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Ar Kaba galės išsivaduoti iš komunizmo agentų bei despotų?
Jungtinėse Tautose Kubos skundas prieš Jungi ValstybesKubos įvykiai virto atvira re

voliucija ir nustelbia šiuo metu 
kitus atsitikimus.

Įvykiai prasidėjo . Jungtinių 
Valstybių teritorijoje. Pirmas— 
valstybės departamento raštas, 
kuriame Castro buvo kaltina
mas išdavęs revoliuciją ir paža
dama Amerikos parama Kubos 
gyventojam kovoje už demokra
tinių laisvių atstatymą. Antras 
— Kubos egzilinės vyriausybės 
paskelbimas ir atsišaukimas, 
kad Kubos gyventojai sukiltų. 
Trečias — prezidento Kennedy 
pareiškimas, kad Amerika ne
duos savo karinės jėgos Cas- 
trui nuversti ir neleis daryti 
invazijos iš Apierikos teritori
jos.

Tolimesni įvykiai jau Kubos 
teritorijoje — pagausėjo sabo
tažai, kurie pasiekė viršūnę ba
landžio 15, kada lėktuvai su-

bombardavo tris aerodromus. 
Žuvo 8, sužeista 52. Vienas lėk
tuvas nušautas. Kitas atbėgo i 
Miami. Pabėgusio lėktuvo pilo
tas pareiškė, kad jis ir jo* drau
gai esą Castro aviacijos lakūnai.

Balandžio 16 ■ Castro apkalti
ni Kennedy vyriausybę, kad ji 
atsakinga už perversmą ir kad 
ji davė lėktuvus ir bombas. Lėk 
tuvai esą įskridę iš Guatema- 
los. Castro palygino Kubos ae
rodromų bombardavimą su 
Pearl Harbor bombardavimu, 
paskelbė mobilizaciją ir krei
pėsi su skundu prieš Jungtines 
Valstybes į Jungtines Tautas.

Tolimesni Įvykiai: balandžio 
17 sukilėliai pradėjo invaziją 
iš Guatemalos pusės ir eina sos
tinės link iš trijų pusių. Tą pat

dieną Jungtinės Tautos imasi 
skunda svarstyti.
KUBOS BYLA J. TAUTOSE

Castro tvirtina: sukilimą or
ganizavo ir invaziją parengė 
Jungtinės Valstybės.

Amerika tvirtina: sukilimą or
ganizuoja pačios Kubos grupės.

Kaip laikysis Jungtinės Tau
tos šioje byloje? Jei laikytųsi 
tos logikos ir procedūros, ku
rią taikė Angolai ir Kongui, tai 
paralelė būtų tokia:

Jungtinės Tautos pasmerkė An
golos valdytoją Portugaliją; Ku
boj yra riaušės, tai turėtų pa
smerkti Kubos valdytoją Cas- 
tro.

— Konge buvo riaušės, tai 
Jungtinės Tautos pasiuntė savo 
kariuomenę ir pareikalavo, kad 
išvyktų visi samdiniai belgai. 
Kuboj yra riaušės, tai turėtų 
pasiųsti Jungtinių Tautų kariuo 
menę ir pareikalauti, kad iš
vyktų visi samdiniai sovietai ir

MANUEL ANTONIO DE VARO- 
NA, Demokratinio revoliucinio 
fronto pirmininkas,'sukilimo vado
vas, nors yra Miami.

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ KUNIGUS 
KLAIPĖDOS MIESTE

Kun. Antaną Povilonj, Klai
pėdos katalikę parapijos kle-

boną ir jo vikarą bolševikai 
areštavo.

Rubliai, rusai ir 
duonos reikalas

Antanina Janulaitienė, 72 m..

— Angoloj buvo riaušės, tai kinai.

ABEJONES DEL 
GAGARINO

Kun. A. Povilonis pastatė 
Klaipėdoje bažnyčią, kuri turė
jo būti pašventinta 1960 rug
pjūčio 15 d., bet bolševikų val
džia iki šiol nedavė leidimo 
šventinti, o dabar ir kunigus 
areštavo kaltindama, kad baž
nyčios statybai medžiagas pirkę 
nelegaliai. Nauju klebonu pa
skirtas ktlB Aleksandras Kln- ERNESTO GUEVARA, Castro FIDEL CASTRO, susilaukęs tokio 

pramonės ministeris, kuris dau- pat sabotažo ir sukilimo kokį jis
deris, O vikaru kun. Bertašius: giausia planuoja komunistų irrfii- vykdė prieš Batistą,

tracija į Kuba

ko į JAV, į Chicagą pas savo 
sūnų Vyt. Janulaitį, 6156 No. 
Harding St., Chicago 45, III. 
Ją Idlewild aerodrome sutiko 
kons. A Simutis. Tarp kitų da
lykų ji pasakojo, kaip bolševi
kai nuskriaudė žmones valiu
tas reforma. Kas prieš valiutos 
tęformą gavo pav. 1200 rublių, 
po reformos turėjo gauti 120, 
'bet bolševikai moka tik 80 rub
liu teisindamiesi, kad dabar 
rublio vertė didesnė už dolerio, 
todėl ir algos sumažinamos. Že
mesnės rūšies prekės išimtos 
iš apyvartos, esą pagerėjęs gy
venimas. Iš tikro, tai tos pačios 
rūšies prekės perkainotos, pa
keltos į aukštesnės rūšies pre
kes. Paskutiniu metu Kaune pa
daugėjo rusę. Trūksta maisto. 
Keletą dienų nebuvo galima 
gauti duonos, o mėsos tai la
bai dažnai pritrūksta. Žmonės^
kalba, kad N. Chruščiovas per- Julius Epštein paskelbė N. sekretorius, po karo patyrinė- jonas žydų Stalino buvo depor- 
geras tam barzdočiui Castro, vi- Y. H. Tribūne laišką ryšium su jęs Lenkijoje, nurodo tokius 
są maistą išsiunčia, o savus gy- Eichmanno byla. Hitleris ne- skaičius: 
ventojus skriaudžia.

Telefonu per satelitą

Telefono ir telegrafo kompa
nija balandžio 13 paskelbė, kad 
skiria pradžiai 20-25 mil. dol. 
organizuoti telefono ir televizi
jos susisiekimui per satelitus 
su Europa. Telefoniniai pasi
kalbėjimai labai pagausėjo. 
Tarp Amerikos ir Europos 1927 
buvo 2,500 pasikalbėjimų, o 
1957 jau 1.668,400. 1960 jau 
3,700,000. Kitais metais kom
panija paleis pirmą satelitą. Vi
so jų bus apie 25. Visa opera
cija atsieis 170 mil.

KIEK ŽYDŲ SUNAIKINO HITLERIS IR KIEK STALINAS

Meteoritas Lietuvoje
Maskvos radijas balandžio 12 

paskelbė, kad įkaitęs meteori- 
- tas įkrito pro langą į vienus 

namus Klaipėdoje. Sveria 9.5 
uncijų.

— Kanadoje suimtas Lenki
jos inžinierius T. Biemacki, 
kaip sovietų Šnipas. Jo kiše- 
niuose buvo rasti apsaugos do
kumentai.

. buvo vienintelis, kuris 1938 - 
45 naikino žydus. — rašo au
torius. Juozapas Stalinas, nors 
mažesniu skaičium, darė tą pa
tį. Kiek jis žydų sunaikino 
tikslių ir oficialių skaičių nėra 
paskelbta. Kai kurie geriausi 
Amerikos ir Europos ekspertai 
esą įsitikinę, kad laikotarpiūi 
1938-45 tas skaičius siekia vie
no milijono. Jacob Pat, Ameri
can Jewish Labor Committee

Iš 600,000 žydų, kurie karo 
metu pabėgo į Rusiją. 1946 grį
žo tik 200.000 pagal oficialius 
davinius, paskelbtus Varšuvoje. 
Kiti 400.000 dingo, ne dujų ka
merose ar krematoriumose, bet 
Sibiro miškuose ir vidurinės 
Azijos tyruose. Jie žuvo staty
dami “socializmą” sovietiniu pa
vyzdžiu ir kurdami, anot Sta
lino, “laimingesnį gyvenimą”.

šalia tų 600,000 kitas mili-

tuotas į Sibirą, kada Sovietai 
užėmė pusę Lenkijos. Iš šio pa
pildomo milijono mažai kas gri
žo.

Šitas faktas. — rašo Epštein. 
— verčia mus koreguoti popu
liarią minti, kad 6 milijonai Eu
ropos žydų buvo nužudyti karo 
metu. Jei šitas skaičius reiškia 
visą žuvusių skaičių, tai Hitle
ris negalėjo nužudyti daugiau 
kaip keturis su puse milijonus. 
Kita dalis tenka Stalino sąskai
tai.

Sovietai padarė majorą Ga- 
gariną didžiausiu herojum, ir 
Chruščiovas paskelbė, kad so
vietinė sistema geresnė, jei ji 
galėjo Ameriką aplenkti. Tačiau 
Vakaruose nustebimo sukėlė 
prieštaraujančios , žinios apie 
Gagarino skridimą.

1. Gagarinas Izvestijose pa
reiškė, kad matęs iš satelito 
žemę aiškiai, net atskiras upes 
ir kolchozų laukus. Matęs pro 
kabinos Įtaisytus specialius ply
šius. Tuo tarpu Sovietų specia
listas dr. A. Blagonravov už
sieniui aiškino, kad matė per 
“radiją’’ (gal turėjo mintyje 
televiziją).

: 12.'Maskva paskelbė, kad po 
15 minučių skridimo Gagarinas 
jau. buvęs viršum pietų Ame
rikos. Tačiau sovietinės infor
macijos skelbė, kad satelitas 
skrido 17,000 mylių greitumu 
per valandą. Vadinas, po 15 
minučių jis turėjo būti tik su 
viršum už 4,000 mylių. Tokios 
artimos vietos nuo pietų Ame
rikos Sovietai neturi savo sate
litui paleisti.

3. Klaustuku virsta ir Gaga
rino nusileidimas. Jis nusilei
dęs su parašiutu Į kolchozo lau
kus. Kur kabina dingo? Sude
gė? Bet kai šunis leido, tai Su
neš nusileido su kabina.

4. Mįsle tebėra ir Londono 
komunistų Daily Workes žinia, 
kad sovietinis satelitas su žmo
gum buvo paleistas balandžio 
7 ir kad nusileidęs, bet- lakū
nas dabar esąs gydytojų prie
žiūroje. Tas lakūnas buvęs so
vietų lėktuvų konstruktoriaus 
sūnus. O Gagarinas pasiskelbė, 
kad jo tėvai buvę ūkininkai 
Vadinas, turi būti jau kitas 
žmogus.

Amerikos oficialios įstaigos 
susilaiko nuo skelbimo žinių, 
kurias jos yra gavusios savais 
kanalais.

LIGA AR PASIPRIEŠINIMAS LIGAI?
Kovoti prieš komunizmą - 
komunistiniais metodais 
ėmėsi organizacija, dėl ku
rios kilo klausimas: ar ji 
pati yra’ liga ar ligai pasi
priešinimas?.

John Birch Society lema 
dienos spaudoje karštėja. Jos 
priešininkai skelbia, kad ji 
esanti fašistinė, nacinė, šovi
nistinė; sulygino ją su Kux - 
Klu - Klanu. Anot Ohio sena
toriaus Young, ji labiau gre
sianti Amerikos saugumui nei 1 
tarptautinis komunizmas.

Kaltinimai išsiveržė viešu
mon Kongrese, kada buvo iš
kelta, jog organizacija pava
dino prezidentą Ejsenhoweri ir 
vyriausio teismo pirmininką 
Warreną “sąmoningais komu
nistinės konspiracijos agentais". 
Reikalaujama, kad Kongreso 
komisija pradėtų organizacijos 
vadus tardyti. Organizacijos ly
deris Robert Welch pareiškė, 
kad jis Kongreso komisijoje ne- 
sidangstys jokiais “amendmen- 
tais”. Tačiau šen. Goldwater 
įspėjo, kad ir Kongreso narių, 
respublikonų ir demokratų, esą 
toje organizacijoje, ir tardymas 
sudarys jiem keblumų.

Prašneko ir pati organizaci
ja. Jos lyderis Welch Santa 
Barbara pereitą savaitę prane
šime turėjo 1300 klausytojų, 
Los Angeles 6,000. Bet turėjo 
ten ir piketų su šūkiais, ku
rie jį gretino su Hitleriu. Mu- 
ssoliniu (ne su Stalinu’), su ra
sistais. Louisianoje tuo pačiu 
metu organizacijos atstovai pra
šneko apie organizavimą tre
čios partijos, kuri stos 1964 
rinkimuose. Pirmo puslapio ži
niose atsirado pranešimas, kad 
gen. Edwin A. Walker, divizi
jos vadas Vokietijoje, savo

ir
iš

la-

su pareiškimais
Cushingas, kurio 
gyveria organizaci- 
Welch. Sveikintinas

ir

laikraštyje kariuomenei skelbė 
tuos pačius šūkius •_ kaip 
Wėlch. (Jis buvo perkeltas 
Vokietijos Į Texas tarnybos 
bui).

Įsijungė 
kardinolas 
apylinkėje 
jos lyderis
yra kiekvienas, — kalbėjo kar
dinolas, — kuris nuoširdžiai 
ir atsidėjęs imasi kovos prieš 
komunizmą. Robert Welch yra 
tokiš. Bet iš kitos pusės turi
me apgailestauti perdėjimus ir 
išsišokimus, kurie sugadina net 
ir gerą daiktą. Kiekvienas, ku
ris sako, kad prezidentas Ei- 
senhoweris rėmė komunizmą, 
kalba nesąmones.

Panašiai atsiliepė The Tab- 
let. Tik laikraštis atkreipė dė
mesį, kad Birch organizaciją 
labiausiai kritikuoja tie asme
nys ir organizacijos, kurios kri
tikuoja iš viso antikomunisti
nes organizacijas. Anot laik
raščio, daugumas mūsų spau
dos tiki, kad antikomunistinė 
organizacija yra daug didesnis 
pavojus nei prokomunistinė or
ganizacija. Tai rodo, — sako 
laikraštis, — kad daugelis mū-

KUO LATVIAI IR DABAR IŠSISKIRIA Iš RUSŲ
pozicijose, o mes sovietinį re- artimi Vakarų tipui, 
žimą turėjom tik 20 metų. Nors 
sovietiniai pareigūnai kaltina 
“nesveikom buržuazinėm ten
dencijom”, bet Rygoje daugelis 
rengiasi pagal Vakarų naujau
sias madas ir kavinėse gro$a 
amerikinę muziką. Prekių kie
kybė geresnė nei Rusijos mies
tuose. Turguose daugiau mė
sos ir duonis nei Maskvoje. 
Drabužiai rodo didesnį skonį.

N. Y. Times koresponden
tas Seymour Topping, apsilan
kęs Rygoje, pastebėjo, kad lat
viai ir dabar labai skirias nuo 
rusų, Ryga nuo Maskvos. Ry
goje jausti pasiilgimas Vakarų. 
Viltys atgauti nepriklausomybę 
išblėso. Bet šeimose vyresnieji 
pasakoja jaunimui apie laisvę, 
kurios šie jau nėra patyrę. Tau
tinis jausmas tebėra gyvas, ir 
Rygos burmistras Eriks Bau-
manis aiškinosi: kapitalizmas Toki vietinės gamybos įtaisai 
per 106 metų tvirtinosi savo kaip radijas ir fonografai yra bažnyčią.

Moralinio skirtumo nėra, ar 
Hitleris nužudė šešis milijonus 
žydų ar “tiktai” keturis su pu
se. Bet teisingumo ir istorinio 
tikslumo dėliai mes neturėtume 
užmiršti Stalino aukų — ir ne 
tik žydų. Kada žmonija sulauks 
apyskaitos dienos už Stalino 
žmogžudystes?

Gyventojų Latvijoje 1959 su
rašymo daviniais rasta 2,093, 
OOO, tarp jų 62 proc. latvių, 
26.6 rusų.

Ateizmo propaganda didelė. 
Bet Rygoje tebėra 15 liuteronų
bažnyčių, 13 rusų ortodoksų, 8 Laiške nurodyti faktai pa- 
katalikų, 5 baptistų, 3 advestis- tvirtina dar labiau, kodėl Mask- 
tų ir 1 sinagoga. Pernai, tikin- va dabar taip suinteresuota kal
dami, kad bažnyčių perdaug, bėti apie Hitlerio ir hitlerinin- 
uždarė rusų ortodoksų katedrą, kų įvykdytas žudynės — kal- 
liuteronų katedrą ir dar kitą bėdama apie jas. nori nuslėpti

savąsias.

— Izraelyje min. pirm. Ben 
Gurion labiausiai patikimas pa
tarėjas kariuomenės reikalais 
pulk. Beer kovo 31 suimtas 
kaip komunistų šnipas. Tuojau 
viską išsipasakojo.

— Portugalija nutarė atidėti 
reformas Angoloje iš protesto 
prieš tarptautinį kišimąsi į An
golos reikalus. Ypačiai portu
galai įpykę dėl Amerikos.

— Saudi Arabija balandžio 
11 paskelbė, kad nuo 1962 ba
zes Amerikai atšaukia labiau
siai dėl Amerikos pagalbos Iz
raeliui.

— Kennedy vyriausybė ba
landžio 14 kreipėsi į Kongresą, 
kad pakeltų pašto rinkliavą laiš
kam. Vietoj 4 ir 7 cn. prašo 
įvesti 5 ir 8 cn. Tuo būdu ti
kisi surinkti papildomus 409 
mil. dol.

TARP BALTŲJŲ RŪMŲ 
IR KAPITOLIO

Respublikonai prieš

Respublikonų lyderiai balan
džio 13 griežtai pasisakė prieš 
kom. Kinijos įsileidimą į Jung
tines Tautas. Šen. Dirksen no
ri. kad senatas priimtų rezoliu
ciją, kuri patvirtintų ligšiolinę 
Amerikos laikyseną kom. Kini
jos atžvilgiu. Kongresmanas 
Halleck tos pačios akcijos im
sis Atstovų Rūmuose.

Klausimas suaktualėjo. kai 
Londonas paskelbė, kad prezi
dentas Kennedy numato nuolai
das kom. Kinijai. Nors prezi
dentas pareiškė, kad žinia ne
buvo korektiška, tačiau respub
likonai mano, kad joje yra tie
sos, nes ir Kennedy artimieji 
bendradarbiai kaip Mrs. Roose- 
velt, Stevensonas. Bowles 
yra palankūs.

tam

EVERETT McKINLEY
DIRSEN, mažumos lyderis.

— Portugalijoje suimtas bra
zilas su sprogstama medžiaga. 
Jis norėjęs susprogdinti Ame
rikos ir Brazilijos atstovybes, 
kad pakenktų santykiam tarp 
Portugalijos ir tų kraštų. Pri
sipažino siųstas kap. Galvao. 
kuris buvo pagrobęs Santa Ma
ria laivą.

sų informacinių institucijų te
begyvena komunistinio smege
nų perplovimo įtakoje.

Tokioje karingoje atmosfero
je iškyla ir pačios organizaci
jos veidas. Jos kūrėjas ir ly
deris yra Robert Welch, 61 me
tų, iš Massachusetts, buvęs sal
dainių fabrikantas, baptistas. 
Organizaciją sukūrė 1958. Da
bar ji turinti 100,000 narių ir 
savo celes 35 valstybėse.

Organizacija pavadinta var
du amerikiečio kapitono John 
Birch, kuris buvo baptistas. 
1940 Kinijoje misijonierius, 
paskiau Amerikos žvalgybos 
narys, veikęs per 100 mylių 
užfrontėje, kinų komunistų bu
vo nušautas ir subadytas 1946.

Organizacijos tikslas ir tak
tika — kova prieš komunizmą 
komunistinėm priemonėm. Dėl 
to ji vengia viešumos; savo na
rius ir veikimą nereklamuoja 
spaudoje. Atskiros celės pvz. 
laiškais įspėja gyventojus, ku
rie jų kaimynai turi ryšių su 
komunistais. Savo laikraštyje 
American Opinįpn aštria for
ma pasisako pavardėm, ką lai
ko komunizmo talkininkais: 
pasisako už Amerikos pasitrau
kimą iš J. Tautų, jei norės 
kom. Kiniją priimti, už Kubos 
sutvarkymą, jei reikia, karu, 
už boikotą prekių, gamintų ver
gų darbu, už panaikinimą pri
valomo dalyvavimo darbo uni
jose ir t. t. Tvirtina, kad 40- 
60 procentų įstaigose infiltruo
ta komunistam palankių žmo
nių.

Sakos, kad tai konservatorių 
sąjūdis. Tai priešybė vadina
mam liberalu sąjūdžiui, kuris 
nori įsigalėti dabar.

Birch Soviety tema nebaigta. 
Vieniem ji gali atrodyti kaip 
sąjūdžiu virtęs protestas, kuri 
anksčiau atskiri balsai spaudo
je reiškė prieš Warren ir kitų 
valstybės vyrų žy gius, palengvi
nusius komunistinį veikimą. Ki
tiem, anot R. Kennedy. tai rim
to dėmesio nevertas dalykas, 
priklausąs daugiau humoro sri
čiai.



WEBSTER salė New Yorke. kur buvo Darbininko koncertas.

SPAUDA

Kaip atsiranda bendradarbiavimas
Keleivyje balandžio 5 J. Jnš. 

rašo apie mirusį Laisvės ir Vil
nies redaktorių Leoną Prūsei
ką:

“1931 metais jis atvirai nu
traukė visokius. santykius su 
komunistais ir per penkis me
tus aktingai kovojo prieš komu
nistų partijos politiką ir prieš 
Maskvos diktatorių zigzaginę 
politiką”. Jis stipriai apardė 
komunistų veikimą, bet jo ne
sugriovė. Kai komunistų ran
kose liko Laisvė. Vilnis ir kai 
kurios organizacijos. Prūseiką 
kapituliavo labiausiai susirūpi
nęs dėl savo duonos besiarti
nant senatvei. Tai pastūmėjo 
jį ieškoti saugumo komunistų 
partijoje, ir “tą saugumą A. 
Bimba jam užtikrino — girdi, 
kol gyvas, būsi, mūsų organiza
cijoje turėsi darbą ir užtikrintą i Chicagą: 
duoną. Taip buvo sudaryta dū
šios pardavimo' sutartis”.

“Įdomu, kad L. Prūseiką sa
vo sutarties su komunislais lai
kėsi tik viešose kalbose ir sa
vo raštuose. Privačiuose pasi
kalbėjimuose su sau patikimais 
žmonėmis, dargi su eiliniais ko
munistais. jis visai neslėpdavo 
savo kritiškų pažiūrų į komu
nistinį judėjimą ir ypač į Ru
sijoj vyraujančią diktatūrą ...”

"Nepasitikėjimas Maskva pas

DVEJOPI PASAKOJIMAI APIE 
LIETUVOJE VISKUO PERTE
KUSĮ BROLĮ

Tėvynės Balse M. Sluckis pa
sakojo. kad Amerikoje jį ap
lankęs vienas iš pabėgėlių, ku
ris “atrodė kaip tikra tikriau
sia vargo pelė”, bet kuris “re
guliariai leido siuntinius viskuo 
pertekusiam savo broliui, atsi
sakydamas. matyt, geresnio 
kąsnio ir geresnio paltuko. Bu
vo gaila ir pikta”. Tokis M. 
Sluckio akyse suskurdęs tas pa
bėgėlis Amerikoje, ir tokis 
“pertekęs" Lietuvoje.

Drauge balandžio 6 pasako
jo apie tokius siuntinius ir ten 
pertekusius brolius Agota ir 
Pranas Puodžiukaičiai. atvykę 
iš Kauno Velykų pirmą dieną

“Lietuvoje vis dar nėra pa
kankamai prekių, o ir pinigų, 
todėl ‘juodoji rinka tebeegzis
tuoja. Atsiranda medžiagų, dau
giausia vokiškų, bet siuntiniai 
iš Amerikos labai laukiami ...
Pats Puodžiukaitis buvo apsi
vilkę čekoslovakų gamybos 
lietpalčiu, kuris kaštavo 1,700 
rublių, o uždirbęs tik keletą 
šimtų rublių, žodžiu, norint i- 
sigyti apsiaustą ar kostiumą, 
reikia taupyti ištisus metus".

. ■4- . . s' i - įf? į

OARBINtMKAS

Tik į komunistinę tiesą
Suaktyvėjo bolševikų infiltracija tarp Iretyviy

talkininkų verbavimas
IR JŲ ATBAIDYMAS

‘‘Žmonės, nuoširdžiai pasisa
kę už kultūrinius ryšius, nors 
ir turi visokių abejonių, ir pa-

munistai insifiliruoja vis gau
siau Pietų Vietname, Afriko
je, lotynų Amerikoje. Skaito
me. kad tokia padėtim susirū
pinę ir_Kennedy su Macmilla- liko mums geriausią įspūdį iš 
nu savo pasitarimuose. Tačiau 
galime pastebėti suaktyvėjusias 
tokios pat infiltracijos pastan
gas ir tarp lietuvių Vakaruose.

Pastangos buvo sustiprintos, 
kai į Ameriką tam reikalui 
ATVYKO SPECIALISTAI —

VVashingtone L’. Kapočius, 
kaip sovietinės atstovybės ant
rasis sekretorius. New Yorke 
E. Laurinčiukas, kaip spaudos 
atstovas prie Jungtinių Tautų, 
ir Vaigaūskas, kaip Jungtinių 
Taufl| sekretariato tarnautojas. 
Čia būdami, jie gali geriau di
riguoti visai akcijai, kurie lie
čia Amerikos lietuvius: surink
ti apie lietuvius ir jų veiklą 
reikiamas žinias, jas perduoti 
į centrinę, kurioje gaminama 
užsienio lietuviams skirta spau
da ar instrukcijos: mėgsti as
meninius ryšius su čia esančiais 
lietuviais, per juos infiltruoti 
idėjas, jų rankom organizuoti 
sąjūdį su patraukliais patrio
tiniais šūkiais.

bendradar- 
“kultūriniai ryšiai". 
Lietuvos radijo ir 
komiteto pirminin- 
Januitis sveikino ir 

ne-

visų ‘kitų’, labai ‘įvairių’, — pa
sakojos AL Sluckis (Tėvynės 
Balsas Nr. 17).'

Jau anksčiau buvo rašoma 
apie pastangas surasti bendra
darbių tarp lietuvių Vakaruo
se — tarp laikraštininkų, ra
šytojų, menininkų. Žinom taip 
pat. kad tos jų pastangos at
baidė numatytų žmonių dau
gumą. nes per anksti ėmė ryš
kėti. kad užnugaryje stovi žmo
nės iš Sovietų atstovybės. Bu
vo žmonių, kuriem prie širdies 
buvo ne tik noras palaikyti 
ryšius su lietuviais Lietuvoje, 
keistis su jais veikalais ir min
tim. bet ir viešai pritarti to
kiam sąjūdžiui. Tačiau nugir- 
dus apie kvietimą j Sovietu at
stovybės priėmimą, daugeliui 
stojo prieš akis vaišės lietu
viam menininkam, rašytojam, 
artistam Kaune Sovietų atsto
vybėje. Tas pats metodas, pa
vartotas čia. daugeliui atidarė 
akis, ir vienos galerijos atida
ryme, kur dalyvavo sovietiniai 
pareigūnai, nepasirodė nė vie
nas lietuvis dailininkas. Sovie
tiniai pareigūnai per ankstį 
išėjo į rampos šviesą ir savo 
reikalą sugadino.
EKSKURSANTŲ MISIJOS 
VAIŠIAI —

tur būt. buvo didesni, nei 
tikėjosi. Partiniai veikėjai iš 
Lietuvos Amerikoje susitiko su 
eile lietuvių, kalbėjosi su kai 
kuriais laikraštininkais, kai ku
riais rašytojais. Atvykusieji iš 
Lietuvos turi pagrindo manyt, 
kad pasikalbėjimai jiem davė 
medžiagos prppagandai prieš

PAGRINDINIS SŪKIS
Šiuo metu tebėra išpopulia

rintas “kultūrinis 
biavimas”. 
Okupuotos 
televizijos 
kas Jonas
"Laisvės” laikraštį, kad ji 
nuilstamai kovoja už ... kul
tūrinį bendradarbiavimą’’ (Lais
vė balandžio 4). O M. Sluckis 
yra įsitikinęs. kad “realiai 
bręsta sąjūdis už kultūrinius 
ryšius su Tarybų Lietuva, ku
riuo suinteresuoti ne tik jau
nieji” (Tėvynės Balsas Nr. 17, 
1961. vasaris). ■. f

Neslepia ir ‘ kultūrinio - ben
dradarbiavimo idėjinio turinio. 
Kai M. Sluckis lankęsis New 
York Times mašinų skyriuje ir 
paskiau Laisvės spaustuvėje, 
jis palygino: “Ir tuo tarpu kai 
ši didžioji, galingoji spauda, 
milijonais apmokama, skleidžia 
melo ir dezinformacijos nuo
dus. jūs kukliai su tikru pasi
aukojimu skelbiate ‘Laisvės’ 
puslapiuose tiesos žodį” (Lais- vis daugiau ir daugiau rusiški, 
ve 1961 balandžio 4). Taigi tie
sa yra tik ta. kurią skelbia ko
munistinis laikraštis. Kultūrinio 
bendradarbiavimo kryptis turi 
vesti tik į komunistinę tiesą.

Pramato, kad šitaip supran
tamas “kultūrinis bendradar
biavimas” nebus lengvai pasie
kiamas: “Ir vis dėlto nelengva 
bus jam egzistuoti, nes teks 
laužtis ne vien pro kai kurių 
žmonių fanatišką įniršį — pro 
įsisenėjusių klaidų ir prietarų 
klodus".

IŠ Lll

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Vakarų lietuvių antikomunisti
nį nusistatymą ir veikįmą. Tai 
aiškiai išpasakojo M. Sluckis, 
kalbėdamas apie susitikimą su

Skyrių veda JONYNĄ SISIEN®

Phone: ELizabeth 4-7608

ji ir vėliau paliko. Kai čia lan
kėsi Maskvos gizelis Genrikas 
Zimanas, jis kvietė Prūseiką 
vykti į Lietuvą, kur jam bū
siąs užtikrintas gydymas ir duo
na iki jo gyvos galvos. L. Prū- 
seika Maskvos agento siūlymą 
griežtai atmetė” ...

Gal būt, abudu teisingi. Tei
singas Puodžiukaitis. kai jis 
kalba apie eilinį lietuvi, kokių 
yra dauguma: teisingas ir M. 
Sluckis. kai jis kalba apie toki 
pat brolį, partijos pareigūną, 
kokis yra M. Sluckis. bet ko
kių Lietuvoje yra mažuma.

RANKOS DABAR
Derybose tarp Prancūzijos ir 

Alžįro. numatoma, bus sunkiau
sias klausimas — Saharos li
kimas. Tai 2.3 mil. kv. kl. plo
tas su 580.000 gyventojų. Į ją

“Pasitaikydavo, jog net’ žmo
gus, artimas žaibais ir perkū
nais griaudėjančiai nacionalis
tinei spaudai, patyliukais mums 
šnabždėdavo:

— Mes priversti jus peikti 
ir keikti. Toks mūsų oficialus 
kursas. Rašyti rašom, o galvoti 
taip negalvojam".

Taip M. Sluckiui kalbėję laik
raštininkai. su kuriais jis susi
tikęs. O apie susitikimą su ra
šytojais šiaip informuoja:

“Jūs, vyrai, neblogai kartais 
rašote, bet laisvės, gaila, netu
rite” — bandė prieš mus vai
dinti didelį tolerantą ir dar di
desnį ‘laisvūną’ kažkuris lite
ratų. Tiesa, kaip patyrėme, tai 
buvo gana vidutinių sugebėji
mų rašytojas. Gi kiti, su ku
riais teko išsikalbėti, o ypač 
talentingesni, giliau mąstą žmo
nės, neslėpė, kad jokių laisvių 
jie Amerikoje neturi" (Tėvynės 
Balsas, Nr. 17).

Ar tie laikraštininkai taip 
kalbėjo M. Sluckiui, ar jie veid
mainiavo jam; ar jie veidmai
niauja savo laikraščiam ir skai
tytojam; ar tie rašytojai tvir
tino, kad jie Amerikoje lais
vės neturi, — tegalėtų tik jie 
patys pasakyti. Tačiau Sluckis 
išnaudojo pasikalbėjimą su 
jais ir bolševikinius tvirtini
mus paleido jų vardu. Tie pasi
kalbėjimai patarnavo jo norui 
suniekinti lietuvių spaudą Va
karuose, diskredituoti čia esan
čius lietuvius ir pačius tuos 
pareiškėjus parodyti veidmai
niaujant. Naivius, kvailokus ap
gailėtinus pristato M. Sluckis 
ir kitus, kurie atėjo pas jį ko 
nors teirautis. '

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

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

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

• tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje -

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ 1
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K & K E4BRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. I.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

GREITAI MIESTAS BUS IŠVADUOTAS

..........................-*......................... . —■ ■ ■ ...................

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Kolonistų vaizdai Vilniaus 
krašte

Vilniaus kaaštas Lietuvoje 
labiausiai dūtiar kolonizuoja
mas ir rusinamas; Įstaigų va
dovų ir jų tarnautojų vardai

Kolonistų vaizdai su gausia ap
linka prasiverčia ir sovietinėje 
spaudoje.

Maškov. kaip pasakoja So- 
vetskaja Litva specialiai į Pa* 
bradę nuvykusi korespondentė 
Z. Chucistova. yra vietos siu
vyklos šaltkalvis, kuris geria 
ir pasigėręs muša žmoną. Siu
vykloje apie jį pasakojo:

“Viską darėm, kad pataisy
tume ir pastatytume Maškovą 
ant tikro kelio. Prausėm jį su
sirinkimuose. ^šaipėmės iš sce-

TIESIS Į SAHARĄ
pretenzijas reiškia Marokas — 
į vakarinę dalį prie Colomb- 
Becher. kur yra naftos laukai. 
Į pietų vakarus toliau preten
zijas reiškia Mauretanija. Skly
po nori ir Tunisas — prie savo 
pietinio kampo. Tokio pat skly
po nori Lybija. o visos Saha
ros nori Alžiras.

Lig šiol Saharos didžiąją da
lį valdė Prancūzija kaip pieti
nę Alžiro dalį. Ilgai tai buvo 
tik smėlis beduinam klaidžioti.

nos, surengėm draugišką teis- ♦ 
mą. FTisiekdinėjo. verkė, žade- | 
josi taisytis. Bet kai tik gavo | 
naują algą, vėl pasigėrė ir žmo- ♦ 
na primušė”. i t

Draugų prie stiklelio Maško- t 
vas turi nemaža: batų dirbtu- t 
vės prižiūrėtojas M. Kerui, jo | 
valdiniai Kompanovskij ir Du- r 
bovskij, kirpikas A. Pameran- į 
cev. dailininkas V. Bulyčevcev, r 
Nemenčino rajono ‘pramonės f 
kombinato viršininkai A. Zu- Į 
barev ir V. Buiko. Į

Ką daro milicija? — teiravosi Į 
korespondentė. Milicija paėmė Į 
dusyk parašus su pažadais ne- Į 
begerti ir nebemušti žmonos. ► 
Milicininkas Maškov sakė, kad ► 
buvo pernai tris kartus uždarę ► 
ji į daboklę po 15 dienų. Mies- ► 
teko bendruomenė, sako ko- ► 
respondente, klausia Nemenči- ► 
no pramonės kombinato virši- * 
ninką Vorobeičiką. siuvėjų ce- > 
cho viršininką Grosmana: ar ► * ► 
greitai miestas bus išvaduotas ► 
iš chuliganų kaip Maškov ir jo J 
draugai? ►

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 4
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į j
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui i R. Europą 4
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 4

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. j
45 W. 45 Str. New York ^6, N. Y. o TeL Clrcle 5-7711 <

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

— Kinostudija paruošė fil- J 
mą “Kada upės susibėga” pagal £ 
gudų rašytojo P. Brovko pje- » 
sę. Muziką parašė J. Indra. Vai- > 
dina Maskvos. Leningrado. Lat- > 
vijos. Gudijos ir Lietuvos akto- » 
riai. »

— Gabrielei Petkevičaitei Bi- ► 
tei kovo 18 suėjo šimto metų t

Rankas į jį pradėjo tiesti, kai gimimo sukaktis. Minėjimas Imi- J 
surado naftą ir kitus žemės v0 Vilniuje mokslų akademijos J 
turtus. Dabar Prancūzija jau patalpose, surengtas rašytojų f 
gamina ten kasmet po 27 mi- dran<riirvs ., ►
lijonus tonų naftos. Tai du *
trečdaliai to, ką Prancūzija su
vartoja. Rado taip pat anglies, 
geležies, mangano, vario. Dėl 
to ir Prancūzija taip lengvai 
nepaleis turto, nors jis yra už 
1600 kl. nuo artimiausio uos
to. Numatoma išeitis — konfe
rencija visų valstybių, kurios 
prieina prie Saharos.

— G. Jackevičiūtės, dramos » 
aktorės, kovo 17 minėta 50 me- t 
tų sukaktis. S

— Klaipėdoje žuvies konser- ► 
vų fabrikas gavo užsakymus iš > 
"didvyriškos Kubos”. Juos atli- t 
ko brigada vadovaujama tokių ► 
Lietuvos gyventojų: V. Kušelio- t 
va. T. Jaskina. O. Muravjova. F

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis ; bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.; Dl 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wiison Avė. — Tel. H Y 1-5290
• ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avenue
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street —
• NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street —
• PITTS8URGH 3, Pa.. 1015 E. Canon Street
• WORCESTER. Mass., 174 Milibury Street — Tel.:
• HAMTRAMCK, Mich^ 9350 Jos. Campan — Tel.:
• CLEVELANO 13. Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel. 
o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.
• CHICAGO 29, lll, 2439 W. 69th Street — Tel.:
• SAN FRANCISCO, Cal„ 2076 Sutter Street — Tel.
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.
• PHILADELPHIA 2?, Pa. 530 W. Girard Avė.. — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIOS, Mielu 414' Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, N. Jw 176 Markei Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mlch, 6440 Michlgan Avenue — Tel.: TA $-8050
• VINELAND. N. J., We*t Landi* Avenue. Greek Orthodox Bldg.

Skyrių* aUdcrytM penktadieniai*, ftefttadieniais ir sekmadieniai*
• JERSEY CITY, N. 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue

Tel. LO 2-5941 
Tel-: FO 3-8969 
Tel.: MU 4-4619 
Tel.: LO 2-1446 

MU 1-2750 
SW 8-2868 

TR 3-1666 
: TO 1-1068 
: B R 8-6966 
WA 5-2737 
,: Fl 6-1571 
: Bl 3-1797
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metu. tesi ui.Mmnfl AMERIKA. LDS Ar senatoriaus Tom Kuchel

fr.MĘyvvjV MNIA» ir kongresmano Glen Lipscomb
rezoliucija Lietuvos bylos rei- 
kalu bus priimta JAV Kongre

sas so? Tai klausimas, kurį labai 
SIS dažnai tenka išgirsti iš geros 

valios lietuvių, besisielojančių 
kenčiančios Lietuvos reikalais. 
Tai priklausys labai didele da
limi nuo mūsų pačių. Kiek iš 
mūsų jau yra parašiusių laiškų 
Senato ir Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komitetų na
riams, kurių rankose šiuo me
tu ir yra minėta rezoliucija? 
Jei 'jie gaus tūkstančius laiš
kų iš mūsų, be abejo, visą tą 
reikalą pajudins teigiama ir 
mums palankia linkme. Ar jau 
savo pareigą esi atlikęs? Jei 
ne, tai paskubėk ir tuoj pa-

2M0 UMmyJ» -----------------------------

f rnrrMtft tvarko RKDAKCINt KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUttKDOUS

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: MO WiUougN>y Aw.. Broddyn 21. N. V

Tautinė bendruomenė svetur
Tauta yra nuolatinis plebis

citas — pasakęs yra savo me
tu prancūzų rašytojas Ernestas

kad kiekviena tauta nori bū
ti. Savo tuo norėjimu nuolatos 
balsuoja už savo gyvybę.

Kas pasijunta savo tautai jau 
nebepriklausąs, nors ir būtų iš 
jos kilęs, balsuoja prieš savo 
tėvų tautą. Jam neberūpi, kad 
ji būtų. Net visiškas išnykimas 
jo nejaudintų. Tokie asmenys 
vadinami nutautėliais.

nariai ... Vienas antrą jaučia 
ir pergyvena ne tik, kaip žmo
gų, bet ir kaip tautietį, kaip 
dalyvį toje pačioje tautinėje 
bendruomenėje ... Sąmoningai 
nori taip santykiauti vieni su 
antrais, kad jų santykiai įgytų 
ir išviršinės vienybės formos” 
(A. Maceina).

Ar atlikai jau savo pareigą? — Papildytas Atstovų Rūmų Užsienių reikalų komitetas. 
Syti laiškus Senato ir Atstovų Rūmų užsienių reikalų komiteto pirmininkam.

field (R. — Midi.), Horrace 
Seely - Brown, Jr., (R. — Pa.), 
Robert R. Barry (R. — N.Y.), 
J. Irving Whaleley (R. — Pa.), 
Visi tie, kurie jau yra parašę 
laiškus visiems kitiems abiejų 
komitetų nariams, turėtų tuoj 
parašyti ir šiems, naujai pa
skirtiems. Senato užsienių rei-

rašyk bent po trumpą laišku
tį minėtų komitetų nariams, 
prašydamas jų visų, kad jie tą 
rezoliuciją remtų.
Papildytas Atstovų Rūmų ko

mitetas
Atstovų Rūmų užsienio rei

kalų komitetas (Committee of 
Foreign Affairs) papildytas šio
mis dienomis šešiais naujais kalų komiteto (Committee of 
nariais. Respublikonai tame ko
mitete neturėjo pilnos dele
gacijos. štai tie naujieji šio ko
miteto nariai:

William S. Mailliard (R. — 
Calif.), Peter Frelinghuysen — 
(R N. J.), William S. Broom-

Foreign Relations) narių sąsta
tas nėra pasikeitęs.

Spaudimas į komitetų pirmi
ninkus

Visi tie (turėtų tai padaryti 
visi geros valios lietuviai), ku
rie ryžtasi parašyti laiškus se-

Nutautėjimas savam krašte 
yra dažniausiai prievartinis. 
Ateina iš svetimos priespaudos 
ir kultūros. Svetimieji užgula 
kitą tautą ir siekia, kad jos ne
būtų. Jie nesiskaito su tautos 
vidiniu balsu — jos noru būti. 
Dar klastoja tautos valią tvir
tindami, kad ji nori būti po 
svetima valdžia.

. Svetur nutautėjimas yra dau
giau laisvos valios apsisprendi
mas. Atitrūkus nuo gimtos že
mės, pamažu atitrūkstama ir 
nuo savo tautos. Išsijungiama 
iš tautos plebiscito būti ir ko
voti už išlikimą. Nutautėliai 
balsuoja už kitą tautą. Jie išsi
jungia iš savo tėvų bendruo
menės.

Valstybė yra toji išviršinė 
tautos vienybės apraiška. Lais
va valstybė yra tautai ir tvir
čiausia garantija, kad ji gali 
būti, kurti ir išlikti. Be savo 
valstybės tautai darosi sunkiau 
išlikti, o be savo žemės — sun
kiai beįmanoma, čia ir pasiro
do didžiausia reikšmė tautinės 
bendruomenės.

Senieji graikai labai tvirtai 
laikėsi kituose kraštuose, nes 
turėjo savo kolonijas — tauti
nes bendruomenes, kurios iš
laikė kalbą, kultūrą, papročius 
ir net savivaldą, žydai, bene 
vienintelė tauta, kuri ilgų am
žių istorijoje išsilaikė visame 
pasaulyje. Ji rėmėsi ir tebesi- 
remia tautine ir religine ben
druomene. žydų ghetto buvo 
jiem varžtai, bet buvo ir ap
sauga, kol vėl pasiekė nepri
klausomos valstybės. Bet dėl 
to jų tautinės bendruomenės 
svetur neišnyko. Jos tebėra rei
kalingos.

Balandžio 16 suėjo lygiai 
dešimts metų, kai Darbininkas 
iš Bostono buvo perkeltas į 
Brooklyną ir sujungtas su ėju
sia čia “Amerika” ir Pittsbur- 
ghe leistomis “Lietuvių Žinio
mis”. Visi trys laikraščiai jau 
sunkiai besivertė. Dar prieš su
jungimą buvo keliama mintis 
mažinti kelių redakcijų bei ad
ministracijų išlaidas jungiant 
artimus katalikiškus laikraščius.. 
Kiti buvo tam priešingi ir tikė
jo, kad atskiri laikraščiai išsi
laikys. šiandien tegalima spė
lioti, ar taip būtų buvę. Visus

tris laikraščius buvo užgulę fi
nansiniai sunkumai.

Tėvai pranciškonai, ryždamie- 
si laikraščius perimti, žinojo ir 
sunkumus ir priekaištus, kurie 
buvo keliami laikraščių skaičių 
mažinant. Ir naštą ir nemalo
numus prisiėmė lietuviškos ka
talikiškos spaudos labui. De
šimts metų parodė, kad leidė
jai savo pasiryžfme ištvėrė, 
paaukodami tam daug triūso, 
rūpesčio ir lėšų. Turinio atžvil
giu, manome, jungtinis Darbi
ninkas save pateisino.

Telieka pageidauti, kad iš
tvertų ir antrąją dešimtį me-

tų. Tikime, kad mūsų dienos 
tegali šviesėti, jei ištversime, 
nes pasaulis negali ilgai palik
ti prievartoje. O su jos pabai
ga atsivers ir laisvas kelias į 
Lietuvą. Galėsime pasidžiaugti, 
kad sunkumuose likome ištiki
mi ir kovoje ryžtingi. Nė va
landėlei nesusvyravome dėl 
krypties, kuri mus veda į lais
vą ir krikščionišką Lietuvos 
gyvenimą.

Balandžio 9 dešimtmečio su
kaktis buvo prisiminta Darbi
ninko koncerte Websterio sa
lėje.

< natoriaus Tom Kuchel ir kon- 
gresmano Glen Lipscomb rezo
liucijos reikalu minėtų komite
tų nariams, turėtų pačioje pra
džioje parašyti ir vieno ir kito 
komitetų pirmininkams. Senate 
to komiteto pirmininku yra se
natorius J. William Fulbright 
(D. — Ark.), gi Atstovų Rū
muose — kongrėsmanas Tho- 
mas E. Morgan (D. — Penn.). Ir 
vienams ir kitam laiškai gali bū 
ti labai trumpi - poros ar treje- 
tos sakinių. Senatoriui Ful
bright galima maždaug rašyti 
taip: “My dear Senator: I am 
for S. Con. Re*. 12. Please 
support it. Thank you”.

Kongresm. Morgan — “My 
dear Representative: I am for 
H. Con. Res. 153. Please sup
port it. Thank you”. Argi sun
ku parašyti tokius laiškučius? 
Tenelieka nė vieno lietuvio, ku
ris to nepadarytų! L. Vlk.

■ VIENAS IŠ ATSAKYMŲ
Darbininko uoli skaitytoja 

Mrs. Robert Laurenltis, iš Sun- 
derland, Mass., paskaičius mū
sų raginimą rašyti senatoriam 
ir kongresmanam laiškus, kad 
būtų priimtos Senate ir Atsto
vų Rūmuose rezoliucijos kelti

Lietuvos pavergimo klausimą 
Jungtinėse Tautose, parašė laiš
ką Rap. Silvio O. Conte, (Rep.), 
atstovaujančiam Massachu- 
setts valstybės pirmam distrik- 
tui. Į laišką buvo atsakyta to
kiais žodžiais*

"Ačiū už Jūsų laišką. Kaip 
žinote, aš jau seniai domiuosi 
pavergtom tautom. Tik visai 
neseniai pateikiau Atstovę Rū
mam rezoliuciją, kuri, manau, 
Jums bus įdomi susipažinti, 
čia pridedu tos rezoliucijos 
(H. Ros. 216) nuorašą, savo 
kalbą, pasakytą tai rezoliucijai 
paremti, ir savo žodį, tartą mi
nint Lietuvos nepriklausomy
bės dieną.

Galiu Jus užtikrinti, kad, 
kaip ir Jūs, taip ir aš, laukiu 
dienos, kada pavergtos tautos 
vėl bus laisvos ir galės įsi
jungti į nepriklausomu tautų 
šeimą, besiremiančia tarptauti
niu teisingumu.

Su geriausiais linkėjimais ir 
nuoširdžia pagarba

Silvio O. Conte, 
Atstovų Rūmų narys" 
Esame dėkingi Mrs. R. Lau- 

renitis ir visiem kitiem, kurie 
teikėsi laiškus rašyti, ir esame 
labai dėkingi Hon. Rep. Silvio 
O. Conte ir kitiem senatoriam 
ir kongresmanam už palanku
mą mūsų tautos gyvybiniam rei
kalui.

Bendruomenė svetur yra vie
na iš reikšmingiausių priemo
nių išlikti su sava tauta. Sava
me krašte tauta laikosi natu-

Lietuvię Bendruomenė,'kuri 
telkia lietuvius svetur vienam 
bendram siekimui — nebeiš- 

raliu prieaugliu, nors ir būtų nykti, yra mums neapsieinama, 
pavergta. Svetur prieauglis la- Tai mūsų plebiscitas. Mūsų vie

ningas organizuotas pasisaky
mas, kad esame lietuviai ir no
rime, kad lietuvių tauta būtų 
laisva ir nepriklausoma savo 
žemėje. Negalime pasidaryti 
nei nutautėliai nei išdavikai, 
bet negalėtume ir ko gero pa
siekti, jeigu nesujungtume savo 
jėgų. Bendruomenė mus jun
gia, tai ir mes į ją

bai greitai atitenka kitai tau
tai, jei šeimose pradedama gięn- 
tąja kalba nekalbėti, nedaly
vauti
še, nesisieloti savo tautos rū
pesčiais. Tai yra ženklai, kad 
savo tautai mirštama.

Nuo tokios mirties apsaugo 
tiktai įsisąmoninimas, kad yra 
“vienos didelės bendruomenės

savose organizacijo-

Vliko telegramos didžių valstybių vadam
Ryšium su pagyvėjusią dip

lomatine veikla ir didžiųjų 
valstybių vadų vizitais pas J. 
Amerikos Valstybių prezidentą 
John F. Kennedy, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
prezidiumas yra pasiuntęs tele
gramas JAV prezidentui Ken- 
nėdy, D. Britanijos ministeriui 
pirmininkui McMillan ir V. Vo
kietijos kancleriui Adenauer.

Telegramose prašoma, kad 
svarstant Vakarų ir Rytų san
tykių klausimą ir siekiant pa
stovios taikos, nebūtu užmirš
tas Lietuvos ir kitę pavergtų 
Europos tautų reikalas. Neat- 
stačius tų tautų laisvės ir ne
priklausomybės ir neišvedus iš 
ten neteisėtai įvestos okupaci
nės kariuomenės, nėra įmano
ma pastovi taika. Tautų apsi
sprendimo teisės vykdymas su
daro pastovios taikos pagrindą.

Vliko pirmininkas pas amba
sadorių Montini
Vliko pirmininkas dr. A. Tri-

makas neseniai buvo priimtas 
Italijos ambasadoriaus prie J. 
Tautų Gaetano Montini ir tu
rėjo su juo ilgesnį pasikalbėji
mą Lietuvos reikalu, pareikš
damas padėką už ambasado
riaus Montini kalbą Romoje 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę.

Ambasadoriaus Gaetano Mon
tini kalba, iškelianti mūsų pa
vergto krašto teisę į nepri
klausomybę ir akivaizdžiai pri
menanti Sovietų Sąjungos gro
buonišką politiką, iššaukė So
vietų Sąjungos protestus Romo
je ir Jungtinėse Tautose.

Libijos delegacijos prie JT 
pirmininkas ambasadorius Fe 
kini
balandžio 12 d. priėmė Vliko 

pirmininką dr. A. Trimaką. Pa
sikalbėjime buvo aptarti klau
simai, surišti su Lietuvos ir ki
tų pavergtų tautų klausimo iš
kėlimu Jungtinėse Tautose.

(Eltos Informacijos)

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"
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Nėra jokios abejonės, kad 

turiu dėkoti sovietinės cenzū
ros akylumui ...

“Mes žinome viską” ... — 
vis buvo man primenama. Iš

tikėjo, laikydamiesi įsikandę 
savo “tiesos”: jėzuitai yra in
trigantai. Man buvo primena
ma, kad užsispyrimu aš tik 
bloginąs savo padėtį.

— Leoni! Jums gi reikia gy-

— Nebandykite čia manęs 
gąsdinti tokiais vaiduokliais.

— ... ir, be to, turėtumėt 
dėl laikinio savo tautos gero 
gerbti Bažnyčią, kuri piliečius 
moko padorumo, skelbia artimo 
meilę, gina vargšus ir nelaimin
guosius.

— Tai pasakė! Dėl ko tada 
Bažnyčia neina iš vieno su ko
munizmu? Komunizmas kaip 
tik gina prislėgtąją klasę ir 
moko žmones gerų papročių.

— Gerų papročių? Ar tuo, 
kad žmonėm atima tikėjimą į 
Dievą, tą vienintelį sąžinės bu-

tikrųjų, klastingieji pagyrūnai venti, ar ne? Jei ir toliau taip dintoją. Gina prislėgtąją klasę?
žinojo mano “kaltes”, prie ku
rių vertė prisipažinti. Bet žino-

elgsitės, baigsite prastai
— Vieną dieną turėsime visi

jo ir tiesos. Turėjo žinių, kad 
Romoje dalyvavau vienoje kon
ferencijoje, grįžęs iš kovos lau
ko Ukrainoje. Žinojo ir tai, kad 
esu jėzuitas, nors niekam Ode
soje nesu to sakęs. Vieną kar
tą tardytojas storžieviškai ma
nęs paklausė:

— Taigi, pasakykite, nuo ka
da priklausote jėzuitų ordinui?

Buvo pašaipos tame klausi
me, nes buvau teigęs, kad pri-

mirti, — atsakiau. — Man te
reikia, kad Bažnyčia liktų ne
paliesta ir įsiviešpatautų tiesa 
ir teisybė. Jei dėl to būtina, 
kad mirčiau, mirtį mielai pri
imu.

— Ir kam tai patarnaus? Gy
venimą turime savo malonumui. 
■ — Ne, ne malonumui, o Die
vo garbinimui ir savo artimo 
gerui Kam tai patarnaus? Gal 
jūsų tautos ir jūsų pačių išga-

Ar tuo, kad darbininkus ir 
valstiečius prirakina prie ma-

— Agitator! Jūs nieko kito 
nežinote, kaip tik šmeižti so
vietinę valdžią ir dar skundžia
tės, jog esate areštuotas.

— Esu areštuotas ne dėl to, 
ką kalbu, net apie ką ligi šiol 
su kitais kalbėjau, o tik dėl 
savo tikėjimo. Rodos, yra skir
tumas.

Vieną dieną tardytojas ma
nęs paklausė, ar aš pažįstu ką 
nors Odesoje.

— Labai nedaug, — atsa
kiau. — Per maža buvo vie- 
nerių metų parapijoje, kuri 
apėmė 8 milijonus gyventojų.

— Gerai. Išvardinkite dešim
tį asmenų, kuriuos pažinote ta
me mieste.

— Leiskite man į tą klausi-

klausau “EvangeliŠkos tarybos 
ordinui”. Atsakiau:

šinų, kaip automatus, kurie te
turi pareigas, bet neturi jokių 
teisių? Turi dirbti, dirbti, dirb
ti. Paskui be jokio saiko juos 
apiplėšia valstybė. Ir už tai dar 
reikia garbinti, šlovinti visaga
lius viešpačius, godžius išnau
dotojus. O teisės? Kokias tei
ses turi vergas? Vergas laiko
mas daiktu, ne žmogum. Nie
kas čia neturi net teisės mąs
tyti sava galva. Atsiprašau. Aš

— Bijojau kiršinti sovietinę 
valdžią dėl jos neteisingo nu
sistatymo prieš jėzuitus. Jei 
Maskva butų sužinojusi, kad 
Odesoje yra jėzuitas, tuojau bu
tų prieš mane visus sukėlusi

Tai buvo teisybė. Bet jie ne-

nymui, tikiuosi. kiek perdedu ... Sovietų pilie-
— Eikite jau, eikite! Nei čiai turi kai kurias teises. Pa-

mą neatsakyti, — kreipiausi. 
— Viena, jūs ir taip apie ma
ne viską gerai žinote; antra, 
mane gi laikote tėvynės išdavi
ku. Ką aš turėčiau dar išduo
ti?

— Prochvost! šunuodegi!
Tuo tarpu įėjo kitas tardyto

jas pulkininko uniformoje ir 
paklausė:

— Na, kaip?
— Kaip? — išpūtė akis pir-

mums nei mūsų tautai nereikia 
nei jūsų, nei popiežiaus, nei 
apskritai Bažnyčios, nei paties 
Dievo.

— Vieną dieną prireiks, kai 
stosite akivaizdoje Jėzaus Kris
taus teismo ...

masis. — Čia yra toks tipas, 
kuris dedasi nieko nesuvokiąs.

vyzdžiui, klausytis tauškalų at
viros burnos, partijos, arba val
džios, kuri niekina tikėjimą, 
Šaiposi iš Dievo ir t. t Beje, 
dar turi teisę privalomai bal
suoti už komunistų partijos są
rašą.

Aš tik ką stačiau jam vieną 
klausimą. Paklausyk, kaip jis 
atsako!

Man pateikė tą patį klausi
mą: ką aš pažįstąs Odesoje. 
Norėjau neatsakyti, kai ding
telėjo galvon nauja mintis.

— Gerai, sutinku suminėti 
dešimtį asmenų, kurie Odesoje 
man buvo pažįstami.

Tardytojas pasiėmė plunksną.
— Pažįstu Davidenko, — at

sakiau, ir tardytojas užsirašė.
— Kokį Davidenko?
— Sovietinio komiteto pir

mininką Odesoje.
— O ką daugiau?
— Pažįstu dar N. N. Pirmą

jį sekretorių Odesoje.
Tardytojas užsirašė.
— Pažįstu ir vyskupą Ser- 

giejų. Jei norite, galite jį su
imti; yra vienas iš jūsiškių ...

Tardytojas užsirašė, bet vis 
labiau rūstėjo. Man buvo rū
pesčio, kad dešimties tokių as
menų nebeišvardinsiu. Suminė
jau dar sovietinį pirmininką 
tos miesto dalies, kurioje gy
venau. Tardytojas piktai per
braukė savo lapą ir trenkė 
plunksną šaukdamas:

— Vot dierzkij! Tai akiplė
ša! Girdėjote? — kreipėsi į sa
vo draugą, kuris galėjo būti ir 
jo viršininkas. — Ką reikia da
ryti su tolau tipu? — klausė. 
— Vienintelis jam vaistas — 
tai kartuvės ...

Ir aš buvau įsitikinęs, kad 
jie tai padarys. Bet Dievas mo
ka juokauti žemėje. Likau gy
vas ir rašau atsiminimus, kai į 
anapus greitai nukeliavo ir Be
rija, dešinioji Stalino ranka, ir 
Merkulovas, dešinioji ranka Be-. 
rijos. Dievo teismui juos pa
siuntė patys Stalino įpėdiniai...

Savo “darbo normos” pulk, 
leitenantas, matyti, su manim 
neatliko, jei keletą naktų bu
vau vedžiojamas pas kitą tardy
toją. Šis buvo dar klastinges
nis ir suktesnis. Pradėjęs taip 
pat nuo bendrybių, tuojau perė
jo prie to paties siūlymo: aš 
turįs nuoširdžiai išpažinti savo 
nusikaltimus ... Bet jis nebu
vo laimingesnis už pulk, leite
nantą: neišgavo iš manęs jo
kių informacijų apie katalikų 
Bažnyčios misijų darbą. Vieną 
kartą pakišo man sąrašą kuni
gų, kad nurodyčiau, kuriuos aš 
pažįstu. Pareiškiau, kad esu nu
sistatęs nekenkti nei tikėjimui 
nei artimui; net pažindamas 
kurį asmenį, nesakysiu.

Vieną naktį pasišovė pasi
juokti iš mano tikėjimo visai 
konkrečiu būdu. Darydami kra
tą mano kambaryje Odesoje, bu
vo radę lapelius, atspaustus or
todoksų rumunų, bet rusų kal
ba. Tai buvo Dievo Motinos 
Fatimoje paveikslėliai su popie
žiaus malda už taiką. Iš tikrų
jų tai nebuvo malda už taiką, 
o popiežiaus Pijaus XII paauko
jimas žmonijos švenč. Marijos 
Nekaltajai širdžiai. Tardytojas 
ištraukė iš bylos vieną paveiks
lėlį ir tarė:

— Štai kokia propaganda 
jūs verčiatės! Dalinote tuos la
pelius tarp žmonių?

Atsistojo ir žirgliojo po kam
barį, laikydamas rankoje pa
veikslėlį ir pašiepiamai kalbė

damas apie “baleriną”. Paveiks
lėlyje Mergelė Marija buvo pa
vaizduota stovinti ant ąžuolė
lio šakų. Aš sugniaužiau kumš
čius ir, tarsi norėdamas smog
ti tardytojui papilvėn, kai jis 
priėjo prie mano stalelio, sušu
kau:

— Periestan, čort! Liaukis, 
šėtone!

Tardytojas atšoko, pasiruo
šęs gintis, bet matė, kad neju
du. Vėl priartėjo. Aš staiga 
griebiau iš jo rankos paveikslė
lį ir suplėšiau.

— Ne jūsų nešvariom ran
kom jį laikyti! — pasakiau ir 
norėjau skiauteles susidėti ki
šenėn. Tardytojas paliepė su- 
berti peleninėm kuri stovėjo 
ant staliuko. Jam nusisukus 
slaptai pasiėmiau porą skiaute
lių. Parsinešęs celėn, didelei 
paguodai pastebėjau, kad ran
kose turiu paveikslėlio galve
lę ... Tai buvo vienintelis šven
tas daiktas, dabar man tekęs, 
kai buvau pagrindinai iškrės
tas. Neilgai besidžiaugiau. Po 
keletos dienų surado ir atėmė, 
kai buvau keliamas į Leforto 
kalėjimą.

Naktiniai tardymai Liubian- 
kos kalėjime buvo dažniausiai 
vartojama priemonė kankinti 
suimtuosius. Prisimenu vieną 
savo celės kalinį, kuris pen
kias ar šešias naktis buvo ve- 

,damas tardyti, kol iš jo pada
rė nebe žmogų, o skudurą.

(bus daugiau)
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Dr. Mariem HHMard, gydyto
ja, direktorė vienos didelės 
moterų ligoninės Kanadoje, yra 
parašiusi knygą “Moteris mo
teriai”. Knyga išversta į dauge
lį kalbų. Autorė pastebi, kad 
savo mintis sėmė iš 25 metų 
praktikos.

Čia imame žiupsnį jos žo
džių, taikytų mergaitėm, kurios 
dar mokosi ir yra tėvų globo
je, bet kuriom vis daugiau ima 
rūpėti ne mokslas; gi tėvų glo
ba darosi vis sunkesnė. Imame 

GINA lolobirgida, kino ar- tas “Laiško jaunom mergai- 
mėgsta piešti. tėm” vietas, kur kalbama apie

MSAULY

ABSTRAKTINIS MENAS
sa eile amerikiečių, vokiečių, 
italų, prancūzų ir didele daugy
be kitų tautų.

Kaip matome, abstraktusis 
menas iš visų moderniųjų pa
kraipų išsilaikė ilgiausiai — ge
rą pusšimtį metų, išsiplėtė po 
visą pasaulį (išskyrus S. Sąjun
gą) ir dar rodo tendencijos 
plėstis ir šakotis į naujas kryp
tis ir nuotaikas.

Buvę impresionizmai jau bai
gėsi, kubizmas taip pat. Surrea- 
lizmas (kadangi ne naujiena), 
manyčiau, su tam tikromis per
traukomis prapuls ir vėl pasi
rodys. Fauizmas tam tikra 
prasme (kaip ryškesnių spalvų 
elementas) tarnaus kitose for
mose. Abstraktas, manyčiau, 
dar tęsis, pereidamas į kokias 
nors daiktinio meno nauj»as 
formas ir idėjas.

Amerikoje šalia abstrakto 
Hopper ir Whyte yra sukūrę 
ir modernųjį realizmą.

Modernusis menas mums, lie
tuviams, turėtų būti labai svar
bus, nes šio, šimtmečio pirmo- 

ky ir nusinešė abstraktizmo tė- je pusėje mums mažai ir dvie- 
vo garbę, nors pagal pirmumą jų karų nuvargintai valstybei 

davė Čiurlionį, Šautiną ir Lip- 
szitzą.

(bus daugiau)

Paskutiniame dešimtmety vy- 
riaujančia mada buvo pasida
ręs abstraktusis menas, kurio 
visi vardai dar tebėra nesuskai
tyti, nes dar rodo daug gyvy
bės ir išradingumo, nors da
bar jau yra ženklų ir balsų už 
sugrįžimą prie daiktinės tapy
bos.

Abstraktusis menas jau pa
čioje pradžioje gavo dvi kryp
tis: reliatyvus abstraktas ir ab
soliutus abstraktas. Reliatyvaus 
abstrakto tipingas atstovas yra 
Kadinsky (o prieš jį Čiurlionis), 
absoliutaus — Mondrian. Paul 
Klee tapyboje vyrauja abu — 
ir absoliutus ir reliatyvinis. Re
liatyvus abstraktas dar turi šio
kį tokį ryšį (kaip per sapną) 
su gamta, gi absoliutus jį visiš- 
visiškai nutraukia, palikdamas 
tik linijų ir spalvų konstrukci- 
ją-

. Pirmoji abstraktistų paroda 
atidaryta Miunchene* 1911. 
(Čiurlionis tais metais jau buvo 
miręs, mirė bal. 10). Jai va
dovavo Kadinsky. Taip Kadins-

arti. Gyvenime nežaidžiama nei 
glamonėmis nei bučiniais.

Koks tai ženkl as?
Brendimo metu yra būdin

gas padidėjęs tėvų budrumas, 
o vaikų — uždarumas. -Bet jie 
nėra uždari svetimiem. Ko mer
gaitė nepasako motinai, sužino 
draugė, teta, kaimynė. Mergai
tės kartais laiko nesubrendimo 
ženklu teirautis ko nors moti
nos. Tai klaida. Nereikia tėvų 
autoriteto iškeisti į pašalį. Sve
timieji pasitikėjimą gali piktam 
panaudoti. Tėvai niekada to 
nepadarys.

Tėvai gali nevisada žinoti, 
manote, jog tai užgauna jūsų kai nevisa pasakoma. Ims ir nu- 
savarankumą. Gerai pergalvo- pirks rūbą, kuris netinka, ne- 
kite. Ligi tol turėjome tėvų pa
ramą visuose rūpesčiuose ir nešiojate bandos drabužius — 
reikaluose. Kai toji pagalba pa- dabinatės kaip visos kitos. Ir 
sidarė dar labiau reikalinga, kalbate, kaip kitos ar kiti. Ne 
vengiate tėvų, nenuvokdamos, savo lūpom, o savo laiko dva- 
kad vienas jų įspėjimas gali šia, įpročiais, mada, kieno 
reikšti jums visą gyvenimą, nors pavyzdžiu. Net ir kitų tė-
Kas daryti? Susivaldyti ir pa- vai atrodo geresni, atlaidesni, 
klausti, pasitikėti kaip vaikui, mažiau priekabūs. O jūs pa
kari ir tėvai galėtų pasitikėti 
jūsų elgsena. Teisė laisvai ap
sispręsti nėra teisė spręsti klai
dingai, nepaklausant, ko moko 
tėvų susirūpinimas ir patyri
mas. Tėvų nerimas nėra be pa
grindo. Jie budi, nes imate pa
čios darytis nebudrios.

santykius su tėvais. Berniukai 
paskaitę rastų, kad daug kas 
tinka ir jiem.

Jie rūpinasi be reikalo ...
.Nesutarimas su tėvais dabar 

labiausiai vargina — rašo dr. 
M. Hilliard jaunom mergai
tėm. — Ligi kokių 10 metų 
neabejojote tėvų begaline mei
le. Dabar imate Įsivaizduoti, 
kad niekas taip neskaudina, 
kaip tėvų begalinis rūpinima
sis. Ginatės nuo jų globos, 
šiaušiatės prieš jų žodžius, nes

pagalvoję, kad jūs, mergaitės,

čios kabinatės dėl niekniekių. 
Mama nemoderniška, mama bal
siai šūkauja, tėtė nervingas, 
abu atsilikę nuo laiko. Apsi
žiūrėkite, kad neatvėstų jūsų 
meilė tėvam. Prisiminkite, kaip 
motina naktimis budėjo prie 
lopšio ar ligos patalo; žinoki-

MRS. JAOUILINE KENNEDY - Bouvter kai ji buvo foto re
porterė.

KAI SAULĖ GRĮŽTA
Po gilios šiemet žiemos ir 

vėsių dienų vėl grįžta dienos 
kaitrios. Saulė varvins prakai
tą ir tvieks į akis. Ginsimės 
lengvesniais rūbais ir tamsiais 
akiniais. Rūbus mums pritaiko 
mados, o akinius? Akinius tai
kysime prie savo veido ir rei
kalo.

Jei esi apskritaveidė, kaip 
obuoliukas, nesirinki apvalių 
akinių: atrodysi K koks trira
tis — su vienu šviesiu ir 
dviem tamsiais ratlankiais. Rin
kis pailgus ir kiek kampuotus- 
akinius su įlinkimu viduryje, 
kad neuždengtų antakių. Vei
das atrodys apvalesnis.

Jei esi smailasmakrė ir at
rodai, it širdies formos dėžu
tė, nesirinki apvalių kampuo
tų akinių. Geriausiai tinka plaš
takėlės sparnai, kurių kampu
čiai išeina už skruostų. Jie su
mažina kiaušo apvalumą ir ta
da neatrodome. tarsi koks kiau
šinis. šviesiaplaukėm labiau 
tinka šviesesni, artimi veido 
spalvai rėmai, tamsiaplaukėm 
— stipresnių spalvų.

Žinios šiokios 
ir tokios
Bejausmi gailestingoji sesuo
Amerikoje gailestingųjų se

serų trūkumą norima atsverti 
automatais. New Yorke, Roo- 
sevelto ligoninėje, jie jau ma- 
žuoja pulsą, kvėpavimą, tem
peratūrą.

Perteklius atsveriamas
Vokietijoje, kur po karo bu

vo keli milijonai moterų vir
šaus, kasmet gema apie 20 - 
30,000 berniukų daugiau negu 
mergaičių.

Lobingiausios
Amerikiečių žurnalas “Ladies 

Home” nurodo .10 turtingiau
sių pasaulyje moterų. Iš jų pir
moje vietoje yra sosto atsisa
kiusi Olandijos karalienė Wil- 
helmina, kurios turtai siekia ar
ti pusės milijardo dolerių. To
liau seka Aga Khano III našlė, 
Anglijos karalienė Elzbieta H, 
Anglijos grafaitė Seafield, prin
cesės Margaritos giminaitė.

Uolesnės už berniukus
Bavarijoje, Vokietijos pro

vincijoje, švietimo vadyba su
vedė statistiką, kiek mokinių 
palieka antriem metam toje pa
čioje klasėje. Pasirodė, berniu
kų žymiai daugiau. Jie labiau 
apsileidę.

Dvi seserys — dvi priešybės
Tautinėje Kinijoje, Formozo- 

je, visų labai gerbiama Sung 
Mei-ling, Ciankaišeko žmona, o 
komunistinėje Kinijoje didelė
je pagarboje laikoma Sung 
Ching-ling, “liaudies respubli
kos” viceprezidentė, kuri tri
būnoje visada stovi Mao Tse- 
tungo dešinėje. Abi tos kinie- 
tės yra seserys.

ji turėtų priklausyti Čiurlioniui. 
Žinoma, Čiurlionio abstraktas 
yra kiek skirtingas nuo Kadins
ky abstrakto, kiek Mondrian 
skirtingas nuo Klee ir Kadins- 
kio. Bet Klee kai kurios varia
cijos turi daug muzikinio, sim
bolinio, net spalvinio bendrumo 
su Čiurlionio abstraktu ir sim
bolizmu. Čiurlionis turėtų pasi
daryti ne tik simbolinio ab
straktizmo tėvas, bet ir iš viso 
abstraktizmo tėvas, nes jis sa
vo meną pradėjo kone 10 
metų anksčiau už Kadinsky 
ir Klee. Tuo būdu abstraktu
sis menas išsidalintų į simboli
nį abstraktizmą (su Čiurlioniu 
ir iš dalies Klee), į reliatyvinį 
su Kadinsky ir galybe kitų; į 
absoliutų su Mondrian ir Arp. 
Surrealistinis abstraktizmas bū
tų vėl su Čiurlioniu, Matta Ir 
Gorky ir ekspresionistinis su vi-

Atsiųsta paminėti
TANNENBERG (Eglija — 

Grunwald) 15 July 1410 by 
Constantina R. Jurgėia, Ph. D., 
104 psl., iliustruota. Kaina 2 
dol. Išleido Lietuvių Veteranų 
Sąjunga “Ramovė”.

Z. Raulinaitis — DURBĖS 
MOSIS, atspaustas iš Kario. 96 
psl., iliustruota, kaina nepažy
mėta.

STUDENTAI IR 
SENDRAUGIAI!

Kas norite paatostogauti su 
moksleiviais? '

Jaunučių at-kų stovyklai Dai
navoje prie Detroito birželio 17 
— liepos 8 reikalingi stovyklos 
vadovas ar vadovė, komendan
tas, berniukų vadovas. Kreiptis: 
J. Meškauskas, 5610 So. Win- 
chester St., Chicago, m.

Moksleiviu at-kų stovyklai 
rytuose. Marianapoly, rugpiūčio 
12 — 26 reikalingi: stovyklos 
komendantas, berniukų vadovas 
sporto vadovas - vadovė, mer
gaičių vadovė. Kreiptis: D. I- 
vaška, 16 Hincley St., Dorches- 
ter, Mass.

Vyr. moksleivių at-kų sto
vyklai Dainavoje prie Detroito 
liepos 23 — rugpiūčio 5 rei
kalingi: stovyklos komendan
tas, berniukų vadovas, ideolo
gijos ir tėvynės pažinimo pa
skaitų vedėjas, iždininkas ar
iždininkė, sekretorė ar sekreto- su draugu tokiose aplinkybėse, 
rius. Kreiptis tiesiai į centro 
valdybą: 6441 So. Washtenaw 
Avė., Chicago 29. III.

MAS C Valdyba

SESUO Teodora

SUNG MEI - LING, Ciankaišeko 
žmona.

Jei esi pailgaveidė, tiek pat 
gerai tiks ir rutuliniai akiniai 
ir puslankio. Tik jokiu būdu 
nesirinki trikampių, kurie skės
tus! Į šalis. Atrodys, lyg kas 
norėtų tavo veidą ištempti, 
tartum kokį suplotą ratą. An
takiai taip pat turi būti ne
pridengti.

Atsižvelki ir i savo nosį. II- 
ganosėm netinka statmeniškos 
formos ovaliniai akiniai su siau
ru tarpučiu tarp stiklų. Buka- 
nosėm reikia vengti labai ryš
kiai kampuotų stiklų. Kuprano- 
sėm padidina slenkstelį. jeigu

metas mokytis 
prie ribos, kada 
virsta meile. Dar

gy- 
yra

Dar
Esate 

venimas 
kiek laiko mokytis. Nuo moky
mosi priklauso žinojimas, nuo 
žinojimo — subrendimas, pro
fesija, išmintis. To reikės šei
mos gyvenimui. Geriau dar mo
kytis, negu leisti save draskyti 
jausmam. Meilei lieka dar 50 
metų. Kad tai būtų meilė, rei
kia išvengti bent dviejų daly
kų: nepasitikėti savo atsparu
mu. kadangi nesate medinės, 
bet iš kūno ir kraujo; nebūti

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, Šv. Šeimos vienuolyne 
vienuole yra lietuvaitė Teodo- stiklai yra labai artį; reikia pri- 
zija Kontrimaitė. Kilusi ji iš sitaikyti labiau praskėstus. 
Žemaitijos, iš Lieplaukės para
pijos. Vilkaičių kaimo. Į Ar
gentiną išvažiavo 1924 m„ dir
bo įvairius darbus ir 1930 m. 
įstojo į vietinį vienuolyną. Jos 
brolis. Simanas Kontrimas, gy
vena Newark, N. J.

Namų apyvokoje 
ir virtuvėje
Vilnoniai tamsūs audeklai ir 

rūbai švariai išsiskalbia vande
nyje, nusunktame nuo ankšti
nių daržovių.

Langę stiklų nereikės taip 
dažnai valyti, jei kas savaitė 
bus nušluostytos iš lauko dul
kės. Lietus dulkes paverčia pur
vu ir priklijuoja prie stiklų.

Pirštą nusvilus, jei nėra na
mie tepalo nuo nudegimo, pa
deda žalios bulvės pridėta rie
kelė.

Persūdyti kumpiai netenka 
dalies savo sūrumo, jei per 
naktį palaikomi liesame piene.

Sūri sriuba pasitaiso. įtarka
vus dvi morkas ir pervirus.

■ Nusunkus bus prėski ir gels
va.

Pienas mažiau pridega, jei 
indas perplaujamas vandeniu 
ir paliekami keli jo lašai.

Mėsa kieta suminkštėja ir 
paskanėja. jei kepant ar ver
dant apipilama stikleliu degti
nės.

Drumzlių bulione nuo kaulų 
nepalieka, jei pridedama ir 
kiek paverdama su gerai nuva
lytais kiaušinių lukštais. (Fr.)

Akiniai neturi būti pertam- 
sūs. Tada jie akis gadina, o ne 
saugo. Atpratina nuo šviesos. 
Taisyklė maždaug tokia: stiklų 
spalva turi būti tokia, kad nor
malioje krautuvėje galima būtų 
atskirti pinigus. Paprastai turi 
sulaikyti 50 proc. šviesos. Jaut
riom akim reikia tamsių aki
nių ir namie; jie sulaiko 25 
proc. šviesos. Kalnuose, kur 
saulė labai švitri, reikia 75 
proc. Geresni yra akiniai neda
žytų stiklų, o specialiai gamin
to stiklo. (Dr.).

Kontrimaitė

te, kad ji bus pirmoji jūsų ne
laimėje.

Ginčai tėvam yra mažiau 
skaudūs, negu vaikų šalinima
sis ir uždarumas. Kivirčai ro
do, kad bręstama. Nevisi tėvai 
tai supranta, o vaikai — dar 
mažiau. Nenuvaromi laiku gul
ti, nepasistengia laiku pareiti, 
pritingi pasimokyti, nepaslan
kūs namų ruošai ir tvarkai pa
laikyti. Brendimas kuria žmo
gų, kurį vėliau sunku perkeisti. 
Ar norite, mergaitės, kad bū
tų pataikaujama prastam jūsų 
išsiauklėjimui?

Ko pamokė karvė?
Autorė primena savo jaunys

tę. Tėvai buvo paskyrę jai kar
vę iš pievos parvesti, o bro
liui — pamelžti. Mergaitė bijo
jusi tamsos ir karvės. Vis iš
sisukinėjusi, kad kas kitas par
vestų. Ir tas rūpestis kasdien 
ją graužęs. “Vieną dieną aš su
pratau: karvė turi būti laiku 
kaip galima greičiau parvesta, 
kad tuo rūpesčiu — kas par
ves. nesikankinčiau... Paskui 
ėmiau taip daryti su ki
tais man nemaloniais uždavi
niais: tuojau juos atlikdavau. 
Tai buvo pamoka visam mano 
gyvenimui". Kas būtų buvę, jei 
tėvai būtų nusileidę ir nevertę 
karvės parvesti? Autorė sako
si. kad ji dažnai pagalvojanti: 
“Gaila, kad ne kiekviena šei
ma turi karve“ ...

Alė Rūta parašė romaną ciklą, 
pavadinta “Didžioji meilė“. Iš 
to ciklo “žvaigždė viršum gi
rios“ išleido Darbininkas, “Mo
tinos rankos” — Liet. Knygos 
Klubas Chicagoje, “Į saulėte
ki" Nidos Knygų Klubas Lon
done. Anglijoje.

i

Kad ar- 
ko kito, 
būti per

kur niekas nepasimaišys 
esate abu visai tikri, 
tumoje nėra tėvų ar 
nėra dar leista abiem

•r.
!

i

KAI mama iirykata it namu.

Antanas Rukuiža — PROF. 
POVILAS MATULIONIS, gyve
nimas ir darbai. Išleido Lietu
vių Profesorių Draugija Ame
rikoje 1960 m., 83 psl., ilius
truota, kaina nepažymėta.

DE NATIONIS NOTIONE, da
lis disertacijos, priimtos Ange- 
licum universiteto Romoje, 
1960, 50 psl.

Antanas tkėma — ČELES
TA, dvylika beletristinių minia
tiūrų. Išleido Nida Londone 
1960, 70 pusi. Kaina 1 doL

Dramblio stiprumo
Moteris 125 svarų savo kul

nimi su yla kiekvienu žings
niu spaudžia Į grindis tiek, 
kiek dramblys, atsistojęs ant 
linoleumo, kilimo, parketo, te
rasos. Vokiečiai, kurie labai 
daiktus taupo, tai apskaitė 
krašto ūkio tarvboje.
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Į L B TARYBOS RINKIMUS
CLEVELAND, OHIO

Nauja šiuose rinkimuose yra 
tai. kad JAV Liet. Bendruo
menės Taryba gegužės 13-14 
dienomis yra renkama apygar
domis. Tokių rinkiminių apy
gardų yra penkios. Vidurio apy
gardai priklauso šios apylinkės: 
Ann Arboro. Detroito. Grand 
Rapids (Mich). Rochesterio (N. 
Y). Buffalo lietuvių klubas (N.
Y. ). Clevelando Loji. Cleve- 
lando II-ji, Columbus (Ohio). 
Pittsburgho (Pa.). Taip pat už 
šios apygardos kandidatus bal
suos ir jos ribose paskirai gy
vena lietuviai. įsiregistravę L 
B centrinėj apylinkėj t jos ad
resas: Mr. Stp. Nasvytis. 4607 
Anderson Rd.. Cleveland 21. 
Ohio).

Šiems rinkimams dabar ren
giamės. Susirūpinome pasiūly
ti kandidatų, kad turėtumų ką 
rinkti. Clevelande susidarė 
net keli siūlytojų židiniai, ku
riuose spietėsi daugiausia ben
druomenini darbą jau dirbą 
žmonės. Tuo būdu čia buvo pa
siūlyti šie kandidatai: liet, se
nosios kartos veikėjas J. J. Ba- 
chunas - Bačiūnas. dabartinės 
CV pirm. St. Barzdukas. inž. 
Vyt. Kamantas. VV sekr. Edv. 
Karnėnas. liet, senosios kartos 
veikėjas buv. Dirvos red. K. 
S. Karpius. LB 11-sios apyl. buv. 
pirm, teisininkas P. Mikšys, da
bartinės LB Tarybos narys muz. 
Alf. Mikulskis. CV vicepirm. 
inž. dr. Alg. Nasvytis. centri
nės apylinkės pirm. prof. Stp. 
Nasvytis. Vaidilos teatro akt.
Z. Peckus. Ohio liet. gyd. drau
gijos pirm. dr. VI. Ramanaus
kas. dail. Vyt. Raulinaitis. LR 
I-sios apyl. buv. vicepirm. mkt. 
J. Žilionis, lietuvių senosios kai
tos veikėjas CV vicepirm. inž. 
P. J. Žiū rys.

Kadangi vidurio rinkimines 
apygardos centras yra Cieve- 
lande tšios apygardos rinkimų 
komisijai pirmininkauja J. Mi- 
konis). tad čia taip pat gauti 
ir kitų vietovių pasiūlytieji kan
didatai. Šias žinias rašant, jų 
tebuvo dvejetas: LB Detroito 
apylinkės buv. pirm. inž. (?. 
Staniulis ir rašytojas J. Jan
kus iš Rochesterio.

Vadinasi, šioj apygardoj yra 
pasiūlyta 16 kandidatų. Kiek 
iš jų pateks i pačia LB Tary
bą'.’ Tai priklausys nuo to. kiek 
šioj ir kitose rinkiminėse apy
gardose balsuos lietuvių Ka
dangi kandidatai rinkiminėmis 
apygardomis pasiskirstys pro

porcingai pagal jose balsavusių 
rinkikų skaičių, tad mūsų apy
garda praves daugiau kandida
tų. jei čia bus daugiau pačių 
balsuotojų. Štai kodėl dabar, 
po kandidatų pasiūlymo, mums 
taip pat turi rūpėti, kad mū
sų apygardoje būtų ko dau
giausia rinkiku. Sukruskime ir 
čia!

Nauja LB apyl. -valdyba 
Kovo 26 Clevelando I-ji apy
linkė metiniame susirinkime iš
sirinko nauja valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė šiaip: F. 
Eidimtas — pirm.. K. S. Kar
pius — vicepirm.. K. Matulio
nis — sekr.. Alb. Karsokas — 
ižd.. A. Lūža-soc. reikalams 
ir taut. solidarumo Įnašams. A. 
Balys — parengimams. A. An- 
drašiūnas — kult, reikalams.

Apylinkės pereitų metų apy
varta buvo 4.680.24 dol.. susi
rinkimo diena ižde buvo 1.487. 
34 dol. Iš didesnių darbų: su
rengta VIII lietuvių diena, gra
žiai sutikti Naujieji Metai, pa
minėta Žalgirio mūšio sukak
tis. įvykdytos mokinių dekla
mavimo ir skaitymo varžybos 
(dalyvių 54). Vaidilos teatras 
pastatė akt. Ig. Gataučio sure
žisuotą veikalą "žmogus, kurį 
užmušiau", ir kt. Iš ateities dar
bų — apylinkė imasi lietuvių 
surašymo, rūpinasi lietuvišku 
vardu pavadinti vieną Cleve
lando gatvę ir kt.

Lituan. mokyklos vakaras 
gražiu pasisekimu praėjo ba

landžio 8. Malonų Įspūdį teikė 
mkt. O. Mikulskienės vadovau
jamos mažosios kanklininkės 
(jų suskaitėme scenjoe 15i ir 
mkt. Jūros Gailiušytės vadovau
jamos mažosios tautinių šokių 
šokėjos (su vienu vyru, bet 
taip pat pipirui.

Staigmena buvo muz. Alf. 
Mikulskio sudarytasis mokyk
los oktetas iš čiurlioniečių. da
bar jau solidžiu tėvų, kurių vai
kai lanko lituanistine mokyk
la. Scenoj jie išsirikiavo šia 
eile: Vyt. Raulinaitis. J. Stem- 
pužis. Edm. Capkevičius - Va
pas. Vyt. Giedraitis. K. Mar
cinkevičius. B. Auginąs. .Al. 
Liutkus ir Pr. Petraitis. Salė 
jiems ir jų vadovui už staig
meną nuoširdžiai paplojo, išrei
kalaudama visas penkias jų dai
nas ir pakartoti. Deja, pasiro
dęs kaip staigmena, šis oktetas 
su šiuo koncertu taip pat bai
gia savo dienas.

(Nukeliu Į 6 psl.)

Darbininko koncertas balan
džio 9 Websterio salėje tiek 
savo programa, tiek jos atliki
mu buvo rimtas ir aukšto ly
gio. Tai koncertas, kurių maža 
pasitaiko mūsų lietuviškoje ko
lonijoje. Už tai priklauso ren
gėjam pagarba.

Programą pasū’inko patys so
listai. Ji buvo įvairi — nuo liau
dies dainų iki sunkių ir sudė
tingų operų ištraukų.

Pradėjo Stasys Baras. Visi jį 
pažįstame kaip pirmaeilį mūsų 
dainininką — malonų ir didelio 
pajėgumo tenorą. Pradėjęs St. 
Šimkaus “Vai kur nužėgliuos". 
atliko visą eilę dainų ir ištrau
kų iš operų. Nors jo ir lietu
viškos dainos gražiai.skambėjo.

ALR Katalikų Federacijos atsišaukimas
Lietuvos vyskupai tremtyje 

1951 gegužės 13 Lietuvą ir-vi- 
so pasaulio lietuvius paaukojo 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai. 
Šiemet gegužės 13 minime šio 
įvykio dešimtmeti.

ši šventė kasmet buvo šven
čiama kaip maldos ir atgai
los diena už nusidėjėlių atsi
vertimą ir Lietuvos laisvę. Die
vo Motina Fatimoje prašė mels
tis. daryti atgailą ir aukotis jos 
Nekalčiausiai širdžiai už nusi
dėjėlius ir Rusijos atsivertima, 
kad išsigelbėtume iš dabarties 
nelaimių. Lietuva ir lietuviai 
tų nelaimių yra tiesiogiai, pa
liesti.

ALR Katalikų Federacijos 
Valdyba nori, kad:

1. Visi didžiai gerbiamieji 
parapijų klebonai iš anksto at
kreiptų savo parapiečių bei pa
rapinių organizacijų vadovybių 
dėmesį, kad jie kuo iškilmin
giau tą dieną paminėtų, kuo 
gausiau atliktų išpažintį, priim
tų komunija ir pasiaukotų Švč. 
Jėzaus ir Nek. Marijos širdžiai.

2. Visi ALR Katalikų Fede
racijos skyriai, o kur jų nėra, 
katalikišku organizacijų bei pa
rapinių draugijų vadovybės im
tų iniciatyvos surengti tą die

Jau išėjo

iš spaudos

A L E S 
R U TOS 

romanas

ŽVAIGŽDE VIRŠUM GIRIOS
ROMANAS buvo spausdinamas praeitų metų Darbininko atkaipoje ir 
nutrauktas, kad skaitytojai jau knygoje pasektų, kas atsitiko su Uogele. 
Rimgaudu, V ydų ir kitais ašuojiečiais. Tai tolimi karaliaus Mindaugo lai
kai. kada j Lietuvą žengė krikščionybė. Romane tie laikai prisikelia gra
žioje gamtoje, apipinti lietuviškų papročių ir miškų idiles.

KNYGA TURI 376 psl. Jos karna — tik 4.00 dol. Galima užsisakyti

I) A R B ĮNINKĄS

910 VVilloiighby Aveniu-

lirookly n 21. Neu V ork

bet buvo justi, kad yra pir
miausia operinis dainininkas. 
Operų arijos buvo dainuotos 
kur kas pajėgiau ir įspūdingiau, 
ypač arija iš “žydės". Galima 
buvo grožėtis, kaip jis tobulai 
seka muzikini sakini ir žodžius 
reiškia gražia ir skambia dikci
ja. Jei lyginsime jo pasirodymą 
su kitais jo koncertais, tai tuo
kart mažiau tikros rodės jo pia
nissimo vietos.

St. Baras padainavo: St. Šim
kaus — Vai kur nužėgliuos. A. 
Kačanausko — Kur prapuolė 
tas takelis. J Karnavičiaus — 
Jonušo daina. K. V. Banaičio 
— Aš per naktį. G. Puccini — 
arija iš Toscos. J. Halvey — 

(Nukelta į 8 pis.) 

ną arba artimiausią sekmadie
nį. gegužės 14. pasiaukojimo 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai 
dešimt metu sukakties minėji
mą. aukojant maldas, komuni
jas už teisinga pasaulio taiką, 
mūsų tėvynes ir visos Katali
kų Bažnyčios laisve. Kaip vie
ną iš atgailos būdų, galima bū
tų pabrėžti kiekvieno asmeni
nį savęs nusigalėjimą ir sąži
ningą savo kasdieninių parei
gų atlikimą, šiemet ne tik ge
gužės 13. bet ir visas gegužės 
mėnuo tebūnie maldos ir at
gailos mėnuo už Lietuvos ir 
Katalikų Bažnyčios laisvę.

Prašome visa lietuvišką kata
likiška spaudą šį reikalą ati
tinkamai savo puslapiuose pa
minėti. o visus lietuvius susi
domėti Dievo Motinos apsireiš
kimais Fatimoje ir atkreipti dė
mesį į Jos norus.

Gegužės tryliktoji — Mai
gios ir Atgailos diena už Lie
tuvą ir teisinga pasaulio taiką.

Jūsų Kristuje
Prel. Pr. Juras 
Dvasios Vadas

A. Masionis 
Pirmininkas

1961 balandžio 12

MONIKA KRIPKAUSKIENE Darbininko koncerte.

"‘Lietuvos Atsiminimu radijo sukaktis
"Lietuvos Atsiminimų" radi

jo klausytojai ir bičiuliai, ne 
tik iš didžiojo Nevv Yorko — 
Nevv Jersev apylinkės, bet taip 
pat ir iš tolimiausių vietovių 
— Chicagos. Toronto. Washing- 
tono. Philadelphijos. Pittsbur
gho. Amsterdamo. Connecticut 
ir kitų N. Anglijos kolonijų ruo
šiasi į šio radijo 20 metu su
kakties minėjimą.

Didžiulis koncertas ir balius 
bus balandžio 30. sekmadieni, 
gražioje ir erdvioje \Vebsterio 
salėje <119 E. 11 St.. prie 3- 

čios Avė.. N.Y.i. Programoje 
dalyvauja Alice Stephens dai
nininkių ansamblis, kuris at
vyksta i Nevv Yorką specialiu 
autobusu iš Chicagos

Rūtos radijo ansamblis, di
riguojamas Algirdo Kačanaus
ko. taip pat uoliai ruošiasi su
kaktuvinio koncerto svečiams 
duoti tikrai neužmirština pro
gramą. Dalis “rutiečių" progra
mos bus pavesta populiariom 
liaudies dainom, kuriom pri
tars G. Mitchko orkestras. Sve
čiai galės pamatyti ir gražius
Rūtos, šokėjus. Jiem 
ja Alytė Nakrošienė

vadovau-

Koncerto svečius smagiai nu
teiks “linksmaplaučiai" draugai 
Dominykas ir Motiejus Akto
riai Vitalis Žukauskas ir Alfon
sas Petrulis humoristiškai at
pasakos ir apdainuos radijo 
vargus, kuriu būta per 20 me
tų gyvavimo laikotarpyje. Kon
certo pradžia 4 vai popiet. Po 
programos bus šokiai, grojant 
garsiam Ted Maksymovv icz re 
kordav imu orkest rui

Diena prieš koncertą, šeš
tadienį. balandžio 29 7 vai vak 
puošniam Robert Treat vieš
butyje < Bark Place. Nevv ark. 
N J.i ruošiamas iškilmingas 
banketas. Sveikinimo kalbas pa
sakys prel Jonas Balkūnas. Lie 
tuvos gen konsulas Jonas Bud
rys. inž. Antanas Rudis iš ( hi- 
cagos ir Nevvarko miesto bur
mistras Leo Carlin Banketo 
koncertinę programa išpildys 
Rūtos ansamblio solistai: Liu
das Stukas Ona Zubav iciene 
ir Julija Peškytė Akordeonu 
gros Ona Gutauskaitė Po pro
gramos bus šokiai, grojant G 
Mitchko orkestrui

Sukaktuvinio radijo koncer
to dieną, balandžio 30. 10:30 
vai ryte šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje. Nevvark. N J . bus 
iškilmingos mišios už gyvus ir 
mirusius radijo rėmėjus Mišių 
metu giedos Alice Stephens an
samblis. Rūtos radijo ansamb
lis ir šv. Cecilijos par choras 
diriguojamas Klemenso Bagda 
navičiaus

Žodžiu, balandžio 29 30 <11
džiojo Nevv Yoi ko 
viešpataus šventiška

a py linkęir 
nuotaika

1 ' Lietuvos Atsiminimu ra
diju minėjimą visus kviečia di 
direktorius Jokūbas Stukas.
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— Irvis Venclovas, gimęs 
Kaune 1938. pirmasis iš lietu
vių baigė medicinos mokslus 
Svdnėjaus universitete, Austra
lijoje. Praktiką atlieka karališ
koje princo Alfredo ligoninėje 
Sydnėjuje.

— Švedijos lietuviu bend
ruomenės valdybą 1961 metam 
sudaro pirm, areli. J Pajaujis, 
sekr dail. E. Budrys ir ižd. T. 
Būgienė.

— Kun. P. Gaida, dirbęs “Tė
viškės Žiburių" redakcijoje at
liekamu laiku, dr A. Šapokai 
mirus, perėmė laikraštį reda
guoti Savaitraštis “Tėviškės Ži
buriai" leidžiamas Toronte jau 
12-ti metai

— Dr. Povilas Rėklaitis, iš 
Vokietijos atvykęs Vasario 16 
gimnazijos reikalais, jau pradė
jo lankyti lietuviškas kolonijas, 
balandžio 16 jis lankė Detroi
tą

— Bronius Ivanauskas, Lie
tuvos kariuomenės pulkininkas 
leitenantas, dalyvavęs Lietuvos 
laisvės karuose. Vyčiu kryžiaus 
kavalierius, teisininkas, mirė 
balandžio 9 Chicago je. Velio
nis buvo gimęs 1896 spalio 20 
Vadokliuose. Panevėžio apskr.

— Aidu žurnalo naujas nu
meris bus iliustruotas dail. Vy
tauto Kasiulio darbais Straips
ni apie* dailininką parašė Hen
rikas Nagys. Žurnalas šią sa
vaite atspausdinamas ir išsiun
tinėjamas skaitytojams.

— Dr. Antanas ir Konstna- 
cija Valiuškai, Gouverneur. N. 
Y Lietuvių Fondui paskyrė 
1.000 dol

— Solistei Prudencijai Bin
kienei praeitą savaite padary
ta gerklės operacija.

— Antanas Pupius ir Nijolė 
Jasėnaitė balandžio 8 susituo
kė Marijos Gimimo bažnyčioje 
(’hieagoje. Sutuokė vysk. V. 
Brizgys

— Liet. Agronomų Sąjungai 
suėjo 10 metu .Jos sukaktis pa
minėta ( hieagoje balandžio 15.

— Dainų šventės dirigentai 
jau paskirti: garbės didirentai 
bus Aleksandras Aleksis ir Juo
zas Žilevičius. Mišraus jungti
nio choro dirigentai Bronius 
Budrumas. Alfonsas Mikulskis 
ir Stepas Sodeika. Moterų jung
tinio choro dirigentė — Alice 
Stephens. Vyrų jungtinio cho
ro dirigentas Julius Gaide
lis

— Lietuviškais vardais pa
vadintos dvi gatvės naujoje 
vietoje į vakarus nuo Toronto 
miesto ribų, prie Etobicoke 
upelio ir (Juccn Elizabeth ke
lio Lietuviškos statybos ben
drovė. vadovaujama I’. Augus- 
tinavičiaus. vvkdo statyba, 
skirsto žemės sklypus ir prave
da keliu.' Dvi gatvės pavadin
tos lietuviškais vardais Nida 
Avė. ir Neris Court.

— Dr. Juozo Januškevičiaus 
mirties metiniu proga gedulin
gos mišios bus balandžio 22 d 
10:3u v r. šv Kazimiero baž
nyčioje. 502 Nevv Jerscy Avė 
Kiverside N J Po mišių bus 
šventinamas paminklas >v Bet 
r<> kapinėsel Bridgeport Si . Ki- 
verside. N J

— Lietuvos Pajūris, leidžia
mas Mažosios Lietuvos lietu
vių draugi jos Montrealy je. Ka
nadoje. išeina 4 kartus i me
tus Pirmajame s m numery
je via apsčiai žmiu iš Mažosios 
Lietuvos, kuria rusai laiko uz 
ėmė. ir mažiietuviu veiklos uz- 
sicnvje Laikraščio kaina me 
tam 1 dol Kedaktorius \ Lv- 
mantas \dresas 5260 1<‘ \ve 
Montreal. C.inada

Geriausiai

apie 1961 metu įvykius nu
simanysi, jeigu DAR 81- 
N I N K A skaitysi.



administracinės išlai-
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Sav. V. ZELENI8

BROOKLYN 8, N. V.34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!

’ Stephen B rėdės, Jr< WINTER GARDEN TAVERN, INC

15.00

Salėje gali tilpti 200 žmonių
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALt NEMOKAMAI 910 TOUfoughby Avė.Mielai kiekvienas bus sutiktas

mėnesių Balfo veiklai 
išleista administracijai

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Kun. L. Jankus
Balfo Centro Reikalų Vedėjas

Skyrių veikla
Sausio — kovo mėn.

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40<£ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
s Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admlral ir Motorui* 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 va), vak.: penktad. iki B vai. vak.

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

Po raudonu kuju
murino* mono

Dresdene, sovietinėje Vokie- 
tijps zonoje, vietos komunistų 
laikraštis užsipuolė motiną, ku
ri neatėjo į darbą dėl vaiko 
ligos. Laikraštis parašė: “Tik
roji motinos meilė nėra rūpes
tis vaiku, o duoklė socialistinei 
statybai”.

Demonstrantai
Marburge, komunistinėse ry

tų Vokietijoje, buvo demonstra
cijos dėl Lumumbos mirties. 
“Rheinischer Merkur” vakarų 
Vokietijoje gavo tokį prane
šimą: “Iš 45,000 Marburgo gy
ventojų eisenoje dalyvavo tik 
keli šimtai, tarp kurių daugu
ma buvo kriminalistų, pabėgu
sių iš vakarų Vokietijos”.
šnipai

Vakarų Vokietijos valdinė 
informacija apskaitė, kad So
vietų Sąjunga su savo sateli
tais metam išleidžia apie du mi
lijardus dolerių šnipam ir pro
pagandai.
Kolchozinė virtuvė

Georlitze. netoli Leipzigo, 
bolševikinėje zonoje įrengtos 
bendros virtuvės, iš kurių turi 
maitintis aplinkiniai kaimai. 
Siekiama, kad namie maistas 
nebūtų gaminamas, kad žmonės 
ne tiktai darbu, bet ir pilvu 
būtų pririšti prie vietinės bau
džiavos.
Proletaras

Chruščiovas, kaip žinome, į 
New Yorką praėjusį rudenį bu
vo atplaukęs laiyu “Baltika”. 
o grįžo lėktuvu. Bet “Baltika” 
neišplaukė tuščia. Chruščiovas 
į ją pakrovė: 1 Cadillac. 1 Olds- 
mobile, 1 Vomet, 2 televizijos 
aparatus. 2 skalbiamas maši
nas. 6 naujas automobiliam 
padangas, 12 automobiliam ba
terijų, 12 galonų antifryzo. 25 
naujus kelionės lagaminus, 4 
fotografijos aparatus, 5 dėžes 
įvairių smulkių prekių.
Bėgliai

Vokietijos atstovybėje Mask
voje guli 90,000 prašymų vo
kiškos kilmės žmonių, kurie
norėtų išvykti iš Sovietų Są
jungos. Pereitais metais iš ry
tų Vokietijos per 8 mėnesius 
pabėgo, į vakarų Vokietiją 750
gydytojų. ,
Teroro aukos

Tibete kovose su Kinijos ko
munistais 1955-59 metais žuvo 

• 65.000 žmonių. Praneša iš In
dijos tarptautinė komisija, kuri 
tyrinėja Tibeto pavergima.

Wat erbury, Conn

landa šiais metais švenčia 25 
metų sukaktį, kuri bus pami
nėta balandžio 22, šeštadienį, 
7 vai. vak. “Nemuno” klubo 
naujai atremontuotoje salėje.

Pirmoje programos dalyje 
bus 25 metų veiklos apžvalga. 
Bus prisiminti ilgamečiai pro- 
gramos vedėjai a. a. drA Mo
tiejus ir Antanina Aukštikal
niai, o taip pat ilgamečiai dė
mėjai. Antrąją dalį išpildys 
mergaičių trio iš Bostono (vad. 
komp. J1. Gaidelio) ir aktorius 
Stasys Pilka iš Chicagos.

Daug esame girdėję apie po
puliarųjį lietuvaičių daininin
kių trio iš Bostono. Šis skam
bių balsų trejetas dainuoja dai- 1 
nas modernaus žanro, pramo- 
giniame stiliuje. Gabaus vado
vo komp. J. Gaidelio harmoni
zuotos dainos paruoštos taip į- 
domiai, kad dainininkės veik 
niekada lengvai nepaleidžia
mos.

Kas nežino senojo teatro vai
dilos, dramos aktoriaus Stasio 
Pilkos? Jis išpildys dailiojo žo
džio programą. Apie jį daug 
komentarų nereikia. Jo tartas 
scenos žodis — tai menas ir 
gyvenimas. Akt. Stasio Pilkos 
atvykimas į Waterbury bus 
staigmena ir retenybė. Nepra- 
leiskime retos progos jį iš
girsti.

Po programos seks linksmo
ji dalis — šokiai, veikiant už
kandžių stalui ir gėrimų bufe
tui. Svečiai galės vaišintis prie 
staliukų, ar suktis muzikos sū
kuriuose iki vėlumos, nes tai 
bus šeštadienio vakaras, šo
kiams gros garsusis Joe Terri 
orkestras iš Windsoro. G. K.

CLEVELAND, OHIO

(Atkelta iš 5 psl.'
LB Išsios apyl. pirm. F. Ei- 

dimtas mažosioms kanklinin
kėms viešai įteikė dvejetą nau
jų kanklių (vienerios yra adv. 
J. Muliolio dovana), kankles 
taip pat įteikė ir šio koncerto 
rengėjas — mokyklos tėvų ko
mitetas. Vakaro programai va
dovavo Balas, humoristinių dr. 
S. Aliūno eilėraščių paskaitė 
B. Auginąs.

Tėvynės Garsų
radijo valanda, vadovaujama 

J. Stempužio, be turimos, nuo 
balandžio 14 duoda taip pat 
naują vienos valandos progra
ma per tautybių radijo stoti 
WXEN FM banga 106.5. Tai 
yra naujas Clevelando lietuvių 
kultūrinis laimėjimas.

St. Papartis

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kitocydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LTTHUANIA WLOA
BRADDOCK. PA *

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas 

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

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

ŠIŲ METŲ KETVIRTIS B ALFO VEIKLOJE
Balfo pajamos sausio — ko- siejo arti 1,400 dol. Čia pažy- 
vo mėn.
Per tris pirmuosius mėne

sius Balfo centras turėjo arti 
23,000 dol. pajamų pinigais 
(1959 m. — 22.560. 1960 — 
30,807 dol.) ir apie 34.000 dol. 
vertės gėrybėmis, viso apie 
57,000 dolerių. Stambiausi pa
jamų šaltiniai buvo Balfo sky
riai arba Balfo rėmėjai: New 
Yorko vajus — 4.600 dol., Bal
fo X-jo seimo pajamos (dalis)
I. 500. Balfo Chicagos apskri
tis ir skyriai 1,398, Philadel- 
phijos 900, Elizabetho 739. Ne
tvarko 660, Kearny 500, Hart
fordo 375. Brocktono 250. prel.
J. Miliauskas, Sranton, Pa — 
225. Great Neck 195. New Bri
tam (B. Semaška) 178.50, Det
roito 172, kun. J. Grabauskas, 
Binghamton 142, Melrose Pk. 
152, Stamford 100 ir kiti.

mėtina, kad Ralfas daugumą 
maisto gavo iš JAV valdžios, 
bet 16,130 sv. rūbų ir avaly
nės gavo iš skyrių bei aukoto
jų. E bendrų sumų buvo nu
pirkta 22,040 sv. cukraus, ku
rio 20,040 sv. nugabenta Vo
kietijon ir 2,000 sv. Italijos lie
tuviams.

Balto 
dos 
Trijų 

vykdyti
(algos, kelionės, paštas, drau
dimas ir kt.) Centre 2,700 dol., 
Vokietijoje — virš 1,000 dol. 
Daug sunkaus darbo Balfo veik
loje atliekama be jokio atlygi
nimo. čia pažymėtina skyrių 
valdybų ir narių veikla, Bal
fo įgaliotinių bei lietuvių kuni
gų užsienyje darbas, kuriems 
tenka ne tik šelpiamuosius lan-

laiškutis į Balfo Centrą (105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.) 
tuoj pat paaiškintų, nes Balfas 
visus davinius kruopščiai renka, 
saugo ir, reikalui esant, visad 
prašantiems duoda.

Materialinės Balfo gėrybės
Visą JAV valdžios dovanotą 

maistą Balfas nuveža V. Vokie
tijon ir stengiasi tuoj pat iš
skirstyti • šelpiamiesiems. Tam 
tikslui kviečiasi talkon lietu
vius kunigus, vietos šalpos or
ganizacijas (Caritas, Evan. Hil- 
fe). Balfo pirktos gėrybės (kaip 
cukrus) duodamos tik lietu
viams. Maisto, gauto iš JAV 
valdžios, tenka ir latviams bei 
estams, jei jie gyvena kartu su 
lietuviais. Suprantama, didelė 
gėrybių — maisto dalis skiria
ma Vasario 16 gimnazijai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinktinas.

Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ

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

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

VYT. MAŽIUS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

ZUZANĄ MIKŠIENĘ (v.) išlydi po spektaklio New Yorke Balfo naudai. Kairėje Baifo reikalų vedėjas — 
Kun. L. Jankus. Nuotr. V. Maželio.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . . . . . Brooldyn 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

J JOHN ORMAN AGENCY
► 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

Vasario 16 gimnazijai gauta kyti, bet dažnai ir Balfo gėry- 
ir persiųsta 6,101 dol., o sa- bes jiems nugabenti, 
leziečių gimnazijai į Italiją — 
760 dol. Didžioji dalis surink
ta kun. B. Suginto Chicagoje.
Pažymėtina, kad Balfo įstaiga Balfo narių užsimokėjo Cen- 
Vokietijoje betarpiai iš įvairių tre nario mokestį. Vienas sky- 
šaltinių dar gavo 4,299 tremti
nių įkurdinimui. -

Balfo šalpos darbu ir kitos
išlaidos
Sausio — kovo mėnesiais 

Balfas išmokėjo lietuvių įkur
dinimui Vokietijoje arti 7.000 
dol., kurių didžioji dalis vien 
tam tikslui ir buvo gauti. Lie
tuviams individualiais siunti
niais padėti išleista arti 4.000 
dol. bei pinigais į įvairius kraš
tus lietuviams (ne Vokietijon) 
išsiuntinėta virš 1,000 dol. pa
šalpų. Gėrybių buvo gauta per 
162,000 svarų. Jų surinkimas, 
pervežimas bei išskirstymas at-

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

rius (Chicagoje) nustojo veikęs 
ir vienas įsisteigė naujas (Tam
pa, Fla.). Skyriuose įvairiais 
parengimais ir rinkliavomis su
kelta didžiausioji Balfo paja
mų dalis,' per 12.000 dol. Pa
vasariui artėjant yra davinių, 
kad skyriai veiklą labiau išvys
tys, tačiau didesnių vajų ne
pramatoma. Balfo skyrius ir 
rėmėjus slegiančiai nuteikia 
vien neigiama Balfo, jo veikė
jų ir darbų kritika. Pozityvi 
spaudos talka būtų visiems 
daug naudingesnė, o organiza
ciniams reikalams spręsti juk 
yra skyrių susirinkimai, val
dybų posėdžiai, Balfo seimai.

Norint gauti bet kurių infor
macijų ar detalių, nereiktų jų 
prašyti per spaudą. Paprastas

Individualios Balfo siuntos i
Ši šalpos šaka gan sunki, ; 

nes ne tik reikia surasti gėry
bes, apmokėti jų persiuntimą, Į 
bet taip pat atlikti ir daug for- | 
malumų. Iš New Yorko Balfas j 
sausio - kovo mėn. išsiuntė 71 
medžiagų siuntinį ir 17 vaistų, 
iš V. Vokietijos 3 medžiagų 
siuntinius ir 60 vaistų siunti
nių. Pažymėtina, kad daug vais
tų siuntinukų iš Lietuvos grį
žo. nes trūko formalumų, o ko
kie tie formalumai ir patys So
vietai, net pakartotinai prašo
mi, nepaaiškina. Iš Lenkijos 
grįžo net 45 rūbų siuntos, nes 
gavėjai neįstengia jų išpirkti. 
Muitai maži tik neturto liudi
jimą turintiems ir tik siunti
niams iki 20 sv. dydžio (1 sv. 
vaistams). Dabar Balfo C. Val
dyba nutarė Lenkijos lietu
viams siųsti rūbų ar vaistų siun 
tinius tik tada, kai žinoma, 
kad gavėjas galės siuntinį at
siimti.

*

»

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV4 
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 Palties 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. Tel. Stagg 2-4329

41 — 40 74th st.

Jackson Heights. N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras. Deimantai
T .nikrodžiaf

485 GRAND STREET 
EV4-231BBrooklyn 11, N.V.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų ...........
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ................. ...
Christūnas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI...........
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .... 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2..............
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok. ,.........
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ....................
8. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. ___
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ................
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų ... 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po ...........
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ............ 
Alice Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ...................................
Aliee Stephens Liet, komoozltorių stereo 3 kūriniai. ................ .......
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų . 
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo 
Milžino paunksmė. B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas ...............

PLOKŠTELIU ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

Brooklyn 21, N. Y.

$3.50 
5.00 
1.00 
4.00 
4M> 
450 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
4.50 
5.00 
6.00 
5.00 
6.50 
7.50

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 1 dalu Iš Calif.: B. Grali-14 dol. — kun. J. Pragul- 

bickas, Elizabeth, N. J.
10 dol — K. Baltrušaitis, 

Kennebunkport, Me.
9 dol. — P. Rusteikaitė, Chi

cago, ui.

Po 5 dol.: Kun. S. Morkū
nas, Ciouz City, Ibwa, J. Trou- 
pes, Worcester, Mass.

Po 4 dol.: (Iš įvairių valsty
bių): dr. J. S. Naujokaitis, Po- 
mona, Calif., P. Kauklys, E. 
Hartford, Conn., W. Skeltė, 
Bethlehem, Conn., Z. Karalius, 
Oakville, Conn., P. Kisielius, 
Cicero, UI., B. Chlamauskas, 
Kennebunkport, Me., K. Galaus- 
ki, Garwood, N. J., J. Liudvi- 
naitis, Linden, N. J., A. Bal- 
trukėnas, Akron, Ohio.

Iš Mass.: J. Bogušis, F. Aver- 
ka, N. Wachicks, J. Račkaus
kas, P. Liauba, R.. Klimas — 
So. Boston, D. Chubet, *Nor- 
wood, A. Anužis, Worcester.

Iš New Yorko: A. Mickevi
čius, V. Tamkevičiūtė, S. San- 
danavičius, M. Dumbles, Z. Zvi- 
nis — Brooklyn, L. Milukienė, 
Plainview, L. I., E. Mickeliū- 
nas, Richmond Hill, L. L, P. 
Gaubys, Woodhaven, E. L

Iš Pa.: M. Stanionis, Midland, 
Kun. J. Misius, Pittsburgh.

Po 3 dol.: J. G. Skučas, 
Shaw AFB., So. Car., J. Kon- 
tautas, Clifton, N. J., V. Kas
paras, Elizabeth, N. J., M. Viz- 
barienė, Brooklyn, N. Y., E. 
Stack, Jamaica, L. L, N. Y. J. 
Rasčius, Richmond Hill, L I.

2,50 dol.: kun. V. Kaleckis, 
Grand Rapids, Mich.

Po 2 dol.: — Iš Conn.: T. 
Tocionis, N. Britain, G. Gra
jauskas, Hartford. A. Zabelskis, 
R. Pocius — VVaterbury. K. Ži
linskas, Woodbury, B. Kondro- 
tas, Quake Hill.

Iš Mass.: J. Steponavičius, A. 
Matioška, .M. Kristoponas, A. 
Kamantauskas — So.. Boston; 
B. Šidlauską^ Bridgewater, 
Razulevičius. rjorroodTS. AKns 
kas. Westfield.

Iš New Jersey: M. Baronas, 
Elizabeth. A. Palukaitis, Kear- 
ny. M. Mikolaitis. S. Merchvil- 
le. A. Legis, So. Orange.

Iš New Yorko: I. Lubus, K. 
Dobrovolskis. A. Laucius. A. 
Stero. V. Steponis — Brooklyn;
D. Narmont, Centereach. L. L, 

V. Alksninis, Maspeth, L. L,
J. Rūkaitė. Great Neck. M. Zda
navičius. Howard Beach, L. L,
K. Buragas, C. Frankas. A. Cir
kelis — Woodhaven, L. L, M. 
Surdukevičius, L. I. C. M. P. 
Franceson, Great Neck, L. I.

Diego, S. Slater, Los Angeles,?
Iš Conn.: W. J. Witkus, Green- 

wich, I. Grušas, E. Hartford, 
„ K. Jakutis, Stratford, M. Mar- 

cikevic, TrumbuU, F. J. Rūdiš
kis, K. Witort, A. J. Aleksis, J. 
Niaura — Waterbury, J. Snieč
kus' Wolcott,V. Blauzdžiunas, 
Waterbury, L. Radzwillas, Brid- 
geport, A. Stulpinas, Waterbu- 
ry, A. Ivaškas, Stratford, J. Va
lys, Naugatuck, P. Kirmonas, 
Hartford, V. Vaitkus, Waterbu- 
ry, P. Kubilius, N. Britain, A. 
Kainauskas, Hartford.

Iš minais: u Kadžius, A. Bal
čytis, A. Jankauskaitė, E. Ra
dzevičiūtė — Chicago; C. Che- 
pulis, Springfield, A. Nagys, Le- 
mont, I. Valančius, E. Chicago, 
Ind

is Mass.: A. Keturakis, E. 
Macienė, F. Lingis, P. Pauliu- 
konis, P. Kleponis, O. Vyšniaus
kienė, F. Shatas, P. Lingis, K. 
Nevronis, 
Januška, A. Saikūnas, A. Pa
liulis, — Dorchester; P. Balse- 
vičienė, P. Juronis, A. Jarusie- 
nė, F. Repšius, A. Mantautas. 

— Brockton; J. Žukas, L Am
brazaitis, — Sommerville; M. 
Zeringienė, V. Minkelis - West- 
field; J. Zavadzkas, M. Silans- 
kienė, — Haverhill; M. Palai- 
mienė, P. Mankus, P. Kadai
tis, A. Daukantas, S. Klevas, 
— Cambridge; O. širvinskaitė, 
J. Naikelis, V. židžiūnas, 
&riglinskas — Worcester; 
Švenčionis, Lawrence, B. 
kutis, Medford, C. Virsilla, 
lington, P. Zaleskas, ‘Holyoke, 
R. Axtin, Methuen, B. Kovas, 
A. Ceikienė, A. E. Okulovich 
— Nonvood.

Nuoširdžiai dėkinga,
Darbininko administracija

— So. Boston; A.

M.

Ja-
Ar-

RAIMONDAS BRIČKUS ir Bengt Weisshuhn.

VAISTAŽOLĖS
“Nidos” b-vės išleistame ka

lendoriuje yra suteikta šiek 
tiek žinių apie vaistažolių nau
dingumą sergantiem žmonėm. 
Kiek žinome, Lietuvoje, ypač 
kaimo žmonės, tomis vaistažo
lėmis dažnai gindavosi nuo į- 
vairių ligų.

Ajerų šaknų arbata gerina 
apetitą, reguliuoja virškinimą. 
Mėlynės sulaiko viduriavimą, 
šalavijai padeda nuo įvairių 
gerklės ir burnos uždegimų. 
Gudobelės ekstraktas ramina 
nervų sistemą, skatina širdies 
spaudimą. Kraujažolė stabdo 
kraujavimą. Negilias kraujuo-

LSK Aro Chicagoje komandos kapitonas A. Galinaitis ir Bumeikis, lai
mėję pirmą vietą jaunių A klasės krepšinio varžybose. Nuotr. Z. Degučio.

Iš Pa.: J. Skemunris, Pitts
burgh. L. Roman. Allentown, 
P. Pleinis, Phila., Pa.

Iš įvairių valstybių: A. J. Va- 
saitis, College Park, Md., prel. 
I. Albavičius, Cicero. III.. S. 0‘ 
Brikis. Millinocket, Me., M. 
Venclauskas, Cleveland. Ohio.

Po 1.50 dol.: V. Balsys, A. 
Sirgedas — Brooklyn, N. Y.

Pranešimas dainų šventės reikalu

Raimondas A. Bričkus, Bos- j 
tono universiteto industrinės | 

i technologijos studentas, yra to | 
‘ universiteto leidžiamo laikraš- 3 
į čio fotografas. (Fotografijos " 
į skyrių tvaiko stud. Bengt ;

Weisshuhn, iš Austrijos). J 
i - R. Bričkus yra uolus lietu- ! 
! vių skautų veikėjas, kaip foto- 
I grafas reiškiasi ir lietuviškoje i 
į spaudoje. Su tėvu pasitraukęs | 
h aš Lietuvos, mokėsi Augsburgo ”

gimnazijoje, 1949 atvyko į A- - 
meriką. Baigęs technikos mo
kyklą Bostone, atsitarnavo 
JAV kariuomenėje, kurioje bū
damas, veikė su skautais Vo
kietijoje. 1958 įstojo į Bostono 
universitetą, kurį baigti mano 
1962.

Vo-

Jo-
Mi-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

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

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Lietuviškų produktų.

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

» 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
» Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
> Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

1

(

■i

■

i

jSAULĖ
; KRYŽIUOSE

LEONARDO i
J ANDRIEKAUS, O.F.M., $ 
! religinių patriotinių eilė- j 

raščių knyga, 208 psl, i
j iliustruota dail. T.Valiaus. !

Graži poezija, gražiai iš- į 
leista, verta įsigyti vi- p 
siems. Kaina 3.00 dot

GARBĖ DIEVUI
i Kun. Kaz. Senkaus, senos
Į ir naujos giesmės su mal- 
i domis. Išleido Tėvai Sale- 
] ziečiai Italijoje. Visos gies- 
j mes su gaidomis, mažo
! formato. 350 puslapių. 
/ Vienintelis lietuviškas 
Į giesmynas tinkąs bažny- 
! čiojė ir namuose.
i Kaina 3.00 dot
i Gaunamos Darbininko

< administracijoje,
|j 910 WBloughby Avenue
iį Brooklyn 21, N. Y.
j Tel: GLemnore 5-7281.

ni ----------- ir

Antroji dainų šventė, kaip 
jau buvo skelbta, bus liepos 2 
International Amphitheatre pa
talpose Chicagoje. Šventėje da
lyvauja JAV ir Kanados lietu
vių chorai.

šiuo pranešimu komitetas 
skelbia šiuos antrosios dainų 
šventės dirigentus: garbės di
rigentai — Aleksandras Alek
sis, Juozas Žilevičius; mišraus 
jungtinio choro dirigentai: Bro
nius Budriūnas, Alfonsas Mi
kulskis, Stepas Sodeika; mote
rų jungtinio choro dirigentė: 
Alice Stephens; vyrų jungtinio 
choro dirigentas — Julius Gai-
delis.

Dirigentai yra prašyti su sa
vo chorais įdainuoti į juostas 
diriguojamas dainas ir jas sku
biai pasiųsti dainų šventės ko
mitetui, kuris juostas persiųs 
visiems kitiems šventėje daly
vaujantiems chorams.

Toliau, visas chorų vadovy
bes prašome neuždelsti atsaky
mu, kurie būtinai yra tuojau 
pat reikalingi komitetui. Prašo
me didesnio susiklausymo, nes 
kai kurių chorų uždelsimas su 
atsakymais į komiteto raštus 
labai apsunkina rengimo dar
bus.

šiuo metu, be aukščiau pra
neštų informacijų, vėl atkrei
piame chorų dėmesį į

1. Komitetas prašo visų cho
ro valdybas prisiųsti tų choris
tų sąrašus, kurie vyksta į šven
tę. Vardinį sąrašą prašome 
siųsti 3 egz.. nes tai reikalinga 
įvairioms rengimo komisijoms.

2. Visų chorų valdybos pra
šomos kaip galima greičiau pra
nešti pramatomą kelionės išlai
dų sumą į Chicagą ir atgal ir 
kokia susisiekimo priemone 
vyks.

šios žinios yra būtinai rei
kalingos išlaidų sąmatos pro
jektui sudaryti ir visam finan
siniam planui pravesti Kaip jau 
yra žinoma, komitetas yra pa-
siryžęs bent 50 proc. kelionės 
išlaidų chorams apmokėti.

3. Dainų šventės generalinė 
repeticija bus liepos 1, šešta
dienį, Amfiteatre. Chorai pra
šomi suvažiuoti į Chicagą iki 
10 vai. ryto Chicagos laiku, nes 
tada tnumatoma pradėti repeti
ciją. Smulkiau apie tai bus pa
informuota vėliau.

4. Greitai bus atidaryta dai
nų šventės būstinė ir paskelb
tas naujas adresas; tuo tarpu 
komiteto adresas lieka nepasi
keitęs: Lithuanian Song Festi- 
val, 7224 So. Rockwell St, Chi
cago 29, Dl.

. Teskamba dainos už laisvą 
Lietuvą!

II Dainę šventas Komitetas
Chicago, 1961, balandžio 4

jaučias žaizdas reikia užkloti 
gerai nuplautais jos lapais 
čiobrelių arbata geriama per- 
sišaldžius, nuo kosulio. Ugnia
žolė gydo kepenų ir tulžies, 
pūslės ligas, skatina tulžies iš
siskyrimą. Pakalnutė (konvalija) 
reguliuoja širdies veikimą. Mė
ta reguliuoja virškinimą. Gys
ločio sultys vartojamos sergant 
anacidiniais (nesant rūgšties) 
gastritais, plonųjų ir storųjų 
žarnų uždegimais, chronišku 
kvėpavimo takų suerzinimu. 
Vandeninio pipiro ekstraktas 
vartojamas kaip kraujavimus 
stabdąs vaistas. Liepžiedžių ir 
aviečių uogų arbata naudinga 
gerti nuo slogbs; ji iššaukia 
prakaitavimą, mažina karštį, 
česnakai, svogūnai varo kirmė
les, valo žarnas, naikina bakte
rijas, padeda kraujo apytakai, 
šermukšnio uogos skatina tul
žies išsiskyrimą, gydo reuma
tizmo susirgimus; Arnikas re
guliuoja širdies ir kraujo indų 
spaudimą, skatina žaizdų giji
mą. šunzolės žievė ir vaisiai 
laisvina vidurius. Alijošiaus 
ekstraktas naudojamas sergant 
įvairiom akių ligom ir netgi 
skrandžio ir dvylikapirštės žar
nos sunkiai gyjančiom žaizdom 
gydyti bei uždegiminiams ner
vinės kilmės skausmams ramin
ti. Be to, žmonės labai plačiai 
vartoja alijošių nuo įvairių 
džiovos formų. P. S.

Lietuvos gener. konsulato 
H. Yorke ieškomi asmenys

Dzikavičius, Antanas, Felikso 
sūnus, iš Indriūnų km., Pane
munės vai., Rokiškio apskr.

Laucevičius, Liubertas ir Zig
mantas, Kazio sūnūs, buvę 
kietijoje

Mankauskas, Antanas ir 
nas, Antano ir Marijonos 
lerytės Mankauskų sūnūs

Norkus, Pranas, Prano ir An- 
tosės Milerytės Norkų sūnus

Samsonas, Povilas, Anupro 
sūnus, gyveno South Chicago.

Švedaitė, Domicėlė, Kotryna, 
Marijona ir Zuzana, Kazimiero 
ir Onos švedų dukterys, kilu
sios iš Kaniūkų kaimo, ištekė
jusios pavardės nežinomos.

Budraitytė - Bakanovec, ar 
Abakanovec, Elena, iš Andrie- 
javo, gyveno Phillipsburg, N. 
J.

Dulevičius, Leonas, Mečislo
vo sūnus, iš Pasvalio

Kaupas, Kazimieras
Kazlauskas, Jonas, Leono ir 

Zosės sūnus
Levinskas, Juozas, g. Kaune 

1916 m.
. Mackevičius, Petras, Mykalo- 

jaus sūnus
Mulevičius, Jonas, agrono

mas, kilęs iš Pabaisko vi., Uk
mergės apsk.

Norgilas, Vincentas, kilęs iš 
Sartininkų parap., Tauragės ap.

Vaškelis, Jurgis, gyvenęs 
Kaune, dingęs 1944 m.

Vilutienė, Liudvika, gyvenusi 
West Pullman, Chicago, III.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithua- 
nia, 41 West 82nd St., New 
York 24, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN
baras * restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas i

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam j 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

Liguor Store, Ine.

Tel: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DABBINI£(KAS iieina du kartu savaitėje. Prenumerata metams 
6.00 doL Naujiems skaitytojams iki šių metų pa
baigos — 3.00 doL, šiems ir 1962 m. tik 8.00 doL 

DARBININKO administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, čia 
gaunami naujausi lietuviškų tcnygų leidiniai, mal
daknygės bei lietuviškos plokštelės.

Metinis DARBININKO Piknikas numatomas Rugp.-Augnst 27

EKSKURSUOS
Į Niagara Falls, Ont Canada, Birželio - June 17—18 <Ld.
Į Seselių Pikniką, Putnam, Conn. Liepos-July 30 d.
Pas T.T. Pranciškonus, Kennebunkport, Me. Rugsėjo - Sept. 

2-4 ęLd.

Visais reikalais kreiptis:
DARBININKO ADMINKTBACUA 
Wiflou^>by Avenue, Breoklyn 21, N. Y.

Telef.: GLenmors 5-7281 Vakarais GL 5-7068

CHARLES J.- RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St Fhiladeiplua 28, Pa.

POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

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

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

Jd Uk Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Didefiam apdraudos sutaupynrai, geresnei savo apsaugai ! 
ir greitesniam patarnavimui, 

re&abujaat nuortofių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

94-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
188-58 — Mtb Street Osone Park 17, N. T.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOMS

74 Providenee Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WOBCESTER 4, MASS 

PLeasaat 4-3501 PLeasaat 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikm lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
546 East Street, New Brttsfa, Com.

Tet: BA 8-2242 — 9-8836
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.
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DARBININKAS
NAUJIENOS^

Skautu kankiniu intencija pa
maldos ir bendra komunija bus 
balandžio 23 d. 11 vai. Apreiš
kimo p. bažnyčioje. Skautų ir 
skaučių vienetai pamaldose da
lyvauja organizuotai su vėlia
vomis.

Šv. Jurgio, skautų globėjo, 
šventę rengia Tauro tuntas. Ba
landžio 29 d. 5:30 vai. Apreiš
kimo p. salėje bus iškilminga 
sueiga, pašnekesys, laužas ir 
pasilinksminimas. Norima, kad 
šis vakaras sutrauktų ne tik vi
sus Skautu Sąjungos narius, 
bet ir tuos, kurie šiuo metu ak
tyviai ir nedalyvauja skautybės 
sąjūdyje.

Tėv. Leonardas Andriekus 
praeitą savaitę sakė pamokslus 
Aušros Vartų parapijoje per 
40 valandų atlaidus.

Iš Kat. Federacijos veiklos
Balandžio 8 d. 8 v. v. Ap

reiškimo par. klebonijoje Įvy
ko New Yorko ir New Jersey 
LRK Federacijos apskrities val
dybos posėdis, kuriame buvo 
peržvelgta praėjusių metų veik
la ir nustatytos gairės ateičiai. 
Valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: pirm. St. Lukas, vi- 
cepirm. St. Dzikas, sekr. Em. 
Vaišnoraitė, ižd. Kazimieras J. 
Krušinskas. iždo globėjai P. 
Minkūnas ir P. J. Montvila, 
dvasios vadu yra kun. A. Rač
kauskas.

Iš buvusio rytinių valstybių 
seimelio pranešimus padarė pir
mininkas ir kiti valdybos na
riai. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad seimelis buvo pavykęs, ja
me dalyvavo per 100 atstovų.

Nutarta gegužės 5 d. 8 vai. 
vak., po pamaldų. Apreiškimo 
par. salėje sušaukti šios apskri
ties draugijų atstovų susirinki
mą su paskaitėle apie darbinin
kų globėją šv. Juozapą.

Iš iždininko pranešimo pa
aiškėjo. kad apskrities iždas 
yra neblogoje padėtyje: nutar
ta 100 dol. pasiųsti Federacijos 
centrui. Taip pat nutarta iš 
anksto rengtis tinkamai pami
nėti Kristaus Valdovo šventę.

S. K. Lukas

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

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienas 
Penktadieni, balandžio 21, iki 
Trečiadienio, balandžio 26, 1961

Nuostabiai graži spalvota filmą iš 
pasakiškai gražaus Lichtenšteino

“EIN WUNDERBARER SOMMER"
Vaidina: Barbara Rutting - Maxi- 
milian Schell - Heinrich Gretler - 
Max Haufler - Elke Aberle - Martin 
Rothfuchs

Priedinė filmą:
“Viktoria und Ihr Husar”

ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 

FM bangomis 105.7 megaciklą 
Iš WKOX, Framingham. Mass

S!
H

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

VEDIMAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St

LAISVES VARPAS B

LIETUVIŲ RADIO VALANDA
SEKMADIENIAIS nuo 11 iki 12 VAL. DIENOS 
Iš WHIL — 1430 kilocycles Medford 55, Mass. stoties 
Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai 
arba siųsti paštu programos vedėjui JONUI ROMANUI. 
170 ‘H’ Street., So. Boston 27. Mass. Tel. ANdrew 8-7635

New Yorko Lietuviu Taryba, 
priimdama New Yorko miesto 
vadovybės kvietimą, nutarė da
lyvauti lojalumo parade, kuris 
bus balandžio 29 d. 1:30 vai. 
popiet Manhattane. Apie rinki
mosi vietą painformuosim vė
liau. Būtų gražu, kad šiais me
tais dalyvautume dar gausin- 
giau ir geriau pasirengę negu 
praėjusiais metais. Yra suda
ryta komisija, kuri jau veikia. 
Mūsų visų pareiga į paradą 
ateiti ir parodyti New Yorkui, 
kiek esame gausūs, susiklausą, 
organizuoti, lojalūs šiam kraš
tui. Dažnai beldžiam Į jų duris, 
prašydami mus paremti kovoje 
prieš mūsų tėvynės okupantą. 
Pasirodykime, kad paramos esa
me užsitarnavę.

Kazė ir Vytas Šventoraičiai 
bei Julija ir Pranas Kunigėliai, 
balandžio 13 savo brangios 
mamytės Agotos Podresienės 
bei artimųjų draugų būre- 
Ivje paminėjo jų moterystės 
20 metų sukaktį. Daug džiaugs
mo minėjiman Įnešė ta proga 
iš Vatikano prisiųsti abiem 
šeimom Šventojo Tėvo palaimi
nimai su visuotiniais atlaidais.

Viktoras Lukas mirė balan
džio 5, palaidotas balandžio 8 
iš šv. Jurgio par. šv. Trejybės 
kapinėse. Jo laidotuvėse daly
vavo ir Stasė Baltrukonienė, iš 
Akron. Ohio, o ne Morkaus, 
kaip buvo pranešta praeitame 
Darbininko numeryje. Už klai
dą atsiprašome.

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Pečkauskaitės kuopos mar
gučių ritinėjimo vakaras Įvyko 
balandžio 6 Apreiškimo parapi
jos salėje. Pačios mergaitės su
ruošė ir užkandžius, kuriuose 
dalyvavo dvasios vadas kun. J. 
Pakalniškis ir būrelio globėjai. 
Po užkandžių buvo ritinėjimo 
varžybos. Pirmą yietą laimėjo 
V. Gerdvilytė, antrą V. Radzi- 
vanas. Vėliau buvo pasilinksmi
nimas. (I. S.)

Išnuomojamas gražus butas 
iš 5 kambarių su apšildymu 
93 Grattan St.. Brooklyn N.Y. 
Teirautis tel. MAin 5-1875.

Išnuomojamas vyrui arba 
moteriai kambarys arba ir du 
su Šildymu ir teise naudotis 
virtuve. Nuoma: 10 dol. savai
tei. Namas yra už vieno bloko 
nuo stoties. Kreiptis i Mrs. Ja- 
kavonis. 395 Suydam St.. Broo
klyn. N. Y.

Reikalingas daržininkas ar 
vyras, galis tvarkyti namus ir 
jų aplinką, o taip pat moteris 
kambariams tvarkyti. Geros są
lygos ir graži vieta. Mountain 
Resort Hotel. Teirautis Darbi
ninko administracijoje.

PO KONCERTO iteikimos solistams gėlės.- (Visos koncerto nuotraukos G. Peniko).

Stasys Baras ir Monika Kripkauskiene Darbininko koncerte
(Atkelta iš 5 psl.) 

arija iš Žydės, J. Brahmso — 
Kapuose ir Mano meilė jauna. 
V. Girodano — Improviso di 
Chenier iš Andrea Chenier ope
ros. bisui — Pajacų ariją.

Monika Kripkauskiene skam
biu balsu ir grakščia laikysena 
patraukė publikos simpatijas. 
Dainavo Įsijausdama, gerai su
prasdama ir interpretuodama

Patersone surinktos Altui au
kos Vasario 16 minėjimo proga 
buvo paskelbta Darbininko ba
landžio 7 dienos numeryje; pra
leista trijų aukotojų po 10 dol. 
pavardės. Šie aukotojai yra: V. 
Stanaitis, A. Rubuževičius ir 
A. Gudonis.

LRKSA 135 kuopos (ne 125 
kuopos, kaip anksčiau buvo ra
šyta) mišiose už gyvus ir mi
rusius narius bus balandžio 22, 
šeštadieni. 8:30 v. r. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Baltų moterų taryba balan
džio 30 Estų namuose, 243 
East 34 St.. rengia savo orga
nizacijos 14 metų sukakties mi
nėjimą. Pradžia 5 v. popiet. 

ALEKSAS MROZINSKAS skambina Darbininko koncerte.

BOSTONO

kūrinius. Ypač gražios pianis
simo vietos.

M. Kripkauskiene padainavo: 
St. Šimkaus — Ko vėjai pu
čia, M. Petrausko — Kaitink, 
šviesi saulelė, G. Gudauskie
nės — Aš čia gyva. A. Vana
gaičio — Rods parpulsiu, G. 
Puccini ariją iš Madame But- 
terfly operos, VI. Jakubėno — 
Aqua — Villanella, Ch. Gou- 
nod — ariją iš Romeo ir Ju- 
liettos op.

Abi koncerto dalys buvo už
baigtos duetais: G. Bizet — Mi- 
chaelos ir Don Jose duetu iš 
Carmen op., Ch. Gounod — 
Margaritos ir Fausto duetu iš 
Fausto op. Geriausiai nuskam
bėjo paskutinis duetas. Tai bu
vo viso koncerto viršūnė.

Pageidautina, kad lietuviškų 
koncertų dainininkai Įtrauktų 
daugiau lietuvišku kūrinių Į sa
vo programa. Tiesa, lietuviškų 
kūrinių atlikimas reikalaus ne
maža darbo: operų ištraukos 
dažnai . yra geriau pažįstamos 
ir lengviau pasisavinama jų in
terpretacija.

Pianistas Aleksas Mrozins- 
kas. lydėjęs visa dainavimą, so

lo skambino Čiurlionio — Pre
liudą. Paganini - Liszt - Etiu
dą (medžioklę) ir Chopin — Po
lonezą op. 53. Skambino su il
go pedagoginio darbo Įgudimu, 
racionalumu. Koncerte norėtu
me daugiau pajausti ir Įkvėpi
mo. nuotaikos.

Koncertas turėjo būti sausio 
22, bet du kartu atidėtas dėl 
sniego audros. Dėl to kiek pri
blėso ir nebuvo jausti šventiš
ko įspūdžio. Ir publikos, nors 
ji buvo taip pat rinktinė kaip 
ir koncerto lygis, buvo mažiau 
nei pernai.

Po koncerto buvo šokiai, ku
riem grojo Jie Thomąs orkest
ras. Veikė spaudos kioskas, iš
platinęs gana daug knygų ir 
plokštelių. (I. k.)

Statoma koplyčia
Pagalba seserim. Balandžio 9 

šv. Petro par. bažnyčioje visi 
pamokslai buvo skirti priminti 
katalikiškų mokyklų reikšmei 
ir vaikų auklėjimui. Ta proga 
parapiečių dėmesys buvo at- 
krėiptas Į maldos reikalą, kad 
Dievas daugiau paskatintų pa-
šaukimų į lietuviškus vienuoly
nus. ir kad kiekvienas lietuvis 
katalikas savo auka padėtų Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserim, ku
rios veda parapines mokyklas 
ir statosi koplyčią Brocktone.

BALTŲ SĄJUNGOS BOSTONO SKYRIAUS

KONCERTAS
Programoje:

Sol. PRUDENCIJA BIČKIENĖ. sopranas 
Akomp. Ben Terry Lush

Balandžio 21 cL, 8:30 vai. vak.

JORDON H ALL
290 Huntington Avenue

| RADIO PROGRAMA

I
 Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bangos | 

veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 valandos dieną, g 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka“.

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei g 
f dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — | 
f Tel. AN 8-0489 . . . Ten gaunamas ir “Darbininkas“ g 
f STEPONAS MINKĘS Į

Dail. Viktoro Vizgirdos kū
rinių paroda atidaryta Čiur
lionio galerijoje Chicagoje ba
landžio 15. Išstatyta apie 40 
aliejinės tapybos darbų. Dau
guma jų sukurta paskutinių 
trejų metų laikotarpyje. Parodą 
rengė L. A. Menininkų Klu
bas.

Inž. Bronius Galinis balan
džio 12 sulaukė 50 metų. Yra 
gimęs Vilniuje 1911, baigęs 
Kaišiadorių gimnaziją ir aukš- 
tesn. technikos mokyklą Kau
ne. statybos mokslus išėjo Vy
tauto Didžiojo universitete. Bu
vo vienas iš Liet. Inž. Tremti
nių draugijos Vokietijojs (vė
liau PLLAS) organizatorių ir 
pirmas centro valdybos pirmi
ninkas, “Inžinierių Keliu“ re-
daktorius, bendradarbiavo spau
doje. Lietuvoje statė fabrikus, 
mokyklas, bažnyčias. Laimėjo 
I premiją Mažeikių rotušės kon
kurse, UI premiją lietuvių baž
nyčios Clevelande. Ohio. Pri
sidėjo prie lituanistinių mokyk
lų organizavimo bei plėtimo 
Bostone ir Cambridge.

Nauja valdyba ir kontrolės 
komisija kovo 26 išrinkta Lais
vės Varpo sprendėjų metinia
me susirinkime. Pakeistas sta
tutas ir aptarti lėšų telkimo bū
dai. Dabar valdybą sudaro P. 
Viščinis — pirm., J. Dvarec
kas — vicepirm., B. Strikai- 
tis — sekr., Alb. Barulis — ižd., 
Beržinskas — atskaitomybės 
vedėjas, J. šalaviejus ir A. An
driulionis — nariai. Į kontro
lės komisiją išrinkti: inž. A. 
Lapšys, P. Mučinskas ir J. Son- 
da. Priimtas nutarimas, kad už 
lėšų telkimą atsakinga ne vie
na valdyba, bet visi sprendė
jai. Lėšų šaltiniais yra klausy
tojų įnašai, parengimų pelnas 
ir Įmokėjimai už patarnavimus. 
Pernykšti metai baigti su ke
lių šimtų dol. nuostolių. Iš klau
sytojų atsiliepė 153, o reikia 
1000, kad programa galėtų iš
laikyti savo visuomeninį ir 
kultūrinį pobūdį.

šv. Petro parapijos metinis 
banketas bus gegužės 14. Pra
džia 5 vai. popiet lietuvių pi
liečių klube. Komiteto šaukia
mas pasitarimas bus balandžio 
25 d. 7:30 vai. vak.

iv

DĖMESIO!

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į 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 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

SO. BOSTON, MASS.

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

ONOS TVAšKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, valkam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

FUNERAL HOME
I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARV PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktĮ

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

NEW YORK, N .Y.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Dimctorfus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

J. B. SKALI N S
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forent Psrktray StAtinn) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvea 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Virgin i a 7-4499


