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Kennedy po 100 dienų prezidento pareigose prieš naują bandymą - Laos
Rengiama opinija ginti Pietų Vietnamą, Tnailandą, bet ne LaosPruziduntas Kennedy, kaip 

rašė Journal American, po Ku-
bos Įvykių prarado savo Įpras
tinį šypsnį. Giliu atsakomybės 
pajautimu jis ėmėsi organizuo
ti ir disciplinuoti Amerikos 
bendrą nusistatymą ir pastan
gas: drausmino savo vyriausy
bės narius privačiai; balandžio 
27 kreipėsi- į laikraštininkus 
viešai, kad jie parodytų atsar
gumo skelbiamom žiniom taip 
kaip karo metu; lankėsi pas 
buv. prezidentą Hooverį ir gen. 
Mac Arthurą; šaukėsi Kongre
so lyderių. Vis tai buvo daro
ma jau naujos politinės Įtam
pos akivaizdoje — dėl Laos.

Laos yra aktualiausias šios 
dienos klausimas. Paskutinių 
Įvykių eiga rodo sustiprėjus ko
munistų akciją, Vakarų, ypačiai 
prezidento Kennedy susirūpi
nimą.
KĄ DARO KOMUNISTAI:

Balandžio 24 Anglija ir So
vietai paskelbė raginimą nu
traukti Laos kovas. Laos vyriau
sybė pasiūlė tam reikalui de
rybas. Komunistai nepaklausė 
nei raginimo ir siūlymo — ko
vojo toliau. Ir Sovietai nepa
klausė savo raginimo — para
mą pristatinėjo komunistam su
stiprintu būdu.

Princas Souvanna Phouma 
po pasitarimų Maskvoje ir Pei- 
pinge balandžio 29 pasiūlė Laos

Nuomone apie Laos 
ir Laos nuomonė .
Slysti ar nesiųsti Amerikos 
jėgas į Laos?
Šen. Fulbright, užsienių ko

misijos pirmininkas, balandžio 
30 pasisakė griežtai prieš Ame
rikos kariuomenės siuntimą į 
Laos. Sutinka, kad ji būtų siun
čiama Į Pietų Vietnamą. Thai- 
landą. jei ten bus prašoma.

Ar Laos nenori kariauti ar 
jiem neleidžia kariauti?
Amerikos spaudoje plačiai 

rašoma, kad Laos armija neno
ri ginti savo krašto laisvės. 
Marguerite Higgins (NYKT) at
verčia kitą lapo pusę, pakarto
dama Laos valdžios atstovo nu
siskundimą:

— Jūs mažinate mūšy drąsą. 
Kiekvieną kartą kai mes norė
jome nušauti sovietinį lėktuvą 
(kuris pristato medžiagą komu
nistam), jūs sakote, kad tai su
kels karą. Kada komunistai pa
gausino savo artileriją; kada 
jie rodosi su Viet Minho (šiau
rės Vietnamo) karininkais ... 
Jūs amerikiečiai pripažįstate 
dabar, kad jų pusėje kovoja 
10000 užsieniečių karių. Ta
čiau jūs — dėl pasaulio opi
nijos — ligi vienuoliktos va
landos atsisakinėjote amerikie
čius patarėjus apvilkti ameri
kiečių uniforma. Pasaulio opini
ja tai jum draudžia. Jiem to 
nedraudžia. Kaip galima laimė
ti tokiom aplinkybėm.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
— Panevėžio vyskupijos ir 

Vilniaus arkivyskupijos apašta
liškąjį valdytoją J. Steponavičių 
ištrėmus, valdytoju paskirtas 
kapituliarinis vikaras kun. Čes
lovas Krivaitis.

— Kauno kunigų seminari
joje nustatytas kontingentas 
60. Tačiau norintieji Įstoti, į 
seminariją turi gauti kulto rei
kalam komisaro sutikimą, šie
met kandidatų buvo daug, ta
čiau leidimus gavo tik 7. To
kiu būdu seminarijos klierikų 
skaičius buvo numuštas iki 46. 

vyriausybės ir komunistų de
rybas kovom nutraukti: tegul 
vyriausybės atstovai per 48 va
landas atvyksta į komunistų ka
riuomenės štabą.

Pakvietė atvykti į komunistų 
štabą, kad Boun Oum vyriau
sybė negalėtų vykti, ir komu
nistai galėtų skelbti: jie neat
vyko, jie derybų nenori. Balan
džio 30 jau komunistai pasiū
lė susitikti tarp frontų. Bet tuo 
pačiu metu vėl sustiprino puo
limus.
KĄ DARO VAKARAI:

Balandžio 27, 29, gegužės 1 
prezidentas Kennedy tarėsi su 
Kongreso lyderiais ir valstybės 
saugumo taryba. Balandžio 30 
Bangkoke susirinko Seato mi- 
nisterių konferencija. Pasitari
mų svarbiausias klausimas: ar 
Vakarai turi Įsikišti su ginkluo
ta pagalba Laos. ar atiduoti 
Laos komunistam?

Anglai ir prancūzai tam prie
šingi. Belieka apsispręsti Ame
rikai. J. Reston (NYT) infor
muoja, kad

po Kubos nepasisekimo kai 
kurie įtikinėja prezidentą, jog 
reikia ką nors padaryti bent 
Laos fronte. Prezidento nusi
statymas dar neaiškus.

Jis buvo užsiangažavęs: “Vi-

PO PASITARIMO BALTUOSIUOSE ROMUOSE. Fotografas sugavo nuo
taiką demokratų lyderiu — sėdi: Sam Raybum, Mike Mansfield, stovi 

John W. McCormack, Carl Alber.t Hubert Humphrey, Lyndon, Johnson.

Maskva įsakė Lerfkijos komunistam 
daryti akibrokštus Amerikai

ŠERK, NEŠERK, VILKAS VIS 
Į MIŠKĄ ŽIŪRI

Washingtone sudužo viltys, 
kad Amerikos pinigas ir gera 
valia patrauks Lenkijos komu
nistus į Amerikos pusę. Prezi
dentas Kennedy inauguracinė
je kalboje pažadėjo Lenkijai su
stiprinti ūkinę pagalbą. Sausy 
bdvo pažadas patenkinti Lenki- roszewicz viešoje kalboje vadi- 
jos prašymą — 5 mil. dol. pa- no Ameriką kolonializmo šali- 
skolos. Tačiau paskutiniu me- ninke. Toki ženklai Washingto- 
tu Lenkijoj sustiprėjo akcija 
prieš Ameriką. Ne tik daužė 
Amerikos konsulatą dėl Ku
bos, bet ir oficialūs asmens pa
sisakė prieš Ameriką. Balan
džio 24 Lenkijos komunistų

— Maskvos Pravda balandžio 
28 puolė prez. Kennedy ry
šium su Kuba kaip prezidentą 
Eisenhowerį ryšium Su lėktuvu 
U-2. Kelia mintį dėl reikalo vietinį Migą, kuris buvo įskri- 
Chruščiovui nutraukti asmenį- dęs į Izraelį.
nius santykius su Kennedy.

— Ezptaor XI balandžio 27 
paleistas aplink žemę su teles
kopu rinkti daviniam, iš kur 
atsiranda kelminiai spinduliai.

— Imbrado klebonas rastas 
bažnyčioje nužudytas vėlyvą 
vakarą. Rankų gyslos buvo su* 
pjaustytos, išvilktas iš sutanos. 

sos pietų Azijos saugumas at
sidurs pavojuje, jei Laos neteks 
savo neutralios nepriklausomy
bės”. Seato kalbėjo taip pat, 
kad Laos praradimas reiškia 
pietų Azijos grėsmę. Tačiau pre 
zidentas balandžio 28 kalboje 
Chicagoje savo angažavimąsi 
švelnino: esą Amerika gins tuos 
kurie yra pasiryžę patys būti 
laisvi. Minėjo tarp tokių Pietų 
Vietnamą. Nutylėjo Laos. Spau
da gausiai skelbia žinias, kad 
Laos labiau rūpi paradai, iškil

boso .Gomulkos priėmime Ru
munijos komunistų bosui buvo 
pakeltas tostas prieš “kapita
listinius kolonialistus karo 
kurstytojus”. Amerikos atsto
vas J. D. Beam išėjo. Paskui 
jį ir Italijos, Prancūzijos, Olan
dijos diplomatai. Prieš savaitę 
min. pirm, pavaduotojas P. Ja

ne vertinami kaip sąmoningi 
valdžios darbai, ir rengiamasi 
į juos atsakyti paskolos sustab
dymu.

— Amerikos Valstybių Or
ganizacijos posėdis numatoma 
atidėti,' nes jos nariai nebus 
vieningos nuomonės dėl Kubos.

— Izraelis balandžio 28 nu
šovė J. Arabų Respublikos so-

— Starą Leone balandžio 
27 tapo nepriklausoma valsty
bė ir priimta į Anglijos Com- 
monwealth. Lig šiol jis buvo 
Anglijos kolonija vakarų Afri
koje.

— Hondūras nutraukė diplo
matinius santykius su Kuba, 
Tai jau devinta lotynų Ameri
kos valstybė.

mės nei kova su priešininku, 
prezidento įspacialus patarėjas 
Harrimana^ iš Laos pranešęs, 
kad Amerikos 6 metų politika 
Laos esanti sugriuvus. Toki pra
nešimai ruošia nuotaikas nesi- 
angažuoti dėl Laos.
JAU PER VĖLU:

Siūloma dar Laos klausimą 
perduoti J. j Tautoms, Saugumo 
tarybai Pasak N. Y. Times, 
“daugumas vakariečių valdžios 
atstovų jaučia, kad jau per vė
lu imtis Jungtinių Tautų inter

ptrmoji žimttnė die hų pareigose baigėsi balandžio 
riam prezidentui teko per tok) laiką pergyventi tiek vilčių ir tiek nusivylimo.

297 Wetai ku-

KO PREZIDENTAS NORI IŠ AMERIKOS SPAUDOS
Prezidentas balandžio 27 N. 

Yorke laikraštininkam keliais 
atvejais pasikartodamas 
KALBĖJO APIE DIDELĘ 
GRĖSMĘ:

Aš galiu pasakyti, kad jo
kis karas nesudarė tokios grės
mės mūsų saugumui ... Grės
mė niekad nebuvo tokia aiški 
ir tokia betarpiška kaip da
bar. —

ALAN B. SHEPARD JR. y- 
ra pirmasis numatytas kelio
nei aplink žemę raketoje. 
Kelionž numatyta gegužės

— Vaclovas Sidzikauskas, 
Pavergtųjų Seimo pirmininkas, 
kviečiamas Azijos tautų antiko
munistinės lygos, balandžio 27 
išskrido i Manilą, Filipinus, da
lyvauti jos konferencijoje. Grįš 
gegužės 8.

— paskelbė belaisvių 
paėmusi 743.

— Castro balandžio 30 ap
dovanotas Lenino taikos pre
miją.

— Angoloj per 6 savaites
teroristai nužudė 1000 baltųjų 
ir 1000 juodųjų. Teroristai 
ginkluoti Čekoslovakijoje ga
mintais šautuvais. 

vencijos”, kada komunistai yra 
40 mylių nuo Laos administra
cinio centro Vientiane. Pareiš
kimas “per vėlu” nereiškia, 
kad Vakarų vyriausybės anks
čiau nematė, Į kur Įvykiai eina. 
Kai kovo 23 Anglijos siūlymas 
sustabdyti Laos kautynes nesu
laukė Maskvos atsakymo visą 
mėnesi, buvo visiem aišku, kad 
Maskva nori pirma įvykdyti fak
tą, užimti Laos. o paskui dėl 
jo kalbėtis. Tačiau anglai vis 
kėlė optimizmą, kad ryt poryt

Nereikia laukti karo paskel
bimo, nes 
si taktika, 
akis
PASTATĖ
TAKTIKA:

yra visai pasikeitu- 
ir prezidentas prieš

PRIEŠININKO

— Prieš mus visame pasau
ly monolitiška beatodairiška 
konspiracija, kuri savo ekspan
sijos sferai plėsti imasi infil
tracijos vietoj invazijos, per
versmo vietoj rinkimų, grasini
mo vietoj pasirinkimo, parti
zanų veiklos naktim vietoj ar
mijos veiklos dienom.

Savo pasirengimus jie pasle
pia. o ne išgarsina. Savo ne
pasisekimus užglosto, o ne iš
reklamuoja. Savo nesutarimus

Vienybė ar vėl intrygos Afrikoje ?
Katangos prezidentas Tshom

be balandžio 27 suimtas gen. 
Mobutu kariuomenės, kai jis 
pasitraukė iš Kongo lyderių 
konferencijos ir rengėsi iš
skristi namo. Tshombe apkalti
no toje konferencijoje prezi
dentą Kasavubu parsidavimu 
Jungt. Tautom. Kasavubu susi
tarė su J. Tautom, kad iš Kon
go būtų pašalinti visi belgai ir

PASKYRIMAI PRANCIŠKONU 
ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJO
JE

Kennebunkporte. Me.. balan
džio 26 buvo Pranciškonų pro
vincijolo ir tarybos posėdžiai, 
kuriuose nutarta paskirti Tėvą 
Bernardiną GrauslĮ — provin
cijos sekretorium. Tėvą Modes
tą Stepaitj — šv. Pranciškaus 
Varpelio redaktorium, perke
liant ji iš Toronto Į Kennebunk-
portą. Tėvą Benediktą Bagdo
ną perkelti iš Brooklyno į 
Greene. Me.. vienuolyno vir
šininku. Tėvą Kęstutį Butkų -

Kubos sukilimo reikalas su 
visu nuogumu atvaizduotas N.

bus kautynės sustabdytos. Ame
rika siunčiojo pagalbą. Guodė 
tam, kad Vakarę visuomenė ra
mintus!, ir pamažu būtų paruoš
ta galutiniam apgailestavimui, 
kad viskas buvo padaryta, bet 
"jau pervėlu", kaip tai rodo vi
si pasitarimai ir visos tarptau
tinės konferencijos.

Laos perleidimas komunis
tam, kuris prileidžiamas N. Y. 
Timeš vedamajam, vertinamas 
kaip “Tolimesnis žiaurus smū
gis Amerikai ir Vakaram ir nau
jas paskatinimas Sovietų pro
pagandai, politiniam, kariniam 
spaudimui".

nutyli, o ne išgarbina. Jokios 
išlaidos jiem nekelia klausimo. 
Jokis gandas neskelbiamas; jo
kia paslaptis nevelkama aikš
tėn. Jie veda šaltąjį karą, trum
pai tariant, su karo meto draus
mingumu ...

Taip pristatęs priešininko 
taktiką, prezidentas
KVIETĖ AMERIKOS 
LAIKRAŠTININKUS:

Kvietė pajusti atsakomybę už 
savo skelbiamas žinias.

— Kiekvienas laikraštis da
bar dėl savo pranešimo kelia 
sau klausimą: ar tai yra nau
jiena? Visa, ko aš norėčiau, 
tai, kad jūs pridėtu mėt dar 
klausimą: ar tai yra valstybės 
saugumo interesui?

kiti samdiniai. Tam buvo prie
šingas Tshombe.

Iš Leopoldville pranešė, kad 
Tshombe bus laikomas neribo
tą laiką suimtas, iki bus nu
ginkluota Katangos kariuomenė 
ir visos karinės jėgos perduo
tos gen. Mobutu valdžiai. Tam 
pritarę visi ten posėdžiavę Kon
go lyderiai. Tačiau konferenci
joje nedalyvavo Gizenga.

perkelti iš Kennebunkporto Į 
Brooklyną. Tėvą Tercizijų Gar
bu ką. neseniai atvykusį iš pie
tų Amerikos, į Toronto Prisi
kėlimo parapiją vikaru. Tėvą 
Justiną Vaškį iš Greene. Me.. 
į Bridgeville. Pa., brolį Paulių 
Gaidį iš Kennebunkporto į 
Brooklyną į Darbininko admi
nistraciją. Brooklyno namų vir
šininku liko Tėvas Leonardas 
Andriekus, Pranciškonų spaus-
tu vės vedėju paliktas Tėvas 
Pranciškus Giedgaudas. Darbi
ninko administratorium Tėvas 
Petras Baniūnas.

Y. Times. N. Y. H. Tribūne. 
Newsweek ir kt. spaudoje, ku
ri skiriama aukštesnio intelek-
tualinio lygio skaitytojui. Iš ten 
pateiktos informacijos atrodo, 
kad

daugiausia atsakomybės už 
Kubos sukilimo nepasisekimą 
priskiriama Central Intelligen- 
ce Agency.

Rašoma, kad po kelių mėne
sių Allen Dulles pasitrauks, pa
sinaudodamas tuo, kad jam 68 
metai. Bet atmetama galimybė, 
kad jo vietoj pereis jo pava
duotojas Richard Bissell. kurio 
žinioje buvo Kubos reikalas. 
Rašoma taip pat. kad žvalgyba . 
turės būti reorganizuota, nes ji 
praradusi pasitikėjimą. Tai pa
aiškės po gen. Taylor revizi
jos ir jo sugestijų.

★
Mažoji spauda, kuri skiria

ma masei ir joje sudaro opini
ją, Kubos pralaimėjimą taip pa
ėmė į širdį, kad prašneko aš
tria kritika vyriausybės politi
kai dėl Kubos.

Pvz. Mirror sugretino de 
Gaulle ir Kennedy veikla:

— Prezidentas Kennedy ren
gė konferencijas su politikais 
ir buvusiais pareigūnais. Ką jis 
patyrė iš jų, ko jis nebūtų ži
nojęs, sunku pasakyti. Bet lai
kas buvo eikvojamas, labai eik
vojamas. De Gaulle veikė ge
riau. Jis tuojau mobilizavosi. 
Jis veikė greitai ...

Palygino su Sovietais:
Bet kodėl (^e Gaulle neuž

bėgo už akių sąmokslui? Kokią 
žvalgybą turi Vakarų valstybės? 
Mes žinom, kad mūsų žvalgy
ba nėra, pakankama, bet buvo 
galima laukti, kad anglų ir pra 
cūzų geresnė. Deja, regimai 
niekas, atrodo, nežino, kas de
das, išskyrus Sovietų Rusiją, ku 
ri turi savo šnipus visur.

Prieš tuščias kalbas:
Amerikos politika pakriko ne

įtikėtinai. Mes darom meilius 
gestus Chruščiovui — kuriuos 
jis paniekinamai atstumia. Mes 
apleidžiame savo sąjungininką 
Portugaliją dėl Angolos klausi
mo. bet mes nieko nedarome 
dėl Sovietų steigiamos bazės 
Kuboje. Mes kalbame griežtas 
ir švelnias kalbas, ir pasaulis 
stebis, kokį velnią mes iš tik
rųjų turime galvoje.

★

Masei skirta spauda kelia 
aliarmą ir reikalauja darbų bei 
aiškios antikomunistinės lini
jos vyriausybės veikime.

Intelektualam skirta spauda 
ruošia opiniją už tolimesnį lau
kimą.

Kai intelektualų siūloma ir 
vyriausybės vykdoma politika 
susilaukia nepasisekimų vienas 
po kito, rezultatas visuomenė
je tas. kad susidaro toki są
jūdžiai, kaip John Birch Socie- 
ty. kurie nepasisekimus ima 
aiškinti įtarinėjimais vadovau- 
jantiem asmenim.

Su tokia opinija ne vienas 
Birch SOciėty. N. Y. Times ba
landžio 28 plačiai pasakojo 
apie St. Louis kitą organizaci
ją. kuri suorganizavo antiko
munistinius kursus. Laikraštis 
mini, kad kalbėtojai reiškė įta
rimą dėl kai kurių Kennedy 
vyriausybės narių patriotizmo, 
dėl vyriausiojo teismo pirmi
ninko. dėl Jungtinių Tautų ir 
apskritai kaltino profesorius, 
intelektualus. Kiek tai atgarsio 
rado tarp klausytojų, matyti iš 
to. kad į paskaitas įsiregistravo 
daugiau kaip 1.100. nors už die
ną reikėjo mokėti po 2 dol. 
Esą daugelis, kurie dalyvavo. - 
sakėsi pirmą kartą išgirdę tie
są apie komunizmą. Ir jie at
rodė labiau apkartę ir sujau
dinti nei patys jų mokytojai.

— Kubus egzilų revoliucinė 
taryba suskilo.
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Prezidentą* Kennedy tuojau laikraštininkų, kurie . pataiko 
po inauguracijos aplankė laik
raštininką WaMar Uppmanną. 
Dabar pats W. Lippmannas pa
reiškė Look žurnalo redaktoriui 
kad

Kennedy atvykęs pas jį pa
sikalbėti dėl kai kurių paskyri
mų ir kad jis laikas nuo laiko 
su prezidentu pasimatę*.

To netekdavo daryti W. Lip- . raštininkų 
pmannui su buv. prezidentu 
Eisenhoueriu. .Su Eisenhoueriu 
laikraštininkas niekada nesusi
tikęs po išrinkimo į preziden
tus. Su Rooseveltu dažnai su
sitikdavę. Buvę geri draugai. 
Trumaną retai kada matydavęs.

Prezidentą Kennedy Lipp
mannas asmeniškai labai verti
nąs: jis politiškai išsilavinęs ir 
susidisciplinavęs labiau nei 
Rooseveltas. nors pastarasis su
gebėjęs būti populiarus masė
se; Kennedy, be to. sutelkęs 
apie save intelektualus ir lai
mėjęs jų pasitikėjimą; Eisen- 
howeris jų nevertinęs, ir res
publikonai jų vengę.

Prezidento noras palaikyti 
santykius su Lippmannu su
prantamas ne tik dėl simpati
jų prezidentui. Lippmannas 
yra vienas iš Amerikos laikraš
tininkų, labiausiai išgarsintų, 
savo raštais įėjęs daugiau kaip 
į 250 laikraščių 26 kraštuose. 
Tai Amerikos laikraštininkų ve
teranas, jau 71 metų; jo veikla 
įvertinta ir atskiru veikalu.

Iš kitos pusės Lippmannas 
yra vienas iš tų nedaugelio

1939.11.30, ir po trijų mėnesių 
karo be jokios paramos Suo
mija buvo priversta priimti pa
diktuotą Sovietų taiką — ati
duoti Maskvai Kareliją, viso 
16,000 kv. mylių plotą. Red.). 
Tai buvo mano blogas sprendi
mas. Tai buvo gal didžiausia 
klaida, kokias esu padaręs.

— Kokius politinius laimėji
mus ar tragedijas- laikote la
biausiai savo atmintyje?

Manau; buvo tragedija, kad 
1948 nebuvo išrinktas Dewey 
(rinkimus laimėjo Trumanas. 
Red.) — būtų buvę išvengta 
mackartizmo ... Didžiausiu lai
mėjimu laikyčiau Roosevelto 
pasisekimą gauti Kongreso pri
tarimą Lend-Lease įstatymui 
tuo metu, kai mes buvom neu
tralūs. Tai. gal būt, išgelbėjo ka 
ra, kuris galėjo būti pralaimė
tas anksčiau, nei mes į jį bū
tume įstoję (1941.3.11 buvo pri
imtas anas įstatymas, kuris pa
leido tekėti Amerikos ginklų 
ir medžiagų atsargas į Sovietų 
Sąjungą ir padėjo jai laimėti 
prieš Vokietiją. Red.).

— Kodėl jis rėmęs Eisenho-

SPAUDA

santykiu* su Chruščiovu ir tu
ri jo pasitikėjimą. v

Ir prieš keletą savaičių Lipp
mannas viešėjęs Chruščiovo va
sarnamyje prie Juodųjų jūrų. 
Chruščiovas jam rodė tiek pa
sitikėjimo, kad leidęs viską ra
šyti apie jų pasikalbėjimą be 
jokio patikrinimo. — Tarp laik- 

W. Lippmannas 
vaidina panašią rolę Sovietų at
žvilgiu. kaip tarp milijonierių 
Eatonas ir kaip tarp unijų ly
derių buvo vaidinęs Reutheris.

Politinėse apžvalgose W. 
Lippmannas paprastas, neieško 
efektų^ kreipias ne Į jausmus, 
o į šaltą analizuojanti protą. 
Politinius klausimus sprendžia, 
atsiremdamas į status* quo. (Dėl 
to dar pereitais metais jis skel
bė. kad ir Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietus nepripa
žinimas esanti nereali politika). 
Nebekeldamas klausimo dėl 
įvykusių ar įvykdytų faktų. 
Lippmannasžvelgia į dabarti
nius klausimus ir juos spren
džia pagal interesų ir jėgų ba
lansą. Kokio sprendimo susi
laukia iš Lippmanno atskiri Werį?

Aš jį rėmiau, nes aš maniau, 
kad jis galės baigti Korėjos ka
rą ir kad jis padės likviduoti 
McCarthy ... Ir Eisenhovverio 
pirma kadencija nebuvo tokia 
bloga Karas buvo baigtas, ir 
McCarthy diskriminuotas.

— Kodėl jis manąs, kad esa
ma gėrę perspektyvu šaltajam 
karui baigti?

Aš tebetikiu tuo. jei šaltuoju 
karu vadinate įtampas, spro
gias situacijas, kuriose mes gy
vename jau daugel metų. Aš 
turiu vilčių, nes esu įsitikinęs, 
jog Sovietų pagrindinis rūpes
tis yra ne revoliuciją-skleisti, 
ne nugalėti Laos ar- Kubą, bet 
plėtoti savo ūkinę padėtį. Jei 
ši prielaida teisinga, aš nema
tau jokio neišsprendžiamo kon
flikto dėl Kongo. Berlyno ir 
kitų nerimo punktų. Greičiau 
— aš matau eilę žygių, kurie 
šaltąjį karą atleis ... Jei rusai 
atsiųs gerą vyrą į Jungtines 
Tautas. — kokį mes turime — 
daug kas gali būti išdiskutuo
ta ten ir labai privačiai. — 
Bet šaltasis karas dar truks il
gai. ilgai, net jei mums pasi
sektų jo pavojus sumažinti. 
Jis gali būti panašus į kovą 
tarp islamo ir krikščionybės. 
Nepaisant jų priešiškumo, ku
ris truko šimtmečius, dvi siste
mos surado būdą sugyventi ta
me pačiame pasaulyje.

konkretūs politiniai klausimai, 
rodo jo atsakymai Į Look žur
nalo klausimus. Pvz.

— Kokis jūsų didžiausias 
žurnalistinis suklydimas?

1940 rašiau keletą straips
nių, — atsako Lippmannas. — 
kad mes turėtume stoti į karą 
su Sovietų Sąjunga dėl Suomi
jos (Suomiją Sovietai užpuolė

prezidento nauja Amerikos gy
venime linija, budrumo, pastan
gos, aukos ir veiklos linija, yra 
realesnė, naudingesnė ir Darbi
ninko skaitytojui — kaip ame
rikiečiui ir kaip lietuviui.

5. MEILĖ PRIEŠUI 
IR MEILĖ JO DARBAM

Laiško autorius kartoja Evan
gelijos frazes ir tiesas, kurios 
ragina mylėti priešą. įspėja, kad 
kas kardu kariauja, nuo kardo 
žūsta; kad draudžia trokšti ato
miniu karu baigti rungtynes 
dėl saugumo.

Pasipiktinimas tais, kurie ne
silaiko anų krikščionybės prin
cipų, kurie savo priešui ugdo 
meilei priešingą nusiteikimą — 
neapykantą, ir vėl yra pagrin
do laikyti neoriginaliu. Jei laiš
ko autorius pasipiktinimą skel
bia nežinomu adresu (ir vėl gal 
Darbininkui? gal antikomunis- 
tam?), tai Chruščiovas visai 
konkrečią! tjįkį priekaištą nu
kreipė -Į Adenauerį, piktinda- * 
masis, kad Adenaueris esąs blo- | 
gas krikščionis, nes jis, kaip ; 
minėta, vienoj rankoj laikąs ” 
Bibliją, kitoj atominę bombą.

Gal būt, Chruščiovui ir ki- I 
tiem, tą patį argumentą varto- ” 
jantiem, labai patiktų, kad var- > 
dan priešo meilės krikščionys I 
prisiimtų Chruščiovo okupaciją 
ir režimą, žodžio netardami. Bet 
tai būtų Chruščiovo aiškinimas 
apie priešo ir apie artimo mei
lę. Bažnyčios aiškinimas nėra 
toks: liepia mylėti priešą, bet U 
nemylėti jo piktu darbų, kurie F’ 
žemina Dievą ir kenkia artimui. ►

* *" F
Kristus, susisukęs virvę, išvi- ► 
jo pirklius iš šventyklos, ne- ► 
kęsdamas ne pirklių, o jų dm-- ► 
bų, kurie niekino ne tik Die- F 
vo šventovę, bet niekino tų pa- F. 
čių pirklių žmogiškąją asmeny- F 
bę. Dievybės atspindį žmoguje. F

Darbininkui rodos, kad tokis F 
Evangelijos aiškinimas, kokį F 
mėgina duoti Chruščiovas ar F 

laimėjimais laiko'tai. kas pade- nimą. tai arčiau gyvenimo sto- *citas' yra ,tok.is p?**??ena' F 
vi tas. kuris mato Lietuvoje to 5a’,ikas ka,P *5 1° F
jaunimo dvasią rūsčiai prievar- *pie demokratiją, taiką, koeg- J 
taujamą. Kai laiško autorius no- zistenciją. O noras parodyti, J 
ri žiūrėti į Vakarų likimą švie- ka^ Vakarų žmogus yra jau ne £ 
šiai, nes Vakarai nesirengią gul- ne demokratas, ne taikos t 
ti i grabą, tai arčiau gyvenimo šalininkas, bet ir nekrikščionis, F 

... ....................  w tikrovės 'stovi tas. kuris girdi -vidinės n«. t
dyti gyvenime, atneša laimėji- grasinimus ir mato pastangas |» nu as. >

4. ŠVIESU IR TAMSU
Laiško autorius nori kalbėti 

apie padėtį šviesiai, su optimiz
mu. Ir apie Lietuvos padėtį ir 
apie Vakarų likimą. Ją nori 
pergyVenti su “pasaldyta nuo
taika”.

Gal tai tradicinė nuotaika 
Amerikoje—neapsunkinti skai
tytojo rūpesčiu, palaikyti jo ti
kėjimą, kad įvykiai baigsis su 
Happy End.

Tačiau tarp tos daugumos 
amerikiečių atsirado vienas, ku
ris išdrįso padėtį kitaip vertin
ti. “Šiandien mūsų tauta eina 
pėr kitą bandymų laikotarpį... 
Daugeliu atžvilgių mūsų pavo
jai ir mūsų problemos yra toli 
gražu didesnės ir, žinoma, 
daug sudėtingesnės”, kalbėjo 
vienaš iš dalyvių š. m. vasario 
9 religinių bendruomenių pri
ėmime. Taip kalbėjo preziden
tas Kennedy, kuris inaugura
cinėje kalboje |fevo įspėjęs tau
tą, kad* yti daug
pastangų, prisiimti daug aukų. 
Prezidentas išdrįso eiti prieš 
srovę — P**®*! sudramatinti, 
kad nukristų nuo akiu užsiliū- 
liavimas, kad pasirodytų tikro
vė daug rimtesnė, nei ji buvo 
tautai vaizduojama anksčiau. 
Tikrovės pajautimas turi supur
tyti tautą, padaryti ją sąmonin
gą. pažadinti visų ir kiekvieno 
pareigos pajautimą aukotis, ka
da reikės. Tą kryptimi prieš 
metus ir Amerikos vyskupai 
kreipės į tikinčiuosius, norėda
mi pažadinti asmeninio atsakin
gumo pajautimą. Prezidento su
dramatintos padėties vertinimą, 
iš kurio plaukia asmeninis Įsi
pareigojimas aukai, randam ir 
Kennedy - Macmillano konfe
rencijos komunikate.

Tą naują kryptį stebint, laiš
ko autoriaus noras vaizduoti 
padėtį su “pasaldyta nuotaika”, 
atrodo atsilikęs nuo gyvenimo. 
Kai jis šviesiai žiūri i padėtį

WEISS & KATZ, ENG
187 OBCHABD ST, N. Y . C. GB 7-1130 ;

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

Audimai 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!
Tamsta rasi dideli pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

K&K FABRICS

T

VILNONES MEDŽIAGOS JCSlp ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

TeL: AL 4-8319

ko pirmininką frazių. Kiznis 
dabar bando išdėstyti ir ‘tei
giamą' savo programą Jis esąs 
nusistatęs bendradarbiauti su

palaidoti Vakarus ir be grabo.
Darbininkas įsitikinęs, kad

mus Maskvai ir pralaimėjimus
Amerikai. M.

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

Tel., 
Tel.: MU 4-4619

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

Laisvėje baland. 11 paskelb 
tas straipsnis J. Kiznio, buvu
sio Darbo žurnalo redaktoriaus. 
Atmetęs Vliko pirmininko dr. 
A. Trimako tvirtinimus, kad ga- komunistais ...

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- J 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą 4
Mes padedame jum* atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 4

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. i
4a W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel Clrde 5-7711 j

Siūlas veda iki komunistinio kamuolio

GARAŽAS arkliam kaustyti.

limasis žurnalas Fluxus yra ko
munistinių institucijų padari
nys; paskelbęs, kad to galimo 
žurnalo “redakcija, kaip kolek
tyvas (pabrėžta mūsų. Red.) ne
turi jokių ryšių nei su jokia 
komunistine institucija nei su 
jokiu asmeniu iš komunistinių 
institucijų, nei su Laurynu Ka
počium. .J. Kiznis plačiau 
pasisako savo pažiūras dėl san
tykių su komunistais: “... ir 
lietuvis komunistas neturėtų 
būti išjungiamas iš lietuvių ben
druomenės: su juo reika susi
tikti. kalbėtis ir diskutuoti vi
sas problemas ... Derėtų mums 
patiems pagaliau pasmerkti ne 
tik rasihę. bet ir ideologinę 
diskriminaciją".

“Dėl bendradarbiavimo su ko 
mumstais iš anksto sunku pa
siūlyti kokią formulę: pirmiau 
reškia išmokti bendrauti su ko
munistais kaip su žmonėmis”.

Na, tegu sau bendradarbiauja!
Naujienos balandžio 14: 

“Kaip žinia. J. Kiznis buvo pri
verstas pasitraukti iš žurnalo 
‘Darbo’ redakcijos, išspausdi
nęs jame ‘kolaborantiško* tu
rinio A. Šalčiaus straipsnį su 
nešvankiu savo prierašu,

“šalia iškoneveikiančių Vii-

‘Tą bendradarbiavimą jisai 
ir pradėjo. Na. tegu sau ben
dradarbiauja! Bet ar jisai su
pranta. ką jisai šneka0

“Bendrauti kaip su žmonė
mis reikštų: susitikti, pasikal
bėti, drauge pavalgyti, išsiger
ti ir t.t. Bet juk Kiznis. siekia 
daug toliau, demonstruodamas 
tai žodžiais ir veiksmais. Jisai 
nori bendradarbiauti su komu
nistais, kaip su organizuota 
grupe, kuri tarnauja Lietuvos 
okupantams ir kuri yra oku
pantu žvalgybos kontroliuoja
ma." ’

Skeptiškas žvilgsnis į apsi
nuoginusį
Dirvoje bal. 17 V. Rastenis 

plačiai atpasakojęs J. Kiznio 
straipsnį, sako, kad Laisvės re
daktoriam buvo naudingas J. 
Kiznio straipsnis, kad galėtų 
“pagarsinti ir išpūsti tą apy- 
smulkį nesklandumą lietuvių 
visuomenės laikysenoje Lietu
vos okupantų atžvilgiu”, o dėl 
paties J. Kiznio — “poza, ku
rioje jis gana karštagalviškai 
apsinuogina Laisvėje, iš lietu
vių neprobolševikų visuomenės 
tegali susilaukti, švelniausiai 
tariant. — labai ir labai skep
tiško žvilgsnio".

Šitie W. Lippmanno pareiš
kimai rodo, kad W. Lippman
nas Sovietų Sąjungą pristato 
savo skaitytojui taip, kaip ją 
nori pristatyti Chruščiovas — 
su koegzistencijas galimybe: Lietuvoje, stebėdamas ten jau-

jo sustiprinti Sovietų Sąjungą; 
klaida laiko tai. kas galėjo už
kirsti kelią Sovietų invazijai Į 
Suomiją ir toliau Į vakarus.

Ar nuostabu, jei tokiu keliu 
spaudos galiūnų sudaroma opi
nija. kai politikai ima ją vyk-

Vilniuje balandžio 10 parti
jos centro komitete buvo ieš
koma būdų, kaip pakelti žemės 
ūkio ir gyvulininkystės gamy
bą sovchozuose. nes Maskvos 
reikalavimai Lietuvos ūkiui di
dėja. M. Šumauskas pranešė, 
kad šiem metam Lietuva turi 
“parduoti" Maskvai 4 mil. pū
dų grūdų. 130.000 tonų mėsos. 
750,000 tonų pieno. 53 mil. 
kiaušinių. Kitais metais reiks
pristatyti dar daugiau.

Pereitais metais sovchozai 
pristatė visų duoklių — 26 211.

šitom pastabom pasisakyta J 
dėl klausimų, kurie yra aktua- J 
lūs. Pasisakymai neturėjo tiks- į 
lo leistis į polemiką su laiško > 
autoriaus pasisakymas. Darbi- t 

proc. mėsos, 25 proc. pieno, ninke buvo duota vietos laiško F 
Šiais metais numatyta, kad ga- mintim. Darbininkas tuo buvo Į 
myba sovchozuose turi būti di- paskatintas pasakyti ir kitų as- F 
desnė — pieno 15 proc., mė
sos 14 proc. Tačiau faktai ro
do. kad padidinti nebus leng
va. nes per pirmus tris šių me
tų mėnesius mėsos ir pieno 
sovchozuose gauta mažiau nei 
pernai tuo laiku. Daugelis sov-

menų bei savo mintis. Skaity- F 
tojas ras. kad jos stipriai ski- F 
riasi. Jisai turi progą .pats F 
klausimus ir argumentus pa-> 
sverti ir susidaryti savo nuo- F 
mones. Redakcija betgi turi vii- F 
tį. kad šiuose pasisakymuose F 

chozų pereitus metus baigė su hus išreiškusi ne tik savo, bei | 
nuostoliais. ir ***>^0^ daugumos pažiū- į

ras bei nuotaikas, sutampai* £ 
Lietuvoje yra ėjas su Amerikos ir Lietuvos

laisvės interesais.
Sbvchozų viso

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 4 
SSSR dalį. J
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Spaudos atsakomybe
Atsakomybės neturi tas, kas 

neturi laisvės. Negalima dėl to 
tikrąja prasme kalbėti apie at
sakomybę tokios spaudos, kuri 
yra palenkta griežtai kontrolei 
ir cenzūrai. Valdžia Įsako, val
džia ir atsako. Jei kada kalba 
apie spaudos “atsakomybę”, pa
vyzdžiui Sovietinėje Rusijoje, 
tai kalba apie savo Įsakymus, 
kad jie būtų besąlygiškai vyk
domi. Vadinamoji “savikritika” 
yra kalimas tos pačios vinies 
spaudos kūju. Kūjis pakeliamas 
diktatūrinei valdžiai ir santvar
kai girti, nuleidžiamas jos prie
šininkam pliekti. Kitokio pasi
rinkimo nėra. Nėra nei laisvo 
žodžio nei laisvo atsakingumo. 
Atsakomybė yra prievartinė, 
baudžiamoji.

★

Laisvam pasaulyje spauda re
miasi ne prievartine, o morali
ne atsakomybe. Yra tiktai vie
nas visuotinis varžtas: nekenk
ti kitam taip, kad nereikėtų 
aiškintis teisme ir baudą mo
kėti. Tai apima siaurą asmens 
garbės ir biznio sektorių. Visa 
kita, kas tiktai galima apiben
drinti ir pro Įstatymo sietą pra- 
košti, rašoma laisvai, nesivar
žant, dažnai be jokios atsako
mybės pajautimo. Laisva atsa
komybė yra labai trapi pagun
dom, kurių spaudos darbe gau
sybė: nuo savinaudos ir pelno 
ieškojimo ligi vaikymosi Įvai
riausių sensacijų smalsumui pa
tenkinti, nors tai žmones de
moralizuoja ar net pakvimpa 
valstybės saugumo pažeidimu. 
Tokia nusmukusi laisvoji spau
da pasidaro talkininkė sovieti
nei prievartinei: padeda tvoti 
sau per makaulę.

★

Prezidentas John F. Kenne
dy praėjusį savaitgalį New Yor- 
ke labai stipriai pabrėžė palai
dos spaudos žalą krašto -saugu

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(9)
“Tepliuškos” yra nauja va

gonų rūšis, daugiau “demokra
tiška”, kadangi išrasta bolševi
kų. Tai prekiniai vagonai, per
tverti į du išilginius skyrius 
kaliniam ir vieną skersini — 
sargybiniam. Šis yra šildomas 
malkomis ar anglimis; dėl to ir 
vadinamas “tepliuška" (tjeplo- 
šilta).

“Tepliuška” mus nugabeno Į 
gūdžią stotelę miškų. Turėjom 
dar eiti pėsti apie 15-20 minu
čių giliu sniegu. Buvo šviežiai 
prisnigę, šalta, o pilvas alka
nas jau visą parą. Apsupti sar
gybinių ir šunų klimpome ir 
kritome, raginami tuojau kel
tis. Širdis daužėsi, rodėsi neiš
laikys. akys raibo ... Bet su 
Dievo pagalba atvykome visi. 
Kitos voros nebuvo tokios lai
mingos. Aš rūpinausi savo drau
gu T. Javorka, kuris turėjo 
silpną širdį, o jisai sielojosi 
manimi, suskaitęs pirtyje visus 
mano kaulus: toks buvau pasi
daręs stagaras. Vis dėlto atlai
kėme.

Publlshed «eml-weekly except holldaj 
*wki and July and Flrat vveek l« 

Augusi when oubllshed wsekly

R.AAklyr Pol. TfflC'

PRENUMERATOS KAINA 
Amerlko)r 'netartu *o.,
Brooklyn, N. Y.*6.5< 
Pusei metų  *3.50 
Užsienyje ----------------------------- *6.50

mui. Jam griausmingai nuplojo 
toje vietoje, kur jisai pasisakė, 
kad cenzūros nesiekia, bet no
ri pačių spaudos žmonių susi- 
drausminimo: self-discipline. To 
kios disciplinos, kokia esti ka
ro metu, nes šis kraštas taip 
priešo puolamas, kad grėsmė 
ne ką mažesnė už karo meto. 
Ragino nesivaikyti sensacijų ir 
savo naudos bei pelno, jei tai 
gali kenkti visų gerovei ir sau
gumui. Bet kada tik kreipiama
si, o ne įsakoma, tai apeliuo
jama ne kur kitur, kaip į žmo
gaus atsakomybės pajutimą — 
jo sąžinę. Tuo žvilgsniu prezi
dento žodis sutapo su popie
žiaus Jono XXIII įspėjimu pra
ėjusiais metais. Popiežius aiš
kiai pabrėžė moralinę spaudos 
žmonių atsakomybę.

Lietuvių laisvoji spauda taip 
pat yra palenkta moralinei at
sakomybei. Šiam kraštui ji ne
gali pakenkti daugiau, negu tai 
padaro didžioji amerikiečių 
spauda, nes lietuviškajai spau
dai prieinamos tik tokios žinios 
bei komentarai, kurie viešai jau 
būva paskelbti. Bet lietuviško
ji spauda gali daug kenkti sa
vam. lietuviškam reikalui. Ne
be vieną kartą buvome užsimi
nę. kad reikia labai atsargiai 
ir santūriai rašyti apie tarpu
savio nesutarimus, lietuviškojo 
gyvenimo opas bei Lietuvos pra 
eiti. Dar atsargiau — apie ry
šius su pavergtuoju kraštu ir jo 
žmonėmis. Gi labiausiai kenks
minga skleisti idėjas, ištekan
čias arba Auksuojančias iš va
dinamojo kultūrinio bendravi
mo su Lietuvos priešu, čia nie
kas negali teisintis nei kitokiu 
“savo galvojimu”, nei dengtis 
laisve pasakyti “savo žodi". Tuo 
būdu pasakomas priešo galvo
jimas ir jo žodis, kenksmingas 
ir Lietuvos reikalui ir šio kraš
to saugumui.

★
TRIJŲ KARALIŲ rytmetį, 

sausio 6, sustojome prieš “vach- 
tą” (sargyba) prie Sektoriaus 
nr. 13. Buvome atsiradę Them- 
nikų koncentracijos stovykloje, 
trumpai vadinamoje “Tjemlag". 
Ji buvo padalinta i kokį 20 
sektorių, išmėtytų Mordvijos 
miškuose: čia buvo suvaryta 
apie 30,000 vyrų ir moterų.

Pirmiausia vedė pirtin. Iš tik
rųjų. pirties mums- nereikėjo, 
nes kelionėje utėles buvome 
ištraiškę. Prieš pirtį dar pa
grindinai iškratė. Šį kartą bu
vome laimingi, kad nereikėjo 
nusivilkti lauke, šaltyje, prieš 
“vachtą".

Pirtis — skurdžiausia. Nusi
rengimo kambarys — tikras 
šaldytuvas: sniegu aptraukti ne 
tiktai langai iš lauko, bet ir 
sienos iš vidaus. Sukabinęs sa
vo rūbus ant geležinių ringių 
— vadinasi, atidavęs dezinfe- 
kacijos kamerai, — kiekvienas 
eidavo į prausimosi kambarėlį.

PREZ. JOHN F. KENNEDV

Prez. John F. Kennedy jau 
ketvirtas mėnuo Baltuose Rū
muose, kur siekė patekti viso
mis jėgomis. Gerai dar prisi
mename. kaip prasimušė demo
kratų partijoje i kandidatus, 
kaip rungėsi pirminiuose rin
kimuose su savo varžovais, kaip 
vėsulu skriejo po visą kraštą 
prezidentinių rinkimų įkaršty
je. Laimėjęs rinkimus, jisai 
taip pat pasirodydavo tai vie
noje. tai kitoje vietoje tą pa
čią dieną, organizuodamas sa
vo kabinetą ir telkdamas ben
dradarbius. Sraunumas jo ligi 
inauguracijos buvo nepapras
tas. Kai inauguracija pravėrė 
Baltųjų Rūmų duris, pasitiko 
ji tokia pat darbo rutina, kaip

PREZIDENTAS su asmenine sekret. Mrs. E. Linclon.

Prie durų iš skardinės dėžės 
lopetėle semdavo ir duodavo 
kažkokios juodos tešlos. Tai 
buvęs muilas. Su tuo 15 gra
mų tepalo tiktai įsipurvindavai, 
nes ir vandens buvo maža — 
šilto ir šalto. Duodavo nedide 
lį kibirėlį, gal kokius 8 litrus. 
Šį kartą padarė išimtį: pridė
jo dar po pusę kibirėlio.

Nusiprausęs ar nenusiprau- 
sęs. kaip išmanei, eidavai lauk
ti dezinfekuojamų rūbų. Nebū
davo dar taip prasta, jei galė
jai laukti pirties kambarėlyje, 
kur ne taip šalta. Šiurpu bū
davo laukti nusirengiamajame, 
žvarbiai šaltam — nehigieniš
ka ir pavojinga. Bet, nesibijok! 
Jei susirgsi plaučių uždegimu 
ar kita kuria negalia, čia pat 
yra gydytojas. Sakau — yra, 
bet ne padeda. Ir ką jis gali 
padėti be vaistų ar reikalingo 
maisto? Tame šaldytuve teko 
sutikti gydytoją lietuvį, taip 
pat suimtą, atėjusį mūsų pa
žiūrėti.

Čia pirmąjį kartą pažinau ir 
kitas “asmenybes”: “saninstruk- 
torių” arba “saninspektorių", 
kuris žiūrėjo higienos: “narad- 
čiką” — darbų priežiūrai; ko 
mendantą — drausmei ir tvar
kai. Mes. dar naujokai, žiūrė
jome į juos kaip i žmones, ku
rie turėtų būti bent kiek mu
mis suinteresuoti (mūsų labui).

Prezidento diena
ir kitus prezidentus. Artimuo
se sluoksniuose jau prasitaria
ma, kad prez. John F. Kenne
dy dabar esąs pats vienišiau
sias žmogus visoje Amerikoje. 
Jis uždarytas Baltųjų Rūmų 
darbo grandinėje, kuri jo taip 
lengvai nepaleidžia. Darbo esą 
su kaupu. Poilsiui mažai belie 
ka laiko.

★

Oficiali diena prasideda 9 
vai. ryte. Prez. John F. Ken
nedy ateina į savo darbo kam
barį. kuris buvo įrengtas pa
gal jo žmonos Jacųuelinos sko
nį. Tatai jausti ir kituose Bal
tųjų Rūmų apartamentuose. 
Darbo kambaryje su savo asis
tentu Ralph Dungan peržiūri 
ir aptaria artimiausių valandų 
programą. Susižino telefonu su 
kitais bendradarbiais, bet ga
na dažnai nė nepranešęs pasi
rodo vieno' ar kito kabinete, 
jei tiktai tos dienos laikas lei
džia.

Toliau seka priėmimai. Bal
tųjų Rūmų laukiamasis beveik 
niekada nėra tuščias. Sunku 
būtų nusakyti, kas per dieną 
pro juos praeina, pradedant 
įvairių žinybų sekretoriais, se
natoriais bei kongresmanais, 
užsienio diplomatais, patarėjais, 
iškviestais asmenimis ir 1.1. 
Imkime pavyzdžiui vieną kovo 
mėnesio dieną atskirom valan
dom:

10:30 — Louisianos delega
cija lankosi Baltuose Rūmuose. 
Sveikinimasis. kalbos, spiečius 
korespondentų, žibsėjimas foto 
aparatų.

Deja, tię akiplėšūs vagys tik 
ir sukaliojosi dairydamiesi, ar 
yra kas nudžiauti — koks rū
bas, auliniai batai, pusbačiai.

Mes dėstėme savo reikalą tą 
rytą — patį gyvybingiausi: no
rėjome valgyti. Atsakinėjo pa
lankiai. tačiau mums patys rei
kalingiausi asmens — “chlebo 
riez” (duonos pjaustytojas) ir 
virėjas — vertė laukti. Paga
liau atnešė duonos pirtin, nes 
čia lūkuriavome, kol mums 
paruoš vietą barakuose. Vėliau 
nuvedė į “valgomąjį” — drėg
ną ir tamsia patalpą prie vir
tuvės. Buvo du grubių lentų 
nešvarūs ilgi stalai ir po du 
suolus prie kiekvieno. Davė 
pusryčius ir pietus drauge:sriu- 
bos “volga. volga” (kaip upės 
Volgos vanduo. Vert.) ir gaba
lėlį žuvies. Ne tiek svarbu, ar 
tai buvo galva ar uodega: svar
bu, kad buvo 30 ar 40 gramų. 
Alkis surijo su ašakom. Vaka
re 5 vai. davė po tris šaukš
tus miežienės arba lęšienės; tai 
buvo vakarienė. Tada nuvedė į 
barakus.

{spūdis slopus. Lentų grin
dys atsiknojusios, beveik supu
vusios. Sienos pilkos, apdrėb
tos mėšlinu moliu. Langai ko
kių 40 cm aukštumo ir apie 
vieno metro ilgumo iš dursty
tų stiklo gabalų arba užlipdy
ti kartonu. Guoliui — dviejų 
aukštų iškrypusios lentos; jo
kio čiužinio nei antklodės.

11:30 — valstybinės spaustu 
vės atstovas atneša buvusių 
prezidentų paveikslus medyje 
ar varyje; jie saugomi valstybi 
r.iame archyve; prezidentas tu
ri išsirinkti pavyzdi sau.

12:00— konferencija su vals
tybės sekretorium Dean Rusk; 
ligi šiol prezidentas su juo tar
davosi nuo 2 iki 3 kartų sa
vaitėje, kai D. Eisenhovveris su 
velioniu Foster Dulles matyda 
vosi kasdien; nukalbama, kad 
dabar perdaug atsiradę užsie
nio politikos klausimais eksper
tų, kurie sekęetoriui užstoja 
duris į prezidento kabinetą.

1:00 — lankosi Arkansas se
natorius John L. McClellan; 
prezidentas palaikąs asmeninį 
ryšį su senatoriais, su kuriais 
neseniai kartu sėdėjo; D. Ei
senhovveris tuos reikalus tvar
kęs per viceprez. R. Nixoną.

2:00 — iš laukiamojo pakyla 
ir ateina William L. Davvson, 
žmogus nebe baltas, preziden
to paskirtas rūpintis JAV gy
venamųjų patalpų reikalais.

2:30 prezidentas išlydi žmo
ną su dukrele, kurios helikop
teriu iš Baltųjų Rūmų kiemo 
išskrenda į Virginia.

3:30 — prisistato Allan W. 
Dulles, ČIA viršininkas, prane
šimui, kas naujo žinoma apie 
priešų (ypač sovietų) žingsnius.

4:30 — pasitarimas komisijos 
moksliniam reikalam; preziden
to akivaizdoje pirmininkauja 
Jerome W. VViesner.

5:00 — atsilanko Prancūzi
jos pasiuntinys Harve Alhand; 
pasitarimas užtrunka kiek il
giau — prezidentas tariasi dėl 
vizito Prancūzijai.

Prezidentas jaučiasi jau iš
vargęs. Jis kartkartėmis priei
na prie lango ir žiovauja.

★
Vakarais, jei nebūva posė

džių, spaudos konferencijų, dip
lomatinių priėmimų, dirba sa
vo privačiame kambaryje arba 
išsprunka iš “Secret Service” 
akių ir atsiduria kine arba pas 
draugus žurnalistus, su kuriais 
prakalba ligi vidurnakčio. Mie
ga tik kokias 6-7 valandas. Po 
nakties vėl būna budrus, gy
vas ir judrus. Anksčiau, sako
ma. negalėjęs nė valandėlei bū
ti be darbo ir nenuvargdavęs. 
Dabar jau pastebimos ir nuo
vargio žymės. Stinga laisvalai-

Elektros šviesa tiktai uždraus
toje zonoje. Barakuose buvo po 
vieną žibalinę lempą su dag
čių. Žibalo dalindavo tiek, kad 
vos užtekdavo paryčiui. Prie 
durų — dvi statinės vandens: 
virinto ir žalio. Vanduo nor
muotas. Gėrimui buvo prista 
tomą iš toliau, o pirčiai — iš 
purvinos duobės nešiojo naš
čiais du aklieji kaliniai. Vidury
je barako — šiurkščių plytų 
krosnis, vos šilta. Malkų nor
ma dalindavo tik vakarais (nors 
buvome miške), dažnai žalių. 
Nebuvo galima laukti, kad pa 
talpa dėl tokio kūrenimo šiltų; 
ugnis tesilaikė 34 valandas. 
Šaltis tuo tarpu buvo didžiau
sia mūsų kančia. Šaltis dirbant 
lauke ir šaltis naktį barake.

(Naktį su T. Javorka glaudė
si vienas prie antro, dengda- 
miesi viršutiniais rūbais ir ne
nusivilkdami kitų. Bet ir tai 
būdavo sunku šaltį iškęsti. Ki
tą didelį rūpestį sudarė krimi
nalistai — vagys. Nejučiomis 
jie nukniaukdavo visa, ką tik 
tai galėjo. Autoriui pavogė ba
tus net pirtyje, išplėšę langą. 
Turėjo prisitaikyti vyžas (lap- 
ti). Kai lietuvis gydytojas pa
matęs autorių vyžuotą, pasa
kęs: “Dabar jis labiausiai pa
našus Į Kristų”. Autorius pa
stebi, kad tiktai mintis apie 
Kristų jį ir ramino didelėje 
kančioje ir bandyme).

(bus daugiau)

KOMISIJOS mokslo reikalam posėdyje.

PASITARIMAS su valstybės sekretorium D. Rusk.

kio. Golfo lazdas tepaėmęs vie
ną kartą į rankas, futbolą žai
dęs vos 15 minučių. Valsty- 
tės rūpesčiai gula ant pečių.

Vakarais apie 7:30 vai. pas 
prezidentą ateina dar sekreto 
rė Mrs. Evelyn Lincoln. Pre 
zidentas pasirašo visą kaugę 
dokumentų ir laiškų, gi nema 
žesnę krūvą pasiima su savim 
į privatinį kambarį peržiūrėti. 

DELEGACIJA lankosi Baltuose Rūmuos^.

NUVARGĘS po dieno* darbo.

kad kitą dieną būtų paruošti 
atsakymui.

Prezidentienė Mrs. Jacųueli- 
ne Kennedy darbo metu laiko
si nuošaliai. Niekada neįeina 
į vyro darbo kambarius. Pasi
rodo tik viešuose priėmimuose. 
Bet jos įtaka Baltuose Rūmuo
se juntama, kaip šeimininkės, 
kuri savo skoniu tvarko na
mus.
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V. Vizgirdos kūryba^,
mas. Perkelti į drobę, jie gau- kokiais negyvais griaučiais ar 
na jau kitus sugrupavimus ir 
įprasminimus. Jis iš savo pasi
rinkto motyvo išskiria tai, kas 
yra esminio ir būdingo, o visa
kita, smulkias detales, atmeta, ba taip pat kondensuoti ir per- 
Visa kondensuojama ir veda
ma į dekoratyvinį didingumą, 
į spalvinę rimtį. Antai, medžiai 
turi tik pagrindinį charakterį, 
bet juose jaučiamas šakų tirš
tumas. Narnai, bažnyčios turi 
tik savo kontūrus. Jie nevirsta

Viuca&uje, Ciuruumu ganut-

suuyu “tu aucjiues uų/juus Au
rimų, x viučuaL raiuuą leuge 
ueutvių ameruuecių meuiuuiAų 
luuoas. Ismimingas auoarymas 
sutraukė apie zuu žmonių, pa- 

< sakyta sveuummo kainų, susi- 
lauKta gražių įvertinimų spau
doje. Tai ouvo viena iš mažiau
sių jo parodų, surengtų šiame 
krašte. Jos proga norisi apskri
tai pažvelgti į oaiL V. Vizgir
dos kūrybą.

V. Vizgirda išaugo iš impre
sionistinių tradicijų, daug ką 
pasiėmė iš ekspresionizmo, net 
iš lietuvių liaudies meno, ir 
taip susikūrė savitą estetinę 
tikrovę, savo originalų dailinin
ko stilių. >.

Pirmas įspūdis, kuris žiūro
vą pagauna, atsistojus prieš jo 
paveikslą, — tai dailininko 
orus didingumas. Jo peisažai, 
naturmortai, portretai sustoja 
prieš žiūrovą didingose pozo
se. Jie sunkūs, kartais net gru
būs, bet — monumentalūs.

Motyvus dailininkas renkasi 
iš realios, jį supančios aplin
kos. Tai gėlės, vaisiai, knygos, 
gatvė, tarp medžių įsiterpęs na-

kompoziciniais ritmo akcentais. 
Jie tūri savo dvasią, susimąsty
mą. Net atmosferines nuotai
kas, debesis dailininkas suge-

duoti pora sodrių brūkšnių, iš 
kurių jauti oro virpėjimą ar 
saulės žėrėjimą.

Siekdamas vidinės rimties ir 
didingumo, jis ir portretuose 
kondensuoja linijas, palikda
mas tik būtinas apybraižas.

Taip jo portretai pasidaro pri
mityviai grubūs, lyg iš akmens.

„ iškalti, bet jie pulsuoja daili
ninko atviru nuoširdumu.

x Jo koloritas — tamsokas, niū
rus. Bet tai pirmas įspūdis. Ge
riau įsižiūrėjęs, pamatysi, kad 
dailininkas yra įvairus. Jis moka 
išgauti gražių niuansų, apvaldy-

i ti spalvas ir įjungti į bendrą 
rimtį. Spalva dedama teptuku. 
Teptukas dažniausiai vartoja
mas platus, kuris nešasi su sa
vim daug dažo. Brūkšnis — drą
sus ir tikslus. Tais drąsiais pla
čiais brūkšniais mėgsta užpil
dyti dekoratyvines plokštumas.

I

Dail. V. Vizgirda yra-vienas 
iš rimčiausių mūsų tapytojų, kji 
rybingas, darbštus, nuolat be
sisielojus mūsų meno 
momis ir kovojąs dėl 
meno lygio.

proble-
aukšto

(P.J.)

t

ŠV. PETRO bažnyčia Bostone. Dail. V. Vizgirdos pav.

Chicagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla išleido Domo 

/ Veličkos "Liatuvię Literatūros" 
antrąją dalį, skirtą šeštajai kla
sei. (Septintajai ir aštuntąja! 
klasei J. Masilionis jau anks
čiau parengė ir šioji mokykla 
išleido “lietuvių Literatūros” 
trečiąją ir ketvirtąją dalį).

ši storoka knyga apima tiky
binės ir šviečiamosios literatū
ros laikotarpį. Tai — “Trum
pas lietuvių literatūros kursas 
su chrestomatija ir literatūros 
teorijos pagrindais aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos šeš
tajai klasei”.

Darbštaus mokytojo patrauk
lus darba. Gausu iliustracijų. 
Leidinys turi net 624 pusi.

šios knygos, kaip ir dvieję 
pirmęjy, išleidimą finansavo 
Marija ir Antanas Rudžiai.

Laukiama ir pirmoji dalis, 
skirta penktajai klasei.

Minimas leidinys apima mū
sų rašytinių žodžių raidą ligi 
spaudos atgavimo.

Bet Pietaris ir Kudirka ir 
kai kurie kiti nukelti iš šio lai
kotarpio į anksčiau 
šią trečiąją dalį.

Daugiausia vietos 
nelaičiui. Valančiui, 
Strazdui, Baranauskui. Viena
žindžiui. Rašytojų kūriniai pa
teikiami daugiausia bendrine 
rašomąja kalba. Pusę viso lei
dinio užima chrestomatiniai 
dalykai. Į likusius 300 puslapių 
įspausta ištisi lietuvių tautos 
kultūrinių laimėjimų ir pralai
mėjimų amžiai. Be minėtųjų 
stambesniųjų rašytojų, knygo
je skirta dar vietos Mickevi
čiui, Kraševskiui, Kondratavi
čiui — lietuviškos tematikos 
autoriams. Neužmiršta ir mažes-

pasirodžiu-

skirta Do- 
Daukantui,

niųjų, kaip Ivinskio, Gimžaus
ko, Šimelpenigio,' Šulco ir kt 
Prisiminti lietuvių kultūros bei 
literatūros tyrinėtojai: Biržiš
kai, Vai* fantas, Ružancovas. 
Gale prisegtas literatūrinis že
mėlapis ir sudarytas rečiau var
tojamų žodžių (tarp jų ir bar
barizmų) žodynėlis.

Išeivijoj išleistas vadovėlis, 
■ skirtas mokslus einančiam jau
nimui tėvų gimtojo krašto kul
tūrai 
kis.

DOMAS VELIČKA, Lietuvių Li
teratūros” II dalies autorius.

Imi į rankas knygą su ypa
tinga pagarba, nes tie tų ke
lių amžių -dvasios milžinai yra 
tavo tautos vaikai. Antra, ji 
daug padeda mokytojui, kuris 
neturi pakankamai laiko nei 
mokyti, nei kurios nors moky
mo metodikos prisilaikyti, tu
rėdamas mokslo metuose nepil
nų 30 darbo valandų. Valan
dų skaičius labai mažas kalbos 
ir literatūros programai išeiti. 
Užtat ir rezultatai nelabai jau 
džiugūs.

Kiekvienas šiuo metu pasiro
dęs vadovėlis sukelia daugybę 
problemų, kurių tiesiog nežino
me kaip išnarplioti. Knygos au
torius neieškojo originalumo, 
metodo naujumo. Jam rūpėjo, 
rodos, gelbėti išeivijos jaunimą 
nuo. klaidingo supratimo jo tė
vų tautos dvasinio lobyno. įsi
galintis paviršutiniškumas klai
dina mokinį: esą mokomasis da
lykas nėra taip svarbus. Ko 
nežinoma, to ir nevertinama, 
šiam reikalui suprasti labai pa
sitarnaus Domo Veličkos pa
rengtas ir kiti pasirodžiusieji 
ar dar pasirodantieji vadovė
liai.

Jaunimas, padedamas moky
tojų, susipažins ne tik su anų 
laikų lietuvių literatūra, bet il
sų pačiu tų amžių lietuvių tau
tos kultūriniu, socialiniu bei po
litiniu gyvenimu.

Pranas Razminas

Kulturine kronika

NAUJI AIDAI

Balandžio mėnesio Aidai pra
eitą savaitę išsiųsti skaityto
jams. Numeryje rašo: Pr. Gai-

jos epochos brėkšmėj (nagrinė- Pirmos lietuviškų motyvų džiazo muzikos plokštelės 
jamas marksizmas, humanismas 
ir krikščionybė); Paulius Jatulis 
— Kardinolo Jurgio Radvilos 
pirmoji kelionė Italijon (1575);
Pr. Skardžius — daiktavardžių 
laipsniavimas; dr. Jonas Gri
nius — Salomėja Neris; Henri
kas Nagys — Vytautas Kasiu
lis spalvų magijos meistras ir 
linijų poetas. Savo eilėraščius 
spausdina Leonardas Andrie- 
kus (penki eilėraščiai), Dan
guolė Sadūnaitė, J. šoliūnasz- 
Aloyzo Barono nevėle — Ant-

Kūrybos pasaulyje B. Ba- 
brauskas recenzuoja Jurgio 
Gliaudos “šikšnosparnių sos-

Plokštelių tipas: 7 colių — 
45 apsisukimų per min. grei
čio. Iš viso dvi plokštelės, ku
riose įgrota: 1. Anoj pusėj Ne
muno, 2. Kas bernelio susvajo
ta, 3. Beauštant! aušrelė ir 4. 
Kelk, mergele, pramigai.

Instrumentai: Fleita, gitara, 
basetė ir būgnai.

Išpildytojai: Vale universite- 
tOį New Havene, muzikos stu- 

. dentai, specialiai šioms plokš
telėms įrašyti sudarę lietuvišką 
džiazo kvartetą. Tokiu vardu 
muzikantai patys pasivadino. Vi 
si keturi šių metų pavasarį bai-

gia savo akademinius mokslus.
Kitokios pastabos: muzikan

tai pilna prasme yra džiazo mė
gėjai. Bent kartą savaitėje su 
savo kolegom suėję, ištisą va
karą groja džiazą. Į tokias, se
sijas susirenka apie 15-20 mu
zikantų.

Per vieną tokią sesiją jie bu
vo supažindinti su lietuviškom 
liaudies meliodijom. Muzikan
tams jos taip patiko, kad ne 
tik.sutiko įgroti plokšteles, bet 
padarė ir kai ką daugiau: 1960 
metų vasarą džiazo orkestras 
koncertams išvyko į Pietų Eu-

kestras nepaprastai grožisi lie
tuviškom dainom ir pareiškė 
norą įrašyti daugiau plokštelių 
(Pavardės šiose plokštelėse bu- 

. vo sulietuvintos pagal muzikan
tų pageidavimus).

13 Muzika šioms plokštelėms bu
vo įgrota Yale Universiteto iš- 
taikingoje valgykloje. Magneto
fonas buvo laikomas virtuvėje. 
Naudotas vienas mikrofonas. 
Šiuo metu “Lietuviškas Seks
tetas” repetuoja keletą naujų

ropą ir Afriką. Jie labai prašė, 
kad jiems būtų leidžiama tuose 
koncertuose groti lietuviškas 
melodijas. Jas grodami Prancū
zijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, 
Italijoje, pietų Afrikoje ir ki
tur, vis paminėdavo dainos kil-

, mę. Orkestras susilaukė nema
žo pasisekimo. Šiuo metu jis žinomo liet, kompozitoriaus su
laikomas geriausiu, džiazo są
statu universitetų klasėje, šios 
grupės gabus orkestruote jas 
(arranger) I. Undervvood pareiš
kė. kad lietuviškos melodijos 
ne tik tinka, bet yra lyg ir pri
taikytos džiazo stiliui. Visas or-

kurtų, modernių lietuviškų šo
kių. šiuose bus mažiau džiazo 
atspalvio, dėmesys kreipiamas 
Į šokio ritmą. Plokšteles gali
ma gauti LitU-Garsas Nėw Ha- 
veho raštinėje, lietuvių radijo 
stotyse ir pas liet, spaudos ir 
plokštelių platintojus.

tas”, A. Tyruolis — Alės Rū
tos “Motinos rankos”, Pr. Nau
jokaitis — Vytauto Tamulai- 
čio “Svirplio muzikanto kelio
nės; P. Jonikas — L. Dambriū- 
no “Lietuvių kalbos veiksma
žodžių aspektai”. Religinio gy
venimo skyriuje randame — 
J. R. — Visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas, Juozas Bertulis 
— Chicagos paulistų choro pa-
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VILNIAUS universiteto oficialus blankas.

KAM PRIKLAUSO AUKŠTOSIOS MOKYKLOS LIETUVOJE
Iš aukštųjų Lietuvos mokyk- Washingtone. Ji prašymą su di

deliu klausimų lapu grąžina 
prašytojui. Užpildžius visas an
ketas ir sumokėjus žyminio mo
kesčio 3.75 dol., prašymas iš
keliauja tais pačiais kanalais 
ir dingsta be jokio atsakymo.

Vienam pasisekė netiesiogi
niu keliu gauti Vilniaus uni
versiteto pažymėjimą, kuris aiš
kiai parodo, kam priklauso 
švietimo įstaigos Lietuvoje.

Oficialiame laiške viršuje yra 
įrašyta: TSRS Aukštojo Mokslo 
Ministerija, Vilniaus Valstybi
nis V. Kapsuko vardo univer- 

Sį rinkinį į rankas, pamatys, šiai deklamuojamas laisvajame sitetas, Vilnius, Stuokos - Gu- 
kad autorfas žtoje plataus ir gi- pasaulyje, su šiuo rinkiniu iš

venime — Atsiminkime 1941 
birželio 23, J. Kojelis — Lai
mėjimas lietuvių tautai: Nume- 

’ris iliustruotas dail. V. Kashi-

lq nėra jau taip lengva gauti 
dokumentų ar jų nuorašų. Tie
siai parašius, prašymas atsidu
ria Maskvoje. Iš ten persiun
čiamas į Sovietų pasiuntinybę

Bern. Brazdžionio “Vidudienio sodai”
Už šią knygą autoriui paskir

ta “Aidų” žurnalo kas dveji 
metai teikiama 195869 metų 
literatūros premija. Kai naujo-

prabėga pro skaitytojo akis, 
įsmigdami į širdį ir sukeldami 
daug minčių bei suteikdami 
estetinio pasigėrėjimo. Dar 
Lietuvoje subrendęs poetas, ap

tekta nuo žmogaus ir nuo sa- dovanotas valstybine premija,

tūrio problemų. DžfaugRnas ir

laimė* trapumas ir Viešpaties 
. dienų turtas, gamta ir techni-

Bamardas Brazdžionis, VIDU
DIENIO SODAI. Poezijos rinki
nys. 128 psl. Viršelį ir aplan
ką priešė dail. Telesforas Va
lius. Išleido “Lietuvių Dienos", 
4364 Sunšet Blvd., Los Ange
les Ž9, California, 1961 m. Kai-

visa tai ir daug kitų vaizdų na 4 dot

Sąjungos herbas ir tas pats įra
šas pakartotas rusų kalba.

Mokslo dokumentas ant
spauduotas didžiuoju mėlynos 
spalvos antspaudu su įrašu: 
TSRS Aukštojo Mokslo Minis
terija, Vilniaus Valstybinis V. 
Kapsuko vardo Universitetas. 
Tas pats įrašas ir rusų kalba. 

' Tik rusų kalba eina pirmoje ei
lutėje, o lietuvių kalba — ant-

roje. Pasirašė prorektorius 
mokslo reikalams doc. E. Meš
kauskas, kanceliarijos vedėja 
E. Panavaitė.

Taigi, kolonizuodami Lietuvą, 
rusai, kaip ir carų laikais, pa
siglemžė ir. švietimą. Aukšto
sios mokyklos priklauso Sovie
tų Sąjungos aukštojo mokslo 
ministerijai.

Nauji altoriai Brooklyno vienuolyne
Tuoj po Velykų Brooklyno 

pranciškonų vienuolyno koply
čioje buvo pastatyti nauji ori
ginalūs altoriai. Besirūpinant 
koplyčios puošimu, prieita iš
vados senuosius altorius, kurių 
du buvo visai atsitiktiniai, pa- 

Maži žingsniai, Prano Nau- keisti naujais ir priderinti prie 
jokaičio pasakojimų knyga jau- koplyčios visumos. Senasis di- 
nimui. išleista LB New Yorko ~ _
apygardos, kurią recenzentai vitražo lango didžiąją pusę, 
gražiai įvertino, gaunama para
šius šiuo adresu: Mr. A. Macei- dail. Vytautas Kašuba. Ypač 
ka. 104-06 85th Avė., Rich- originaliai išsprendė didžiojo 
mond Hill 18, L?I., New York, altoriaus kompoziciją, atideng

damas jo apačią ir parodyda-

cevičiaus g-vė Nr. 3. Tel 2-26- 
36, 2-37-79. Viduryje Sovietų

dysis altorius užstojo galinio

Altorių projektus parengė

Knygos kaina 2 dol.

Čiurlionio galerija Chicagojc 
per 3 metus surengė per 20 
įvairių pavienių ir grupinių pa
rodų, jau turi per 50 kūrinių. 
Dail. V. Vizgirdos parodos ati
darymo proga buvo Įteikti dar 
keli kūriniai.

Vytauto Maželio nuotraukų 
paroda buvo surengta Chicago- 
je, Jaunimo centro patalpose. 
Buvo išstatyta apie 150 nuo
traukų, daugiausia portretai, 
miesto motyvai ir gamta. Paro
da buvo plačiai paminėta lietu
viškoje Chicagos spaudoje. Už
daryta balandžio 23.

glų politikų, laisvu laiku mėgs
ta piešti aliejumi. Yra nutapęs 
per 500 paveikslų, bet iš jų 
yra pardavęs tik du; pinigai bu
vo paskirti pabėgėlių metams 
paremti. Už vieną paveikslą su
mokėta 20,000 dol., už kitą- — 
3,675 dol. Visi jo kūriniai jau 
vertinami 5 mil. dol. Savo pa
veikslus mėgo išdalyti drau
gams. Parduotas aukcione “Aly
vų medžio” paveikslas jau ne 
beturėjo aiškaus savininko. 
Spėjama, kad greičiausiai jo 
tikras savininkas, kurs paveiks 
lą gavo iš Churchillio, yra mi
ręs, jo giminės paveikslą ėmė

Dail. Vanda Stančikartė - Ab- jr pardavė.
raitienė, gyvenanti Clevelande, 
savo kūrinius tvarko parodai. 
Ji yra žinoma vaikų knygų 
iliustratorė. Parodoje bus išsta
tyta ir didesnio formato alieji
nės tapybos kūriniai.

Igno Malūno elementorius, 
dėl kurio buvo bent keliais at
vejais pasisakyta Darbininke, 
įau atiduodamas spaudai. Ele-

Valius ir Vytautas Stasiūnai- 
čiai padarė pirmą pieštinį lie
tuvišką filmą “Kova su bitutė
mis”. Jau baigti garsų ir mu
zikos užrašymai.

Vasario 16 gimnazija baigė 
mokslo metus. Gimnaziją iš 7 
kandidatų baigė 5: G. Bauras. 
H. Dičpetris (iš Anglijos). J. 
Kokštas (atvykęs neseniai iš

mentorius iliustruotas spalvo
tais dail. S. Simankevičiaus 
piešiniais. Spaudos darbus at
liks saleziečių spaustuvė Itali
joje.

Jonas Galminas, gyvenąs N. 
Yorke, kuria naują knygų lei
dyklą, pavadinęs ją Romuvos 
vardu. Jau baigiami visi paruo
šiamieji darbai išleisti A. Bara
nausko “Anykščių šilelį” su 
spalvotomis dail. Prano Lapės 
iliustracijomis ir dr. Vinco Ma
ciūno įvadiniu žodžiu. Knyga 
bus nemažo formato. Ofseti
nius spaudos darbus atlieka Lai
ma Press (B. Jacikevičius). Kny
ga netrukus pasirodys. Jonas 
Galminas taip pat leidžia Jono 
Aisčio “Poeziją”, kuri apims vi
sus jo iki šiol išėjusius rinki
nius. Leidinio dailininku pa
kviestas V. K. Jonynas. Spau
dos darbus atlieka pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Knyga pa
sirodys ‘rudenį.

Vytauto Valiuko režisuoja
mas “Kanarėlės" spektaklis, ne
gavus numatytos gegužės 6 tin
kamos salės, neįvyks. Nukelia
mas į gegužės 20. Spektaklis 
bus Van VVyck Junior High 
School Jamaicoje.

VVinstono Churchillio tapy
tas paveikslas pardtiotasvtešai feHpdaihnmko. viešas pasiro- 
aukcione. Paveikslas “Alyvų 
medžiai" pieštas 1937. buvo iš
statytas Paryžiaus parodoje 
1945 ir išgirtas garsių pašau-

mas spalvotus dail. V. K. Jo
nyno vitražus. Architektūriškai 
įkomponavo ir naują tabema- 
kulą. To paties stiliaus ir nau
jų elegantiškų formų yra gro
telės ir du šoniniai altoriai.

Medžio darbus atliko Juozas 
Ambrazaitis iš Middlebury, 
Corin. Darbas labai švarus. Pa
naudodamas kietą riešuto me
dį. kitur klijuodamas jį raštuo
tą. išgavo visą dailininko pra
matytą masyvumą. Altoriai ir 
grotelės padengti riešutinės
spalvos medžiaga, kuri nesibijo lio dailininkų. WinstOn Chur- 
drėgmės. chill, vienas iš didžiausių an-

Lietuvos), Z. Pečiulis, R. Saka
lauskaitė. Baigimo iškilmės bu
vo kovo 29. Gimnazijoje moko
si 116 mokinių.

Prano Naujokaičio romanas 
“Įlūžę tiltai” netrukus pasiro
dys knygų rinkoje. Knyga turi - 
240 psl., leidžia “Vagos” leidyk
la Brooklyne. Romanas vaiz
duoja žmones, neturinčius po 
kojomis gimtosios žemės. Jie 
vaikščioja svetimų didmiesčių 
gatvėmis, mėgina įsikabinti į 
naują gyvenimą, bet jų širdys 
nuskendusiuose soduose — ta
me šviesos pasaulyje, už pra
bėgusio laiko tolumų. Jie su
pranta: “Kas nuskendo praė
jusio laiko gelmėse, niekados 
nesugrįš į pilką kasdienybę, o 
tik švies ir spindės poezijos 
gyvybe. Girdėsim iš gelmių 
skambančius varpus ir žinosim, 
kad ten tebegaudžia mūsų jau
nystė" (234-35 psl.).

Vaclovas čižiūnas, žymusis 
mūsų pedagogas ir kultūrinin
kas. šiuo metu studijuojąs ilius
travimo meną komercinės dai
lės mokykloje Famous Artists 
Schools. VVestport, Conn.. yra 
nupiešęs ir aplanką Prano Nau
jokaičio romanui “Rėžę tiltai". 
Tai bus pirmasis V. Cižiūno.

dymas. Piešinys, kaip vaizdin
gumo priemonė, visada buvo 
sėkmingai vartojamas jo peda
goginėje praktikoje. Tai ir 
iliustracijos studijos nėra jau 
tokia didelė staigmena.
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0**8* LB apygardos spsu- < Kaip Jum. Prelate, atrado 
dos airtoeė X Ju&mnčranb keliama mintis telkti krūvon 
kreipėsi į preL Ig. AibamO?, visas lėias ir paskui jas skirs- 
iv. kutino Hetūviy parapijos tyti atskiram treHtudjom — 
Cicero Hsbom bei ilgameti Altui, Baifui, kvietimui? Gal bū- 
ALB tarybos narį, pasiteirau
dama jo nuomonės koletu klau
simų, susijusią su ALB Ben
druomene ir tarybos rinkimais. 
Prelatas maloniai teikėsi atsą-
kyti. Čia dedame tuos klausi
mus ir atsakymus.

tų daugiau surinkta ir sumažė
tu tarpusavio kivirčai?

— Teorijoje gali rodytis la
bai gražu centralizuoti vi
suomeninę veikla ir jos finan-

menės ir politinių grupių san- 
Mų?

— Bendruomenė yra kultū
rinė institucija ir, 'mano nuo
mone, čia neturėtų būti vietos 
partiniams nusiteikimams. Jiem 
pasireiškus, nereikėtų į tai 
kreipti dėmesio. Visų politinių 
grupių asmens, geri lietuviai, 
gali sugyventi ir dirbti bendrai

1. Kaip manote, Prelato, ar 
JAV LB pateisina savo paskir
tį išeivijoje?

—Nenorėčiau manyti, kad 
kas kitaip galvotų ar galėtų 
abejoti, jog Bendruomenės veik
la lietuvynės palaikymo srity
je yra reikalinga. Žinoma, būtų 
galėjusi padaryti ir daugiau, jei 
būtų buvusi stipresnė. Visiems 
lietuviams reikėtų Bendruome
nę daugiau paremti lėšomis, 
darbu ir geru žodžiu.

2. O kaip žiūrite į Bendruo
menės rūpinimąsi lituanistinė
mis mokyklomis?

— Manau, kad lituanistinių 
mokyklų palaikymas yra pa
grindinis Bendruomenės užda
vinys. Juk lietuvybės ateitis yra 
susieta su jaunąja karta. Kol 
lietuviai kalbės lietuviškai, tol 
ir lietuvybė mumyse bus gyva. 
Kai lituanistinių mokyklų išlai
kymas darosi vis sunkesnis dėl 
tėvų nesusipratimo ir dėl sto
kos pasiaukojančių mokytojų, 
reikėtų dar daugiau pastangų 
šioje srityje.

3. Koks galėtų būti ryšys 
Bendruomenes ir lietuviškų pa
rapijų?

— Kitados labai daug lietu
viško darbo nudirbdavo para
pijų organizacijos. Dabar dau
giau tektų Bendruomenei lietu
viškam gyvenimui vadovauti. 
Parapijos turėtų Bendruomenei 
talkinti, remti jos darbus ir pa
tarnauti savo patalpomis.

sus. Bet praktiškai sunkiai į- 
vykdoma. Nesame pakankamai 
drausmingi ir susipratę. Trys 
atskiros darbo sritys — kul
tūra, politika, šalpa — geriau 
tepalieka su savo fondais, nes 
visi jie turi savo rėmėjus.

5. Kokios nuomonės esate 
dėl steigiamų naujų fondų? Ar 
jie padėtų didiesiem mūsų už
daviniam siekti ar tik labiau 
mus sukivirčytų?

— Geležinis fondas yra gra
žus ir idealus dalykas, kadangi 
jo procentai būtų skiriami kul
tūriniam reikalam. Fondas tu
rėtų būti Bendruomenės globo
jamas. Žinoma, turėtų būti tam 
tikru susitarimu su Bendruo
mene pagerbtos steigėjų teisės.

6. Kaip žiūrite į Bendruo-

kultūrinį darbą.
7. Turite gerą organizacinio 

gyvenimo patyrimą. Kaip atro
do pas mus pasitaiką nesutari
mai: principinio įie pobūdžio 
ar daugiau asmeninio?

— Sunku į tą klausimą trum
pai ir tiksliai atsakyti. Ąlan as- los angeles skautai šv. Jurgio diena 
meniškai rodosi kad principi
niai įsitikinimai rečiau sukelia 
nesantaikas, negu paskirų as
menų žmogiškos silpnybės.

8. Dabar esame ALB tarybos
rinkimu išvakarėse. Ką galėtu
mėte, Prelate, tuo klausimu pa
sakyti?

— Turėtų būti renkami geri 
lietuviai, patriotai, idealistai, 
asmens visuomeniški, darbštūs, 
sąžiningi, turį visuomenėje au
toritetą. Norėčiau matyti dau
giau jaunų veikėjų.

Alytaus beisbolo komandos 
pagerbimo .banketas buvo ba
landžio 29 šv. Klemenso salėje. 
Dalyvavo žymūs sportininkai. 
Pagerbimą ruošė Detroito Lie
tuvos vyčiai.

Lietuviai prašomi aukoti per 
savo parapijas arkivyskupijos 

.fondo vajui, kuris baigiasi ge
gužės 8.

Hamtramiko piliečių klubas 
praeitą šeštadienį Suruošė sa
vo pensininkams pagerbti va-

— Amerikos Liotuviy Ben
druomenės III Tarybos rinki
mai bus gegužės 13-14. Tarybą 
renka visi JAV lietuviai nuo 
18 mėty. Senieji lietuviai da
lyvauja rinkimuose, kad po įy 
mirties jy gražūs darbai ne
mirt y. Jaunieji dalyvauja, kad 
pratęstų senyjy veikėju darbus. 
Rinkimuose dalyvauti yra kiek
vieno lietuvio pareiga.

KNYGA IR BIRŽELIS
KUN. L. JANKUS

Atidžiai perskaičiau A. Rim
vydo straipsnį, kaip paminėti
ni birželiniai įvykiai.

A. Rimvydas siūlo išleisti 
bent penkias knygas, kurios do
kumentuotų birželio įvykius, 
pagerbtų jų karžygius. Puiki 
mintis, tik neišbaigta.

Mano globoje užsiliko keli 
tūkstančiai egzempliorių Sibiro 
kankinių maldaknygės "Marija, 
gelbėki mus". Geras dalykas 
nauji leidiniai, bet kodėl šis 
Sibiro dokumentas turi pelėti 
spaustuvės rūsyje?

verti- 
doku- 
nega- 
o vis

Balio atstovė Baltuose Rūmuose
Dr. Elena Armanienė, advo

katė iš Baltimorės, Md., kaip 
Balfo atstovė dalyvavo labda
ros ir šalpos organizacijų ir 
agentūrų atstovų konferencijo
je. kuri įvyko balandžio 10 Bal
tuosiuose Rūmuose, Washingto- 
ne. Konferenciją sukvietė 
“Maistas taikai” plano vykdy
tojai. vadovavo specialus tiems 
reikalams prie JAV prezidento 
skirtas direktorius George Mc- 
Govern. Atstovė su Roger Ste- 
wart, International Cooperation 

’ Administration direktorium, iš
siaiškino Baifui rūpimus klau
simus.

Konferencijoje turėjo daly
vauti prezidentas, bet jis tuo 
metu televizijoje sakė kalbą 
Kubos sukilimo reikalais. Pir
mininkaujantis perdavė josvei 
kinimą. Be to. dar konferenci
joje dalyvavo žemės ūkio se
kretorius Overal Freeman, įvai
rių departamentų direktoriai, 
kurie turi ryšių su naujuoju 
plano vykdymu.

Iš kalbų paaiškėjo, kad šios 
rūšies planą vykdė ir senoji 
administracija. Naujoji admi
nistracija planą žymiai praplė
tė ir įtraukė daugiau žmonių 
ir tautų. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į mokyklinio 
amžiaus jaunimą, teikiant jam 
priešpiečius.

OR. ELENA ARMANIENĖ

Buvo iškelta ypatinga naujų 
Taikos batalijonų reikšmė ir 
jų paskirtis ‘Maistas taikai” 
plano vykdyme. Konferencijoje 
buvo pažymėta, kad visos šal
pos ir labdaros organizacijos 
ir agentūros, turinčios ryšių su 
pasaulio tautomis, bus įtrauk
tos į darbą “Maistas taikai” 
plane. Pasisakyta ir už glaudės
ią šalpos organizacijų bei vy
riausybės bendradarbiavimą.

Naujas sumanymas 
tenkinimu buvo visų 
Visų vardu padėką 
vysk. Swanstrom, R.
šalpos organizacijų pirminin
kas. (D.)

su pasi- 
priimtas. 
išreiškė 

Katalikų

Šios knygelės leidėjai neieš
kojo jokio pelno, darbą atliko 
visai gerai. Leidinyje yra foto
grafijos originalo — rankraščio 
iš Sibiro ir labai puikus 
mas angliškai. Geresnio 
mento apie Sibiro tremtį 
Įima nei norėti nei rasti,
dėlto jis įiebuvo paskleistas 
kaip reikiant. Kainuoja tik cen
tus. Puikiausia dovana drau
gams amerikiečiams, tačiau ne
bejuda iš spaustuvės. A. Rim
vydas jos nė nepamini.

šis laiškutis nėra jokia re
klama. bet nusiskundimas, kad 
mes vis ieškome, kuriame, pla
nuojame. o nevykdome. Gražūs 
sumanymai dažnai tik tokiais 
ir lieka, jei į gyvenimą neina
me atsiraitė rankonių ir neat
liekame tų darbų, kurie jau į- 
pusėti.

Sibiro knygelę beleidžiant 
buvo Įdėta daug darbo ir pada
ryta daug asmeniškų išlaidų. 
Ji siuntinėjama platinti savi
kaina. bet tų platintojų nema
tyti.

Ar nevertėtų prieš pradedant 
naujas vagas versti, išbaigti jau 
pradėtas? Jei kas norėtų pa
platinti birželio mėnesyje Sibi
ro maldaknygę, parašykit man 
(105 Grand St.. Brooklyn 11. 
N. Y.) ir įdėkit 3 dol. už 10 
knygelių (tai spaustuvės kaina), 
tuoj pat išsiųsiu. Skolon siųsti 
nebegaliu, nes pasitikėdamas 
platintojais, turėjau daug nuo
stolio.

Pas mane dar yra keli eg
zemplioriai labai puikiai išleisto 
vokiško vertimo “Maria, rette 
uns”. Jį išleido dviem laidom, 
40.000' egzempliorių vokiečių 
tremtinių centras “Haus der 
Begegnung”. Jie šį Sibiro lei
dinį išplatino dvigubai geriau, 
negu lietuviai ir amerikiečiai 
kartu susidėję:

Balfo vadovybė 
rengia instrukcijas 
riams ir rėmėjams
lio minėjimus ir aukų rinkimą 
Sibiro lietuviams. Birželis ir Si
biro tremtis eina ranka rankon.

šiuo metu 
savo sky- 
apie birže-

Marcelė Gurauskienė mirė
balandžio 8. palaidota iš šv.

........ Antano lietuvių parapijos baž-
. . lt nyčios Holv Sepulchre kapi-skltn. R. Dabšys ir skltn. J. Navickas, užkandžiauja. Nuotr. L. Kankaus- \ r r

ko. nese. V

PRISIMINKIM TĖVYNĘ EINANČIĄ KRYŽIAUS KELIĄ
Gegužės 13, Lietuvos ir lietu 

vių tautos pasiaukojimo Nekal
čiausiai Marijos širdžiai sukak
ties diena, jau dešimti metai 
yra ir. viso pasaulio lietuvių 
maldos ir atgailos diena už nu
sidėjėlių atsivertimą, pasaulio 
taiką ir Lietuvos laisvę, šis pa
siaukojimas kasmet yra prisi
menamas. pakartojamas, kad 
būtų vis sąmoningesnis, prisi
menant Įsipareigojimus tvarky
ti savo krikščionišką gyvenimą 
Marijos globoje.

Marija Fatimoje ragino daug 
melstis už nusidėjėlius, aukotis 
už juos. kalbėti rožančių 
bei priimti pirmaisiais mėnesių 
šeštadieniais atsiteisimo komu
niją. jau nekalbant apie reika
lą pakeisti savo gyvenimą bei 
liautis 
Dievą.

Šiuo 
vaizdas
Nemaža yra žmonių, kurie nie
kais laiko švenčiausius Dievo 
Įsakymus. Materializmas, ku
ris klaikiausioje savo išvaizdo
je yra Įsikūnijęs bolševizme, 
nori šiandien atitraukti žmoni
ją nuo Dievo ir Jo Įstatymų.

Įvykiai, kurie vyksta šiomis 
dienomis, neramina nei vieno 
giliau galvojančio žmogaus. 
Pasaulis, galima sakyti, yra at
sidūręs akligatvyje. Jam reikia 
gausios Dievo malonės, kad pa
suktų išganymo keliu.

Įžeidinėti nuodėmėmis

metu dorinis pasaulio 
nėra paguodžiantis.

SV. MARIJOS STATULĖLĖ

Prisiminkime ir mūsų kry
žiaus keliu einančią tėvynę. 
Kokia ji šiandien pavargusi nuo 
persekiojimų, trėmimų ir žu
dymų! Mes visi laukiame pa
galbos iš politikų, iš stipriai 
ginkluotų kariuomenės pulkų, 
dažnai užmiršdami, kad Dievas 
trupina šaudykles ir laužo gink-

VYRŲ ŠVENTĖ
KEARNY, N. J.

Šiemet dėl salės remonto Šv. 
Vardo Draugijos ir Lietuvių 
Katalikų Bendr. Centro vyrai 
tradicinę bendrą komiiniją ir 
iškilmingus pusryčius surengė 
balandžio 23. Iš ryto 9 vai. bu
vo draugijos intencija mišios. 
Po mišių visi susirinko Lietu
vių Kat. B-nės salėn iškilmin
gų pusryčių. Dalyvavo arti 200 
vyrų. Būtų buvę daugiau, jei 
sąlygos būtų leidę tai surengti 
Verbų sekmadienį, kaip papras
tai būdavo.

Dėmesio — Romos lankytojams
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija, vykdydama buvu

sio Chicagos Brighton Park Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebono a.a. prel. Antano Briskos valią, įrengė 
Romoje (netoli Kolegijos) mokslininkams ir turistams

' SVEČIŲ N A M U
Kambariai — vienos, ar dviejų lovų — su voniomis 

ir kitais patogumais. Svečių namus ir virtuvę veda Se
serys Kotrynietės. Kainos — prieinamos.---------------■------ —

Visiem* lietuviams, atvykusioms į Romą, patogi ga
limybė apsistoti! Norintieji ii anksto užsitikrinti vietą, 
kreipiasi į —

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA
■ Via Casalmonferrato 20, Rome, Hely

CLEVELAND, OHIO
Kongresmanas pas lietuvius
Cuyahoga apskrities lietuvių 

demokratų klubas birželio 3 
Čiurlionio namuose rengia va
karienę — naujojo klubo ko
miteto įvesdinimą. Garbės sve
čiu bus lietuviams palankus At
stovų Rūmų narys clevelandie- 
tis Charles A. Vanik. kuris pa
sakys pagrindinę kalbą.

apie 1961 mėty įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

lūs, kada nuoširdžiai ir atgailo
jančiai šaukiamasi Jo pagalbos. 
Jos turime laukti iš dangaus 
per Mariją, kartu jungdami sa
vas pastangas. Reikalinga mal
da ir atgaila už Lietuvos rei
kalus. už persekiojamus mūsų 
tautos žmones. Melskimės, at 
galiokime ir veikime!

“Mano nekalčiausioji širdis 
galų gale triumfuos!” — pasakė 
Marija Fatimoje. Tai stiprina 
mūsų viltis, kad ir Lietuva, pa
aukota Nekalė. Jos Širdžiai, 
dalyvaus tame galutiniame tri
umfe. jei jos vaikai eis Dievo 
įstatymų keliu.

“Jei Viešpats nestatys namo, 
veltui vargsta tie, kurie jį sta
to, jei Viešpats nesaugos mies
to. veltui budi jo sargai” —. 
sako Šv. Raštas 1 psalmė 126.1). 
Tad savo maldingumu ir gyve
nimo kilnumu rūpinkimės tu
rėti Dievą savo pusėje, o tada 
greičiau galėsime sulaukti tei
singos taikos, ramybės ir dera
mos tvarkos pasaulyje.

S. Kucinienė

— Kun. dr. J. Vaišnoros, 
Darbininko bendradarbio, mo
tina Marija mirė Lietuvoje, Ma
rijampolėje, vasario 9. Buvo 
sulaukusi 75 metų. Palaidota 
Marijampolėje vasario 12.

— Dr. V. Meiluvienė, nauja 
dantų gydytoja, Toronte ati
darė savo kabinetą. Mokėsi 
Vokietijoje. Hamburge, ir Hali- 
fakse. Kanadoje.

— Igno Medžiuko, Los An
geles lietuvių uolaus veikėjo ir 
Darbininko bendradarbio žmo
na yra sunkiai susirgusi. Po 
dviejų operacijų guli Pomona 
Valley ligoninėje.

— Danutė Kriaučeliūnaitė, 
baigusi mokslus Omahoje ir po 
to mokytojavusi Chicagoje, va
sarai gavo valdinę stipendiją 
pagilinti ispanų kalbos studijas 
Notre Daine universitete.

ba, Į ją Įėjo pirm. A. Vitkus, 
vicepirm. V. Pietaris, kultūros 
vad. A. Arminas, skr. dr. St. 
Skripkus. ižd. J. Kiaušaš. Į re
vizijos komisiją: A. Pietarienė, 
St. Ramanauskienė ir A. Geru
lis.

Studentu vakaras
New Jersey Lietuvių Studen

tų sąjunga gegužės 6 d.. 8 vai. 
vak. Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos salėje — 136 
Davis Avė.. Kearny. N. J. ruo
šia “čigonų vakarą”. Žvakių ap
šviestoje salėje visi bus suža
vėti čigoniška muzika, šokiais 

ki Tm^S/p.* Bagdon, Gros, n’0(ier™š-
J. Alicks ir Ch. Alicks už gra
žias pastangas šiai šventei su
ruošti. •

šventę. daug dirbo. Dalyvių 
vardu Juozas Belza padėkojo 
komiteto nariams St. Przychoc-

Baigiamos remontuoti patal

kas Leo Kasper orkestras. Vi
sas lietuviškasis jaunimas pra
šomas dalyvauti. Bus tikrai 
linksma ir jauku. Auka tik $1.

J. Mėlynis

— Los Angeles apygardos 
kandidatais i LB III Tarybos 
rinkimus išstatyti: A. Avižinis, 
J. Ąžuolas. V. Bakūnas. A. Dab- 
šys, K. Liaudanskis, J. Mitkus, 
J. Motiejūnas. VI. Pažiūra, Alė 
Rūta. V. šeštokas ir L. Valiu
kas.

— Sao Paulo, Brazilijoje, 
moksleivių ateitininkų kuopos 
naują valdybą sudaro Romas 
Dovydaitis. Laimutis Dovydai
tis. Irena Šimonytė. Nijolė 
Vinkšnaitytė. Osvaldas Švit
ra. Paulius Verbickas ir Leonas 
Meškauskas.

— Clevelande Alto skyriaus 
metiniame susirinkime balan- 
džio 9 išreikštas nusistebėjimas, 
kad Alto sekretoriaus dr. P. 
Grigaičio redaguojamose “Nau
jienose** (kovo 16) praslydo pa
reiškimas. jog dėl Lietuvos at
stovybės uždarymo Brazilijoje 
“šiaip ar taip nieko tragiško 
neatsitiko ir lietuviams nėra 
prasmės jaudintis". Atitinkama 
nepasitenkinimo rezoliucija pa
siųsta Alto Tarybai. Pasirašė 
susirinkimo prezidiumo pirmi
ninkas Ed. Karnėnas ir sekre
torius A. Balys.

— Elena Karalevičienė, gy
venusi Raguvoje. Lietuvoje, mi
rė vasario 28. Velionės dukra 
Marija ir žentas Vaclovas But- 
kiai gyvena Great Neck. L. I..

Lietuvių Katalikų B-nės Cen
tro patalpos tiek iš vidaus, 
tiek iš oro baigiamos remon
tuoti. Salės lubos, sienos ir ap
švietimas perdirbtas ir perda- 

-žytas. Dabar baigiama perdirb
ti kiti kambariai. Frontiniame 
Įėjime įrengtos didelės stikli
nės durys. Visa salės siena 
Davis Avė. nukelta ligi pat ša
ligatvio. Vaizdas tikrai impozan
tiškas.

Tai tikrai bus gražiausia už
eiga visoje Kearny ir apylin
kėse. Tai liudija, jog lietuviai 
neblogiau už kitus moka tvar
kytis ir prekyba verstis.

Bendruomenės susirinkimas 
ir nauja valdyba
Balandžio 23 d. 5 vai. vak. 

Įvyko Lietuvių Bendruomenės 
Kearny Harrison apylinkės na
rių susirinkimas. Pranešimą 
apie apylinkės veiklą padarė 
apylinkės pirm. A. Vitkus. Apy
linkė yra išstačius] savo kan
didatą advokatą Ch. Pauli i 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Taryba. Rinkimų komisi-

Šventėje dalyvavo nemažai 
svečių. Buvo pasakyta gražių 
kalbų ir sveikinimų. Pagrindi
nę kalbą lietuviškai pasakė ad
vokatas Ch. Paulis. VVarren 
County valstybės gynėjas, šį 
kartą prelegentas tikrai vaiz
džiai nukėlė klausytojus į Lie
tuvos garbingą praeiti, nušvie
tė iškentėtus vargus, dabarti
nę priespaudą ir priminė, ko
kį įnašą lietuviai yra davę 
šiam laisvės kraštui. Visi su 
įdomumu klausęsi advokato Ch. 
Paulio kalbos, kurią jis vieto
mis poetiškai pagražino ir jaus
mingai visus nuteikė.

Kiti kalbėtojai buvo Kearny 
miesto majoras J. Healy. dva
sios vadas kun. D. Pocius. Fe
deracijos atstovas Kazakovvsky. 
Šventei vadovavo buvęs trejis 
metus draugijos pirmininkas, 
dabar Hudson County teisėjas 
Andr. SalvesL ku risčia ..pačial._~-jeje sutiko -dalyvauti~ V. Pieta- 
proga buvo pagerbtas už nuo
pelnus draugijai. Pirmininkas 
Juozas Belza įteikė jam lentą 
su atitinkamu įrašu.

Komitetas, kuris suruošė šią Išrinkta nauja apylinkės valdy-

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COO-OSTERVILLE. MASS.. kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG BEACH pliažo, pušy 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

« 4 r r n d n ai f’ ”

as. M. Mėlynienė ir P. Šukys. 
Apie Tarybos rinkimus ir mili
jonini lietuvių fondą smulkiau 
nupasakojo dr. St. Skripkus.

87 EAST BAY R D.. OSTERVILLE. CARE COO. Mass.
• ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akru pušynas - parkas
• šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pesetom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio mėli. 13 d. iki rugsėjo pabaigus. Lietuviai 
savininkai visus maloniai Rvieėa atvykti. Iš anksto kreiptis:

Dr. Ed. JANSONAS. 89Mt. Ida R<L, Boston 22, Mass.
Tel. AV 8-5999

arba
AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd., Osterville, 

Čepe Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425



Žymus veikėjas aiškina ne
mažiau žymiam: “Praeitis lieka 
praeitimi: kas buvo — nepa
keisi”. Antrasis atsargiai pa
klausia: “Ar tamsta dar . nepra
dėjai rašyti savo atsiminimų?”.

Vyras pasiuntė žmoną į ban
ką pinigų. Grįžusi išreiškė sa
vo pasitenkinimą: “Kostai, tu 
nesupranti, kokie malonūs tie 
banko žmonės: manęs visai ne
klausė, ką su pinigais darysiu”.

Dvi merginos šnekasi įstai
gos raštinėje. Viena sako: 
“Šitam darbui gauti mane ilgai 
kamantinėjo: vis norėjo patir
ti. kiek esu išsilavinusi”. An
troji atsako: “Vyrai tokie jau 
yra: kai ieško sekretorės, tai 
dairosi inteligentiškos, o kada 
įsimyli, gali būti ir kvaila. Sa
kyk, ar į tave akies dar ne
merkia?”.

Jauna našlė, dar vilkinti ge
dulo rūbą, praneša telefonu sa
vo draugei: “Gavau ir aš kvie
timą į tą linksmą pobūvį. Iš 
pradžių maniau neiti, bet pas
kui apsisprendžiau: eisiu, tik 
nesilinksminsiu”.

Motina fotografuoja dukterį 
ir tėvą. “Judu ramiai stovėki
te prie palmės ir nekrutėki
te, — sako abiem. — O tu, 
Miliute, apkabink tėvą”. Tėvas 
pastebi: “Ar nebūtų geriau, jei 
tiktai ranką laikytų mano kiše
nėje?“.

Žmona 
kokia čia 
leidžiame
rime, tokiem dalykam, kurie 
mums nereikalingi, kad pasiro- 
dytume prieš žmones, kurių 
mes nepakenčiame!

Gydytojas paguodžia savo pa
cientą: “Tai jokia liga, apie ku
rią man sakote, bet jeigu apie 
tai galvojate, tai yra liga”.

Sūnus, kuris studijavo toliau 
• nuo namų, parašė laišką. Moti

na atplėšė ir pradėjo skaityti, 
bet tėvas sulaikė: “Prašau pra
dėti tiktai nuo tos vietos, kur 
rašoma — Mielas Tėte”:

Tėvas subara savo paauglį 
sūnų: “Kaip tu drįsti motinai 
priešintis? Ar manai, kad aš

skundžiasi vyrui: “Ir 
pas mus tvarka! Mes 
pinigus, kurių netu-

negaliu to padaryti?’'.
Miegalis giriasi: “Vos tik sau

lė švysteri Į langą, aš tuojau 
verčiuosi iš lovos”. Tik jis ne
pasako. kad jo kambario lan
gas išeina į vakarus.

Profesorius aiškina studen
tam: “Mokslas dabar reiškia 
viską: arba turite išeiti dide
lius mokslus, arba turite eiti 
organizuoti įmonę, kurioje 
dirbs didelius mokslus išėję”.

Mokytoja skundžiasi mokyk
los direktoriui: “Tas vaikas yra 
ne tiktai didžiausias triukšma
darys. bet ir sveikiausias iš vi
sų: nepraleidžia nė vienos ma- 

' no pamokos”. T.

8,OCO kartų dainavo scenoje
Vienoje, Austrijoje, mirė gar

si operetės dainininkė Mizzi 
Guenther. sulaukusi 82 metų, 
išdainavusi Vienos operetėje ir 
operoje nuo 1896 iki 1952. Taip 
per 56 metus teatro darbe ji 
dainavo scenoje apie 3.000 kar
tų. Ji buvo toji dainininkė, ku
ri išgarsino Franz Lehar ope
retes, 1905 pirmą kartą sudai- 

/ navusi jo “Linksmąją našlę”.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-R LiHiuanian Records)
Dainos ii Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choni: 16 dainų ..........
Mano Lietuvos Prisiminimai. L. Juodis; 14 liet, dainų ..................
Ch risimas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI.........
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .... 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas. N r. 2. ..........
Lietuviškos diinos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tok. ..........
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mitr. choro 17 dainų ..... . ...........
S. Burkus radijo vak. dainuo'a. 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. .....
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 tokių muzikos .. .......
Lietuviški marini, Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriotinių marių .... 
Liet, dain-i ir ooerų rinkiniai. J. Karvelis 10 plokštelių po ........ .
Dainos it Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ........
Al’ee St^ohens Liet, kompozitorių 3 kuriniai .............
Alir» S»»>nhen« Li"t. komnozitoriv stereo 3 kūriniai......................
A- St“.n»iens Jš rūDj 4aU*s.-1Q.xiain>i_ir 7 kalėdin*s giesmės

$3.50 
5.00 
1.00 
4.00 
4.00
4.50
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00
4.50 
5.00 
6.00 
500

Čiurlionio ansamblio. Mes padainuosim. 16 liet, dainų — stereo 7.50 
Milžino paiunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas ................ 15.00

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
Brooklyn 21, N. Y.910 VVilloughhy Avė.

KAIP GERIAU: ANT NUGAROS, AR ANT ŠONO? 35 So. 8th Street Brooklyn II. N. Y.

Žmogus savo gyvenime per 
25 ir 70 metų. 15 metų pra
leidžia miegodamas. Dėl mie
go trūkumo generolai pralai
mi rungtynes, nervuoti pacien
tai nustoja proto. Todėl vi
siems mums svarbu suprasti 
miegą. Tačiau kas iš mūsų ži
no mokslu paremtus faktus apie 
jį? Štai, eilė tvirtinimų. Kiek 
iš jų sugebėsite atsakyti tei
singai, taip arba ne?

Sveikai miegantis guli ramiai, 
nesivartydamas.

Netiesa. Kiekvienas daug kar
tų pakeičia savo padėtį, nes 
mūsų kūno raumenų saranga 
yra tokia, jog mes negalime at
silsėti visu kūnu iš karto. Per 
naktį vidutiniškai būna 35 pa
dėties pakeitimai.

■Gaivingiausias miegas būna 
anksti.

Tiesa. Tyrinėjimai Colgate 
universitete parodė, kad nau
dingiausios yra pirmosios ke
lios miego valandos.

Miegodami 6 valandas vietoj 
8, kitą dieną turėsite sunaudo
ti daugiau energijos tam pa 
čiam darbui atlikti.

Tiesa. Laboratoriniai tyrinė
jimai rodo, kad prarastam mie
gui kompensuoti sunaudojame 
ligi 25 proc. daugiau kalorijų.

Užpildyti nemiegotą naktį tu
rime kelias naktis iš eilės po 
keletą valandų ilgiau miegoti.

Netiesa. Vienos normalios 
nakties miegas grąžina mums 
visą poilsį, kurį galėtų suteik
ti pridėtinis miegas.

Žmonės, kuriems užtenka 
trumpo miego, yra vieni iš 
energingiausių. LDS Naujosios Anglijos ap

skričio suvažiavimas šaukiamas 
Netiesa. Napoleonas ir Edi- 1961 birželio 11 d. 1 vai. po- 

sonas naktį labai mažai miego
davo, užtat jiedu nusnausdavo 
dieną. Kiekvieną 24 valandų 
periodą jie. matomai, išmiego
davo normalų laiką.

T6TE, pramigai.

ŠIS TAS APIE MIEGĄ EVergreen 7-21 55 Resid. ILlinois 8-7118

Vien tik miego trūkumas ga
li vesti i tikras rimtas ligas.

Tiesa. Gyvuliai dažniau mirš
ta nuo miego, kaip nuo mais
to trūkumo.

mi. kad poilsiui turite užten
kamai laiko, lengvai užsnūsite.

Kad miegas atneštų geriausią 
poilsi, čiužiniai ir spyruoklės 
turi būti vidutinio minkštumo.

Tiesa. Minkšta lova yra di
džiausias sveiko miego priešas, 
lygiai bloga yra ir kieta lova.

Popiečio miegas yra grynai 
malonumų ieškojimas ir suma
žina žmogaus veiklumą.

Netiesa. Tyrinėjimai Ste- 
phens College, Mo., parodė: 
kai studentai popiet vieną va
landą pamiegodavo, jų mokslo 
rezultatai būdavo geresni, nei 
tada, kai jie tą laiką sunau
dodavo mokymuisi.

Protinis darbas yra pats blo
giausias galimas pasirengimas 
nakties poilsiui.

Tiesa. Ramus vakaras, užbai
giamas pasivaikščiojimu raume
nų pavargimui yra pats geriau
sias pasirengimas miegui.

Dr. K. MieGalis

Mes užmiegame, kaip ir pa
bundame, sekundės laiku.

Netiesa. Pusiau miegodami, 
nakčiai prasidedant ar baigian
tis, praeiname stadiją, kai ne
galime kalbėti, bet aiškiai gir
dime garsus. Mūsų galia ju
dėti tada miega. Tačiau girdėji
mo organai budi.

Miegojimas ant kairio šono 
kenkia širdžiai.

Netiesa. Nėra jokio skirtumo, 
ar sveikas žmogus miega ant 
nugaros ar ant kurio šono.

Prieš einant miegoti labai 
sveika išgerti ko nors karšto.

Netiesa. Skysčiai spaudžia 
pūslę, sukeldami nemigą. No
rint ramiai praleisti naktį, va
kare nereikia vartoti daug skys- , 
čių.

Fizinis nuovargis gali apsun
kinti užmigimą.

Tiesa. Šiitą vonia yra. gal 
būt. geriausia priemonė suma
žinti Įtempimui, kilusiam nuo 
perdidelio neįprasto judėjimo 
prieš miegą.

Blogiausias dalykas, esant ne
migai, yra rūpinimasis jos pa
dariniais sekančios dienos dar
bui.

Tiesa. Dr. Donald A. Laird, 
kuris tyrinėjo miego įpročius 
Colgate universitete, pataria, 
negalint užmigti, nuspręsti ki
tą dieną vėliau keltis, žinoda- 

piet šv. Petro lietuvių parapi
jos salėje So. Boston. Mass. 
Kuopos prašomos atsiųsti savo 
atstovus su gerais sumanymais 
ir siūlymais. Suvažiavime bus 
renkami ir delegatai Į LDS sei
mą. Svarbu, kad suvažiavime 
būtų gausiai dalyvaujama. Vi- ’ 
sus kviečia Apskričio Valdyba:

Dvasios Vadas Prel. F. A. f 
Virmauskis. pirmininkas Vladas I 
Paulauskas, raštininkas Thomas I 
Versiackas I

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuvių kalba:

Kasdien 10-11 vai. ryte. šešt. 
sekm. 8.30 - 9.30 vai. ryte. Lie
tuviškos vakaruškos pirmad. 7-8 
vai; vak.-- —.-------- .-----------

Anglų kalba:

Kasdien 7-7.30 vai. vak.
Radio stotis W0PA Oak 

Park, Illinois.
A. M. 1490 kilocycles F. M.
102.7 megacycles

TO PLACE.

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGS

Call LO 3-7291

SUMMER RESORTS

PINE GROVE HOŪSE

East Quoque. L. I. N. Y.

Tel. Hampton Bays 2-0S77

Prie Shinn«f!K-k Bay įlankos. seniai 
žinomas gerais valgių patiekalais. Yra 
maudynes. laiveliai plaukioti. 
priiiiiaiiK-s šeinius. Numukai 
sav arankiškain ūkininkavimui 
mos kainos. Dvi mylios lijri 
liažnyėios. Savininkus

Mrs. J. E. Tunnell

•otraus)
Prieina-

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
per Lietuvių Prekybos' Bendrovę Londone, 
kurtos atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

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. 
Tel. EV 7-4940 < ir EV

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. MAŽELIS
422 Menahan S+feet, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

Not

JUVENILE DELINOUENTS
Būt

JUVENES DEI
Children of God

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

SISTERS 0F THE 
GOOD SHEPHERD .

JOHN ORMAN AGENCY

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

Groupmothers
Sočiai Worker$

Psychologists
Recreation Leaders

Home Economisfs 
Teachers

Nurses

For Further Information, writ»

The Mother Provinciat 
GooJ Shepberd Kouse of Šia;

Mt. Florence
Peeks-i!!, Mew York

Tel. VIrginia 6-1800

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

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

S & G MEAT MARKET

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

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

GERI PIETOS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

Salėje gali tilpti 200 žmonių 
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bus sutiktas

AR JOS NEPERMOKATĖ
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupyrnni, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės

AI BERT F. TETEKS -(Petrauskas)

| WINTER GARDEN TAVERN, INC.

::

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
<Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL Sfagg ?-43»

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaiuos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

I i APDRAUDOS SPECIALISTAS
‘ Į 64-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.
• ; Tę! VI 3-1477 •
i i NAMU ADRESAS
Z • I66-S3 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Salė vestuvėms, tr kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos nuties lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.
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TOKYO stadionas Olimpijos žaidynėm.

OLIMPIJOS ŽAIDYNES 1964 BUS JAPONIJOJE

SPORTAS
Po Įaiiiyiįf Vėl žaidynės

Balandžio 15-16 Toronte pra
ėjo UetuviStos sporto žaidynės. 
Gegužės 13 New Yorke numa
tomos pabaltiečių pirmenybės 
krepšinyje, tinklinyje, stalo te
nise.

Kaip minėta, mūsų krepšinio 
meisteriu ir vėl išėjo Waterbu- 
rio Gintaro' komanda. Vienetas 

_ yra sumaniai ir ryžtingai va
dovaujamas G- Šveinio ir R. 
Igaunio. To, deja, negalima bū
tų pasakyti apie mūsų LAK 
krepšinį. Į Torontą tenuvyko 
vos trys krepšininkai. Įvykis 
nei vadovybei nei žaidikams 
garbės nesudaro. Manome, klu
bo vadovybė pasidarys reikia
mas išvadas.

Pabaltijo pirmenybėse atsto
vaujant lietuvių spalvas krep
šinio rungtynėse, tur būt, teks 
matyti Waterburio komandą, 
pridėjus Serafiną, Jankauską iš 
Toronto Aušros bei Varną iš 
Chicagos.

Jaunių krepšinio meisteriu 
tapęs Chicagos Aras turi pasi
gėrėtinai puikų vienetą, kuris 
žaidynių metu sau lygaus netu
rėjo. Atrodo, kad rungtynėms 

, prieš latvius teks iš Chicagos 
parsiskraidinti visus Arus.

Moterų tinklinyje vyravo Cle- 
velando Žaibas. Čia ir bus mū-

Penktąsias pahalriečių varžy
bas bendru lietuvių ir latvių 
susitarimu šiemet nutarta pra
vesti plačiau ir iškilmingiau 
negu kitais metais. Norima nu
kaldinti specialius medalius, 
kuriais būtą apdovanoti trys 
pirmų vietų laimėtojai indivi
dualinėse varžybose ir pirmų 
vietų laimėtojai komandinėse 
Yra numatomos šios varžybos:

. Krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso gegužės 13 New Yorke. 
šias varžybas vykdo lietuviai 
— Faskas. Jos bus Franklin 
K. Lane High chool salėse. 
Pradžia 1 vai. popiet. Progra
moje krepšinis vyrams ir jau
niams. tinklinis — vyrams ir 
moterims, komandinis ir indi
vidualinis stalo tenisas — vy
rams ir moterims.

Lietuvių reprezentacinių ko
mandų sudarymu rūpinasi pa
skirų sporto šakų komitetai, 
bendradarbiaudami su PSF lie
tuvių sekcija ir Fasku. Indivi
dualinėse stalo teniso varžybo
se dalyvavimas yra atviras, ta
čiau norintieji dalyvauti priva
lo gauti stalo teniso komiteto, 
Fasko ar PSF aprobavimą.

Individualiniam stalo tenisui 
dalyviai registruojasi per spor
to klubus ar tiesioginiai Fas- 
ke adresu: 360 Paimetto St, 
Brookiyn 27, N. Y. Registraci
jos terminas — gegužes 6 d.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

vestuvėms ir pokyliams tortai 
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, MV.

36-88-40 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 245938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S JLIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importno-

103-55 LEFFERTS BLVD. RLCHMGNJ
Telefonas: VIrginia 3-3544

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-808< 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

Olimpijos sporto žaidynės 
1964 metais bus Tokyo, Japo
nijos sostinėje, kuri yra vienas 
iš didžiausių ir tirščiausių mies
tų pasaulyje.

Tokyo yra per 9 milijonų 
gyventojų. Vienam kvadratinia
me kilometre knibžda 65,000 
žmonių. Jie tokie pat įvairūs, 
kaip ir miestas. Yra senos 
tradicinės statybos pirkelių ir 

F' modemiškų dangorėžių, pritai
kytų žemės drebėjimams. Yra 
papročių, išlikusių iš žilos se
novės, ir labai modernios elg
senos, kaip Paryžiuje, Londo
ne ar New Yorke. Yra dide
lės elegancijoj jugydafpimo^ir' 
yra' klastingo sutffihoo; Visko 
yra tame didžiuliame mieste. 
Daug ko naujo, visiškai naujo, 
atsirado po paskutinio karo ir 
amerikiečių okupacijos.

Sporto painokos kalėjime
H. Weberis, kalinių užvaiz

dą britų kalėjime Dartmoor, 
laisvu laiku, sutinkant kalėji
mo administracijai, stipresnius 
jaunuolius moko futbolo teisė
jais. “Kas kalėjime yra buvęs, 
— sako jisai, — tam nėra 
lengva gauti darbą. Gi futbolo 
gerų teisėjų stinga. O kai jų 
stinga, tai ir mažiau' žiūrima — 
buvo kalėjime ar ne”. Tas tau
rus užvaizdą turi glėbį padėkos 
laiškų. Buvę kaliniai rašo, kad 
jie visai gerai įsitaisė.

Kibiras bosko rungtynėse

Ar boksas priklauso prie 
- sporto, nevisai aišku; bet pa
leisti geležiniu kibiru teisėjui 
į pakaušį — sportiška, bet ne
džentelmeniška. Dėlto Prancū

zijoje įsakyta bokso rungtynėm 
pasirūpinti plastikiniais kibi
rais, jei jau reikia pritrenkta
jam pilti vandeni ant galvos, 
kad atsigaivelėtų.

Kaltas be kaltės

Patrickas Pilwickas, škotų 
“Greenock” * žaidikas, futbolo 
stadione taip stipriai saviškiam 
trimitavo, kad atsidūrė teisme. 
Jauna mergina iškėlė ieškinį: 
esą jai trūkęs ausies būbnelis. 
Kaltininkas baudą sumokėjo, 
bet po kelių mėnesių abudu 
atsirado vedybų biure: Patri- 
cko širdis jau trimitavo meile. 
Gi dar po kelių savaičių tarp 
žmonos dokumentų Tado gydy
tojo pažymėjimą: “kairia ausim 
kurčia nuo gimimo” ...

Sp. Įvartis

sų atstovai.
Liūdniausia su vyrų tinkli

niu. Šioje sporto šakoje mūsų 
laimėjimai mažiausi. Pabaltiečių 
pirmenybėse daug ko tikėtis 
netenka.

Žaidynės Toronte pavyzdin
gai pravestos. Viskas ėjo pagal 
planą, išskyrus Chicagos Bal
tijos Jūros vėlavimą. Rengėjai 
buvo tinkamai pasiruošę: Turė
jo sudarę darbingą organizaci
nį bei varžybų komitetą. Toron
to lietuvių visuomenė šiais žmo
nėmis gali didžiuotis. Ir lietu
vių visuomenė buvo gana akty
vi. Varžybas gausiu būriu se
kė ir savo pagalbą plačiu mas
tu skyrė. Tuo tarpu New Yor- 
ke vis tie patys veidai mato
mi, tie patys pečiai visą dar
bą velka. Atletas

Lengvosios atletikos, plauki
mo ir lauko teniso pirmenybės 
numatomos liepos 22-23 Cleve- 
landė. Varžybas rengia lietu
viai. Vykdo — Vidurio Vaka
rų sporto apygarda ir Cleve- 
lando LSK Žaibas.

Futbolo turnyro Jata dar ne
numatyta. >

Visais pabaltiečių sportiniais 
reikalais prašoma kreiptis į 
PSF lietuvių sekcijos atstovą 
Algirdą Bielskų adresu: 1211 
Carlyon Rd., East Cleveland 
12, Ohio.

PSF Lietuvių Sekcija

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIA.USKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-8771

Jei norite dar statistikos, tai 
ji tokia: 42 geležinkelio stotys, 
153 universitetai ir — 30 di
džių gaisrų per parą ...

To milžino miesto centre bai
giamas Įrengti Olimpijos stadio
nas, kuri matome viršuje. Jis 
galės sutalpinti 100,000 žiūro
vų. Japonijos vyriausybė pa
skyrė apie 35 miL dolerių sta
dionui ir plaukymo baseinui 
įrengti bei kitiem reikalam.

Ruošos reikalus tvarko Olim
pijos komiteto vicepirmininkas 
dr. Kinichi Asano. Galima pa
tikėti, jog jis nusimano, kas 
reikia padaryti Japonijos gar
bei. Yra buvęs Olimpijos žai
dynėse Berlyne, Helsinkiuose 
(Suomijoje), Melboume (Austra
lijoje), Romoje. Prisižiūrėjo ir 
nori parodyti, ką japonai gali. 
O jie — patys geriausi pasau
lyje specialistai kitų išradimus 
pasisavinti ir savaip juos pri- 
taikyti. Kam teks 1964 metais 
būti Olimpijos žaidynėse, galės 
tuo įsitikinti.

Gi dabar šiek tiek margu
mynų!

Sena meilė nemiršta
Micheline Ostermeyer. 1948 

Olimpijos žaidynėse Londone 
laimėjo disko ir rutulio varžy
bas. Bet jos širdį laimėjo vy
riškis. Atsirado šeimos, dingo 
sportas, bet nedingo Mikalinoj 
vaidas: ji keliavo po Europą. 
Afriką ir Aziją kaip pianistė. 
Iš tų kelionių pargrįžusi, tapo 
konservatorijos mokytoja, ir 
čia jai vėl grįžo sporto meilė: 
iš savo auklėtinių ji sudarė 
krepšinio komandą. Ar pagar
sės ir šioje šakoje, jau kitas 
reikalas. Dabar jai arti 40 me
tų.

Jau išėjo

iš spaudos

RŪTOS

romanas

ŽVAIGŽDE VIRŠUM GIRIOS
ROMANAS buvo spausdinamas praeitų metų Darbininko atkarpoje ir 
nutrauktas, kad skaitytojai jau knygoje pasektų, kas atsitiko su Uogele, 
Rimgaudu, Vydu ir kitais ašuojiečiais. Tai tolimi karaliaus Mindaugo lai- 

Jtai, kada į Lietuvą žengė krikščionybė. Romane tie laikai prisikelia gra
žioje gamtoje, apipinti lietuviškų papročių ir miškų idilė*.

KNYGA TURI 376 peL Jos kaina — tik 4.00 doL Galima užsisakyti

DARBININKAS
910 WMkmghby Avesue

Brookiyn 21, New York

r SAUtĖ 
KRYŽIUOSE 
LEONARDO 
ANDRIEKAUS, O.F.M., 
religinių patriotinių eilė
raščių knyga, 208 psl., 
iliustruota dail. T. Valiaus. 
Graži poezija, gražiai iš
leista, verta įsigyti vi
siems. Kaina 3.00 doL

GARBĖ DIEVUI 
Kun. Kaz. Senkaus, senos 
ir naujos giesmės su mal
domis. Išleido Tėvai Sale
ziečiai Italijoje. Visos gies- 
fonnato, 350 puslapių, 
giesmynas tinkąs bažny- 
mės su gaidomis, mažo 
Vienintelis lietuviškas 
čioje ir namuose.
Kaina 3.00 doL 
Gaunamos Darbininko 
administracijoje, 
910 WIDoughby Avenue 
Brookiyn 21, N. Y. 
TeL: GLenmore 5-7281.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41— 40 74th St

TeL NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr<
ADVOKATAS

Brookjyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

LAIKRODININKĄ*

Auksu, Sidabras, Deimantai 
LalkrodUai

495 GRANO STREET

Liguor Store, Inc<
322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2689

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britam, Conn.
TeL BA 9*1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

•rvoklyn 11, N.Y. EV4-2J1*



tllUOS

Kun. L Jankus, Balfo reika- 
: vedėjas, skaitys paskaitą

koncertą bei šokius gegužės 6, 1 
šeštadienį, 8 vai. vak. Ueder* ' • 
kranz salėje, 6 East 87 St, J 
New York City. Meninę pro- 
gramos dalį išpildys rinktinės 
jaunimo pajėgos. Visi studen- '

ALR Katalikų Federacijos New tai, alumnai ir jų bičiuliai yra 
Yorko - New Jersey apskr. su
sirinkime gegužės 5, penktadie
nį, 8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje. Susirinkime bus prisi
minta šv. Juozapo, darbininkų 
globėjo, šventė.

Prof. J. Brazaitis, Darbinin
ko redaktorius, skaitys paskai
tą Putnam, Conn., ateitininkų 
šventėje gegužės 7 d. Į šventę 
iš New Yorko vyksta būrys ' 
studentų ir moksleivių. Putna- 
mo ateitininkės kasmet savo 
šventę labai rūpestingai paruo
šia ir jaukiai praveda, todėl su
silaukia daug svečių iš plačios 
apylinkės.

K. Ostrausko "Kanarėlės" 
spektaklis iš gegužės 6 nuke
liamas į gegužės 20. Spektaklis 
bus toj pačioj vietoj.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus susirinki
mas šaukiamas gegužės 7 d., po 
11 vai. mišių Apreiškimo par. 
salėje Brooklyne. Bus svarsto
mi aktualūs sąjungos reikalai. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Moterų Sąjungos 24 kuopos 
mišios ir bendra komunija bus 
gegužės 7, sekmadienį, 9 vai. 
ryto, Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioje. Mišios bus at
našaujamos už gyvas ir miru
sias nares. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Spalvotas filmas iš lietuvių 
veiklos bus rodomas gegužės 7, 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet, 
Apreiškimo par. salėje. Filme 
rodoma lietuvių sporto šventė 
Chicagoje, 1953, lietuvių krep
šininkų išvyka į Pietų Ameriką, 
lietuviai pasaulinėje parodoje 
Chicagoje 1959 metais, Dariaus 
ir Girėno bakūžė Brockton, 
Mass., Jack Sharkey, lietuvio 
pasaulio bokso čempijono 
gyvenimas ir kt. Filmo parody- 

v mu rūpinasi vyčių *41 kuopa.

.maloniai kviečiami atsilankyti, j 
... "Čigonę" vakaras su čigo- j 
niška muzika, šokiais ir papro
čiais. Rengia New Jersey Lie- | 
tuvių Studentų Draugija gegu
žės 6 d. 8 v. v. Sopulingosios j 
Dievo Motinos parapijos salė- | 
je — 136 Davis Avė., Kearny, | 
N. J. Lietuviškasis jaunimas 1 
yra kviečiamas gausiai dalyvau- • 
ti, nes bus linksma ir smagu. j

Skautams remti organizaci
jos susirinkimas įvyks gegužės 
7 d. 12:30 vai. Apreiškimo par. 1 
mokykloje. Bus renkama val
dyba ir aptarta skautų rėmi
mo reikalai. Skautų tėvus ir no- 

. rinčius dalyvauti skautų rėmi
mo darbuose nuoširdžiai kvie
čiama tame susirinkime daly- : 
vauti.

Ryty rinkiminės apygardos j 
kandidatų į LB Tarybą susirin
kimas įvyko balandžio 22 d. 5 . 
v. Balfo patalpose Brooklyne. 
Pirmininkavo J. Šlepetys, se
kretoriavo Br. Kulys. Diskusi
jose dalyvavo: V. Dilis, S. Dzi- 
kas, S. Kontrimas, B. Kulys, 
K. Norvilą, D. Penikas, J. Šle
petys, A. Trečiokas, V. Vaitie
kūnas. Aptarti rinkiminės in
formacijos reikalai ir priimtas 
apygardos kandidatų atsišauki
mas į visuomenę.

Dr. Vyt. Vygantas gegužės 
4-7 dienomis dalyvaus Ameri
kos katalikų vyrų suvažiavime 
(NCCM) Pittsburghe. Suvažiavi
me jis atstovaus ALR Katalikų 
Federacijos centro valdybą.

DARBININKO 
NAUJI SKAITYTOJAI

Šiomis dienomis Darbininko 
administracija susilaukė naujų 
skaitytojų, kurie papildė miru
sius arba negalinčius dėl se
natvės laikraščio skaityti. Nau
jai užsisakė: M. Grincevičius, 
E&abeth, N. J., S. Jankauskas, 
Brooklyn, N.. Y., H. Mineika, 
Trenton, N. J., A. Slavinskas, 
Riverside, Conn., J. Kasauskas, 
Linden, N. J., ir J. Boley, New 
York, N. Y.

Sveikindami naujuosius skai
tytojus kartu pranešame, kad 
Darbininkas ir toliau yra pa
pigintas naujai užsisakant arba 
kitam užsakant. Iki šių metų 
pabaigos tik 3 dol. šiems ir 
1962 metams 8 dol. Vieneriems 
metams (12 mėn.) 5 dol.

Darbininko Administracija

SKAUTAI muzikantai skautų vakare Brooklyne.

BALFO ŽINIOS
Nuotr. O. Peniko.

Balfo direktorių suvažiavi
mas šaukiamas gegužės 6 Bal
fo centro patalpose. Bus svars
tomi bendrieji lietuvių šalpos 
reikalai, o ypač papildomo JAV 
maisto gavimas Vokietijoje li
kusiems tremtiniams.

Austrijos parlamentas balan
džio 14 priėmė įstatymą, ku
riuo sudaromas 6 mil. dol. fon
das atlyginti nukertėjusiems 
nuo nacių 1938-45, jei kas dėl 
rasės, religijos ar politinių įsi-

Lietuvą beveik neįmanoma vais
tų pasiųsti.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikaly Vedėjas

Kunigy Vienybės New Yor- 
ko - New Jersey provincijos 
susirinkime balandžio 27, tėvų 
pranciškonų vienuolyne, kun. 
St. Raila, provincijos valdybos 
sekretorius, referavo jaunimo 
organizacijų koordinuoto darbo 
planą. Kunigų vienybės valdy
ba, kuriai šiais metais pirmi
ninkauja Apreiškimo par. kle
bonas kun. N. Pakalnis, daug 
dėmesio skiria jaunimo proble
mom. Trijuose susirinkimuose 
buvo svarstomi atskirų jauni
mo organizacijų reikalai, šia
me susirinkime diskutuota jau
nimo organizacijų koordinuota 
veikla. Apsvarstytos galimybės 
įkurti Jaunimo Centrą»New Yor 
ke. Iki bus galima padaryti ga
lutinį sprendimą, iki kito su
sirinkimo, kuris numatytas ge
gužės 25, nutarta išsiaiškinti 
kai kuriuos klausimus su pa
rapijų klebonais ir organizaci
jų vadovybėmis.

tikinimų prarado visą ar dalį 
savo turto Austrijoje. Nuken
tėjusieji (nesvarbu, kur jie da
bar gyvena) gali paduoti pa
reiškimus artimiausiam Austri
jos konsulatui. Ten pat gauna
mi ir pareiškimo blankai. Aus
trijos konsulatai yra beveik 
kiekvienam diesniam JAV mies
te (New Yorke, Chicagoje, De
troite, S. Francisco, Los Ange
les, Clevelande, Bostone, Seat- 
le). Austrijos ambasada yra 
2343 Massachusetts Avė.- Wa- 
shington, D. C.

Balfo Centro Valdyba nuta
rė ir šiemet kreiptis į Balfo 
skyrius ir prašyti, kad jie ak
tyviai dalyvautų ar patys reng
tų Birželio minėjimą. Dabar di
džioji Balfo lėšų dalis skiria-, 
ma Sibiro tremtiniams remti, 
tad ir skyriai prašys ir orga
nizuos lėšas tam tikslui Birže
lio minėjimų proga.

Lenkijos lietuviai pradėjo 
siųsti i JAV nevykusius recep- .. , . , , .
tus vaistams. Kai kūne recep
tai tiesiog suklastoti, kiti išra
šomi nenormaliai dideliems kie
kiams, kitų receptų daktaro 
parašo vietoje dedamas dantis^ 
tės štampas (ir šiais metais 
Balfe gauta tos dantistės nevy
kusių receptų per 40). Individu 
alių siuntinukų siuntėjai ture 
tų gerai apsižiūrėti prieš siųs 
darni vaistus Lenkijos lietu 
viams. Baltas vaistus Lenkijon 
tebesiunčia kaip ir seniau, tik į

VVESTFIELD, MASS.

Simonas Melešius. mirė kovo .
3. Velionis buvo kilęs iš Vil
niaus, krašto, nuliūdime paliko 
žmoną, 4 sūnus ir vieną duk
terį, anūkus. Vienas sūnus yra 
kunigas Juozas 
ler).

Velionis ilgus 
veno, priklausė 
parapijai,

Melešius (Mil-

metus čia gy- 
šv. Kazimiero 

buvo kolektorium, 
vienintelės šv. Kazimiero drau
gijos narys ir ilgametis proto
kolo sekretorius, ilgametis Dar
bininko skaitytojas.

Sūnus kunigas* aukojo gedu
lingas mišias ir palydėjo į ka
pines.

Tariame nuoširdų padėkos 
žodį visiems, kurie aukojo mi
šias, "gėles; dėkojame visiems 
kunigams, palydėjusiems į ka
pines, karsto nešėjams; dėkoja
me visiems, paguodusiems mus

| > Gegužinės pamaldos šv. Pet- 
| ro bažnyčioje bus kasdien va

karais 7:30 vai., o sekmadie- 
niais 2:30 vai. popiet.

Rodys paveikslus gegužės 
3 d. 8 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos salėje po bažnyčia iš 
viešojo lietuvių veikimo Ameri
koje. Įėjimo bilietas tik 50 c.

Moterų ir . merginų klubo su
sirinkimas bus gegužės 4 d. 7:3 
vai. vak. šv. Petro par. salėje 
prie E. 7-tos gatvės.

Kultūros klubo susirinkime 
balandžio 22, dalyvaujant apie. 
50 asmenų, A. Mažiulis skaitė 
valandą trukusia paskaitą apie 
mūsų dienų pažiūras į religi
jos kilmę. E tikrųjų apžvelgė 
tiktai 19-to a. pabaigos ir 20- 
to a. pradžios įvairias religi
jos kilmės aiškinimo pakraipas, 
kurioms bendras yra ateistinis 
nusiteikimas: nepripažinti aukš
tesnės už žmogų būtybės ir lai
kyti religijos klausimą, nepri
klausantį moksliniams tyrinėji
mams. Paskutiniais laikais į re
ligijos klausimą žiūrima objek
tyviau ir su teistiniu nusiteiki
mu. Prieinama Evados, kad nė
ra tautos be šiokio ar tokio ti
kėjimo; tad ir tikėjimas nėra 
šiaip sau kieno “Emislas” o 
glūdįs žmoguje, kaip išskirtina 
jo žymė. Autorius nelietė ap
reikštosios religijos klausimo. 
Tai buvo etnologinė, ne teolo
ginė paskaita. Susirinkimą pra
vedė klubo pirm. dr. J. Gim
butas.

Reda Lendraitytė, baigusi 
biologijos mokslus, balandžio 
29 susituokė su Gintu Simo
naičiu E Hartfordo, baigusiu 
matematiką. Sutuoktuvės buvo 
šv. Petro bažnyčioje, vaišės— 
lietuvių piliečių klubo salėje.

Alto skyriaus valdybą 1961 
metam sudaro: pirm. adv. A. 
Jankauskas - Young, vicepirm. 
Ed. Cibas, sekr. V. Bajerčius, 
ižd. P. Brazaitis, iždo globėjai

Sgircia — A. Andrulionis ir St. Jaku-

Motery Sąungos 29 kuopos 
užprašytos mišios bus gegužės 
7, sekmadienį, 8 vai., Apreiš
kimo par. bažnyčioe. Po mišių 
parapijos salėje bus komuni
jos pusryčiai. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti.

Julius Jodelė, Los Angeles, 
Calif., Alto pirmininkas,. tarny
bos reikalais skrisdamas iš Bos
tono į Torontą, buvo sustojęs 
New Yorke ir ta proga aplan
kė Darbininko redakciją. Jis 
dirba vienoje didelėje firmoje 
Los Angeles, Calif., kosminės 
erdvės tyrinėjimo srityje.

Apiplėšė Rudžiūny kepyklą. 
Naktį iš balandžio 26 į 27, pik
tadariai apiplėšė Rudžiūnų ka- 
pyklą 40 Stagg St., Brooklyne. 

| Išnešė prekių už apie 600 dol. 
t vertės.

TEOFILIUS 
MATULIONIS

70 m. amžiaus, gyvenęs 
Thames St. Brooklyn, N.

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIO
balandžio 27. Palaidotas iš

rengiamas Paliko liūdinčią žmoną Ur
šulę ir sūnų Vytautą su 
žmona bei kitas gimines 
Lietuvoje.

St. Subatkevičienei,' naujai 
tuntininkei, Bostono tunto va
dovybė buvo perduota balan
džio 22 skautų ir skaučių ben
droje sueigoje tautininkų na
muose.

A. Namasky lietuvių piliečių 
. draugijos susirinkime balandžio 

20 išrinktas nauju šios drau
gijos direktorium.

Onos Ivažkienės tautinių šo
kių grupei lietuvių piliečių 
draugija paskyrė 300 dol. ke
lionei į Washingtoną. Lietuviai 
šokėjai dalyvaus iškilmėse, ku
rios ruošiamos ryšium su vals
tybės departamento naujų rū
mų atidarymu, kuriam data nu
matoma birželio 6 arba 13.

šv. Petro parapija gegužės 
14 d. 5 vai. popiet Liet, pilie
čių draugijos* salėje ruošia pa
rapijos metinį banketą. Rengi
mo komiteto susirinkimas bus 
gegužės 2, 8 vai. vak. parapijos 
salėje.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje mi
šių palaidoti:

Ona Natkienė (balandžio 19), 
68 m. Velionė gyveno 87 Bax- 
ter St Nuliūdime paliko dukte
rį, du sūnus ir seserį. Palaido
ta N. Kalvarijos kapinėse.

WAGNER THEATER

Ur0oklyn-RW«ewood; tel. VA 1-2613

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS NAUJOJE SALĖJE 
368 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1. Solistė STASE DAUGELIENE • 2. Baleto šokėjos: LORITA, SHARLEN ir LYNE MANEIKYTES • 3. 
Suomių tautiniai šokiai; vedėjas REINO J. MARTIN • 4. Lietuvių tautiniai šokiai, šoksimi ir Washingtone; 
vedėja ONA IVASKIENC • 5. Staigmenos, deklamacijos ir kt šokiams grieš geras orkestras. Veiks bufetas.

Savo atsUankyma parausite Bbstono jaunimą, kuris šiemet gegužės mėn. 
atstovaus Amerikos lietuviams daugybės tautą pasirodyme Washingtone. 
Atvykite visa šeima. — Vaikams bus sąlygos atskirai pasilinksminti.

Įėjimas — 1 doleris

Penktatfienj, gegutės 5, iki —-

šiam laidotuvių direktoriui 
Alb. Baltrūnui už gražų pp- 
tarnavimą, už užprašytas

užuojeutM skausmo valan
doje.

Liūdinti žmona ir

Didelės įtampos spalvota filmą iH 
romantizmo laikų

MDER SCHAEFER VOM 
TRUTZBERG”

Vaidina: H. Bruehl, H. von Borsedy, 
F. Kinz, K. Skraup A. Hauff ir kt.

Priedinė filmą:

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

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

#
LAISVES VARPAS 

ved. P. V:t£n*s
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 . kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

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

#
VYČIŲ PROGRAMA , 

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Peniu..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

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

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA 
Direktorius 

Jokūbas J. Stukas 
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 

New York, N. Y.
šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

TeL: Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsanniotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalu Vedėjas
660 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

BroofidyiL N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet Parlnray StattoB) 

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

FUNERA L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemHka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
tniauaioTnia kainomis Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale Mukite: Tel. TR tim


