorių. 
Jos geriau pažįstamos ir geriau 
mėgiamos senesnių ateivių. Sa
lėje dalyviai nesigailėjo daini
ninkams paploti, gi pastarie
ji nepašykštėjo dainuoti.

Keletą pritaikytų eilėraščių 
pasakė šeštadieninės mokyklos

mokiniai. Minėjimą sklandžiai 
pravedė Pijus Poškus.

Lietuvos laisvės . reikalams 
aukojo? kun. B. Gauronskis — 
100 dol. Varpo klubas 25, P. 
Scuka 10: po 5 dol. — Julija 
Acukas. Dalangauskienė, Dlu- 
gauskas. Draucika. Grušauskas. 
Gudynas. Alg. Dūda. Janušonis. 
Kvarkala. Knaizėnas. Lipčius. 
V. Marijošius. Maciūnas. (Ras
tas (Bridgeport). Radzevičius. 
Raškevičius, Ona Savonis. Ste
ponaitis, Stirbys. C. Stasiukevi- 
čius, K. Stasiukevičius. G. JSta- 
siukevičius, Vaznys. dr. Vaiš- 
nys (New Haven). J. Zdancevi- 
čius. A. Zdanys. Žukauskas. 
Naunčikas 3 dol.. kiti po ma
žiau. Viso surinkta 367 dol.. 
kurie persiųsti Altui ir Baliui.

P. Laukaitis

RYTAI BE VAKARŲ - NIEKIS
(Atkelta iš 3 psl.) ŠNIPAI IR SATELITAI

sunaudota ir sustatyta labai 
daug. Tam tikslui reikėjo spe
cialistų. Tik iš vienos Vokieti
jos išvežta 6,000 » inžinierių, 
konstruktorių ir mokslininkų. 
Suimta ir išgabenta tūkstančiai 
specialistų darbininkų. Juodos 
darbo jėgos parūpinta iš pa
grobtų kraštų — Pabaltijo, ry
tų Vokietijos, Balkanų. Rusijon 
išvežta šimtai tūkstančių žmo
nių kasti anglį ir geležies rū
dą. dirbti naujose įmonėse. Vie
ni specialistai dirbo iš prievar
tos. kiti dėl pinigo, treti — dėl
keršto Vakaram ... Kam juos 
išdavė? Kam jų kraštus paiko 
po karo didžiajam pasaulio gro
bikui?

LB TARYBOS RINKIMAI
Apygardu rinkimu komisijos
Chicagos: pirm. Stasys Šiau

čiūnas (2511 W. 69th St.. Chi
cago 29. m., tel. HE 4-2139), 
sekr. K. Januška (2646 W. lįst 
St.. Chicago 29. III.), nariai J.

Naujosios Anglijos: pirm. Ka
zys Mockus (tel. AN 8-8251). 
vicepirm. Edm. Cibas, sekr. J. 
Kapočius, nariai Ig. Končius ir 
J. Sonda. Komisijos adr.: 359 
W. Broadway. So. Boston 27.

PUIKI DOVANA BET KURIA PROGA!
Neseniai pagaminta lietuviškai įdainuota

11 ŠOKIU MUZIKOS IMI plokštelę
* 
$ 

i
* 
2

galite gauti: "Darbininkas“ 910 Willoughby Avė. J. Ginkus. 195 
Z> Grand St.. Brookiyn ir L. A. P. Klubo Spaudos Kioskas. 280 Union 
'J’ Avė.. Brookiyn. J. Vaičaitis. 559 W. Broothvay So. Boston. S. Min- 

kus, 502 Kast Broadway So Boston. Mase.. A. Sabalis. 32 Simpson 
f Rd.. Rochester 17. N. Y.

plokštelę (Siekio ABC Rčcords P. JURGAITIS, 7403 South 
Į Westen Avė., Chicago 36, Illinois

sidžiaugdamas gražiai skamban
ti čiais vargonais, padėkodamas . maitė. St. Daunys.
| programos dalyviams už kon-
| certą. atsilankiusiems paklausy-
| ti ir visiems, kurie prisidėjo au-
f komis vargonus įgyti.
C Ten buvęs

Vilkas. Z. Dailidka. Em. Vili-

Vidurio: pirm. Zigmas Pet
kus (1344 E. 68 St.. Cleveland 
3. Ohio. tel. UT 1-5793). na
riai I. Inčiūra. V. Kasperavi- 
čiūtė. Pr. Mainelis.

f LIETUVIŲ TRETININKŲ KONGRESAS
PITTSBURGH, PA.

Klebono kun. J. Girdžio glo- kongresas. Visi kunigai yra pra
šomi paskelbti apie tai savo 
bažnyčiose ir paraginti mielus 
tretininkus gausiai dalyvauti.

Kongreso programa: 10 vai. 
suma ir pamokslas šv. Vincen
to bažnyčioje. Popiet 3 vai. pa
maldos. pamokslas. įžadų atnau
jinimas. Apie 4 vai. popiet pa
skaita. pranešimai iš kongre
gacijų ir meninė — religinė 
programa šv. Vincento mokyk
los salėje.

šv. Vincento parapijos treti
ninkai. šio suvažiavimo šeimi
ninkai. žada maloniai patamau-

bojamas. šv. Vincento parapi- 
| joje. Esplen. kovo 26. Verbų 

sekmadienį, susirenka Pittsbur- 
gho ir apylinkių tretininkų

— Romas Kisielius iš Broo- 
klyn. N. Y.. I. Andrašiūnas iš 
Evanston. 111. ir J. Davalga iš 
So. Boston. Mass. laimėjo bur
tų keliu po knygų biblioteką 
iš Gabijos leidyklos, kuri buvo 
paskelbusi metinį knygų išpar
davimą. šie asmenys ne tik įsi
gijo žymiai papigintomis kaino
mis knygų, bet ir praturtino

. savo knygų lentynas dabar lai- ti savo seserims ir broliams 
<3 Pk>kMe»ta» kaina $6.oo i> mėtomis bibliotekomis.

Mass.. tel. AN 8-5040.
Apygardų ribos yra nurody

tos LB 1961 vasario mėn. biu
letenyje Nr. 30,

LB Tarybos kandidatai rinki
minių apygardų rinkimų komi
sijoms siūlomi iki 1961 kovo 
31 dienos. Siūlymų Jvarka nu
rodyta rinkimų taisyklėse ir pa
skelbta LB biuleteny Nr. 30.

LB Tarybą renka JAV lietu
viai. ne jaunesni kaip 18 me
tų amžiaus ir registruoti LB 
apylinkėse. Rinkikų sąrašus su
daro apylinkių valdybos.

LB organizaciniame gyveni
me palikta teisė ir laisvė akty
viai reikštis kiekvienam lietu
viui. kuris- to tik nori. Jos or
ganų sudarymo atveju tai reiš
kia: L kekvienas galime kan
didatuoti. 2. kiekvienas galime 
už pasirinktus kandidatus bal
savimu pasisakyti. VC inf.

tretininkams.

Nuolankiai prašome klebonus 
ir tretininkų direktorius gau
siai dalyvauti kongrese.

T. Gedimine* Jočys, O. F.M. 
Gen, Tretininku Vizitatorius

Potsdamo konferencijoje 
(1945) prez. H. Trumanas davė 
Stalinui suprasti, kad JAV tu
ri dar negirdėtą galingą gink
lą. Nesakė, kad tai atominė 
bomba. Stalinas paslaptį jau ži
nojo ir nerodė nei nustebimo 
nei išgąsčio. Jis žinojo, kad 
prieš Sovietų Rusiją nebus pa
naudota. Vakarai tą savo vaikį 
dar “tebemylėjo". Amerikiečiai 
“iš tos meilės" atidavė rusam 
Thueringiją. kur kalnuose buvo 
įruoštos vokiečių raketų dirbtu
vės (V-l. V-2). Buvo jau brė
žiniai ir tarpkontinentinėm ra
ketom. Viską rusam paliko ne
liestą. Prie turto rusai dar pri
jungė vokiečių mokslninkusdr. 
Groetrupp ir dr. Hoch. Jie pa
mokė. ką toliau daryti. Wemer 
Keller savo knygoje nenugriau
namai įrodo: be to karo gro-
bio rusai nebūtų turėję nei ra
ketų, nei sputnikų. Bent ne
būtų turėję taip greitai.
- Ko dar trūko, pridėjo šni
pai — Klaus Fuchs. Pontecor- 
vo. Nūn May. Greenglass ir
daug-daug kitų. Jie ne nišai ir 
ne rytiečiai. Jie buvo Išaugę 
Vakarų pasaulio kultūroje. Be 
Vakarų pagalbos Rytai (Sovie
tai) būtų šiandien nulis. SS

PATIKSLINIMAS

Darbininko vasario 12 strp. 
“Kelios pastabos dėl Krėvos 
bažnyčios"- į St. Griežės-Jur- 
gelevičiaus laišką įsivėlė paklai
da. Buvo atspausta: “su istori
niu. bene Goštauto, žmonų sar
kofagu". Turėjo būti: “su isto
riniu. bene Goštauto, viso bū
rio žmonių sarkofagu". St. Grie
žė rašo Darbininko redakcijai, 
kad jis matęs Alšėnų R. K. 
bažnyčioje pavaizduota vyra su 
visa "šoblia" -ir keturiom žmo
nom.

Geriausiai

apie 1961 mėty Įvykiu* nu- 
*imany*i, jeigu DARBI
NINKĄ skaityti.

Chicago American redakcijoje 
pradėjo dirbti 1934.

— J. Lietuvininkas, Baltimo- 
rė. Md.. 79 metų, vasario 16 
proga paaukojo 500 dol. Va
sario 16 gimnazijai Vokietijo
je

— Audrys Bačkis, sūnus dr. 
St. Bačkio, Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone patarėjo, 
kovo 18 Romoje įšventintas 
kunigu.

— Dr. Algio Nasvyčio ang
liškai surašyti Armonienės 
(Cleveland. Ohio) pasakojimai 
iš jos sunkų išgyvenimų So
vietų Sąjungos vergijoje leidžia
mi atskira knyga, pavadinta 
"Palik ašaras Maskvoje" (Leave 
Your Tears in Moscovv). Leidžia 
New Yorko knygų leidykla J. 
B. Lippincot Publishing Co.

— Kanadoje, Toronte, bend
ram pasitarimui balandžio 15 
susirenka centro valdybos — 
Pasaulio L. B. (pirm. J. Ma
tulionis). Kanados L. B. (S. 
Kestgaila) ir JAV LB (St. Barz- 
dukas).

— Dainavos ansamblis Chi
cagoje balandžio 9 koncertu 
mini 15 metų savo sukakti. An
samblis buvo Įkurtas 1946 m. 
Vokietijoje, Hanau stovykloje. 
Pirmuoju organizatorium buvo 
Ed. Daniliūnas (dabar Kanado
je). vėliau ilgamečiu vadovu A. 
Dzirvona.s (dabar Chicagoje). 
Ansamblyje iš pirmųjų dienų 
dar liko trys dalyviai — A. 
Smilgevičius. E. Krasauskienė 
ir A. Stočkus. Ansamblio pir
muoju dirigentu buvo muz. B. 
Jonušas (dabar Omahoje). vė
liau muz. Step. Sodeika, kuris 
ir dabar tebediriguoja. An
samblio choras gieda lietuvių 
pamaldom šv. Kryžiaus lietuvių 
bažnyčioje.

— Dail. Telesforas Valius, 
kuris rūpinasi Aidų žurnalo 
iliustracijomis. Ontario muzė- 
jaus grafikos parodoje Kana
doje gavo pirmąją premiją.

— Juozui Balčiūnui - Švais
tui, rašytojui. Draugo romano 
premijos laureatui, kovo 18 su
ėjo 70 metų. Neseniai jis apsi
gyveno Santa Monica. Calif.

. SAULĖ
KRYŽIUOSE 
LEONARDO 
ANDRIEKAUS. O.F.M.. > 
religinių patriotinių eilė
raščių knyga. 208 ps!.. 
iliustruota dail. T.Valiau--. 
Graži j»oezija, gražiai iš- •

' leista, verta Įsigyti vi- v 
siems. Kaina 3.00 dol.

GARBt DĖVI! 
Kun. Kaz. Senkaus, senos 
ir naujos giesmės su mal- 
domis. Išleido Tėvai Salo 
ziečiai Itali jo je. Visos gies
mės su gaidomis, mažo 
formato. 350 puslap.ų.

4 Vienintelis lietuviškas 0* 
giesmynas tinkąs bažny
čioje ir namuose.
Kaina 3.00 dol. . »
(•alinamos Darbininko 
administracijoje, 
910 tVilkiughby A\enur 
Brookiyn 21, N. Y.
Te!.: GI-minore 5-7281.
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B. P0KELEVICIŪT6 “Milžino pa- 
unksmčs” Sonkos rolėje.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias jvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.
* Už atstovybės sąžiningų ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą,
JONĄ DAUGIRDĄ

337 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tėl. EV 7-4940 EV 4-1232

Kad būtų linksmiau
— žinai, man nepatinka, kad 

laiškanešys bučiuoja tave, — 
sako šeimininkė tarnaitei.

— Tai dabar! Niekad nepa
galvojau, kad ponia galėtų man 
pavydėti.

— Buvau tikras idiotas, kad 
vedžiau tave!

— Ką gi padarysi, kad idio
tams sekasi.

kad— Man labai patinka, 
rytais atneša kavą į lovą.

— O man labai patiktų, 
mano lovą vakarais nuneštų į 
kavinę.

Berniukas klausia tėvą:
— Tėveli, kodėl Dievas pir

ma sutvėrė Adomą, o paskui 
Ievą?

— Matai, vaikeli, Dievas ne
norėjo, kad Jam kas duotų pa
tarimu.

kad

Motina bara sūnų:
— Vaikeli, argi gražu Į savo 

draugą mesti akmenį?
— Bet, mamyte, jis pirmas 

metė.
— Tai tada reikėjo mane pa

šaukti. o ne mesti.
-— Bet ar tu, mamyte, 

tum geriau pataikiusi?

— Tinginy, te kiaušinį!
— Ar nuluptas?
— Ne.
— Tai mesk per tvorą!

Parinko P. S.

SIUNTINIAI 1 
RUSIJA IR 
RUMUNIJĄ

Siųskite maistą, medžiagą ir 
ką tik jūs norite į Rusiją ir Ru
muniją per mūsų seną, patiki
mą ir patyrusią organizaciją. 
Greitas ir mandagus patarna
vimas. Mes galime atvykti į 
na mus. Visos išlaidos apmo
kamos čia. Jūsų artimieji nie
ko nemoka. Prašykite kainoraš
čio (specialiai Rusijai ar Ru
munijai).

ŪSAM CORPORATION
104 West 29th., New York 1,

N. Y.
Tel.: Chickering 4-7898

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

OISPLAY

S U N s E T 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
"5124 5th Avenue

Aukštai apmokamos tarnybos. Visokių 
rūsių naminiai patarnavimai 
ilyn — N- w York I.ong Island

OLGA OŪSEN 
GE 9-6506GE 9-6505

Sol. LIONE JUODYT£-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi I

“MANO •
LIETUVOS

PRISIMINIMAI’

Record*

iMv TJthuanian Memoriesi 
Kaina $4 98

Antrąją maža (angliškai) —

“Christmas Carols”
Shephcrd Boy and Sleeping Child

Kaina 98c
įsteigtos Mill Marlboro Co.

P’ .• 
kiekiais" — dtfoduma nuolaida

Alex Mathevvs—256 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N Y.; Jack J.Stukas 
- 1264 White St.. HHhodo. N.J.: 
Juozas Ginkus — 495 Grand St.. 
Bro' klyn 11. N Y.: Darbinink.-s 
—9in WH1otighhy Avė.. Brook
lyn 21. N Y.: Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11. N.Y.

DARBININKAS
=F

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn. N. Y< 
. Tel. HYacint 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

1961 m., k®w© 2K <L, «w*. 21-

JAU PASIRODĖ “MILŽINO PAUNKSNES" PpDKSTELfS r
Vytauto paunksmėję susitin- » 

kame su karalium Jogaila, ket- > 
virtąja jo žmona Sofija, Kroku- » 
vos vyskupu Zbignievu, kuni- > 
geikščiu Švitrigaila ir kitais } 
spalvingais veikalo asmenimis. * 

Automatiniais radiofonogra- } 
fais pusę “Milžino paunksmės” ‘ 

įgalima klausyti be pertraukos: J 
nuo pirmos dalies adatai peršo- } 
kant į antrą ir į trečią. Kita ’ 
plokštelės pusė keičiasi tuo pat 
principu: nuo ketvirtos dalies 
peršokdama į penktą ir šeštą 

'dalį. Telieka diskus ta tvarka 
sudėlioti vienas paskui kitą.

Plokštelės sudėtos juodoje 
dėžutėje, 'kuri papuošta auksi
nėm raidėm. Vytauto ženklu ir 
rugiagėlių spalvos juosta. Prie
du eina liuksusinis 60 puslapių 
leidinys su trumpais paaiškini
mais keikvienam veikalo pa
veikslui ir 35 spektaklio nuo
traukom. Jį dabina grakščios 
dail. T. Valiaus vinjetės, pradi
nės raidės ir įspūdingas virše
lis. Nuotraukos, darytos foto 
studijos “Luna” Toronte, aukš
to meninio lygio. Gražiau nu
fotografuoto spektaklio, turbūt, 
nesame turėję.

Savo išore ir literatūrine ver
te šis plokštelių rinkinys ver
tas plataus lietuviškos visuome
nės dėmesio. Su pasididžiavi
mu galime jį įrikiuoti savo ko
lekcijų lentynose tarp puoš
niausių leidinių svetimomis kal
bomis.
("Milžino paunksmė", B. Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 
Išleido Montrealio L. D. Teat- J 
ras, 1960. Komplekto kaina 15 £ 
dol. Gaunama Darbininko ad- t 
ministracijoje).

Ilgai laukta Balio Sruogos 
trilogija išėjo į pasaulį- Jos pa
gaminimas, kaip teko girdėti, 
užtruko ištisus metus ir Mon- 
trealio lietuvių dramos teatrui 
kainavo virš 3,500 dol. Tačiau 
tai vertas įdėto darbo ir' kaš
tų leidinys — prabangus, repre
zentaciniu.

“Milžino paunksmė” įrašyta 
į tris ’ plokšteles (diskus). Jos, 
klausymo • laikas užtrunka apie 
tris valandas ir perkelia mus į 
tuos didingus laikus, kai Lie
tuva buvo pasiekusi savo galy
bės viršūnę, kai visoje rytų Eu
ropoje nebuvo jai lygioš jėgos. 
Skambant iškilmingiem' varpam, 
pasigirsta įžanginiai pasakotojo

“1427 Viešpaties malonės me
tai. Kryžiuočių ordinas sutriuš
kintas, žemaičiai apkrikštyti, 
Pas Lituanica viešpatauja Lie
tuvos - Lenkijos plotuose“ ...

Iš kronikos lapų iškyla vidur
amžiškos pilys — Vavelis, Luc
kas, Horodlė, Vilnius ... Bliz
ga šarvai, herbai ir vainikai. 
Menės išklotos kailiais ir rytų 
kilimais. Dunda būgnai, pasitik
dami Europos valdovus, atvyku
sius į Lucko suvažiavimą. Ky
la, stiprėja Lietuvos karališko 
vainiko vėtra, ir lenkų ponai 
grūmoja, žvangindami kardais:

“Tik karas, vienas karas mus 
išgelbės!”.

PAVASARIS “MOTERS” NUMERYJE

Los Angeles. (Žalif.
Kultūros puota kultūros 

klube
Daug kas taip pavadino kul

tūros klubo susirinkimo progra
mą, kuri buvo kovo 11. Rašy
tojas Juozas Tinihis. neseniai 
grįžęs iš europinių studijų, sa
vo turiningoje paskaitoje “Lie
tuvių kalba ir jos santykis su 
indo-europiečių kalbomis“ nu
švietė įdomią lietuvių kalbos 
istoriją ir vietą senovės pro
kalbių šeimoje. Prieš klausyto
jų dėmesį praėjo giliausioji se
novė. kada lietuvių kalba skam
bėjo beveik kaip dabar, ir tai 
buvo tada, kai dabartinės mo
derniškos kalbos dar nebuvo 
gimę.

Malonu buvo matyli susirin
kime akademinį jaunimą, pui
kiai papildžiusį šioje paskaito
je savo lituanistines žinias. Ne
paprastas vietos intelektualų su
sidomėjimas kultūros klubo 
veikla sutraukė Į šį susirinki
mą virš 100 dalyvių.

Antroje dienotvarkės dalyje 
buvo M. K. Čiurlionio minėji
mas. Čiurlionio gyvenimą ir kū
rybinį pasaulį jo laiškai atvaiz
davo aktorių Andriaus ir Onos 
Mironų skaityme (palydint mu
zikai). Pianistė Shirley Gedmi
nas paskambino Čiurlionio kū
rinių (maršą, fugą ir noktur- 
ną). pavaizduodama Čiurlionio 
muzikinį genijų. Rašytojas J. 
Gliaudą apibūdino Čiurlionį 
kaip lietuvių tautos genialų kū
rėją ir novatorių. Solistė Liuci
ja Zaikienė padainavo Šuberto 
dainų: žiemos dainų ciklas.

Susirinkime dalyvavo inž. B. 
Čiurlionis su šeima ir S. Čiur
lionytė Douvan (iš Clevelando) 
— tolim Mt K. Čiurlionio gi
minės.

Laimėjimam buvo išleista po
eto Leonardo Andriekaus “Sau
lė kryžiuose“, kurią laimėjo 
Grikinas. Iš laimėjimų gaunamo 
pelno klubas tvarkosi finansiš
kai. Kaip pranešė klubo pir
mininkas J. Gliaudą, tuo būdu
į skaitytojus įnešama lietuviška Kairienė vedžioja skaitytojas po 
knyga, prisidedama prie kny
gos platinimo, ir gaunama klu
bui parama. Ma.

Su kovo pradžia jau pasiekė 
viešumą naujas "Moters" žur
nalo numeris (sausio — kovo 
mėn). Numeris, kaip visuomet, 
puikus. Miela į rankas paimti. 
Gražiai apipavidalintas, gero 
popieriaus, gausiai iliustruotas, 
pakankamai turiningas. Šių me
tų pirmame numeryje apžvel
giamos tris lietuviam brangios 
šventės: Vasario 16 (vedama- 
dis. papuoštas skulpt. J. Zikaro 
•‘Sielvartu"), šv. Kazimiero (dr. 
M. Anyso istorinis straipsnis 
su 3v. Kazinjiero paveikslu, 
pieštu dail. Carlo Dolci) ir Ve
lykes. (D. Paškevičiūtė pateikia 
gražių atsiminimų iš Velykų 
švenčių papročių Lietuvoje ir 
gvildena tos šventės reikšmę 
apskritai:

“Su Velykomis, su gimstan
čia gamta, reketų išmokti pri
sikelti. Prisikelti visam liku
siam gyvenimui. Branginti pra
eitį ir gyventi ateitim. Gyven
ti gyvenimą taip, tarsi nebūtų 
mirties, ir gyventi taip, kad 
viskas, ką darai, atrodytų la
bai svarbu, labai reikalinga tol, 
kol gyveni. Tikėti gyvenimu, 
kuris turi tikslą“.

Toliau eina L. Medelio ver
timas Fultono Ourslerio “Pas
kutinė Vakarienė“, iliustruota 
garsių dailininkų kūriniais — 
Kristus Alyvų darželyje. Vero
nika su Kristaus atvaizdu dro
bulėje. Nukryžiuotasis Kristus 
ir šv. Kristupas., Prisikėlęs 
Kristus. R. Kubinė rašo apie 
lietuvio akademiko įtaką bręs
tančiai kartai. E. Butkevičienė

—Moterų teisės š. Ameriko
je. Romas Vaštokas — Atka
sant Ontario praeitį, Sofija Ože- 
lienė — Be kaltės kalta, D. 
Petrutytė — Pirmosios žmo
gaus gyvenimo dienos, Birutė 
Pūkelevičiūtė — Milžino Pa- 
unksmė iškeliauja pasaulin, agr. 
V. Dailydė — Rožės, V. R. 
Kralikauskienė — Moters žur
nalo penkmetis. S. P. — Pen
ki metai tiesos ir meilės tar
nyboje. Num. duodama poe
tinės kūrybos Danguolės Sadū- 
naitės — Sealy, Leonardo An- 
driekaus. Danutės Paškevičiū
tės, Ados Karvelytės - Dubaus- 
kienės. Recenzuojamos dvi nau
jos knygos: dr. J. Matuzas ap- 
žvalgia L. Andriekaus “Saulė 
Kryžiuose" ir I. Matusevičiūtė 
— Pr. Alšėno "Maži žodžiai 
apie didelius dalykus”. Irena

nėtų iliustracijų, gausu vaiz
dų iš Lietuvos praeities, Ame
rikos gyvenimo, lietuvių kultū
rinės veiklos.

Redakcija dabar išsiuntinėjo 
anketą klausdama, kas patinka 
žurnale, kokių straipsnių pagei
daujama. kokie skyriai naudin
giausi ir įdomiausi, kokių nau
jų skyrių reikėtų, ar žurnalas 
turėtų padažnėti ir kiek būtų 
galima pakelti jo prenumeratą?

"Moterį" leidžia Kanados Lie
tuvių Katalikių Moterų Drau
gija. redaktorė — Izabelė Ma
tusevičiūtė. administratorė — 
Br. Pabedinskienė. viršelis pieš
tas Noros Kulpavičienės. Re
dakcijos ir administr. adresas: 
57 Sylvan Avė.. Toronto 4, Ont. 
Canada. Prenumerata metams

Pr. Alšėnas— 3 dol.

KLAUSYK iR MOKYKIS. — skulptūra Dagio. (Nuotr. iš Moters’’ nr. 1.)

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

madų pasauli, o Br. Pabedins- 
kienė — apie stalą: ką valgy
sime ir kuo vaišinsime. Be mi-

£
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS . 
(Long Play Hi-Fi Lirhuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų $3 50 
Mana Lietuvos Prisiminimai. L. Juodis: 14 liet dainų ... .......
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. .
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1 
Pavergtos TSvynės dainos ir liet operos. J. Stuka:

5.00 
1.00 
4.00 

Nr.-2. ... 4.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok...... 4.50

Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ......... 4.50
S. Bachus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm.....  5.00
Rožės tvtūs vakarai. V. Stankus. 11 šokių! muzikos 6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patrijoti.nių maršų 7 00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po . ... 5.00 
Dainos iš Lietuvos, .sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo 1 50 
Alice Strphcns liet. Kompozitorių 8 kūriniai : ........................ 5 00
AUce Stephens liet, kompozitorių 8 kūriniai stereo

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje. 910 VVi’Ioughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

1*5-53 — 95th Street Ozone Parfc 17, N. Y.

ARTHRITIS
MTMRITIC 

HANO
* nokmal Research at SPEARS l-.as opęned 

HW*® the d<x>r to Health for thousands of 
sufferers who had been led to be- 
licvc there was no Help for tfreir 
arthritic and rhcumatic agonveš. 
If YOU are interosted in the treat- 
ment that has released so many 
from the bondage of pain and in- 
vaiidism. write for our frcc litera- 
ture; and see yourlocalchiroprnctor.

Spears Chiropractic Hospital
Denver 20. CderadoDegt. DK - 4

H 0 L Y L1G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street............................. Brooklyn 1 1, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELEN1S

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

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kaino* 
409< nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams t
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admira! Ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL vak.; penktad. iki 9 vai. vak.
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< << < CHICAGOS Neries moterų tinklinio komanda. (Nuotr. it Spor 
to 1-2 nr.

D
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

DOMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA "

JS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

roito, Clevelando ir Chicagos. 
Daugiausia vietų į š. Amerikos 
liet, sporto žaidynes iškovojo

Specžahai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo- patalpas,-kad galėtume geriau 
patarnauti klijentana. Prašome_užeiti ir pasižiūrėti!

MERCURY Parcel & Trading G>. 
. / -

943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

►

VID. VAKARŲ APYGARDOS 
PIRMENYBES

Kovo 11-12 Chicagoje buvo 
pravestos Vid. Vakarų apyg. 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės (vyrų ir moterų grupėse), 

.kuriose paaiškėjo apygardos at
stovai S. Amerikos liet sporto 
žaidynėm Toronte. Varžybos su
traukė daug komandų: vyrų 
krepšinio ir moterų tinklinio 
buvo po 9 vienetus, o vyrų tink
linio — 2 komandos. Iš viso bu-
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JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFEETS BLVD. RICHMCND HDLL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENfi

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ., LATVIJĄ, ESTIJĄ, ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali 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 vairyto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

<

< 
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SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(whblesale) kainomis.

K & K FABR1CS

1158 East Jersey Street. Elizabeth, N. f.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

Mūsų kai > prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONfiS MEDŽIAGOS JŪSŲ ABT
S IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai

11 I y S

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakiėtus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

► 
► 
►

<

COSMOS PARCELS EKPRESS
CORPORATION

► Licensed by Intourist 
►
J Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
b SSSR dalį.

» SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS —
► — GAVĖJAS'NIEKO NEMOKA —

» Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
J moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per-
► kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-
£ niams pigiau nei bet kur kitur.^Dėl papildomų informacijų rašykite 
J arba aplankykite jums artimiausią skyrių: 
t • NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue -
► • BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue -
i • BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — 
» • ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue -
» • LAKEWOOD, N. J. 126 - 4tn Street —
I • PATERSON 1, N. J, 99 Main Street
» • NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street —
į • PITTSBMRG 3, Pa, 1<M5 E. Canon Street -
» • W0RCESTER, Mase, 174 M III būry Street -
► • HAMTRAMCK, Midi, 9350 Jos. Campan -
L • ClEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street
► • CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue
į • CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street —
Į • SAN FRANCI SCO,'Gal, 2076 Sutter Street
[ • NEWARK i, N. J, 428 Springfield Avenue
► • PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. GI ra r d Avė,
► • W ATE R BŪRY, Conn, 6 John Street — Tel.:
| • GRANO RAPIOS, Midi, 414 Scritmer Avė, N.W.
Į • PASSAIC, NJ, 176 Market St -• Tel.
t • DETROIT, Midi, 6440 Miohigan Avenue — Tel.: TA 5-8060
► • VINELAND, N. J, West Lands Avenue, Greek Orthodox BM0.

<<
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Tel.: AL 4-5456
Tel.-. OI 5-8808
Tel. HY 1-5290

■ Tel. LO 2-5841
Tel.: FO 3-8569
Tel.: MU 4-4819
TeL: LO 2-1448

— Tel.: HU 1-2750
— Tel.: SW 8-2868

Tel.: TR 3-1666
— Tel.: T01-1068
— Tel.: BR 8-6966

TeL: WA 5-2737
— Tel.: Fl 6-1571
— Tel.: Bl 3-1797
— Tel. WA 2-4035

Pkaza 6-6766
GL 8-2256 
8R 2-6387

<

<

• JER8EY CITY, H. J, 75 Bright St Ir kampa* Jereey Avenue

Chicagos Neris if cievelando Lietuvos šen. konsulato ieškomi asmens !
Žaibas — po 3. Neris užėmė IH ... ~ ,,,. ... „ - £
vietą vyrų krepšinyje, n 
terų tinklinyje ir I - _ .
tinklinyje; žaibas ■ — II vyrų Baltuška, Pranas 
krepšinyje ir vyrų tinklinyje, J 
I — moterų tinklinyje.

Vyrų krepšinyje I vietą ne
lauktai užėmė Chicagos Jūra, 
kuri baigmėje įveikė Žaibo ko
mandą 57:43. Rungtynėse dėl 
ni vietos Neris nugalėjo Chi
cagos Lituanicą 49:47. Dėl IV 
vietos rungėsi Lituanica su pa
guodos rato nugalėtoju — Chi
cagos Aru. Ča pergalė atiteko 
Lituanicai, kuri laimėjo 64:55. 
Šios 4 komandos iškovojo tei
sę į Š. Amerikos liet, sporto 
žaidynes.

Moterų tinklinyje kvalifika- 
vosi irgi 4 komandos. Pirmo
sios išsirikiavo tokia tvarka: 
Žaibas, Neris, Aras, LFK Li
tuanica. Kaip ir krepšinyje, 
taip ir čia daugels klubų tu
rėjo savo antrąsias komandas, 
kurios liko tolimesnėse vieto
se. {domiausia moterų kova vy
ko tarp Neries ir Žaibo viene
tų. Žaibietės vis dėlto įveikė 
jauną Neries komandą, nors 
antrame sete turėjo gerokai su
siimti.

Vyrų tinklininkų tebuvo tik 
vienas susitikimas, kuriame Ne
ris lengvai nugalėjo Žaibą, at
vykusį be kelių geresnių savo 
žaidėjų. Abi komandos turės 
galimybę savo jėgas dar kartą 
išmėginti Toronte kito mėnesio 
viduryje.

Varžybas pravedė Chicagos 
LSK Neris. Publikos šį kartą 
buvo gana kukliai.

Prieauglio klasių pirmenybės 
įvyks irgi Chicagoje — kovo 
25-26. Jos bus pravestos Foster 
parko pastate. E. S.

SPORTAS CHICAGOJE
Lituanicos futbolo komanda, 

kuri dalyvavo “Indoor Soccer” 
— salės futbolo pirmenybėse, 
užėmė VI vietą iš 10 koman
dų. Lietuviai surinko 9 taškus 
iš 9 susitikimų (50 proc.). Li 
tuanica 4 rungtynes laimėjo ir 
1 sužaidė lygiomis. Lietuviai 
žaidė aukščiausioje divizijoje.

Illinois taurės (Peel Cup) fut
bolo varžybose Lithuanica nu
galėjo Spartos vienuolikę 9:0. 
Tai buvo pirmosios lietuvių fut
bolininkų rungtynės šiemet lau
ke. Rezervinių komandų susi-

- mo- 
vyrų

C. A. Voket - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th st.
Jackson Heights. N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

<
< 
<
<

Baltuškienė - Buivydaitė, O- 
lesė, gimusi Kelmėje, ir vyras

Benderius, Silvestras, 
ir Agotos sūnus, gimęs 
kų km., Suvalkų apsk.

Gavėnas; Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs

Goštautas, Algirdas, Antano 
sūnus, gimęs Joniškėlyje

Kasmauskas, Antanas, Leono 
sūnus, iš Puželių km., Skaud
vilės vai., Tauragės apskr.

Kasmauskas, Jurgis, Petras, 
Povilas ir Kasmauskaitė, Marijo
na, Pranciškaus vaikai, iš Pu
želių km., Skaudvilės vai., Tau
ragės apsk.

Jono
Buro-

tikimas baigėsi 3:0 lietuvių nau
dai.

Vid. Vakarę sporto apygąrd. 
vyrų ir moterų stalo teniso 
varžybos bus pravestos kartu 
su prieauglio klasių pirmenybė
mis kovo 25-26 Clucagoje.

Neries sporto klubas rengia 
šokių vakarą balandžio 2 (Ve
lykų sekmadienį) Balio Pakšto 
salėje.

Lituanicos futbolo klubo 10 
metų sukakties minėjimas įvy
ko kovo mėn. 18 su gražia pro
grama B. Pakšto salėje. Ta pro
ga išėjo ir sukaktuvinis leidi
nys apie šio klubo veiklą. E.S.

Klimavičius, Romas, Jono sū- * 
nūs. Jo tėvas kilęs iš Balsupių 
km., Marijampolės vai., ir Kli
mavičienė, Ona, kilusi iš Vilka
viškio.

Krizauskas, Petras, Kazio sū
nus

Norša, Kazimieras, kilęs iš 
Liaudiškių km., Šeduvos p ar., 
miręs, paliko stamboką paliki
mą. Jo įpėdiniai prašomi atsi
liepti. Lietuvoje gyvenusios 2 
seserys, o Chicagoje dvi pusse
serės, bet jų adresai nežinomi.

Povilaitis, Stasys ir Antanas, 
ir jų vaikai Aleksandras, Ag
nė, Elena ir Marija, gyvenę 
Judraičių km., Lekėčių vai., ša- Į 
kių apsk.

Razikevičius, Bronius, Jurgio 
sūnus, iš Joniškėlio, vai. Bir
žų apsk.

Žvirblis, Jonas, Antano sū- 
nus iš Ceniškių km., Joniškė
lio vai., Biržų apsk. -

Židelienė (Židelis) - Navic
kaitė, Emilija, ir jos brolis Na
vickas, Mikas, Juozo vaikai, iš 
Palkabalio km., Varėnos vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi, atsi
liepti:

Consulate General of Lithu- 
ania, 41 West 82 St., New 
York 24, N. Y.

DEATH NOTICE

Raulinaitis — On March 11, 1961, Charles, P., of New 
Haven, Conn., formerly of Newark, N. J., Gerardville, 
Port Carbon and Mahanoy City, Pa., beloved husband of 
the late Frances (nee Cook) and Susan; devoted father 
of Charles Raulinaitis of North Arlington, N. J.; grand- 
father of Marjorie and Elaįne Raulinaitis; brother of Jot 
Laurence of California. The funeral was held from the 
“Parow Funeral Home”, 185 Ridge Road, North, Arling
ton, N. J., on Wednesday, March 15; thence to Our Lady 
Queen of Peace Church where a Solemn High Mass of 
Reųuiem was offered for the repose of his soul. Inter- 
ment Holy Cross Cemetery, North Arlington, N. J.

STUDENTŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS

New Yorko skyrius kviečia visus aplankyti

kovo 25. šeštadienį, ntio II iki 5 v. p-p. ir 

kovo 26, sekmadienį, nuo 12 iki 5 v. p.p.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE,

N. 5th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, 12:30 v. Apreiški

mo parapijos salėje parodos glo

bėjas dail.

Telefonas: STagg 2-5938

PETRO LISAUSKO

KARLONAS

PL 4-1165

k ra utu v e
64-09 .Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
perkant riiriAgniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

322 Union Avė.
TeL: EV 7-2089

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanus H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS

FLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

*74 Providęnce Street
WORCESTER, MASS

36-3840 STAGG ST.

PL 4-6757

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Virginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

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

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

šventėms bei kitokioms progoms

R E P U" B L I C 
Liquor Store, Ine,

Brooklyn 11, N. Y.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083 skaito paskaitą tema

ĮVERTINKIME

MOŠŲ JAUNUOSIUS TALENTUS3

• • rratrrrrtttM rt!£

PAŽINKIME IR

KAZIMIERAS ŽOROMSKIS

'Modernusis menas LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edvard A. Žigas FUNERAL HOME
54® East Street, New Britais, Coas.
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SO. BOSTON, MASS.
NAUJI 

DARBININKO SKAITYTOJAI

*5 < • $

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENRS

BALDŲ KRAUTUVES

Kas norėtą skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

DARBININKE
Kunigą Vienybės New Yorko 

< — New Jersey provincijos su
sirinkimas šaukiamas ketvirta
dienį, ^ovo 23 d., 2 vai. po
piet Tėvų Pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne. Paskaitą apie 
Lietuvos vyčių veiklą skaitys 
kun. V. Karalevičiūs.

ASS New Yorko skyr. nau-

Kun. Kazimie/as Černiauskas, 
MIC, iš Argentinos, atvyko atos
togų į JAV. Keletą dienų sve
čiavosi pas tėvus pranciškonus 
Brooklyne. Išvyko į Chicagą. ja valdyba pirmame savo posė

dyje kovo 19 pasiskirstė parei
gom: pirm. T. Alinskas, vicep. 
A. Vedeckas ir K. Kudžma, ižd. 
Petras Ąžuolas, sekret. Rūta Žu
kaitė ir Vilma Prekerienė. Dva
sios vadu sutarė kviesti kun. 
St. Railą.

Misijos vyrams Apreiškimo 
par. bažnyčioje prasidėjo pir
madienį, kovo 20, 7:30 vai. vak. 
Tęsis visą savaitę, baigsis Ver
bų sekmadienį. Veda tėvas Be
nediktas Bagdonas, O. F. M.

Argentinoje jis dirba lietuvių 
parapijoje Rosario paieste.

Sporto žurnalo naujas nu
meris jau atspausdintas ir iš
siuntinėtas skaitytojams.

Aušros Vartą parapija New 
Yorke praeitais metais turėjo 
pajamų 29,203,06 dol., išlaidų 
20.492,81 dol. Šių metų pra
džioje parapijos kasoje buvo 
26,812,15 dol. Parapijoje vei
kia šios draugijos: šv. Rožan
čiaus, šv. Vardo, Lietuvos vy
čių 12 kuopa. Mirusių buvo 9, 
pakrikštyta 6, sutuokta 2 po
ros. Klebonu yra kun. Jurgis 
Gurinskas, vikaru kun' Jurgis 
Paransevičius.

Studentu Skautą Sąjungos, 
New Yorko skyriaus meno pa
roda bus kovo 25 nuo 11 iki 
5 vai. ir kovo 26 nuo 12 iki 5 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je. Parodoje dalyvaus Aldona 
Simutytė, Viktoras Vizbarą, Ta
das Žilevičius, Judita Žilevičiū
tė, Vytas Beleckas, Vidas Mont
vila, Romas Sedlickas. Kovo 26 

.12:30 vai. popiet bus dailinin
ko Žoromskio'paskaita apie mo
dernų meną.

Apreiškimo par. choras pe
reitą sekmadienį, kovo 19, per 
sumą ėjo bendrai šv. komuni
jos, po to turėjo pusryčius.

Apretškimo par. atlaidai (ti- ? 
bilus ecclesiae) bus šeštadienį, | 
kovo 25. Mišios prie išstatyto 
Švč. Sakramento bus 9 vai. ry
te. Mišparai, pamokslas ir pa- 
laiminimas švč. Sakramentu — 
7:30 vai. vak.

Kun. Leonas Klimas paskir
tas Nekalčiausios Širdies Nau
jokyno (Immaculate Heart No 
vitiate) kapelionu Morgan Is- 
land, Glen Cove, N. Y.

Kun. Vincas Pažereckas (Po- 
wers) paskirtas vikaru Aušros 
Vartų parapijoje (Our Lady of 
Ostrabrama) Cutchogue, L. L, 
N. Y.

Kun. Kazimieras L. Mocke
vičius perkeltas vikaru į švč. 
Rožančiaus (Most Holy Rosary) 
parapiją. Roosevelt, L I., N.

DARBININKO koncertas bus 
balandžio 9 VVebster salėje. 
Pradžia 5 v. Bilietai, įgyti anks
čiau, galioja. Dabar bilietus ga
lima gauti: Ginku krautuvėje. 
Liet, piliečią klube, Jokubaičid 
gėrimą krautuvėje, Lisausku 
krautuvėje, J. Andriužio ištai
goje, pas Šalirskus, J. Pašu-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas Redakto
riau,
Tamstos redaguojamo Darbi

ninko Nr. 19 tilpo p. R. Ke- 
zio (Lietuvių Namų Laikinojo 
Komiteto Sekretoriaus) laiškas 
dėl Tamstų tariamo pašiepian
čio pasisakymo Liet. Namų sta
tybos klausimu. Kadangi Tams
tos savo Redakcijos prieraše 
jau kalbate apie “organizato
rius”, suprantu apie L. N. Ko
mitetą, todėl susidariusi padė
tis reikalauja paaiškinimo:

1. p. R. Kezys Šiuo atveju 
išreiškė tik savo asmeninę pa
žiūrą, kuri jokiu būdu nerepre
zentuoja L. N. Laik. Komiteto 
pažiūros, nes apie tą pareiški
mą sužinota tik jį paskelbus 
Tamstų laikraštyje.

2. Esu giliai įsitikinęs, kad 
šis mažas p. R. Kezio pasi
karščiavimas nesudrums mūsų 
gerų santykių su Tamstų reda
guojamu laikraščiu.

Reiškiu pagarbą
Aleksandras -'akselis Naujus skaitytojus nuošir-

L. N. Laik. Komiteto Pirm, dziai sveikina

J. Gudynas, Kings Heath, 
England, B. L. Veitas, Pitts- 
burgh, Pa., S. Kudzma, Boruch- 
muhlbach. Germany, M. Zerofs- 
ky, So. Boston, Mass., J. Lau
cevičius, Brooklyn, N. Y., J. 
Čėsna, Chicago, III., C. Senulis, 
Flushing, N. Y., M. Marcinke- 
vic, Trumbull, Conn., Z. Jemie- 
litą, Woodhaven, N. Y., J. Nor
vilą, Flushing, N. Y., J. Kaz
lauskas, Toronto, Canada, G. 
čiapaitis, Brooklyn, N. Y., A. 
Nagai, Warrington Township, 
Pa., Janina Jarasienė, Chicago, 
fll., Justinas Stundžia, Omaha, 
NabraSka ir M. Juška, Elizabet 
N., J.

Užsakė giminėm ir pažįsta
miem:
J. Rukaitė iš Great Neck, N. 

Y., užsakė V. Rukui, Melbourne, 
Australija

E. Marsen iš Pittsburgh, Pa. 
— A. Subatsch, Meisenbach- 
Pfalz, Germany

A. V. Grunskis iš Maspeth, 
N. Y. — A. Kiszkoniui, Brook
lyn, N. Y.

J. Skudzinskas, iš Dorchester, 
■Mass. — S. Leonavičiui, Dor
chester, Mass.

HELIKOPTERIŲ stotis New Yorko uoste.

L - &&&? ' ' ■ jį..

Atsiliepimai apie “Penkis stulpus”
Penkių didžiųjų New Yorko 

dienraščių kritikams lygiai pa
sidalinus j “už”’ ir “prieš” 
grupes, vėlesnieji pasisakymai 
apie “Five Poąts” buvo beveik 
išimtinai palankūs. Ištraukos iš 
tų teigiamųjų atsiliepimų:

“Provokuojanti tragedija ...

Landsbergis efektingai kaitalio
ja aštriai parašytas ekspresines 
ir diskusines scenas su komen

Newark, N. J. Ralfo 
vajaus aukos

Nawarko^ N. J. Balfo sky
rius 1961metų vajų baigė. Su
rinkta ir centrui pasiųsta — 
660 dol. Laiškais atsiųsta 220 
doL ir aukų rinkėjai surinką 
440 dol. Aukas rinko ir surin
ko: I. Dilienė — 120 dol., K 
Trečiokas — 83, B. šarkenis 
— 67, K. Šipaila 60, kun. P. 
Totoraitis 37, J. Čepulis 20, 
E. Mažionis 18, V. MaČinskas 
15, V. Audėnas 10, J. Avižie
nis 10.

Žymesnes aukas aukojo: L. 
šušys — 30 dol., K. šipaila 
26; po 25 dol. — M. Daukšy- 
tė, J. Kralikauskas, J. ir S. 
Kontrimai ir Trečiokų agentū
ra; po 15 dol. — I. ir V. Di
liai, dr. S. ir J. Kungiai, dr. J. 
Staknevičius, kun. P. Totorai
tis; po 10 dol. — Atlantic Me
tai Products, J. Avižienis, dr. 
A. Didžiulienė, K. Galiauskas, 
S. Gudas, dr. I. Giedrikienė, 
prel. Ig. Kelmelis, G. ir V. Kve
darai, P. Mačiulaitis, S. Majaus
kas, E. Mažionis, SLA 245 kuo
pa, B. šarkęnis, J. ir E. šišai, 
šv. Jurgio draugija; V. Bar
kauskas — 8 dol., N. ir A. 
Juškevičiai 6 dol.; po 5 dol. 
A. L. R. K. Moterų kuopa, Al
to S-gos Newarko skyrius, N. 
ir V. Audėnai, Baltrušaičių šei
ma, Barauskai, A. ir M. Bu- 
jąuskai, J. Čepulis, A. Davis, 
J. Garolis, 0. ir J. Giraičiai, K. 
ir F. Graudžiai, S. Jatulienė, 
A. ir V. Jokūbaičiai, K. ir V. 
Kalašinskai, A. ir P. Kazanaus- 
kai, V. Kiaunė, V. Kiukys, J. 
Kymontas, K. Kolaitis, V. Lio- 
bis, L. Morkūnas, J. Nausėda, 
R. ir R. Ošlapai, O. ir S. Po
ciai, A Ramonas, B. Skudžins- 
kas, B. Sudžinskas, ir Mrs. G. 
Trybulas. Kiti aukojo po ma
žiau.

Vajaus metu surinkta ir cen
trui pristatyta 1157 svarai dė
vėtų rūbų bei avalynės.

Vajaus komitetas dėkoja rin
kėjams, aukotojams ir visiems, 
bent kuo prisidėjusiems prie 

• vajaus pasisekimo.

Kun. Petras Totoraitis 
Vajaus komiteto vardu

DtMESIOI ,
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
| Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios' apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113. ’

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

F U N E K A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Šaukite: TeL TR 6-6434

tatoriaus stebėjimais bei išve
džiojimais — pagal reikalą 
faktiniais, žurnalistiniais ar poe- 
tniais. Išdavoje — vaidybiškai 
stimuliuojanti drama, teigianti 
laisvės siekio nemirtingumų”. 
(John Beaufort, Christian Scien
ce Monitos, Boston).

“Gate teatras vėl suteikė pa
stogę stimuliuojančiai dramai... 
(Muzika, dekoratoriau šviesų 
ekspertas) vakar naktį ^buvo sa
vo geriausioje formoje. Ir 
“Penki Stulpai” yra verti ge
riausių jų pastangų” (James

IŠ LIET. VYČIŲ VEIKLOS
VVILUAM J. DRAKE

Darbininko Administracija
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BROOKLYN, N. Y.

ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 25,1961,'rengiamas vakaras

ČIURLIONIO PASAULIS
50 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ PROGA Sueinant dvejiems metams nuo mano mylimos žmonos

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

WJLB — 1400 kil., Detroit, J. B. SHALINS
VYTAUTAS VEBELION AS

Įėjimas 3.00 dol.
100-21 89 Avė

WEVD - 1330 kil. 97J9 mg. FM
Treč. Ket Penk.

Tax Counselor & Public Accountant 
praneša naują savo telefoną:

84 -14 Jamica Avė. 

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

VYČIŲ PROGRAMA 
WL0A — 1550 kil. Braddock,' 
Petta.

a. a. Aldonos Marijos Bernotaitės - Stašinskienės 
mirties, gedulingos šv. mišios už Jos vėlę bus atnašauja
mos trečiadieny, kovo 29 d., 8:15 vai. ryto, ir šeštadieny, 
balandžio 8 d., 9 vai. ryto, Vilniaus Aušros Vartų bažny
čioje, 568 Broome Street, New Yorke.

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooktyn, N. Y.LITHUANIAN MELODIES 

. ved. Ralph J. Valatka

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME 

M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOS

' — Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

HI — 1-6799
Richmond Hill, N. Y.

Priėmimo valandos
6 vak.—9vak.

NEW YORK, N .Y.

PO PROGRAMOS UŽKANDŽIAI SU KAVA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fbmt Pitrkvay Sfatloa) 

WOODHAVIN, N. V.

Suteiktam garbinga* tatdotuvee 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia venUUacija

PROGR AMOJE :

Pianistas ANDRIUS KUPREVIČIUS 

Dr KOSTAS OSTRAUSKAS 

ALEXIS RANNIT

RC5b New Yorkas 1961 m 18
viaenę, E. Kasdienę, O. Sųevi- 
čiene, O. Panetauskienę, Wil- 
liam J.. Drakę Įstatgoie, P. Ur
banavičienę, Aibert F. Peters 
apdraudos įstaigoje, Darbininko 
administracijoje. Bilietą kainos 
3 dol., 2,50 dol. Balkone — 
2 dol., studentams ir atėjusiem 
i šokius '— 2 dol.

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki Almos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, kovo 24, iki — 
Trečiadienio, kovo 29, 1961 

Puiki spalvota filmą su vokiečių 
tautinėm dainom

,‘HEIMAT DEINE LIEDER” 
Vaidina: Sabine Bethmann, Rudolf 
Lenz. Ingeborg Schoener. Peter 

Vogei, Ursula Herking, Hans 
Nielsen 

Priedinė filmą:
“Ja, ja, die Liebe in Tirol”

Vakaras įvyksta CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE, U. N. Plaza ir 46th Street

Bilietus iš anksto galima įsigyti skambinant LA 8-2231 N. Valaitienei

Pradžia 6 vai. vakare

Rengia šviesos ir Santaros Filisterių New Yorko Skyrius, globoja Balta

Brooklyno Lietuvos vyčią 41 Lynn, Long Island Star-Jour- 
kuopa kovo 12 surengė šv. Ka
zimiero šventę. Buvo bendra 
komunija ir pusryčiai, šventė
je dalyvavo nemažas būrys atei
tininkų, vyčių 29 ir 52 kuopos, 
narių iš New Jersey, tėvai, gi
minės, bičiuliai. Kalbą pasakė 
kun. St. Raila, vedėju buvo Juo
zas Boley. Pusryčius parengė 
E. Sandanavičienė. Vyčių tauti
nių šokių grupė dar pašoko ke
purinę, suktinį, kalvelį ir ves
tuvių polką.

Visų kuopos narių vardu 
nuoširdžiai dėkojame kleb. kun. 
N. Pakalniui, kun. J. Pakalniš
kiui ir kitiem kunigam, prisidė- 
jusiem prie šventės, kun. St. 
Railai, J. Boley, E. Sandanavi- 
čienei ir J. Matulaitienei, kuri 
mokė vyčius šokių, akordeonis
tui Niek Dzvonui ir visiems, 
savo darbu prisidėjusiems prie cenzijos: 
šventės.

Kartu noriu prijungti ir 41 
kuopos sveikinimus Juozui Bo
ley už jo pasisekimą, vaidinant

nal).
“Didžiulė koncepcija. ‘Penki 

stulpai’ Brodvėjuje iškelia dau
gybę klausimų. Landsbergio 
naudai galima pasakyti, kad jo 
atsakomybės sampratoje nėra 
nieko mažo. Kaip dramaturgas 
Landsbergis susilaukia to pa
ties likimo kaip intelektualas 
Qo vaidinime), kuris yra taip už
siėmęs abiejų klausimo pusių 
narpliojimu, jog neprieina iš
sprendimo ... Nežiūrint to, 
“Five Posts” yra efektinga 
drama, stipriai suvaidinta ...

Vaidinimą reikia aptarti kaip 
naują pasisekimą Gate akto
riam, kurie turi sėkmingą se
zoną” (Guy Savino, Newark Eve 
ning News).

Ir ištrauka iš neutralios re-

NEVĖLUOKITE 
užpildyti mokesčių (taksų) 
pranešimus. Paskutinė diena 
yra balandžio - April 15, bet 
paskutinės dienos laukti ne
reikia. Kreipkitės adresu: 
D. KLINGA, 337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. 
Tfetf. 4-1232

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADUO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1^30 kiL Medford, 
Mass,
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

“Analizė yra stimuliuojanti, 
beveik sukrečianti centriniame 
veiksme — kai dialektiniai 
kraštutinumai ima susiliesti, 
lenktis ir riestis savin — bet 

“Penkiuose stulpuose turgaus neatrodo, kad ji pasiektų bet 
aikštėje”. Linkime jam kuo ge- kokios apšvietos”. (Jerry Tau
riausios sėkmės ateityje. V. mer, ViŪage Voice).

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Vržfinis

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190' kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

RADUO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Masą. r
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
#

Mkh. '
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet. 

#
• LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA 
Direktorius 

Jokūbas J. Stukas

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas


