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KARO. ST. WYSZYNSKIS

DAUGIAU ATSAKOMYBĖS UŽ UŽSIENIŲ POLITIKĄ 
TEKS PRISIIMTI PAČIAM EISENHOWERIU

ANGLAI PYKSTA IR GRASINA
Gegužės H, * konferen 

cija su Maskva, artėje. Tuo tar- 
Hk pu vakaru valstybių nuomonės

' vis nesuartoje*

f —KIEK JAS PASISEKĖ
KJ SUARTINTI LONDONE

Praneša, kad Amerikos, An-
10 CENTU .2^°®’ Prancūzijos, Vokietijos 
_________ specialistų pasitarimuose Lon-

iš kitų sąjungininkų. Nuomo
nės skiriasi ir dėl kariuomenės 
sumažinimo Europoje ir dėl A- 
meiikos lėktuvų skridimo aukš- 
čiau sovietu reikalaujamos 10.

1 . .. ” • ’ ’ . V ' ■ ................... _

Ar su Herteriu ateis ir nauja Amerikos politika?
PrinidentM ^senhowerh ba

landžio 18 nauju valstybės sek
retorium paskyrė buvusį JT. 
Dulles pavaduotoją Christian A. 
Herterį. Neabejojama, kad sė

ji patvirtins ir jau balan
džio 29 Herteris dalyvaus va
karų ministeriu konfereccijo-

PRAEITIS
Herterio diplomatinė veikla 
labiausiai sutapus su Europa

Karterio senelis, architektas 
iš Stuttgarto, Vokietijos, statė 
New Yorko Penktosios Avė. mi
lijonieriam kaip Vanderbilt ir 
kt. rūmus. Tėvai abudu buvo 
dailininkai ir nusikėlė į meno 
sostinę Paryžių. Ten 1895 ir gi
mė Christįan. dabartinis valsty
bės sekretorius. Kai grįžo Čhris 
tian iš Europos, parsivežė ang
lų, prancūzų ir vokiečių kalbų 
mokėjimą. Aukštuosius moks
lus ėjo New Yorke ir Harvar
de {baigė 1915).

Diplomatijoje pradėjo dirb
ti nuo mažo pareigūno Ameri
kos atstovybėje Berlyne. Karo 
metu buvo Amerikos misijos 
pirmininkas Belgijoje ir Šveica
rijoje. Taikos konferencijos me 
tu jo patarnavimais naudojosi 
Herbert Hoover, kuris 1920 par 
sitraukė Herterį į Washingtoną 
kaip sekreįąrijį. .

Nuo 1931" Herteris perejo į 
politiką —buvo išrinktas Į Ma 
sachusetts legislatūrą, joje iš-

pasitikėjimo prezidento’ akyse 
kaip turėjo Dulles. Dėt to atei
ty užsienio politikos klausimais 
bus priverstas daugiau atsako
mybės prisiimti pats preziden-

Jo

IR

tęs

Didesnio skirtumo tarp Her
terio ir Dulles pastebima jų li
nijos vykdymo technikoje. Dul-

les veikė labiausiai pats sayoas _________ ___ _______
meniniais pasikalbėjimais. Dėl 000 pėdu aukštumos 
to jis pats tiek daug keliavo.— 
Herteris to negalės ne tik dėl 
savo sveikatos, kuri jam labiau 
kliudo judėti (artritis kojose, 
reikia raudotis lazdom). Herte
ris labiau mėgsta sėdėti vietoje 
ir dirbti su kolektyvu. Tame 
kolektyve ypatingas balsas teks 
sekr. pavaduotojui Dillonui, taip 
pat sekr. pavaduotojui Murphy.

— KO ATVYKSTA I AMERIKA 
CH’JRCHILLIS?

VVinston Churchillis poros sa
vaičių eigoje atvyks pas prezi
dentą Eisenhowei į. Esą jis tu
rįs uždavinį prikalbinti prezi
dentą ir valstybės sekretorių 
baigti šaltąjį karą ir paremti 
Macmiilano planą sutarčiai su 
Chruščiovu.

—KODĖL TAIP ANGLAI NORI 
SUSITARTI SU MASKVA?
R. Drummond (NYHT) rašo, 

kad Amerikos diplomatai laiko 
Maskvos suprovokuotą Berlyno 
krizę tik priedanga kitiem Mask 
vos siekimam — Berlynas turi 
nukreipti dėmesį nuo Maskvos 
įsitvirtinimo viduriniuose ry
tuose.

Suprantama, kad jautriausi 
. v iduriniuęse rytuose interesai 

yra anglų. Jie ir nori Berlyno 
nuolaidom išgauti iš Maskvos 
ramybę viduriniuose rytuose.

Berlyno krizės " priedangoje 
Maskva 
pansiją

—KUO

Lenkijos komunistinė valdžia

^vyskupais. Valdžia tikėjosi ti
kinčiųjų paramos ūkinio gyve- 

‘ : nimo planam. Taip pat valdžia 
tikėjosi, kad kardinolas Wys- 
zynskis gaus Vatikano pripa
žinimą, kad buv. Vokietijos že
mės priklauso Lenkijai.

Po dvejų metų nuo sutarties 
valdžia pradėjo taikyti represi
jas kunigam. Jau žinia visa eile 
kunigų nuteistų. Pirmas toje ei
lėje buvo kun. Mariau Pirozys- 
ski. Jį nuteisė 2 metam už po- 
pierib pirkimą juodojoj rinko
je savo leidžiamam laikraščiui 
“Homo Da”.'Dabar praneša ir 
apie kitus nuteistuosius. 1958 
pabaigoje kun. T. Podkowa ir 
kun. J. Wojcik iš Kielcų nu
teisti po tris mėnesius už kurs
tymą parapijiečių priešintis kry- buvo 10 metų, 1939. jai pirmi 
žiaus pašalinimui iš mokyklos, ninkavo. Nuo 1942 buvo išrink 
Kun. K Mazur nuteistas 8 mė- tas kongresmanu. Nuo 1952 
nesiais ūž grasinimą neduoti iš- masachusetts gubernatorius, 
rišimo kiekvienam parapijiečiui,’ Paskutinius dvejus metus vals 
kuris priklauso prie komunistų tybės sekretoriaus pavaduoto- 
partijos. Kun. K. Biemacki nu- jas.

je Paryžiuje kaip Amerikos val
stybės sekretorius.

Nei Amerikoje nei užsieniuo
se Herterio paskyrimas nebuvo 
staigmena. To buvo laukta. Pa
skyrimas tarp Amerikos draugų 
priimtas su pasitenkinimu, 
daugiausia Anglijoje.

AR SU HERTERIU ATEIS 
NAUJA POLITIKA?

Spaudos klausimas, ar jis
Dulles politiką. Herteris šypso
damasis atsakė, kad yra daug 
laiko atsakymam Į tokius klau
simus. Tie. kurie tikisi, kad su 
Herteriu ateis nauja politika, 
nurodo, kad Herteris esąs la
biau lanksčios politikos šalinin
kas nei Dulles. Kiti, priešingai, 
aiškina. _ kad. Herteris, 
metus buvęs Dulles štabonarys 
negalės iš jo politikos išsimuš
ti. Antra vertus, jis neturi tiek

uz»it.Niv fulitikus STABAS: naujas valstybes sekr. Ch.Herter, 64 mėty pavaduo
tojas C. Douglas Dillon, 49 metų gimęs taip, pat Europoje ir baigęs tą patį Harvardą: 
pavaduotojas Robert D. "Murphy, 64 metų buvo nuolat siunčiamas tarptautinių gaisrų ge
sinti.

sustiprina ir savo eks- 
į Afriką.

ANGLAI GRASINA IR 
KO TIKISI?

t Amerikos kietumą dėl lėktu
vų visa Anglijos spauda kriti- 
juoja. Darbo partija laiko ji 
“provokaciją” reikalauja, kad 
vyriausybė imtųsi žygių ir iš
gautų iš Amer. garantijas “su
kontroliuoti generolus”. Kitaip 
grasina reikalavimu peržiūrėti 
susitarimą dėl Amerikos bažii 
Ang įjoję. .

Anglijoje daugiau 
Herterio paskyrimo, 
neparemsiąs griežto 
pasipriešinimo.

vilčių iš 
Tikisi, jis 
Vokietijos

— Kard. Spellmanas Jordani
jos karaliui Husseinui įteikė 
5.000 dol. pabėgėliam, kurie yra 
Jordanijos stovyklose. O jų te
bėra apie milijonas.

—Satelitas Discove. is II po 
kelių dienų turi grįžti į žemės 
atmosferą. Jis buvo paleistas 
balandžio 13. ir buvo skaičiuo
jama. kad išsilaikys 13 dienų. 
Bet jis pakilo mažiau, nei bu
vo manoma. Jo orbita tik 220- 
152 mylios. Jo smaigalys atsi
kabinę tik septynioliktame ra- kaištn$ ir ^^pottttka pri- 
te apie žemę. Turėjo nukristi dengti vaTdais
apie Spitcbergeną. Lig šiol ne- *
rastas.

MACMILLANAS NENORI VAIRO PALEISTI IŠ RANKŲ

teistas vieneris metus už taria
mą kurstymą parapijiečių kovo
ti su “lenkų tautine bažnyčia”. 
Kun. T. Moskal iš Stetino nu 
teistas 6 mėn. už “provokaci
nį pamokslą, kuris gali kenkti 
santykiam tarp bažnyčios ir 
valstybės”.

LENKUA, ODERIO NEISĖS 
LINIJA, VATIKANAS

Varšuvos spauda pradėjo pulti 
‘popiežių Joną XXIII

Lenkijos spauda paskelbė kai 
tinimus dabartiniam popiežiui 
Jonui XXIII — esąs jis “provo- 
kiškas" ir nepripažįstąs Lenki
jos suverenumo buvusiose Vo
kietijos žemėse.

Kardinolas IVyszynskis. prie
šingai. buvo paskelbęs, kad 
dabartinis popiežius rodo dide
lio supratimo lenkų tautiniam 
siekimam. Lenkai buvo tikėję, 
kad kardinolo Wyszynskio ap
silankymas Vatikane bus pavei
kęs pripažinti buvusių vokiškų 
vyskupijų prijungimą prie Len
kijos. Tos viltys labiausiai sus
tiprėjo po. Lenkijos egzilinės 
vyriausybės atstovo likvidavi
mo Vatikane.

Dabartinis lenkų komunistų 
nusivylimas ir propaganda prieš 
popiežių kilo iš to, kad popie
žius priėmė audiencijoje vokie
čius kunigus, kurie vadovauja 
“revizionistinėm” organizaci-

Politikoje Herteris buvo lai
komas respublikonu liberalu. 
Jis buvo šalininkas Amerikos 
internacionalizmo ir priešinin
kas izoliacionizmo. Asmeninėm 
pažintim jis draugas viceprezi
dento Nixono. Kai Stassenas no 
rėjo Herterį įsiūlyti į vicepre
zidento kandidatus, Her
teris pats parėmė Nixono kan
didatūrą. Jis artimas ir Eisen- 
howeriui. nes 1951 lankėsi pas 
Eisenhouerį Paryžiuje ir rėmė 
jo kandidatūrą Į prezid. De
mokratas Fulbright. senato už
sienių komisijos pirmininkas, 
taip pat remia Herterį. Kongre 
se Herteris esąs iš tų, kurie 
sau priešų lig šiol nesusidarė.

Lenkijos Gomulka žada pa
sidaryti ministeriu pirmininku, 
kaip ir Chruščiovas, kad galėtų 
dalyvauti ministeriu konferen
cijoje Vokietijos klausimu.

— Italijoje trys laikraščiai 
paskelbė dokumentus, kurie kai 
tina Italijos komunistų partiją 
šnipinėjus Maskvos naudai ži- 
rias apie Nato kariuomenę.

— Vokietijos diplomatai ra
do. kad Vokietija turi vetuoti 
bet kokį konfederacijos siūly
mą.

—Amerikos valstybės depar 
tamente pareikšta nusivylimo 
ir nusistebėiimo anglų spauda, 
kad ji kritikuoja Ameriką už 
skraidymą Berlyno koridoriu
je aukščiau kaip 10.000 pėdų. 
Priminė, kad taip yra skraidę 
ir anglai.,tik prieš jų skraidy
mą Sovietai nebuvo protestavę.

jom. Dabar lenkų spauda skel
bia, kad ir šis popiežius kaip 
ir Pijus XII “pasidavęs provo- 
kiškų sluoksnių spaudžiamas”.

— Meksikos lėktuvas ba
landžio 17 sprogo ore. Žuvo 
visi 26 keleiviai ir įgula. 
Tarp jų buvo ir jauniausias 
keleivis, kuriam tebuvo pus
antros valandos amžiaus — 
buvo gimęs lėktuve.

JIS NE BERLYNO SARGYBOJE. Seržantas W. Rose 
su tanką padart pradžia. Oeer Lodge kalimui paimti.

Macmillanas stengiasi ap- appeasementą. To appease- 
glostyti Amerikos, Anglijos, mento reiškiniai tai jo ęiū- 
Vokietijos tarpusavio prie- lyrpas sumažinti karines pa

jėgas Europoje. jo siū
lymas eiti iki rytų Vokieti
jos pripažinimo ir kt. Mac- 
millanas išsigynė, kad jis 
nesąs appeasemento šalinin
kas. To vardo išsigindamas, 
jis griebėsi naujo vardo sa
vo politikai pridengti — 
"pacifikacijos derybų ir pro- 
tingų siisitarimii keliu’’.

Atsiliepdamas į Anglijos 
spaudos aštrią kritiką Ame-

DVEJOPI 
PASIVIJAI

Kiek praktiškai įgalimus 
bendradarbiav'i-

Sorūetais 
kultūrinį bendradur- 
daug kalbama. Bet 

Maskva ir 
faktus sumi- 

Times vedamasis;
— Prezidentas Eisenhowe- 

ris paskelbė, kad viceprezi
dentas Nixonas skris į Mask
vą liepos mėn. atidaryti A- 
merikos tautinės parodos, 
kuri yra skirta parodyti/ a- 
merikiečio gyvenimui, dar
bui, pramogai, norint dau-

ku Itūrinis 
mas su

Apie 
bia vimą
kaip jį vykdo 
kaip Amerika, 
ni N. Y.

Anglijos min. pirm- Mac- 
millanas balandžio 18 pasa
kė anglam kalbą, kuria mė
gina apraminii amerikiečius 
bei vokiečius, nepatenkintus 
Anglijos politika, taip pat ap
raminti anglus, nepatenkintus 
Amerika.

Amerikos ir Europos 
spaudoje paskutiniu laiku 
buvo kaltinamas Macmilla- 
nas. kad jo politika veda į

Bazoka prieš

Decr Lcdge, Mont.. balan- 
■ džio 18 buvo num. t Intas 

kalinių sukilimas. trukęs
pusantros paros. Sukilę ka- 

> liniai ketvirtadienį nužudė
viršininko pavaduotoją, pa
ėmė 21 įkaitą ir grasino
juos apipilti gazolinu ir pa- 
deg.i. jei kalėjimas bus i-
mamas jėga. Šeštadienio ry
tą 6 vai. tautinės apsaugos 
kariuomenė bazoka apšaudė 

Įsi- 
kulko- 
aštriu 

minutę

buvo
o

rikai dėl jos lėktuvų skridi
mo aukščiau 10,000 pėdų 
Berlyno koridorium, Mac- 
milianas aiškino: jei šis ginu, tarpusavio pažinimo, 
klausimas nebūtų dabar iš- Sovietų spauda tuo tarpu 
kilęs, jis būtų patenkintas; pradėjo kampaniją suniekin- 
bet jeigu iškilo, tai Ameri
kos nusileidimas rodytų jos 
silpnumą ir apsunkintų de
rybų su Maskva pasisekimą, tingai sveikino Maskvos “di-

Macmillanas tikino. kad 
viršūnių konferencija 
klausimų ne | pręs; ji 
tik klausimų sprendimo 
džia.

ti tai parodai kaip propa
gandai.

— Amerikiečiai entuzias-

visų 
bus

p ra

H. TRUMANO GIMTASIS NAMAS balandžio 19 buvo paskelb- * 
tas kaip Missouri valstybės tautinis paminklas. Iškilmėse kal
bėtojai vertino Trcmaną kaip “tipingą amerikietį’'.

dįjį baletą”, .kaip ir kitus 
sovietinius artistus.

Sovietų ■ yy'rįausybe tuo 
tarpu pasmerkė Igor Mose- 
jevą už tai, kad jis taip pat 
palankiai buvo atsiliepęs' 
<pie Amerikos gyvenimą ir

Anot laikraščio, tai 
‘du pasauliai.

yra 
dvejopi ir

IŠVYKO Į EUROPĄ
Pavergtųjų Europos Tautų at- 
tovai — Korbonskis, Sidzikau 
kas, Coste — balandžio 18 
šskrido į Europą. Jie dalyvaus 
tusiaurintoje konferencijoje 
itrasbourge, kuri truks nuo ba- 
andžio 21 iki balandžio 29. 
?en pat vyksta ir Europos pa
ariamojo parlamento posė- 
Ižiai. Pavergtųjų atstovai yra 
lakviesti dalyvauti posėdžiuo- 
e bei priėmimuose. Netiesio
giai tai reikš bendradarbiavimą 
arp laisvos ir pavergtos Euro-bokštą, kuriame 

tvirtinę sukilėliai, 
svaidžiais duris, 
puolimu per vieną
pasiekė įkaitus. Sukilimo du 
vadai rasti - nusišovę bokšte. 
Buvo sužeisti du kareiviai.

RINKIMŲ RŪPESTIS
Amerikos laikraščių redakto

rių sąjungoje buvo padaryta 
anketa dėl galimų kandidatų į 
prezidentus. Jie rado, kad res
publikonuose varžysis Nixonas 
su Rockefelleriu. Tačiau nomi
nuotas bus Nixonas. Demokra
tu suminėjo kelis kandidatus to
kia pirmumo eile: Stevemonas. 
Symingtcnas. Kennedy. Johns- 
tonas. Humphrey.

■—Sovietai pasiskelbė, kad 
nuo šio penktadienio radijo 
transliacijom į Afriką skirs dvi 
gubai daugiau laiko nei lig šiol. 
Duos dusyk po pusvalandį ir 
sylų po valandą per dieną.

Nisonas taip pat į Maskvą
Viceprezidentas Nixonas. pa

vedamas prezidento, skris i 
Maskvą i parodos atidarymą. 
Tai bus liepos 25. Maskvoje Ni- 
xonas išbus 3-4 dienas. Tai bus 
neoficiali kelionė kaip ir Miko- 
jano. Keliauti Nixonui ar neke
liauti ilgai buvo svarstoma tarp 
prezidento 
valstybės

to Genovese 15 metų 
20.000 dol. Genovese jau 
metai. Jau 1955 buvo 
teista atimti jam pilietybę
ir deportuoti. Bet Italija to
kių priimti nenori taip pat. 
Su Genovese buvo 
dar kiti 14.

62 
nu

ir Dulles bei kitų 
pareigūnu.

Amerikos 
liūdna diena

psdnonią herojam

Fed. teismas^ balandžio 
dėl narkotikų prekybos 
smerkė padugnių karalių

17 
pa- 
Vi-

Teismas tą dieną ir kitą 
gangster| pričiupo — tai 67 
metų Costello už pajamų 
mokesčių nemokėjimą pa
tvirtino 5 metų kalėjimo 
sprendimą. Pilietybė ir jam 
atimta, ..ors ją buvo įsigi
jęs jau 1925

Pavergtųjų atstovai sieks, kad 
Europos patariamasis paris
tas savo nutarimuose pareikštų 
solidarumą su visais europie
čiais.

Šen. Barry Goldvvater, 
r e.s p., balandžio 17 sakėsi į- 
spėjęs prezidentą prieš ski
riant Warreną vyr. teismo 
pirmininku, kad jis nedirbęs 
teisių, srity 25 metus, nebu
vęs niekad teisėjas ir jis e-

nuteisti sąš socialistas. Goldwater 
aiškino, kad daugumas res
publikonų nesą patenkinti 
vyriausiuoju teismu (dėl jo 
palankaus komunistams į- 
statymų aiškintmok

O apie VVarreną buvo ra
šoma, kad jis esąs artimas 
prezidento draugas ir gali
mas kandidatas | preziden
tus.



AMŽINAS ŽYDAS NĖRA IŠMISLAS
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SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street
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ELEKTR. GRĄŽTAI

Chruščiovo minties rėmėjai 
Vakaruose nepaliaujamai kar-

sudaryt dėl Vakarų^ santykių 
su Maskva. Aebesono pareiš
kimai susprogdina tas ilinrij^c 
kaip lengvus balionėlius.

Achesonas betgi mato, 
įvykiai rieda taip, jog

! <s? 
ri'

Mėsinių ir galiūnų saldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Šias pažiūras įdomu sugretin 
ti su pažiūrom, kurios protar
piais pareiškiamos spaudoje a- 
napus uždangos. Tai jau'kitu 
kartu.

sirejškia brutalus antisemitiz
mas. Nei žydų tikėjimu, nei pa
pročiam nei kultūriniam pasi- 
riškimui laisvės nėra. Nėra jos 
nė satelitiniuose kraštuose.

Iš rytų Europos, Užvaldytos 
bolševikų, šiuo metu nemažai 
žydų iškeliauja Palestinon. Tik 
tokią laisvę jie turi, kad jiem 
langviau negu kitiem iškeliau
ti. Keliauja lėktuvais per Aus
triją. Austrų laikraščiai rašo, 
kad apie 170,00 žydų iš ryti
nės Europos gavo leidimą iš
sikelti Palestinon. Atvykę Aus- 
trijon, Vienon, kai kurie norė
tų pasilikti, bet tas kraštas, ka
ro ir bolševikų okupacijos* nu
alintas, ir taip turi nemažai bėg

EVergreen 7-2155

Maždaug tuo pat metu buvo 
pravesta laiškų rašymo kampa
nija, įpareigojanti kiekvieną

įspūdi, prieš imdamiesi naujos 
energingos akcijos, kaip jie pa
darė viduriniuose rytuose....

Sovietų lyderiai nori konfe
rencijai prožektorių, nes jie iš 
kalbų turi padaryti darbus.

turi 
turi

OI

Chruščiovas tikrainori baig
ti Berlyno krizę fr reikia su juo 
tiktai derėtis.

Achesonas tuo nelabai patiki 
ir pataiso: Berlyno krizė yra tik 
priemonė; Maskva visai nenori 
baigti ofenzyvos prieš Berlyną; 
Maskva nori privesti ją iki lai
mėjimo. Konferencijoje, kurios 
Maskva siekia, —aiškina toliau 
Achesonas, — Maskva nesiren
gia būti sukalbama ir nuolan
ki; ji to laukia tik iš Vakarų.

AMERIKOS IR ANGLIJOS 
SKAIČIAI

sies tautas nuo jas remiančių dangstykim skambiais žodžiais 
Vakarų. O gal būt, sako Aehe--slepiamos teisybės.
eonas, jie nori, to paties kaip 
Ženevoje 1955 —- sudaryti ato-

------ ChrušSovas pasakė, Macmil-lydžio, geros valios, saugumo 
lanas pritarė ir visas choras 
spaudoje kartoja:

tik viršūnių konferencijo ga
li išspręsti įtampą dėl Berlyno..

Tuo autoritetingu tvirtinimu 
lyg reiktų tikėti. Bet Adieso
nas juo nepatiki ir primena, 
kad Berlyno krizė jau nebe pir
ma. Viena iš Maskvos suprovo
kuotų Berlyno krizių buvo .1948 
Berlyno blokada. Krizė pasibai
gė tuo, kad Maskva blokadą at
šaukė 1949. Achesonas prime
na, kad

tai Berlyno blokadai baigti 
nereikėjo jokios viršūnių konto 
rencijos.

Kas būtų laimėta tokiu “sta-* 
bilizavimu”, Achesonas vH rodo"; 
faktais. Jis primena, kokių vii- j 
čių buvo 1937, kada Anglijos 
Chamberiainas rengėsi nuolai
dom | Miuncheną pas. Hitlerį. 
Tuo metu the London Obser- 
ver rašė: liko dvi išeitys.* pri
pažinti naują jėgų balan
są ir derėtis. Pirma išeitis reiš- . 
kianti karo riziką. Tad Cham
beriainas pasirinko antrą, ku
ri, anot ano meto koresponden- * 
to, reiškiant taiką mažiausia 
vienai generacijai.

Iš tikrųjų tas “vienos genera
cijos” taikos laikas sutrumpėjo 
iki vienerių metų. Tiek vertos 
ir dabar taikos šalininkų viltys.

Achesonas ragina nepadary
ti bent vienos klaidos —

nesuardyti vakarų Europoje 
apsigynimo priemonių. Maskvos 
sudarytas ineidMtas dėl Berly
no ir riekia lobiausiai padaryti 
bot kokį Vakarų pasipriešinimą 
neįmanomą. ftūMtida Šoje sri-

Aiduose Nr. 3 Vincas Trum
pa str. “Kartos problema san
tykių su kraštu perspektyvoje” 
svarsto ir klausimą: “ar verta 
ir ar yra galimybės B viso pa
laikyti bet kokius santykius 
tarp emigrantinės visuomenės 
ir okupuotos Lietuvos”. Rašo: 

“Ilgą laiką pati Lietuvos oku
pacinė valdžia pasirūpino, kad 
būtų nupjautas visoks ryšys 
tarp krašto ir po svetimas pa
danges išsiblaškiusių lietuvių, 
'čia pat reikia pridurti, kad Lie
tuva buvo bene labiausiai izo
liuota sala visoje Sovietų Są
jungoje. Mes tada reiškėme pa
sipiktinimą dėl taip hermetiš
kai uždarytos nuo viso pasau- 

Eisenhoweris tokiai iliuzijai lio Lietuvos ir stengėmės tą ge
ležinę uždangą kokiu nors bū

tas turtas, kuris ten be galo rei 
kalingas ir
lankią dirvą. Rėdoėtų tam tik
rų organizuot^ pastangų ne tik 
tokiam turtui gaminti, bet ir 
tam, ką jau turime, perkelti į 
aną pusę.... Gal reikėtų galvo
ti ir apie tam tikro Reader’s 
Digest ar net žurnalo išleidimą 
specialiai tam reikalui”. Gal 
ir emigracijoje esančių lietuvių 
muzikų kūriniai ten galėtų bū
ti atliekami....

“Maždaug nuo 1955-56 m. 
situacija ėmė keistis. Ne tik už
danga buvo gerokai pakelta, 
bet atsirado tam tikrų pastan- rašyti užsienyje gyvenantiem 
gų iš okupacinių organų pusės lietuviam. Pastaruoju metu i- 
skatinti kultūrinių ryšių palai- mama organizuoti net draugi- 
kymą su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais. 1957 m. rudenį “Tie
sa” atspausdino vedamąjį, ku-

Anglija vadina savo biudžetą 
subalansuotu, nors skaičiuo
jant pagal Amerikos biudžeto 
knygas, ji turi iš tikrųjų 2 mi
lijardu deficito. Visas Anglijos 
biudžetas siekia 18 milijardų. 
Jeigu Anglijos biudžetas būtų 
tokio didumo kaip Amerikos, 
tai jos deficitas būtų 8 milijar-

juostos, kuri neša mus j viršū
nių konferenciją“.
* Kas daryti? Prieš einant į to
kią konferenciją Achesonas ma
to vieną pirmų pirmiausią už
davinį — “būkime garbingi pa
tys prieš save”. Tai reiškia: ne-

me tarp kita ko rašė: “Vis dau
giau atsiranda kūrybinės inte
ligentijos atstovų, kurie patys 
gyvendami užsienyje stengiasi, 
kad jų kūriniai pasiektų Lie
tuvos darbo žmones. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės yra, bu
vo ir bus budrūs savo priešams 
ir visuomet mokės suprasti bet 
kokią klastą. Bet jie yra įsiti
kinę, jog kiekvienas patriotinis 
lietuvių kūrinys, kur jis bebū
tų sukurtas, priklauso lietuvių 
tautai Ir kiekvieną nuoširdų 
mėginimą bendradarbiauti kul
tūros srityje jie visuomet pasi
ryžę paremti ir sveikinti”. Pa
našiai kalbėjo ir Sniečkus X 
Lietuvos kompartijos suvažia-

tinė visuomenė galėtų duoti 
kraštui. “Be abejo, čia nepra
eis jokia propagandinė litera
tūra. Tik tikras menas, tikra 
literatūra, tikras mokslas yra

Per 10 mėtų ūkinės paramos 
išdalyta 41 milijardas. Be to, 
dar eina ir karinė pagalba. Jos 
per 12 metų duota 23 milijar
dai. Iš pastarosios pagalbos mai 
tinasi ir 9000 jos vykdytojų.

Valstybės biudžetas buvo su 
balansuotas per paskutinius 27 
metus tik 5 kartus. Valstybė 
eina į skolas. Skola išaugo iki 
283 milijardų. Už ją reikia mo
kėti palūkanas po 6 proc. Tai 
sudaro metam 2 milijardus. 
Taigi palūkanos drauge su pa
rama užsieniui sudaro metam' 
7 milijardus, arba 20 proc. val
stybei sumokamų asmens pa
jamų mokesčių.

Paramos kritikai labiausiai 
nurodo argumentą, kad para
ma be atodairos nei pakelia 

. krašto nei padaro jo Amerikos 
draugais.

šaltkalvis Marijonas Emel- 
jan trejis metus išdirbo žemės 
ūkio mašinų dirbtuvėje “Nery
je”. Profesinė sąjunga nutarė, 
nutarimą fabriko administraci
ja patvirtino, kad šaltkalviui tu
ri būti duotas kambarys Link
smosios gatvėje Nr. 5.

Emeljan gavo — kambarys 
gražus ir didelis. Įsikėlė su vi
sa šeima. Tik džiaugėsi neilgai. 
Po dviejų mėnesių fabriko di
rektoriaus pavaduotojas Subi- 
čius pasišaukė Emeljaną ir lie
pė tuojau iš kambario išsikrau
styti. ‘Jei neišsikraustysi, pa- 
šalinsim iš tarnybos — suma- 
žinsim etatus”. Pasirodė, kad 
Emeljaną įkraustė į kambarį be 
rajono vykdomojo komiteto pri 
tarimo. Vykdomasis komitetas, 
gavęs namo gyventojų sąrašą, 
Emeljano nepatvirtino, nes E- 
meljanas įregistruotas ne Nau
jojoj Vilnioj bet Loznininkų 
kaime.

nepasiduoda.
Jis žino, kad Maskvai konfe- du pramušti, 

rencija nėra tik derybos, nėra 
tik ginčai; konferencija Mask
vai yra jau veiksmas naujiem 
laimėjimam. Achesonas mano, 
kad Sovietai, gal būt, siekia pa
čia konferencija sukiršinti są
jungininkus; įkalti kylį tarp at
skiros valstybės vyriausybės ir 
visuomenės; sukiršinti atsiliku-

"Uetatunm" (flexiMHy ir 
<4- —-B---A* •-■■■-*- **----------------
f -- ------ Msrovi m f Aii, yra

puMcūs žodžiai, bet “jeigu mes 
tikrai galvojam apie *atritrau- 
lrimąw; jei mes galvojam apie

pramenu painpimui jOviffy 
siekimo "stabiEzuot padėtį ry
tų Europoje", tai būtų daug ge
riau, kad būtume atviri prieš 
savo pačius".

Achesonas su taiklia ironija 
atsiliepia apie tą “stabilizavimą 
palaipsniui”, apie “įšaldymą”, 
kurrttoš ėmė siūlyti Vakarų po- 
litikai. Pritarimas tiem žodžiam, 
— mano Achesonas, — rakštų 
kad Vakarai priimtų neribotą 
Sovietų dominavimą Ir jį garan
tuotų, sutikdami su karihty jė- 
gų status ųuo nuo rytinės Len- ty je reikštų katastrofą 
kijo* iki — gal būt, net imti- gia Aehesomtt.

Vilniaus šaltkalvis gavo Emeljanas nebuvo įrašytas tik 
kambarį dėl to, kad nagalėjo joje gauti

Kaip Vilniuje einasi žmo- kambario — gyveno kaime, o 
nėm su butais ar kambariais, dirbo Naujosios Vilnios fabrike 
Sovetskaja Litva pasakoja to- Jis dalyvavo statyboje to na- 
kią istoriją. mo, kuriame jam žadėjo kam

barį ir. iš kurio dabar meta.... 
Ar išmetė ar pliko, laikraštis 
nepraneša, nes klausimas dar 
nebaigtas.

Vėl "stribai" atgaivinti?
Sovietų Sąjungos partijos cen- 

tro ta-
ryba paskelbė Įsakymą “apie ■ g 
darbo žmonių dalyvavimą kraš- H Į 
to viešosios tvarkos apsaugoje“. g 
Ką tai reiškia praktiškai, in- H g 
formuoja Sovetskaja Litva apie 1 
to Įsakymo vykdymą Kaune. | |

Kauno komjaunimas sudarė TILTAS i IZRAELI. Pr® vieną Austrijos sostinę, žydai skrenda j Pa- 
dvi grupes, kuriose bendrai da- tęstiną.
lyvavo 500 komjaunuolių. Tos 
grupės surengė medžioklę.
Lankėsi klubuose, vidurinių 
mokyklų salėse, kuriose buvo 
surengtos pramogos; lankėsi 
restoranuose, bufetuose. Lan
kytojai rado, kad maisto krau
tuvėje Nr. 140, Žaliakalnyje, 
parduodama degtinė išgertinai; 
valgykloje Nr. 41, krautuvėse 
Nr. 12, 50 ir 78 pirkėjai davė 
mažesnį svorį. Esą nusikaltėliai 
patraukti atsakomybėn.

Komjaunimo patrulis sulaikė 
“ardžiusius viešąją tvarką” Vy
tautą Kuzmą, mėsos kombina
to darbininką, J. Grigą, Metalo 
fabriko darbininką. V. Ališaus
ką, neturintį pastovaus darbo, 
ir kt.

Kas yra Vilniaus universiteto 
bibliotekos direktorius?

Sovetskaja Litva rašo, kad 
Vilniuje esą dabar apie 130 bib
liotekų. Vilniaus universiteto 
bibliotkos direktorius vadinasi 
Vladimirov..

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 94534 
(po 8 vai. vufc.)

tauta nębuvo ir nė
ra taip vaikoma po visą žemės 
rutulį, kaip žydai nuo 70 metų, 
kai Romos imperatorius Titas, 
Vespasiano sūnus, sugriovė Je
ruzalę ir žydus išblaškė, jie te- 
besiblaško po visus kraštus. 
Sunku būtų rasti kraštą ar 
bent dįdesnį miestą, kur šian
dien žydų nebūtų.

Bet, rodos, ir gerai įsikuria, 
giliai įleidžia šaknis, o žiūrėk — 
užeina kokios nelaimės ir vėl 
genami arba net masiškai žu
domi, kaip hitlerinėje Vokieti
joje.

O tačiau ir bolševikinė sant
varka žydam pasirodė nepalan
ki. Sovietų sąjungoje tyliai pa-

Viršūnių konferencija gali 
būti privati, vadinas, ne vieša, 
be propagandos.... Tokiais pa
drąsinimais nori paveikti Ame
riką Chruščiovo talkininkai Va^ 
karuose.

iMtoiuU W metų

Ss refiadaūja Sū Ba^jar^ą. 
Kongrese ir spaudoje te partn 
m tebimiiui sūsilaūkė nema
žos kritikos. Ne tidt pats pa- 
ramos principas. Prieš paramą 
niekas nepasisako. Bet pasisa
ko prieš ligšiolinį paramos da
vimo būdą.

Atstovų Rūmų užsienių rei
kalų komisijoje kilo pareiški
mų, kad paramos programa e- 
santi ant “nesveikų pagrindų”. 
Pasiūlyta paramos sumą suma
žinti iki 2 milijardų ir paramos 
neduoti tom vyriausybėm, ku
rios teisiogiai ar netiesiogiai 
yra prešingos Amerikos “kon
stitucinėm idėjom” (tarp tokių 
būtų tada komunistiniai kraš
tai kaip Jugoslavija, Lenkija).

Iš komisijos raporto aiškėja, 
kokis milžiniškas aparatas gy
vena iš tos paramos kaip tar
nautojai, kaip paramos vykdy
tojai. 1948 tarnautojų tai para
mai vykdyti buvo 450. Per 10 
metų vykdytojų štabas išaugo 
iki 12,000.

ELEKTROS MOTORAI DULKIŲ SIURBLIAI
VANDENS POMPOS ELEKTR. VĖSINTUVAI
ORO KOMPRESORIAI

Tada pradėjo veikti Emelja
nas — vaikščioti po įstaigas. 
Miesto vykdomajame komitete 
jam pareiškė: ‘Jūsų skundas 
pasiųstas rajono komisijai 
peržiūrėti. Naujosios Vilnios ra
jono vykdomojo komiteto pir
mininkas atsakė trumpai: “Iš- 
sikraustykite, keisti negalim”.

Fabriko direkcija kreipėsi į 
teismą, kad Emeljaną iškraus- 
tyty-

Naujosios Vilnios teismas 
nusprendė: “Ieškinį apie Emel
jano iškraustymą atmesti trūk
stant teisėto pagrindo'’.

Bet fabriko ir rajono val
dytojai teismo sprendimo ne
norėjo klausyti. Jie reikalavo ir 
toliau išsikraustyti. Emeljanas 
vėl vaikščiojo po įstaigas. įro- 

Toliau svarsto, ką emigran- dinėdamas, kad jis turi teisę pa 
silikti.

Laikraščio korespondentas 
paaiškina: O juk Naujoji Vil
nia tik pereitais metais įjung
ta į sostinę. Naujojoj Vilnioj

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET,

Anglija apsaugos reikalam 
skiria 30 proc. išlaidų, Amerika 
arti 60 proc.

Anglijos biudžetas gerovės 
reikalama skiria apie 45 proc. 
biudžeto; daug daugiau nei ap
saugos reikalam. Amerikoje 
priešingai.

Anglija mokesčius šiemet nu
matė sumažinti. Amerika—ne. 
Tačiau Anglijos mokesčiai vis 
tiek lieka daug aukštesni nei 
Amerikos. Pažymėtina tik, kad 
anglas už tuos mokesčius 
daugiau nei Amerikoje — 
nemokamą gydymą ir kt.

Kita aktyvistų grupė sulaikė T* 
spekuliantus kino bilietais ; 
Petrą Jankauską, Romą Bfelskį, - : 
Mariją Trofimovą. Jie bus nu- : 
bausti, — skelbia laikraštis. 
Dėsto laikraštis ir toliau kont- ; 
jaunimo panašius žygius.

Atrodo, kad komjaunimui 
duotos panašios teisės kaip se
niau “istrebiteliam”, fanonių va : 
dinamiem tiesiog 
Tie stribai turėjo padėti sovie
tam kovoti su partizanes ir iš
reikalauti iš žmonių pyliavas.

Dabar komjaunimui pavesta 
sekti žmones ir juos suiminė
ti. vadinas, eiti viešosios ir slap
tosios policijos pareigas.

“Suprantama, kad tokia kon
centruota akcija negali nesukel
ti įtarimo, juoba, kad yra ne
maža faktų, kad toji akcija nė
ra nuoširdi Kaip kitaip būtų 
gatitoa paaiškinti nors ir toks 
cenzūros elgesys kaip konfis
kavimas siunčiamos iš čia vai
kam literatūros, nors toje lite
ratūroje nėra jokios antisovie- 
tinės propagandos. Nėra taip 
pat jokia paslaptis, kad taramų 
ryšių palaikymo akciją diktuo
ja ir kontroliuoja Maskva. Ta
čiau kas gauna laiškų iš Lietu
vos, tas turės taip pat sutikti, 
kad ten yra ir daug nuoširdaus 
trosnno' susssibku su tqsie- 
niu ir ypač su užsienyje gyven. 
lietuviais. Tėn yra taip pat daug 
nuoširdaus troškimo sekti už
sienio idėjinį, kultūrinį, kasdie
ninį gyvenimą. Faktas, kad net 
kolūkiniame kaime nepapras
tai greitai plinta rock ‘n’ roll 
ir jazzo muzika, liudija ne apie 
kokią nors Kremliaus klastą, 
bet apie žmonių pastangą išei
ti iš uždaro katilo atmosferos. 
Tai ypačiai ryšku studijuojan
čio jaunimo gretose.

“Nedrįsdamas kategoriškai 
šiuo klausimu pasisakyti, aš vis 
dėlto būčiau nuomonės,, kad 
būtų nelogiška iš savo pusės 
apsistatyti geležinę užtvarą, 
prieš kurią mes ilgai kovojome, 
kai ji buvo pastatyta iš sovietų 
pusės. Iš antros pusės, tai liu
dytų mūsų nepasitikėjimą pa
čiais savimi ir laisvės reikalu”.



THE WP»K«» (T*tte ' «y FRANCISCAN FATHERS
Eina MM m» metų. *51 AMERIKĄ, LDS 
OMANĄ DARBININKĄ LIETUVIŲ ŽINIAS 

Smad-diaas piatSĮS paid « Brealdyn Pešt OMca 

. SUMCRlPTIOtt RATE*

Forrtfl*

LMKratti «rar*» REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUŽIEDĖLIS 
StHUpMhM ir in»rmn«rt»nrljM rudakeiJi toto ttvo ■notKIra. NeoaudoU atralps- 

8M190MI 9f" 9*4MŠmI aaribarianB prrtK Pavarde partradyti straipsniai nsM* 
Uitai lirsiiirls radsbrijns aaasątia| Ut «MMrni turtai Ir kalte redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: M Wm<Ni0kby *Wh BrooMyn M. N. Y.

oi, uNN.^gaĮt....... J .

Valstybe, kurioje saulė nesileido
hpMilią valdant Karoliui V, nė minėti, žmones apėmė siau- 

1519-1556, buvo sakoma, kad 
jo karalystėje saulė nenusilei
džianti. Tam posakiui davė pa
grindą didieji ispanų užkariavi
mai. Jie perskrodė Atlantą ir 
abu Amerikos žemynus ligi pa
ties Pacifiko. Karolis V, dar 
valdė didžiąją dalį Europos, 
siekdamas Lietuvos ir Lenkijos 
sienų.

Bet nė vienoje-Europos vals- 
stybėje, kuri kada nors buvo 
pasiekusi didesnio garso, saulė 
taip greitai neaptemo, kaip Is
panijoje. Ispanai neįstengė kiek 
ilgiau išlaikyti užkariautų kraš
tų nei tiek jais pasinaudoti, 
kiek tai padarė vėliau Anglija. 
Apję anglų^ kolonijas ir domi- 
nijas būtų didesnis pagrindas 
sakyti, kad Didžioje Britanijo
je saulė nenusileidžianti. Bet 
šiandien trupa ir anglų galybė, 
besitraukdama į savo salas.

tas išvydus, ką daro tie 
dies gynėjai”, kurie prieš 
viešuose mitinguose kalbėjo 
apie laisvę, lygybę ir 

Kai įgąsdinta ispanų 
pradėjo trauktis nuo savo 
dikų, o. iš Maroko pakilo 
Francisco Franco, pilietinis ka
ras virto tarptautiniu. Italų fa
šistai ir vokiečių naciai išėjo 
talkon sukilėliam, o bolševikai 
savo kontrolėn paėmė “liau
dies vyriausybę”. Mažai betrū
ko, kad būtų įsigalėjusi mask- 
vinė “liaudies respublika”.

Franco nuopelnas yra tas, 
kad jis savo kraštą išgelbėjo 
nuo subolševikinimo. Ispanija 
dar kartą pasirodė kaip vakarų 
Europos tvirtovė. Kitados^.ji s- 
prilaikė arabus, kiirie veržėsi 
pro Ispaniją, o Lepanto jūros 
kautynėse supliekė turkus. Mū
sų laikais atmušė raudonuo
sius azijatus, pašokusius Euro
pos užnugaryje sudaryti bolše
vikinę bazę.

‘liau-

'Žamyno sala" žymiai anks
čiau pasidarė Ispanija, likusi 
nuošalyje pasaulinės politikos 
ir tebevargstanti su savo vi
daus politika. Užkariavimai su
kūrė išviršinį blizgesį, pastaty
dino didingus rūmus, bet pali
ko didelį skurdą. Socialinė ne
lygybė pasidarė labai ryški. Ji 
kėlė neapykantą monarchinei 
santvarkai.

Monarchija savo dienas bai
gė karaliaus Alfonso XIII atsi
statydinimu (1931), prie kurio 
privedė kelias dešimts metų 
trukęs liberalinis ir socialistinis 
judėjimas, partinės kovos su 
demagogija neapsišvietusioje 
liaudyje ir pagaliau Primo de 
Riveros septynerių metų dikta
tūra (1926-1930>. Monarchiją 
pakeitė respublika, bet ši jau 
nebegalėjo kraštutinių gaivalų 
sulaikyti. Juos sujungė vadina
mas “liaudies frontas”, laimė 
jęs 1936 rinkimus ir komunis
tų inspiruojamas atvedęs į pi
lietinį karą.

Pilietinis keras, trukęs' apie 
trejus metus, buvo nepapras
tai žiaurus. Pasireiškė tikras 
bolševikinis sadizmas. Dauge
lio atvejų negalima spaudoje

U kur ėįo parama?
viais. Maskvos Pravda rašė 1958

Po 8 mėnesių apmokymo su vasario 23: “Fabrikuose, mokyk
82 vyrais Castro atsirado vėl 
Kuboje — rytiniame jos pak
raštyje, Sierra Maestro, čia .pri
sidėjo iš Argentinos atvykęs 
aiškus ir savo bolševikinių pa
žiūrų neslėpęs majoras Ernes
to 'Grevara. Jis pasidarė suki
lėlių. karinio štabo viršininkas, .... . 
kai po trejų metų partiza- jaučiam jaunimui”. Bet su vie- 
ninės kovos, ir sukeltų streikų nu tuo pritarimu neapsiėjo.

nušalto- Abiejų Amerikos žemynų ko— 
munistam buvo duotas įsaky
mas paremti kovotojus, parū
pinti ginklų.

Amerikos komunistų mėnesi
nis žurnalas “Political Affairs” 
(1958 gruodžio mėn.) išspausdi
no Kubos socialistų (komunis
tų) partijos atsišaukimą iš 1958 
lapkričio 4. Jame pasakyta: 
“Mes turime veržtis į priekį.... 
stiprinti karines jėgas, kurios 
kovoja su Batistos tironija”.

Pietinę Ameriką labai gerai 
pažinęs Spruille Braden, buvęs 
JAV ambasadorius Kuboje, o 
paskui Valstybės pasekretrorius 
Washingtone, 1958 vasarą taip 
įvertino tą kovą: ‘Sukilėlių va
das Fidel Castro yra Kremliaus 
tarptautinių intrigų įrankis? 
Jis yra remiamas raudonųjų a- 
gentų.-kuriesiekia Kuboje ko- . 
munistų vyravimo.... Savo klas
tinga propaganda raudonieji iš 
Castro daro didvyrį ir prigau- 
dinėja Amerikos visuomenę”. 
Kas dar Amerika prigsudinėjo?

Amerikoje ligi šiol tą “hero
jų” rėmė liberaliniai laikraščiai 
Pirmoje vietoje jį kėlė “New 
York Times”, “Look” ir “Ti
mes”. Fidel Castro buvo greti
namas su Jurgiu Vašingtonu ir 
Simonu Bolivaru. Ypač uolus 
Castro garbintojas yra “New 
York, Times” ir “Times” kores
pondentas Herbert L.“Mattffews

Kubos revoliucija praėjusių savo priešininkais ir belais- 
Naujų Metų dieną pakratė vie
ną diktatorių kitu. Batistą val
dė nuo 1952, Castro pradėjo 
valdyti nuo 1959. Jeigu pirmą
jį galima buvo pakaltinti, kad 
jis dėjosi su sukčiais, krovu
siais pinigą, tai antrasis nuo 
1948 dėjosi su maištininkais, 
krovusiais krūvas lavonų. Pir
majam talkino juodieji padug
nių gangsteriai, antrajam — 
raudonieji tarptautiniai krimina 
listai. jiems pavyko

ti Batistą, tai Ernesto Guevara 
pasidarė vienas iš egzekutorių. 
Užėmęs Las Vilias, jis iššaudė 
be pasigailėjimo * visus tikrus 
ir tariamus Batistos šalininkus. 
Daug žmonių žuvo visai nekal
tų.

Masiniai liaudies teismai, ku- 
sukėlė pasaulyje pasipikti

nimą

Laimėjimas sekė masinį žu
dymą. Niek aš iki šiol dar neap- 
skaitė. kiek buvo nužudyta žmo 
nių be jokio teismo ir kaltės 
įrodymo. Visą gi pasaulį suk
rėtė minios teismai, kuriem bu
vo atiduota iki 1000 žmonių. 

minios prokuroras Jorge ser- - Suspėja nuteisti ir sušaudyti a- 
pie 400, ir tie kruvini spektak
liai dėl pasipiktinimo nutrauk
ti. bet šaudymas nesustojo, ka
lėjimų' sienose? KolumbijosFlto-r 
respondentas iš Kubos rašė sa
vo laikraščiui EI Temini: “Fi
del Castro savo laurus mirko į 
kraują”. Po to korespondentam 
buvo pritaikyta cenzūra.

Reikšminga, kaip Castro ir 
jo sandarbininkai teisinosi. Jie 
Batistos šalininkus lygino su 
praėjusio karo “kriminalistais 
— vokiečiais fašistais”, kas yra 
įprasta bolševikam. Taip pat

guera; “Sušaudyt jj*

Šiomis dienomis Fidel Cast
ro- visai aiškiai parodė. kas'sly- 
pėjo vešlioje jo barzdoje: įsa
kė mokyklose dėstyti marksiz
mą. Ar čia buvo kas nelaukto?

'Džiaugiuos atlikęs šiandien 
gerą darbą: nužudęs kunigą".

Fidel Castro, dar būdamas 
studentas, susidėjęs su komu
nistais, 1948 balandžio 9 siautė
jo Bogotoje, Kolumbijos sosti
nėje. Sukurstyta minia daug 
miesto pastatų pavertė pelenais 
gatvėse paliko tūkstančius lavo- Castro šaukė, kad JAV ‘daug 
nų. Fidel Castro gyrėsi: “Aš baugiau žmonių nužudė savo 
džiauguos, kad šiandien atlikau atominėm, bombom Japonijo- 
gerą darbą: nužudžiau kunigą”.

Po to vėl studijavo, pasidarė 
“advokatu” ir pradėjo kovą su 
Batistą. Ruoštas 1953 liepos 26 
sukilimas Santiago nepavyko. 
Buvo suimtas ir nuteistas 15 
metų kalėti. Jei Batistą būtų 
buvęs toks kraugerys, kaip da-

Franco diktatūrai, kuriai su
ėjo jau 20 metų (1959 kovo 
31), bolševikai negali atleisti už 
pralaimėjimą. Po praėjusio ka
ro buvo pasiekę to, kad Ispa
nija buvo Jungtinių Tautų pas
merkta (1946) ir su ja nutrauk
ti diplomatiniai santykiai. No
rėta užslopinti izoliacijoje. Bet 
Ispanija dvejus metus viena 
atlaikė. Jungtinės Tautos turė
jo savo sprendimą atšaukti 
(1948). Ispanijai atsikurti buvo 
dar suteikta paskola.

Amerika dabar turi Ispanijo- bar .“fidelistai” jį vaizduoja, tai 
Fidel Castro 1954 lapkričio 1 
nebūtų buvęs pasigailėtas ir 
paleistas. Jis atsidūrė New 
Yorke. kur sutelkė savo šali
ninkus slaptai gabenti .ginklus 
į Kubą (Sierra Maestro, kalnų 
lindynes).

Raudonieji generolai lavina - 
gaujas ir joms vadovauja.

Meksikoje atsiradęs 1956, Fi
del Castro sutelkė kelias de
šimtis vyrų, kuriuos mokė ka
rinės taktikos brigados gen. 
Alberto Boyo. Jisai dalyvavo 
1936-1939 Ispanijos pilietinia- 

tesnis Franco. Ar tik dėl to, me kare komunistų pusėje.. Pa- 
kad jis katalikas? sižymėjo dideliu žiaurumu su

je savo bazes, o Ispanija tebe
turi vargo su vidaus proble
mom. Vis dėlto net toks “New 
York Times”, kuris neturi ge
ros akies gen. Francui, šiomis 
dienomis įsidėjo savo krespon- 
dento iš Madrido tokius žodžius 
“Apskritai daug ispanų dabar 
gyvena geriau, negu kada nors 
prieš tai” (Benjamin Weller.) 
Tai nereiškia, kad diktatūra 
būtų pateisinama. Bet jeigu bi
čiuliaujamas! su komunistiniu 
diktatorium Tito ir jo taip žiau
riai nepuolama, tai kuo pras

JACK LONDON

Lokių medžiotoįas Kiša
ESKIMŲ PADAVIMAS

Senai, senai, neatmenamais 
laikais gyveno Kiša ant šiau
rės jūrų kranto. Jis buvo va
das savo sodybos per ilgus lai
mingus metus ir mirė didelėje 
garbėje, savo padermės garbi
namas. Kiša gyveno taip senai, 
kad tik seniai beatmena per
duotą jiems protėvių padavimą 
apie jį, kurį busimieji seniai 
perduos savo vaikams, o tie vėl 
savo vaikam* — ir taip ligi 
amžių pabaigos. Kai ateina žie
mos sutemos, ledo uolose siau
čia audros, pabaltindamos orą 
švariu sniegu, tuomet ateina 
metas pasakojimams apie Kišą, 
— apie tai, kaip jis patapo pir
mu žmogum savo sodyboje, 
pralenkęs visus narsumu ir 
protu.

Jis buvo geras vaikas, — 
taip skelbia padavimas,—stip
rus, sveikas, ir jau buvo ma
tęs tryliktąją saulę, bekeliau
jančią savo kaita. Kas metai

saulė nugramzdina kraštą į su
temas ir sugrįžta vėl, kad žmo
nės galėtų šildytis jos spindu
liuose, kad galėtų žiūrėti vienas 
į kitą. Kišos tėvas buvo drą
sus medžiotojas. Jis žuvo 
kovoje su milžinišku šiaurės 
ledynų lokiu, gelbėdamas gyvy
be savo padermės. Įsikarščia
vęs, jis taip arti priėjo prie lo
kio, kad tasai sulamdė jam šon
kaulius. Bet 'lokys davė daug 
mėsos ir jo padermė buvo iš
gelbėta iš bado.

Kiša buvo vienturtis jo sū
nus ir paliko po tėvo mirties 
vienas su savo motina. Bet žmo
nės linkę viską greitai užmirš
ti; užmiršo jie ir Kišos tėvo 
žygį. O kadangi Kiša buvo dar 
vaikas, o jo motina beginklė 
moteriškė, tai greitai pamiršo 
ir juos ir ėmė jie gyventi blo
giau už visus kitus sodyboje.

Tai buvo vieną kartą vaka
re, taryboje, didžiame igta

Kloš-Kvano, sodybos vado. Čia 
Kiša parodė visą savo kraujo 
karštumą, visą savo sielos nar
sumą. Pakilęs suaugusio vyro 
didumu, jis palauke, kol nu
tils susirinkę ir tarė:

— Taip, tai tiesa: mes gau
nam mėsos. Bet kokios? Senos, 
kietos, vienų kaulų.

Ir žili seniai, ir stiprūs jau
ni medžiotojai pasibaisėjo. Nie
kados jie nebuvo girdėję, kad 
vaikas kalbėtų, kaip suaugęs 
vyras, kad išdrįstų sviesti jiems 
į veidą tokius žodžius.

Bet Kiša tęsė atkakliai ir rū
sčiai:

— Aš žinau, kad lųano tė
vas, Bokas, buvo didis medžio
tojas, o tai aš nebūčiau tokių 
žodžių taręs. Pasakojama, kad 
jis parnešdavo iš medžioklės 
du syk daugiau mėsos už du 
labiausiai prityrusius medžioto, 
jus, ir pats dalindavo, rūpinda
masis, kad visi būtų sotūs: ir 
pats paskutinis senis ir pati 
paskutinė senelė.

— Na, na!;— suriko visi. — 
Išvaryti bernioką! Tegu eina 
gult! Jis dar nepriaugo prie to, 
kad taip kalbėtų su suaugusiais 
ir seniais!

Kiša laukė ramiai, kol trukš- 
mas nutil*.

tose, įstaigose gyvai diskutuo- 
jamas pagalbos organizavimas j
taiką myltotiem Kubos gyven- J
tojam kovoje su diktatūriniu -J
generolo Batisto režimu.... 
Maskvos uhiversiteto mitinge 
studentai išreiškė savo pritari
mą Kubos studentam ir kovo

FIDEL CASTRO su raikščiu ant rankovės ir šoviniais p.ie juostos.

je”.

PASKUTINIS pasimatymas prie* egzekuciją. Aviacijos įeit. Eulalio Bal- 
lesteros kalbasi su savo žmona Arminis, kuri 1958 buvo išrinkta Kubos 
gražuole. _

Jis gyrė dar Ispanų pilietinio 
karo komunistus (1936), buvo 
( o gal ir tebėra?) narys “Ame
rikos Rašytojų Lygos”, kuri 
JAV generalinio prokuroro (At- 
torney General) pripažinta 
subversinė organizacija. 
.-..Stipriai Castro palaikė 1950 
Havanoje, Kubos sostinėje, su
organizuota “Tarpamėrikinė są
junga demokratijai ir laisvei 
ginti” (IAADF). šios subversi- 
nės organizacijos generaline 
sekretore yra Frances R. Grant, 
besireiškianti komunistinėje 
veikloje jau 20 metų. Pagrindi
niu kalbėtoju Havanoje buvo 
amerikietis komunistas Waldo 
Frank. Tas žinias pateikia “The 
Committ‘ee for Constitutional 
Government” (202 E. 44 St., 
N.Y.).
Naujų Likę barbarai darosi vis 

komunistiškesni

Kuboje sutikti kaip “išvaduo
tojai” barzdoti vyrai 
barbudos” — dabar barzdas 
jau skutasi iki raudonumo. Nau
jausios laikraščių žinios nurcdo 

'visa eilę komunistų, sulindusių darbui daroma didelių nuosto- 
į vyriausybę ir kariuomenę. Nu- ’i’4- Bedarbių skaičius per tuos 
rėdoma apie 20 komunistų ka- 3 mėnesius žymiai paaugo, nes 
riuomenės vadų ir keletas mi- biznis sustojo. Dabar iš 6,5 
nisterių. Mokyklom davė įsaky- mil- gyventojų bedarbių yra jau 
mą dėstyti marksizmą — lėni- pusė milijono. Mokesčiai įma- 
nizmą švietimo ministeris Ar- mi i priekį. Klausimas, kaip 
mando Hart; komunistas jis toli tai eis, siekiant Kubą pa- 
pats ir jo žmona. Fidel Castro 
brolis Roul Castro, ypačiai puo
ląs Ameriką, 1953 metais daly
vavo komunistiniame jaunimo 
suvažiavime Vienoje. Carlos 
Franki, kuris dabar rūpinasi 
propaganda, yra buvęs komu
nistinio revoliucinio laikraščio 
“Revolucion” redaktorius. Ku
bos komunistų “ideologu” daro-

si rašytojas Jose Marti.
Posūkis į komunizmą per 

daug aiškus iš pačių sukilėlių 
vadų, jų vartojamų metodų ir 
veiklos. Pasidarė aišku ir pa-’ 
tiem Kubos gyventojaim, kurie 
“barzdočius” sutiko labai en
tuziastingai. Entuziastų skaičius 
tik per tris mehiestos iš 90 
nukrito iki 52. Tiek populiaru- 
mo jau nebeteko Fidel Castro.
Maskvos tvirtovė prie Amerikos 

vartę

Kuba nuo Amerikos krantų 
tėra už 90 mylių (Key West, 
Fla.). Sala turi apie 6,5 mil. gy
ventojų, kurie daugiausia ver
čiasi, iš cukraus ir tabako pra
monės. Pagridiniu prikėju yra 
JAV. Amerikiečiai tik cukraus 
įveža už 600 milijonų dol. Ki
tas importas į JAV sudaro pu
sę Kubos biudžeto. Dėl to Ku
bai nėra lengva nuo JAV ūkiš
kai atsipalaiduoti.

__ “Los Šūkiai prieš amerikiečius yra 
neapgalvoto įkarščio išsišoki
mai. Bet to nepaisoma. Nepaiso
ma ir gyventojų, kurių turtui ir

lių. Bedarbių skaičius per tuos

versti Maskvos baze prieš Jung
tines Amerikos Valstybes.

Amerika iš dalies pati kalta 
dėl susibarusios padėties, kai 
1958 kovo 14 uždraudė gink
lus gabenti Į Kubą. Vyriausy
bės šalininkai ju negavo, o Fi
del Castra slaptai vis tiek ap
sirūpino. Dabar savo ginklus 
atsuka prieš Ameriką. S.

—Tu turi žmoną, Ug-Gloke, 
—tarė jis, —ir tu kalbi už

ją. Tu, Mussuke, turi žmoną ir 
motiną, ir tu kalbi už jas. Ma
no motina neturi nieko, tiktai 
mane, todėl kalbu aš. Mano tė
vas Bokas, padėjo gyvybę užsa 
vo padermę, todėl teisinga, kad 
aš, jo sūnus, ir Aikiga, jo žmo
na, būtumėme sotūs, kuomet 
sadyba turi mėsos. Aš Kiša, 
Boko sūnus, pasakiau!

Jis atsisėdo, godžiai klausy
damas audringų nepasitenkini
mų, jo ž<xižiais pažadintų.

— Kur tai matyta, kad vai
kai kalbėtų taryboje! — pra- 
švebeldžiavo senasis Ug-Glokas.

— Ir kad dar mokytų vyres
niuosius, kaip jiems reikia elg
tis? — balsiai suriko Mussukas.
— Koks iš manęs vyras, jei aš 
leisiu kiekvienam vaikėzui, pa
norėjusiam mėsos, juoktis iš 
savęs!

Pyktis pakilo nepaprastas. 
Vieni varė Kišą gult, kiti norė
jo visai atimti iš jo mėsą, dar 
kiti grūmojo prilupti už akiplė
šiškus žodžius. Kišos akys su
žibo, veidas apsiniaukė, patvi-

• no krauju. Pačiu didžiausiu 
trukšmu pašoko jis ant kojų:

— Klausykit! — suriko jis.
— Nuo šio laiko neišgirsite iš

manęs nė vieno žodžio, kol pa
tys ateisite pas mane ir pasaky
site: “Kiša, eik ir kalbėk. Visa 
padermė to nori”, štai mano 
paskutinis žodis. Bokas, mano 
tėvas, didis buvo medžiotojas. 
Aš, jo sūnus, rasiu, kaip ir jis, 
medžioti ir gausiu mėsos. Ir ti- 
nokite, kad mėsa bus teisingai 
padalinta: nė viena našlė, nė 
vienas varguolis neverks naktį, 
prašydamas mėsos, kuomet 
stiprieji dejuoja iš apsiryjimo. 
Aš Kiša, pasakiau!

Pasityčiojimai, pajuokos pasi 
girdo, bet Kiša drūčiai sukando 
dantis ir išėjo iš iglu, net ne
atsigręžęs.

Rytojaus dieną išėjo jis pa- 
jūrto. Žmonės matė, kad jis ne
šėsi lanką ir strėlas su kauli
niais galais, o ant peties dide
lę tėvo ietį. Ir daug kas juo
kės iš jo, daug kas tyčiojos. Ne 
buvo dar atsitikimų, kad tokie 
pienburniai būtų patys vieni 
vaikščioję medžioti. Medžioto
jai lingavo galvomis, pranašin
gi kažką marmėjo, moterys liū
dnai žiūrėjo | Aikigą, kurios 
veidas buvo rimtas ir liūdnas.

— Jis sugrįš labai greitai,— 
guodė jos ją.

— Tegu pamėgina, —kalbė
jo medžiotojai, — tai bus jam

gera pamoka. Jis sugrįš nuo
lankus ir paklusnus.
Praėjo viena diena, kita. Trečią 
dieną papūtė žvarbus vėjas, o 
Kiša vis dar negrįžo. Aikiga ro
vė sau plaukus, išsisuodino vei
dą, didelio skausmo apimta. 
Moteriškės ėmė smarkiai barti 
vyrus, kad jie leido vaiką eiti 
mirties ieškoti. Vyrai tylėjo,— 
jie žinojo, kad ne šiandien tai 
rytoj, kai nutils pūga, jiems 
teks eiti Kišos lavono ieškoti.

Bet ketvirtos dienos anksti 
rytą Kiša įėjo sodybon. Grįžo 
jis garbingai: ant jo pečių bu
vo stambūs sumedžioto lokio 
mėsos gabalai. Ir jo eisenoje 
buvo rimtumas, kalboje*.— 
stačiokiškumas.

— Imkite greičiau šunis, im
kite roges ir eikite mano pėdo
mis, nes tolimas bus jums ke
lias — sušuko jis. — Ten, ant 
ledo, daug mėsos — didelis lo- 
kis ir du lokhikai Duok man 
valgyti, Aikiga, nes aš pavar
gau ir noriu miego.

Jis nuėjo savo iglon, daug 
valgė ir miegojo dvidešimt va
landų, nesikeldamas.

Daug buvo abejojimų pareikš 
ta, daug Šnekų ir karštų ginčių 
buvo žmonėse. Pavojingas yra 
polių lokys, bet tris tart pa-

vojigesnė lokė, kuri turi ma
žiukus. Medžiotojai nepatikėjo 
Kišos žodžiais: vaikai nepadaro 
tokių stebuklų! Bet moterys 
šaukė, girdamos lokio mėsą, ir 
negalima buvo nepatikėti. Ir, 
iškeliaudami, medžiotojai vis 
dar marmėjo: “Jei jis tikrai Im
tų nudėjęs lokį, nebūtų jo taip 
pametęs”.

Bet, atvykę nurodyton vie
ton, jie surado nudėtus lo
kius, jie buvo visai tvarkingai 
sukapoti, o viduriai išmesti.

Tuo būdu prasidėjo Kišos 
slėpinys, kuris laikui bėgant 
vis augo.... Sekantį kartą nudė
jo jis ir didelį jauną lokį, o 
paskui didelius piktus lokų ir 
lokę. Paprastai jis išbūdavo me
džioklėje tris, keturias dienas, 
bet atsitikdavo, kad ir visą sa
vaitę praklajodavo sniego lygu
mose. Jis visuomet atsisakyda
vo nuo draugų, norėjusių jį pa
lydėti. Ir stebėjosi žmonės.

— Kaip jis tai daro? — klau
sinėjo medžiotojai vienas kito. 
— Jis niekuomet nesiveda Šu
nų, o be jų beveik negalima ap
sieiti.

— Kodėl tu tik vienas lokius 
medžioji? —paklausė jo Kloš- 
Kvanas.

(bus daugiau)
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MOTERŲ DARBO KALNAI

gėlėtos dar palieka.

Šukuosena

Prancūzijoje savo raštais pra
deda garsėti 14 metų mergaitė 
Anne Laurent. Jai pripažįstami 
neabejotini gabumai. Mergaitė 
eina savo motinos rašytojos ži
nomos Simone Fabien vardu.
Mergaitė jau nuo Septintų me- ga, o iš lauko murzini.

Edicott, kai jos vyras tarnavo 
Vokietijoje, nutarė jam padary
ti staigmeną: dietos ir gydyto
jų pagalba iš aptukusios moters 
pasidarė liekna panelė. Kai vy
ras grįžo, atsitiko kita staigme
na: vyras pasirodė nepatenkin
tas ir išsiskyrė. Jis teisėjui aiš
kino: ‘Pamela visai ne ta, ku
rią vedžiau”.

šiokios ir tokios
Jokios suktybės

New Yorke vyras norėjo iš
siskirti su žmona, kurią apskun
dė apgavyste: besituokiant sa
kėsi esanti 36 metų, o pasiro
dė 45. Teisėjas nesutiko išskir
ti nuspręsdamas: “Moteris, ku
ri nuslepia savo metus, nesuk
čiauja, o tik nori pasirodyti 
jaunesnė; ir tai yra jos apsigy
nimo teisė”.

Nuo žilos senovės moterys 
apkrautos dvigubu darbu? Jos 
dirba namie ir už namui Jei 
gyvena ūkyje, negali užsidary
ti tik namų ruošoje: jos dirba 
laukuose ir tvarkosi apie na
mus. Jei dirba fabrike ar įstai
goje, tai grįžusios negali apsiei
ti be namų ruošos. Vienas vo
kiečių žurnalas apskaitė, kad 
apie 80 procentų mieste dir
bančių moterų turi dar dirbti 
ir namie; jas pavaduoti nėra 
kam.

nėję. Valdyba pasikvietė regis- Žukaitei ir seserim kazimierie- 
> trikdą gailestingą seserį Adelę tėm už suteiktas naudingas,ži- 

Žukaitę, kuri supažm&no, kaip 
elgtis nelaimės atvejais; pagel
bėti širdies priepuolyje, apsi
nuodijus, apdegus gaisre, lūžus 
kaulam, prakirtus kraujo gys
lą. Visa paaiškino žodžiu ir pa
rodė filmą; kurį tam tikslui pa
ruošė Amerikos Raudonasis 
Kryžius. Filmui rodyti aparatą 
paskolino ir talkino seserys ka- 
zimierietės. Prelegentė ypač pa 
brėžė, kad šiais karo grėsmės 
metais kiekvienas turi Imti pa
siruošęs suteikti artimui pagal-

Toliau seka straipsniai. T. 
Viktoras Gidžiūnas, dabartinis 
lietuvių pranciškonų, provinci
jolas rašo apie “Dieviškąją 
misteriją” — Kristaus mirtį 
(skirta dar Didžiajai savaitei) 
Dr. A. Užupienė pasakoja apie 
‘Motelį pavasarį ir vasarą” 
(mediciniški aptarimai ir pata
rimai). V. Sruogienė rašo apie 
velionę Sofiją Kymantaitę Čiur
lionienę, o Pr. Alšėnas —

pirkti dovanų. Prieš dvi dieni 
buvo mūsų sutuoktuvių atmin
tina diena”? Pardavėja mergai
tė nusišypso. Ar negeriau būtų 
padaryti kitaip: pasirūpinti do
vana dviem dienom anksčiau.

Moterys rūpescingesnis. Dar 
prieš kelias dienas pasirūpina 
kepsniais, aptvarko būtą, užsi-

kaip jis vaizduojasi “Idealios 
moters išeivės portretą”. A.

vaizduoti čia dedami du paveik
slai.

Lėkščių stulpas rodo, kiek 
moteris per 25 metus suplauna 
indų.'Tik lėkštes dedant vieną 
ant kitos, susidaro 1800 metrų 
kalnas. Kdks tai aukštumas, ga
lime suprasti iš.to, kad aukš
čiausias Europoje Alpių kalnas, 
Montblanac, turi 4810 metrų. 
Jei ta lėkščių krūva griūtų, tad 
po savo šukėmis palaidotų ge
rą miestelį.

Sumuštinių riekės rodo, kiek 
moteris per 25 metus atriekia 
ir aptepa užkandžių. Jeigu ant, 
tų krūvų pati atsisėstų, tai jau 
būtų neįmanoma šokti žemėn 
— užsimuštų. Reikėtų šauktis 
heliokopterio pagalbos.

Pagalbos dvigubam moterų 
darbe reikia iš vyrų pusės. Ta 
pagalba taip pat gali būti šei
mose dviguba; paslauga ir su
pratimas. Dažni nesusipratimai 
atsiranda tik dėl to, kad 
moterys pasijunta per daug iš
vargusios, o per mažai atjaučia- 
mos.

sų savo vasarinėm. Bet iš 
Mari, kur atšlaitėje gyvena mo
tina su dviem vakais, nėra ki
to praėjimo kaip pėsčiom.

Dabar pati Italijos valstybė 
stato kelią. Atvykęs iš Genu
jos inžinierius jį pratiesė iki 
Marijos Raggio namų. Pro pa
čius namus eis autobusas. Apy
linkės vyrai pasisiūlė savanoriš
kai atlikti darbus, tačiau kelias 
vistiek kainuos apie penkis mi
lijonus lyrų ir bus pavadintas 
“Teresio keliu”. Motina viską

Naujos 1959 mados jau rodo
si. Vėl grąžintos liemens lini
jos, susmaugtos. Tokiem rū
bam labiau tinka jaunos ir tie
sesnės moterys, taip pat kiek 
aukštesnio stuomens. Kas no
rės linijas išlaikyti, teks dau
giau susiveržti gorsetu. Sukne
lės tebėra dar trumpos —tru-

Vionos, Austrijoje, kirpėjai 
šiam pavasario ir vasaros sezo
nui moterim parinko šukuose
ną, kuri iš jų daro romėniškas 
patricijas. Mat, iš profilio žiū
rint, galva ir suklostyti plaukai 
sudaro raidę “P”. Ta šukuose
na taip ir pavadinta — “Patri- 
cia”. Manoma, kad ji lengvai 
sklis į kitus kraštus. Iš priekio 
plaukų paliekama tik kelios pad 
rikos sruogos; visas Uostymas 
susieina į pakaušį. Plaukų kir
pimas trumpas, ausys palieka
mos laisvos auskaram; na, ir ge 
resriiam nusiklausymui — ar 
jis tikrai mane myli?

Ramybės oazė
Miunchene, Vokietijoje, vie

nas restoranas išrašė tokį pra
nešimą: ‘čia galite ramiai pa
silsėti, jei ateinate ne su drau
gėmis, o su žmonomis.”.

Dvigubas malonumas
Švedijoje vienas kino teatro 

savininkas, kad daugiau patrau 
tų moterų, įtaisė kartu ir skal
byklą. Kol moterys žiūri f ii- PuU žemiau kelių. Iš spalvų 
mo, automatinės mašinos skal- vyrauja šviesiai kavinė, rusvai 
bia. Išeidamos pasiima žlugtą žalia, alyvinė ir rausva. Tačiau 
namo darosi languoti rūbai. Jie kiek

storina per laibas ir per tiesas

Amerikietė Petsy Russel, tu
rėdama 16 metų, buvo automo
bilio nelaimėje sužeista. Tokia 
žinia laikraštyje sujaudino ka
ro tarnybą atliekantį Joseph 
Burke. Jis mergaitę aplankė. 
Paskui dažniau lankydamas 
įkvėpė drąsos ir pasitikėjimo. 
Mergaitė galėjo iš lovos išlipti 
ir ratukais pavažiuoti. Jiedu ir 
susituokė. Joseph Burke ta pro
ga pasakė: “žiebus lengva, bet 
meilė nežino aukos ribų”.

Kalėjimuose moterų viduti
niškai visuose kraštuose yra a- 
pie 14-15 procentų. Praėjęs ka
ras tą skaičių Europoje buvo 
pakėlęs net iki 35 proc. Į nusi
kaltimus veda sunkios mate- 
teriatinės sąlygos, moralinis p | 
krikimas jaunatvėje ir skyry
bos.

Anglijoje dideliuose namuo
se moterim nėra pavojaus per
sisverti per langą valant stik
lus. Iš lauko stiklus valo sam
dyti vyrai, kaip ir kaminkrėčiai. 
Bet dėl to iš vidaus stiklai bliz-

Moteris. kuri pamiršta savo 
sutuoktuvių dieną, turėtų an
trą kartą gimti. Jeigu ji lai
mingai ištekėjo, tos dienos nie
kada nepamirs; o jei nelaimin
gai — taip pat negali pamiršti. 
Visai kitaip yra su vyrais.

Vyrai poz kelerių šeimyninio 
gyvenimo metų gana dažnai 
pamiršta, kurią dieną vedė, deda gražesnę suknelę. Miegu

istas vyras valgydamas pusry
čius ir skleisdamas laikraštį, 
nelabai pastebi. Tik išeidamas 
susidomi: “Na, tu šiandien ir 

lyg baliun eitum.
Ar neini ir vėl į kokį bobų pa
siplepėjimą, kai vyrai dirbą? 
Šiandien pietum vėluosiu”, 
žmona pasijunta, kaip apšu- 
tinta. Jeigu visų kepsnių neiš
taško ir dar laukia su pietu
mis, tai turi kantrybės. Bet ga
lima ir kitaip padaryti su ap
kiautusiais stuobriais tais vy
rais.
- Žmona aikteli, pasižiūrėjusi 
į kalendorių prieš dvi dienas: 
“Na, ir tas laikas greit bėga. 
Tik pamanyk, poryt bus jau 
aštunti metai, kaip mes vedę. 
Laiminga, tave sutikus”. Ir vy
ras gali susidomėti, kaip iš mė
nulio ar Marso raketa atskri
dęs: “Tikrai. Būčiau visai už
miršęs. Reikės bent gėlių par
nešti. Beje šiandien pareisiu 
laiku”:

Laiku ar netaiku, bet gyve
nimo džiaugsmui nereikėtų už
miršti dienos, kuri du kelius

mas.
iš einamųjų nekalu ilgiausiai

kalbėta apie apskričio suvožia- maida. vėliau buvo kavutė, 
žuvimą, kuris buvo balandžio 
19 Worcestery. Išrinkta 12 de
legačių atstovauti kuopą. Ap
tartas vakarienės reikalas, pa
skirtos darbininkės. Vakarienės 
menine dalimi rūpinasi Geno
vaitė Kaneb. J. Mack patelkė 
sumanymus, kurie buvo svarsto 
mi apskrities suvažiavimo.

Kuopos pirmininkei M. Wat- 
kins negrįžus iš Washington 
D.C., susirinkimui pirmininka
vo Bruožienė — vicepirminin-

Motina nešiojo . I 

sūnų mokyklon
Motina Maria Raggio, italė 

aštuonerius metus nešiojo savo 
sūnų ant pačių. Sūnus Teresio 
dar buvo mažas, vos ketvertų 
metų, kai jį ištiko paraižius. 
Dabar jatf Iž metų kone lygus į 
su motina. Nelengva jį kuku- I 
rom nešti o juo labiau prieš 
kalną. Tačiau mokykla pakal
nėje ir ją tegalima pasiekti 
kalnų takeliu. Aštuonerius me
tus motina savo sūnų nešiojo 
žemyn ir aukštyn. Vaiko nelai
mė jai davė jėgų. Ir ji niekam 
nesiskundė nei šaukėsi kieno 
pagalbos. Našta jai buvo saldi 
kaip šv. Rašte.

Tačiau visai apylinkei pasi
darė rūkštu, kai po daugelio 
metų paaiškėjo motinos auka. 
Keista kaip žmonės anksčiau 
to nematė. O apylinkė nėra to
kia jau nuošali. Pakalnėje ke- atiduoda savo vaikui: ir savo 
lias veda į Rapollo pamarį gar- auką ir savo vardą.

Namie ir už namų
Vaclava Žemelytė, baigusi 

prieš dvejus metus Toronte ka
rališkąją muzikos konservatori
ją, dabar lanko universitetą ir 
naudojasi stipendija. Studijuo
ja muzikos teoriją. Jauna solis
tė dainuoja tvirtu kontraltu.

S. Kristina ir S. Antonetė, se
serys pranciškietės dirbančios 
Brazilijoje, išlaikė egzaminus į 
Sao Paolo universiteto pedago
ginį fakultetą ir jame studijuo
ja. g^Klarisa studijuoja ispanų 
ir portugalų kalbas.

Londone veikliai reiškiasi šv. 
Onos draugija, kurios valdybon 
neseniai perrinktos: pirm. B. 
Namajuškienė, sekr. V. Jurie
nė ir ižd. M. Vikanienė. Jos 
daug gelbsti įvairiem pobūviam 
surengti.

Numetė svorį ir vyrą
Londone Mrs. Pamela Grant da]yku Uemuo ^„4^. 

mas. Batai vėl bukėja. Pavasa
rį ir vasarą “ylos” dar bus ne
šiojamos, bet rudenį suapskri- 
tės. Batų spalva įvairi. Pasiro
do batų su įsukamais smai
lais kulnimis skirtingų spalvų. 
Galima prisitaikyti prie drabu
žio. Gilios skrybėlės nyksta;

rui tai visai neįdomu, tai jis 
vertas tik samčio į pakaušį.

Ont. Kaina 3 Taip mano.
Sabina su Albina

Anglijoje, Nottinghame, ne- tų pradėjo rašyti, nusižiūrėju- 
seniai pasimirė 10 metų mer- si į motiną.
gaitė Madelaine Jennings. Ji Stenotipistėm iš moterų dir- j°®s padėjo tėvai ir šv. Kazi- 
visus stebino savo eilėraščiais, ba apie 14 procentų. Visą lai- nūero parapija Londone. Abi 
kurie atrodė rašomi subrendo- ką sėdėdamos ir rašydamos ma- lietuvių ir ištekėjusios.
šio vyro. Jos poeziją skaitė net šinele, kaip gydytojai nustatė, Giedrė Griškėnaitė, Ghicagos 
B.B.C radijas. Visi džiaugėsi ir pertempia nervus, nugarkaulį, 
didžiavosi genialia mergaite, ir akis. Dauguma iš jų taip pat 
Staiga eilėraščiai pasidarė me- skundžiasi galvos svaigimu, 
lancholiški, juose buvo nąinima 
mirtis. Vieną naktį mergaitė 
atėjo pas motiną ir pasakė: 
“Man užima kvapą. Aš manau, 
kad turiu mirti”. Po valandos 
mergaitė jau nebegyveno. At
vykęs daktaras nustatė, kad ji 
mirė nuo staigaus gerklės už
degimo.

Lietuviu moterų žurnalas Sungailienė atidengia alkoho- 
“Moteris”, leidžiamas Kanadoje lio “Viešą paslaptį”.
Toronte, kas trys mėnesiai, pir- Yra moterų veiklos apžvalgų, 
mąjį ketvirtį (sausio — kovo namų ruošos ir kitų praktiškų 
1959) pradėjo malda iš Koly- patarimų.
mos lietuvaičių maldaknygės Nuotaikai tinka pasiskaityti 
“Marija, gelbėki mus”. eilėraščiai E. Tumienės, D. Paš

kevičiūtės, Narūnės, J. Aisčio, 
D. Tutauskaitės ir M. Aukštai- 
tės beletristinis pasakojimas 
“Kankinių Testamentas.

Žurnalą leidžia Kanados Ka
talikių Lietuvių Moterų Draugi- suvedė į vieną. Jei kuriam vy- 
ja. redaguoja Izabelė Matusevi
čiūtė. Adresas: 46 Delavvare 
Avė., Toronto, 
dol. metam.

Viktorija Puidokienė iš Lon
dono lankėsi Australijoje pas 
savo seserį S. Bungardienę. A- 
bi seserys minėtinos dėl to, kad 
yra gimusios Anglijoje ir Lie
tuvos nemačiusios, bet gražiai 
kalba lietuviškai ir Lietuva šie- _ , ...
lojasi. Lietuviškumą išlaikyti R-o tą *eną praena, kaip so- 

tus žąsinai pfo avižas. Kai ku
rie psichologai ąiškma, jog tai 
geras ženklas: jie jaučiasi lai
mingi. Jeigu yra nelaimingi, tai išsipuošus, 
visos dienos jiem primena ves- 

studentų ateitininkų draugo- tuves Moterys turinčios būti 
vės vicepirmininkė, Loyolos patenkintos, jei vyrai nebepri- 
universitete studijuoja mate- simena. Bet taip nėra ir netu- 
matiką. rėtų būti:

Ona Jakubėnienė, kompozi- Vyrai daugiau išsiblaškę už- 
toriaus V. Jakubėno žmona, įsi- uomiršos. Žiūrėk, po dviejų die- 
gijo teises vesti Real Estate nų, užsuka krautuvėn ir sako: 
biznį Chicagoje. “Ką man patartum žmonai

Dvasios vadas kun. J. Jutke- 
vičius savo žodyje ragino na
res tinkamai atlikti savo parei
gas būsimo suvažiavimo me
tu. Į kuopą įstojo dvi naujos 
narės. Susirinkimas baigtas_ Tuo būdu joms tenka 

dirbti ne 45 valandos (Ameri
koje 40 valandų), bet 90. Ką 

Narūne jos per tą laiką padaro, gali pa-

"v.
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PRANAS PAULIUKONIS

IS VISUR

geležiniai LOS ANGELES, CALIF.

PASYVUMAS AR KOVĄ?

KITI APIE KRAŽIUS

7281.

German Club. prie Atlanto

iš vaikų 
kur net

Kęstutis Skropskelis, 21 me
tų studijuoja Fordhamo univer
sitete filosofija.. Adresas, P.O. 
Box 465 Fordham university, 
Bronx 58, N.Y. Jis save taip 
kolegoms rinkikams prisistato: 

‘‘Esu Lituanus redakcinio ko-

Susirūpinimas šv. Kazimiero parapija

darni pijanu, ir studentų ateiti- 
nininkų trio — Baltakis, Dab- 
šys ir Polikaitis, kurie vieni su 
Reivydaite, paruošti B. Budriū- 
no ir jam akomponuojant, gra
žiai padainavo.

Po minėjimo ateitininkai šen 
draugiai aptarė eilinius reikalus

EUROPOS miestuose jau yra mo
tery, Rurtos gatvėse ir traukinių 
etotyse valo batus. Y pat vyrai a- 
merikieftiai mtgsta patamavi-

VYSK. M. VALANČIUS — lietuvių tautos švietėjas.

Mirtis už mirtį
Bellefonte, Pa., balandžio 13 

pasodintas į elektros kėdę Les- 
ter Graves, 23 metų, kuris mu
šė, iki užmušė savo ketvertų 
metų podukrą.

Ibi 1m mm.

kirai, talpu 18Mm.įvyfcjy, pa 
lodyt p BaucKas tuštumo rusę 
valdBai, ir įlo pradeda via la
biau išeiti aidMu* hna orga
nizuoti tautę. Šitai tiMyty Ir

Jei vyskupas M. Valančius 
patikėjo Jurgiui Bieliniu! 3000 
rublių nugabenti į Tilžę kun. 
Zabermanui, tai tuo dar nega
lima tvirtinti, kad vyskupas ne
pasitikėjo- savo kunigais dėl jų 
lenkiškumo. Vysk. M. Valan
čius tai darė didelio atsargumo 
sumetimais. Jei jis būtų siun
tęs į Tilžę, ty. | užsienį, kurį 
nors iš savo kunigų, tai tas ne
būtų turėjęs vykti į užsienį o- 
ficialiai, kas buvo labai sunkiai 
rusų valdžios leidžiama. Toks 
važinėjimas kaip tik būtų me
tęs didesnį įtarimo šešėlį į se
kamą ir persekiojamą vyskupą. 
Vysk. M. Valančius turėjo daug 
gerų kunigų, kurtais pasitikėjo 
ir jiems buvo pavedęs savo at
spausdintų knygų gabenimą iš 
Tilžės ir platinimą Lietuvoje. 
Už tai pirmoje knygnešių bylo
je buvo iš karto nubausti net

Jonas šoiiūnas, 28 metų, bai
gęs sociologiją University of 
Illinois; toliau tas pačias studi
jas tęsia Detroito universitete. 
Adresas: 15711 Sorrento St.,

—Dr. Kajetonas J, Čegins
kas, pereitų metų rugsėjo mėn. 
uždarius Amerikos Balso sky
rių Muenchene, persikėlė gyven 
ti į Švediją, šiuo metu dirba 
Upsaloj vienoje bibliotekoje.

organizacijų komit. bal. 10 e
lankėsi pas kleboną. Numatoma Sus**-™“ «> V. Br.zg.u

Antanas Ivaška, 26 metų, 
yra baigęs mechaninę inžineri
ją Newarke, toliau studijas tę
sis Columbia University New 
Yorke. Gyvena 100-21 89th Avė 
Richmond Hill 18, N.Y.

par. salę prie vaišių stalų, pa
gerbė Kauno arkivyskupą me
tropolitą Juozapą Skvirecką, pa 
minėdami jo 85 m. amžiaus, 
60 metų kunigystės ir 40 me
tų vyskupavimo sukaktį. Minė
jimą pradėjo ir jam vadovavo 
ateitininkų sendraugių klubo 
pirmininkas I. Medžiukas, iškel
damas keletą arkivyskupo gy
venimo bruožų. J. Tininis sa
vo paskaitoj iškėlė arkivyskupo 
nuopelnus, verčiant į lietuvių 
kalbą šv. Raštą, pailiustruoda
mas pavyzdžiais puikius auto
riaus stilistinius sugebėjimus.

Koncertinėje dalyje gražiai 
pasirodė jaunieji ateitininkai— 
Gliaudys ir Skirtus, paskambin-

dienas. čia truputį šlubuoja T • • • i • 1* Iii
Lietuviai studentai renkasi vadovybę

— Inž. Antanas Rudys ir jo 
žmona Marija pažadėjo parū
pinti 4000 dolerių lituanistikos 
vadovėliam išleisti. M. Rudienė 
ta proga pareiškė: “Matau, kad 
yra reikalas. Nėra kilnesnio už
davinio, kaip padėti jaunimui 
moksle”. Inž. A. Rudys yra A- 
merikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pirmininkas, gyvena 
Chicagoje.

— Sol. Janina Liustikaitė, 
atvykusi pernai iš Italijos į JAV 
pasitelkti lėšų tolimesnėm stu
dijom, Šiuo metu lankosi vaka
rinėje Kanadoje. Balandžio 25 
turės koncertą net tolimajame 
Winnipege.

— Tautinės Sąjungos suva- 
Jaavimas šiemet Įvyks Detroite 
gegužės 3 —birželio 1. Vienu 
metu bus suvažiavimas ir vilti- 
ninkų, kurie leidžią “Dirvą”. 
Nuo šių metų pradžios “Dirva” 
išeina du kartus į savaitę (anks
čiau ėjo tik kartą Į savaitę) ir 
spausdinama ofsetu. Ofsetas 
gerai atmuša vaizdus.

— Vokietijoje dirbusieji prie 
vartos darbus (Zwangsarber- 
ter) dar gali rūpintis, kad jiem 
būtų išmokėta kompensacija^ 
kuri gali siekti nuo 3000 iki 
10,000 dolerių. Tuo reikalų in- 
formuotis adresu: International 
Union Fund, Ine., 280 E. Mil- 
waukee Avė., Detroit 11, Mich.

Minėjo arkivysk. J. -Skvirecką
Kovo 22 ateitininkai gausiai 

susirinkę su šeimomis kvies
tais svečiais i šv. Kazimiero

joj. Balandžio 2 parapijos salė
je kalbėjosi su katalikiškų or
ganizacijų veikėjais. Pradžioje 
papasakojo apie katalikų bažny 
čios gyvenimą Lietuvoje, kal
bėjo apie Australijos ir N. Ze
landijos lietuvių gyvenimą ir 
jų problemas. Atsakinėdamas 
į iškeltus klausimus palietė vi
są eilę aktualių uždavinių: lie
tuvių bendruomenės susiorga- 
nizavimą, lietuvių jaunimo nuo 
svetimų įtakų saugojimą, lietu
vių susitelkimą į didesnes ko
lonijas ir k. A V.

hool House La. Philadelphija 
44, Pa. Aktyviai dalyvauja įvai
rių lietuviškų organizacijų veik 
loję. Buvo SAS Centro Valdybo 
sekretorė 1956-57. šiuo metu 
yra LSS Philadelphijos skyriaus Detroit 27, Mich. 
sekretorė. Taip pat yra vyres
nioji skautė, dalyvauja studen
tų tautinių šokių grupėje. Phila 
delphijos viešoje mokykloje 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. 
Moksleivių'' ateitininkų žiemos 
stovykloje (1958) buvo mergai-) 
čių vadovė. Taip pat aktyviai 
dalyvauja ir amerikiečių stu
dentų organizacijose. Glee Club 
Doran Club. Science Club ir

Didelį susijaudinimą sukėlė 
Atvelykio sekmadienį kun. Kle
bono J. Kučingio pranešimas 
bažnyčioje, kad lietuvių šv. Ka
zimiero par. norima padary
ti bendra, teritorine. Kilo susi
rūpinimas, kad amžinos atmin
ties prel. J. Maciejausko įkur
toje ir lietuvių pinigais bei dar- Vietoj pasitraukusio dėl darbo 
bu išugdytoje parapijoje ilgai- sąlygų iždininko F. Kudirkos 
niui lietuviai gali likti tik įna- šioms pareigoms išrinktas J. 
miai. Sudarytas katalikiškųjų Kojelis.

— Pranciškonę vasarvietei 
Kennebunkport; Maine, yra rei 
kalingos dvi patyrusios Šeimi
ninkės. Taip pat naujai Įreng
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairus 
kambarių baldai. Jei kas galėtų 
juos paaukoti, prašytume pra
nešti sekančiais adresais: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine arba Darbininko admini- 
stacijai , 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Tel. GL 5-

Spaudos draudimo metu “fcrg 
mo žmonėse buvusios knygos.... 
skelbė” ne “žemiškojo gyveni
mo menkybę, reikalavo nuolan
kumo ir fatališko pasyvumo”,

Argi tebuvo? -
Jei tmtf gąs, stengdamasis iš

vengti švč. Sakramento išnieki
nimo, bandė jį išnešti iš bažny
čios, tai dar nereiškė, kad jis 
pataikavo rusų valdžiai Nerei- gg gėttoviBcos ipeudos. 
kia remtis komunisto Stasio u _ IjZįvHku 
Matulaičio parašyta brošiūrėle = ——y

apie Kražių skerdynes, kuri vi
sai be reikalo įdėta į atsimini
mų priedų skyrių. Autoriui į šį 
taip svarbų ir didelį Lietuvos 
istorijos įvykį reikėjo pažiūrėti 
iš platesnės perspektyvos.
Taip pat negalima kunigų kal

tinti caro pataikūnais už tai, 
kad jie gaudavo algas iš rusų 
valdžios. Daug lietuvių gauda
vo algas iš rusų valdžios, ar jau 
tuo jie visi buvo caro patai
kūnai? Ir gerbiamas atsimini
mų autorius tarnavo Rygoje 
teismo raštininku ir jis gavo 
algą iš rusų valdžios, taigi ir 
jis tuo pačiu buvo “caro patai
kūnas”.

Toliau autorius aiškina, kad 
kunigų algos buvusios didelės, 
jie gaudavę metams. 300-400 rb.' 
Jei šį kunigų atlyginimą paly
ginsime su paprastu gelžkelio 
tarnautoju, kuris turėjo valdiš
ką apkūrentą butą ir gaudavo 
tiek pat atlyginimą, tai ku
nigų alga bus nedidelė, nes iš 
tos algos jie turėjo dar išlai
kyti bažnyčios tarnus, kaip var- 
goninką ir zakristijoną.

Jei parapijoje buvo ūkis, tai 
tas ūkis galėjo išlaikyti tik dar
bininkus, kurie tą ūkį apdirbo. 
Juk ir pats K. Bielinis pripažįs
ta kad. žemės ūkis tais laikais 
buvęs nepelningas. O kada jis 
buvo pelningas? Juk žemės ren
ta yra žemiausia. Net iš geros 
žemės valakininkai biržiečiai už

žiedavo su Raimonda Blakyte. 
Vestuvė numatytos birželio 27 
Philadelphijoj. Moteiystės sak
ramentą priims šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje. Busima
sis'jaunavedys Ames, Iowa uni
versitete ruošiasi chemijos dok
toratui, jaunoji - mastelio 
laipsniui.

Iš anksto susitarus stovyklautojai iš New Yorko ir apylinkės bus atvežami pranciškonų parūpintomis priemonėmis- 
Registruotis reikia iš anksto. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis Šiuo adresu:

šia nešė Raudis, tai po ty mo
tę nu tik pats platinimas pa
didėja, bot vis labiau ir labiau 
j tą darbą įsitraukia ir inteli- 
gahtai..:. Po ty pat Kražię įvy- 
kię prasideda tautinis Sudėji
mas, pasipriešinimas rusams ir 
liotuvię moksleivių (Židinys, 
1933 nTNr 12, 518 p.) ir V. 
Biržiška, Lietuvos Golgota, Mū
sų Žinynas, 1921 m. Nr. 2 114- 
117 p.).

KAS BUVO KARINGESNIS?
Kovą už lietuviškos spaudos 

laisvę pradėjo vysk. M. Valan
čius, jis yra pirmas knygnešių 
organizatorius, 1871 m. pirmo
je knygnešių byloje buvo nu
bausti 8 kunigai. Valančiaus pra 
mintu kėliu ėjo vžsakunigų ar
mija: sideravičiai, gimžauskai, 
vytartai, vaižgantai, jurgaičiai 
ir kit. Kiek kunigų nukentėjo 
dėl spaudos ir dėl lietuviško žo
džio, šiandien sunku pasakyti. 
Kan. J. Tumas savo raštų XII 
tome tik apgraibomis priskaito 
per 50 rusų valdžios nubaustų 
kunigų, ištremtų į Rusiją ar 
kalintų Gardino bei Kretingos 
vienuolynuose. Bet tai toli gra
žu nėra pilnas sąrašas. Kiek 
kunigai yra sumokėję įvairių 
pabaudų, kiek kyšiais yra išpir- 
kę vieną kitą rusų žandarų su
gautą knygnešį. Ir kun. K. Pa
kalniškio redaguota “Apžval
ga” buvo žymiai karingesnė su

autoriaus logika. Pasak jo, ū- 
g^^deŽnui ja^'dMel^ nei- Lietuviai studentai balandžio New Yorko draugovės pirmi- jj11?0 i)Jsyvum® ’ artimiausiu laiku paruošti ir į- Vyskupas V Brizgys grįžda-
nas” 24 renkasi savo sąjungos nau- ninku. Amerikietiškoj veikloj (2^^P-)> tet griežtą kovą oku- Los Angeles kardinolui mas ls Australijos, keletą die-

jąją vadovybę. Ateitininkai stu- dalyvauju tik tiek, kad esu T°s knygos daugiausia atitinkamą memorandumą. b“v0. apsistojęs Los Angeles
dentai yra ištatę visą eilę sa- Fordhamo universiteto šačhma- 315 ,° katabkll tikėjimo e- Minįin i sv’ Kazimiero parap. kleboni-

Kražių įvykius ‘Apžvalga” vo kandidatų į valdybą, revici- tų komandos narys, bet to gal sas’ ^ur^.s ,rus^ a minis raci- 
per kelius numerius aprašinėjo, komisiją ir gaibs teismą, geriau neminėjti. Kiek atome- ^a persėtojo- Žmones ar 
Po dviejų metų Amerikoje kun. Praėusiame nr. iš jų suminėjo- nu, jokių medalių nesu gavęs. Pa5fP’. mo ykį0S€’ar a~ 
J. Žebrys Chicagoje išleido kny- me A. Gečiauską, T. Masiony- atseit, dar nesu atžymėtas. Jei- raktori4’ ar tai motinų išmoky- 
gutę “Kražių skerdynės ir jos tę ir I Banaitytę. čia norime gu iš to kokia nauda, prašau pa 
pasekmės”. Kiek vėliau kun. supažindinti su kitais dar kan- skelbti, bet tai ir viskas.” 
Jonas žilius parašė ‘Kražių kidafais 
skerdynės”. Nepriklausomybės 
laikais, sukakus 40 metų nuo 
tų įvykių, katalikiškoji spauda 
plačiai apie tai rašė. Istoriškai 
kritišką str. parašė Paulius Šle
žas 1933 m. “Židinyje”. Jis nu 
rodo, kad tik po 1893 m. pa

pas”. V. Biržiška pripažįsta, 
kad “Tėvynės Sargo” akcija 
dėl spaudos grąžinimo buvo 
daug gyvesnė, negu kairioji 
spauda, kuri visą viltį dėdama 
į revoliuciją, iš cemūruoja- 
mos laisvos spaudos mažai ti
kėjosi Kaip matyti ir K. Bie
linis lietuviškas spaudos laisvės 
paskelbimo žinią sutiko labai 
šaltai nežiūrint, kad jo tėvas 
veik visą gyvenimą pašventė ir 
savo sveikatą prarado, bepla- 
tindamaš lietuviškas knygas.

Taigi skelbti, kad kunigai pa
taikavo okupantui carui, yra 
arba didelis atsiminimų auto- lančius, apie kurį K. 
riaus nenusimanymas apie Lie
tuvos tautinį atgimimą arba 
pi$ demagogija, kaip ir prie
kaištas vysk. M. Valančiui kad 
jis draudęs kunigam eiti per 
sieną ir ništi knygas.

VYSK. M. VALANČIAUS 
ATSARGUMAS

KAS RŪPINOSI ŠVIETIMU į 
.K. Bielinis kaltina kunigu^ 

kad jie, būdami vieninteliai iikž 
teligentai Lietuvoje, nesirūpi
nę tautos švietimu.

• 1 įll
čia dar daugiau prašauta pr*J 

-šalį. Be veikusių daugybės vie^ 
nuolynų mokyklų, XVIII a. pra~ 
džięje vysk. Lopacinskis pradė
jo rūpintis valstiečių vaikų Švięį 
timu, ragmdamas klebonus 
steigti prie parapijų mo^rklas.^ 
Kaip tvirtina V. Biržiška, tą; 
mokyklų buvo įsteigta gana 
daug. Bet daugiausia nusipel
nęs švietimui yra vysk. M. Va- 

Bielinis 
savo prieduose nė žodeliu ne
užsimena. Tuo metu Kauno gu
bernijoje veikė ne 17 parapi
nių mokyklų su 144 mokiniais, 
kaip Bielinis teigia, bet pagal 
1853 m. surinktą pilną statis
tiką, 141 mokykla su 4394 mo
kiniais. Kulių klebonas Skrods- 
kis savo parapijoje buvo įve
dęs veik privalomą mokslą^ 
1863m. jo parapijoje beraščių 
veik nebebuvo.

Muravjovui uždarius parapi
nes mokyklas, vysk. , M. dalan
čius ragino slaptai mokyti vai
kus, iš čia atsirado daraktorių 
ir vargo mokyklos. Kunigai 
rengdami vaikus prie pirmos 
komunijos, reikalavo 
mokėti skaityti, kai 
rašyti.

Kai rusų valdžios 
suvaržymai buvo nuimti, tuoj 
įsisteigė kunigų vadovaujamos 
“Saulės”, ‘žiburio” ir 
‘Ryto” draugijos, kurios kaip 
tik ir pradėjo steigti pradžios 
ir aukštesnes mokyklas. Lietu
vai atsistatant Užnemunėje, iš
skyrus Marijampolę, visos gim
nazijos buvo “žiburio” žinioje.

Rimvydas SHažas. 22 metų, 
studijuoja Univereity of Chica- 
go germanistiką 6 sem. Ad. 
resas: 4443 So. Wood St., Chi- 
cago 9, ūl. Vokietijoje baigė 
Vasario 16 gimnaziją. Buvo Va
sario 16 gimnazijos moksleivių 
ateitininkų vysk. M. Valančiaus 
kuopos pirmininkas. Dalyvavo 
ir skautų veikloje.. Atvykęs Į 
JAV studijavo Illinois universi
tete (Navy Oier) ir ten buvo 
lietuvių studentų klubo laikraš- 

lektyvo narys ir Lituanus ad- tėiio ‘Bevardis’ redaktorius. Da- 
ministratortus. Buvau LSS it bar yra Chicagos studentų ateL 
SAS revizijos komisijose ir SAS tininkų draugovės iždininkas.

ti skaityti godžiai graibstė Prū
suose spausdinamas knygas, 
jas platino ir skaitė. Ir garsu- 

Vytautas Dudėnas, 21 metų, sis knygnešys Jurgis Bielinis 
Zina čikotaitė, 22 metų, stu- studijuoja University of Chica- daugiausia platino tokias kny- 
dijuoja biochemiją Chestriut go biznį 8 semestrą. Adresas: gas. V. Biržiška tvirtina, kad 
Hill College, Philadelphijoj 8 3521 W. 64th Place, Chicago tų knygų spausdinimas ir pla- 
semestrą. Gyvena: 3480 W. Cc- 29, m tinimas nulėmė ir lietuvių

spaudos laimėjimą. Knygnešiai 
kaip tik mielai platindavo re
liginio turino knygas, nes jos 
apmokėdavo ir kitos literatū
ros išlaidas.

Apskritai K. Bielinio prisimi- 
Povilas Kilius 26 metų, stu- nimai” daug kur apsilenkia su 

dijuoja De Paul universitete istorine tiesa ir tikrove, Rašy- 
Chicagoje prekybinę administ- ta labai vienašališkai ir nekri- 
raciją (Business Admininistra- tiškai. 
tion) Adresas: 44 37 So. Arte- 
sian Avė., Chicago. m. Kštu- 
čio korporacijos Chicagos sky
riaus sekretorius, SAS Chicagos 
draugovės socialinių reik, ve
dėjas, SAS 1958 metais buvo 
SAS vasaros stovyklos koman- 
dantas.

Berniukų vasaras stovykla Kennebunkport, Maine 
vasarvietėje prasideda liepos 1 ir baigiasi liepos 31. 
Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Savaitinis mokestis $26.00.

— Prof. Rafaelis Sealey, dės
tąs Londono universitete Ang
lijoje, palaiko artimus ryšius su 
lietuviais ir anglų visuomenei 
bei studentam papasakoja apie 
Lietuvą ir lietuvių kultūrą. Jo 
žmona yra lietuvaitė — Dan
guolė Sadūnaitė.

— Spaudos Kioską įsteigė 
Lietuvių Bendruomenės Cleve- 
lando R-ji Apylinkė. Kioskui 
vadovauja Ingrida Stasaitė, 
gyv. 18112 Windward, Cleve- 
land 19, Ohio.

— Ričardas Kontrimas susi-

Giadrė Griškėnaitė 20 metų, 
studijuoja Loyola Universitete 
(bieagoje matematiką ir Libe- 
ral Arts 6 semestre. Adresas; 
1422 N. Campbell Avė., Chica
go 22, Dl.

Skirmantas Radvila, 23 me
tų, baigęs geografijos studijas 
University of Illinois, ten pat 
toliau tęsia istorijos studijas. 
Adresas, 518 E. Green SL, 
Champaigp, Dl.
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Vokai su visokiais šūkiais ne 
visiem, reikalam tinka. Paryžiu
je mokesčių inspekcija išsiun
tinėjo vokus su šūkiu aukotą 
kraują? Ant voko buvo įrašas: 
‘Užeikite pas mus,mės mielai 
paimsime jūsų kraują”.

Jugoslavijoj* žmonės rašinė
ja ant sienų skaičių “6880”. 
Policija turi bėdos tą skaičių 
užtepti. Jis reiškia _ numerį. 
kalinio Milovano Djilas, Tito
bendradarbio, kuris savo veika- 
lu ‘Nauja klasė” iškritikavo ko 5 
munistinę diktatūrą.

Brangiausias pasaulyje plati
nos žiedas, 7 svarų, vertas 2.5 
mil. dolerių, yra prisegtas prie 
juodojo akmens mahometonų 
šventykloje Kaaboje. Saugo
mas tik vieno kareivio.

Prancūzu rašytojas Blaise « 
Cendrars nusiskundė mūsų lai- | 
kų pasikeitimu. “Seniau sakd 
jis, apkeliauti pasauliui reikėjo 
90 dienų, o kelionės dokumen
tam gauti — tik 2. Dabar yra 
atvirkščiai”.

Ašary negali daugiau išverk
ti per. 24 valandas kaip vieną 
penktadalį uncijos. Ašarom jau 
nebyrant, dar nereiškia, kad 
žnogus nustojo graudinęsis.

šaldytuvai eskimam, kurie 
gyvena poliarinėje srityje, nė
ra nereikalingi. Jų trobikėse 
mėsa sušąlą į akmenį, o šaldy
tuvuose išsilaiko minkšta.

Gotlando saloje. Baltijos jū
roje, netoli Švedijos ■ krantų, 
vienas žmogus išvykdamas pa
liko prie durų raštelį pieninin
kui: ‘Prašau nieko neplikti, 
nebūsiu namie kelias dienas”. 
Grįžęs rado namus tuščius, ap- 
kraustytus vagies, ir raštelį: 
“Jūsų - prašymas įvykdytas”.

Žemė, sukdamosi apie save 
po truputį vis stoja. Ateis jai 
laikas, kada viena jos pusė bus 
nugręžta į saulę, o kita — nuo 
saulės. Ta’da viena pusė turės
dieną ir keps, o antroji skęs 
tamsoje ir šals. Bet nusiminti
nereikia. Mums dar liko gyven
ti 16 milijardų metų.

Laiškas po mirties
Mainze, Vokietijoje. Jis buvo
rašytas vokiečių kareivio iš Va
karų fronto 1916 metais, bet 
tik dabar paštas laišką prista-
tė.

Prietaram sugriauti Ameri-
koje yra draugija. Jai priklau-
so vienas parašiutininkas, ku
ris pernai spalio 13 d. 13 vai. 
13 min. 13 tąjį kartą šoko iš 
13 tūkstančių pėdų aukštumos 
ir laimingai pasiekė žemę. Tuo 
būdu buvo sugriautas prieta-
ringas tikėjimas, kad skaičius 
“13” yra nelaimingas.

Anglijoje vienas pastorius il
gai sakė pamokslą apie laiko 
branginimą. Pamokslo dar ne
baigęs paklausė: “Ką aš dau
giau begalėčiau pridėti?” Vie
nas klausytojas atsiliepė: “A- 
men”.

IR Ai iač! IMoutr. V. Matelio:

ŽINIOS IŠ CLEVELAND, OHIO
Balandžio 11 įvyko lituanisti- Prieš akis taip pat visa eilė 

nės vysk. Valančiaus mokyklos parengimų, 
vakaras. Programą atliko muz. 
Alf. Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis ir patys 
mokiniai. Ansamblis, davęs ke
liolika liaudies* dainų, pasirodė 
visu savo pajėgumu, tad buvo 
daug džiaugsmo ir gausių plo
jimų. Prie pasisekimo taip pat 
prisidėjo nedidelė, bet akusti
niu atžvilgiu dėkinga Sachsen- 
heimo salė, kurią mokyklos tė
vų komitetas pasirinko negavęs 
įprastinės lietuvių salės. Moky- 
įdoą mokiniai inscenizavo “Ne
girdėtą neregėtą pasaką”, taip 
pat tautinių šokių grupė, vado
vaujama L. Kasparavičiūtės, pa
šoko trejetą šokių. Gerų duo- deracijos stovyklos globos ko- 
menų parodė pasakotojas Alg. ' mitetas rengia solistu Bičkie- 
Rukšėnas, brolį kvailį vaidinęs nės ir Baro koncertą. Prudenci-

Balandžio 25 šv. Jurgio para
pijos salėje Ateities klubas ren
gia L. Jarošeko kvarteto kon
certą. Clevelando liet, visuome
nė jau girdėjo daugelį kvarte
tų, bet Jarošekas su savo vy
rais A. Peškiu, Vyt. Dargiu ir 
J. Aveliu atvyksta pirmąjį kar
tą. Jarošeko vardas daugeliui 
girdėtas, dabar domina, kaip jo 
kvartetas dainuoja po ilgesnės 
tylos pertraukos, todėl koncer
tas turėtų būti vienas iš įdomių 
jų.

Gegužes 16 slovėnų salėje 
(6409 St CIair Avė.) ALRK Fe-

WATERBURY, CONN.
Neteko dar girdėti, kad ku- 

Įs istorikas būtų tiksliau nu
matęs, kada ir kas šiam spalvin
ga pasaulyj yra sukūręs pir- 
ną dainą ir kas ją pirmas su- 
lainavęs. Tačiau visai tikra, kad 
au žiloje senovėje skambėjo

Perėmęs iš dr. V. Šmulkš
čio jnrmininko pareigas, Vacį.

laikyt Fronto Bičiulių parengi
mų aukštą lygį, kas ir šiuo at
veju ' laikoma pavykusiu. Po 
koncerto, Kuzmickai daininin
kes ir kitus artimus bičiulius 
pakvietė savo naujon reziden- 
cijon paruoštai vakarienei. Pa
geidautina ir daugiau tokio po
būdžio parengimų

F; Jįant, pati liaudis prikūrė gausy 
g bę dainų: vienos džiaugsmui už- 
F sUiepsnojus bei sielvartui išsi-v 
g Bėjus, kitos apie įvairiusius gy- 
| venimo nutikimus.

K-- Kiekvienas jautė teigiamai 
‘veikiančią nuostabia dainos ga- 

tad nestebėtina, kad ir vi
-sos tautos rado tinkamiausį 
f būdą garbinti savo dievus dai
li nomis bei giesmėmis. Visais lai 

kais talentingi dainiai buvo vi- 
sų gerbiami.

«Gyvenime kiekvienam pasi- 
| taiko pamėgti bet kokios rūšies 

pramogą, tačiau, daina, atrodo, 
jau nebe kokia pramoga, o lyg 
ir kasdienė žmogaus palydovė, 
pavyždžiui, ūkininkas laukuose, 
kalinys kalėjime, jūreivis jūro
je, darbininkas darbovietėje ir 
daugel kitų neiškenčia neuž
traukę garsiau ar dusliau kokią 
meliodiją, nes daina pati ver
žiasi iš kiekvienos krūtinės, 
tuom lengvindama ir švelnin- 
kama sielos išgyvenimus.

\rPansšių minčių,..vedini, Fron- “važiavimo mokestis — 9 dol. i 
to Bičiuliai maloniai visus kvie
tė atsilankyti balandžio 4 d. į 
jų rengiamą dainų vakarą, Wa- 
terburio šv. Juozapo parapijos 
salėje ir pasinaudoti retai to
kia pasitaikančia proga. Kas ne 
atmetė jų kvietimo, buvo tik
rai mielai nustebinti poros va
landų trukusiam koncerte, ža
vingai atrodančių, o dar žavin- 
giau dainuojančių ponių — 
Prudenciįa Bičkienės ir Stasės 
Daugėlienės. kuriom atsidėju
siu kruopštumu akomponavo 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Abi solistės nuostabiai puikiai 
išpildė 19 solo ir 3 dueto dar 
mažai ar veik iš viso čia ne
girdėtų lietuvių ir kitų kompo
zitorių kūrimuš. Už kiekvieną 
pasigrožėtinai išpildytą dainą 
klausytojai atsidėkojo gausio
mis katutėmis; aiškiai matėsi, 
kaip atsilankusieji pajuto dai-

.Akademinio
skautų sąjūdžio

visuotinis suvažiavimas įvyks 
gegužės 9-10 Toronte, Kanado
je. Suvažiavimo metu bus pa
daryta svarbių sprendimų, lie
čiančių A.S.S. organizacinę pa
dėtį. šeštadienį vakare ASS To
ronto skyrius ruošia banketą su 
šokiais, kuriems gros vienas 
žymiausių Toronto orkestrų. 
Akademinėje programoje bus 
dvi paskaitos lietuviškos kultū
ros klausimais. Suvažiavimo 
proga bus jaunųjų dail. paro
da, kur gali dalyvauti visi lie
tuviai studentai ar neseniai bai
gę meno studijas su grynos ir 
pritaikomos dailės darbais bei 
architektūriniais projektais. Su-

(registracijos mok., banketas, 
pusryčiai, arbatėlė ir dveji pie
tūs.) Nakvynė parūpinama to- 
rontiečių šeimose ar pagal pa
geidavimą viešbučiuose. Suva- 
vimas vyks Toronto liet, na
muose, 1129 Dundas St. W, tel. 
LE 3-3027. Programa prasidės 
11 vai. šeštadienį. Registruotis 
galima atskirai ar per skyrius 
(drauge pažymint ir nakvynės 
stovį) pas Birutę Grigaitytę, 
622 Davenport Rd., Toronto, 
Ont. Drauge su reg. prisiųsti 
2 dol. (V.K.)

Lietuviai nupirko 
viešbutį ir 
restoraną

ASBURY PARK, NJ.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZE1J2N1S 

M23 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi

1 bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei

1 RCA televizijoms. -
I Geriausia proga įsigyti Fedders
| oro vėsintuvą (Air conditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Joseph Audrusis Insurance 
87-09 JAMAICA AVFL, WOODHAVEN 21, N. Y 

TEL VI 7-4477 _ _
L' tfokfaufienbis — 9 vaLryto Ugi 9 vaL valu 

t «*4m»djesdais — 1 vai p.p. BgL5 vaL vak

ATS TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

KOKIAS DOVANAS

Trys lietuviai Vytautas Tom- į 
K. Graižutis ir kt. artistai, tik ja Bičkienė ir Stasys Baras — Nors visos aplinkybės buvo ^us' E^var^as Kubaitis ir Alek- , 
žiūrėdamas jautei, kad būtų šio meto mūsų dainos meno įžy dėkingos — tą dieną kitų pa

mybės, patekusios taip pait jau 
ir į amerikiečių sceną. Tai kal
ba už šio koncerto aukštą me-

buvę dar geriau, jei ir pasakos 
artistai, taut. šokių šokėjai bū
tų daugiau padirbėję. Todėl 
mūsų pageidavimas ateičiai— ninį lygį. Pridėkime taip pat siniaukė, kai apie 200astilan- 
daugiau repeticijų! Tas pat pa- kilnius koncerto rengėjų tiks- knisių dainas entuziastu nega

lus — paremti jaunimo Daina- lėio padengti visų susidariusių 
vos stovyklos statybos darbus, 
ir turėsime aiškų pagrindą į šį 
koncertą atsilankyti.

Gegužės 2 “Dirva” irgi slo
vėnų salėje ^rengia jaunujy dai- 
nininky varžybų koncertą. Var
žybose dalyvauti kviečiami JAV 
ir Kanados jaunieji dainininkai. 
Jie jau atsiliepia, ir tai žada 
šiam koncertui daug įvairumo 
bei įdomumo. Matysime ir gir-

sakytina apie B. Brazdžionio eil- 
“Tremtinio maldos” (juo buvo 
vakaras pradėtas) deklamuoto- 
jas N. Petkevičiūtę ir G. Degu
tytę: geri duomenys, bet išbai
gimui reikėjo dar repeticijų. 
Mokinių pasirodymas taip pat 
buvo priimtas šiltai. O mokykla 
rėmėjų turi: jų atsilankė ne tiek 
gausiai, kiek turėtų būti, bet 
pakankamai. Miela, kad į mo
kyklos vakarą prisirinko daug 
jaunimo, po programos pasišo- dėsime priaugančiąsias savo jė- 
kusio ir kitaip pasilinksminu- gas. Sumanymas toki koncertą duodami prie įėjimo, 
šio. rengti sveikintinas ir naudin-

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos
Sandras Žemaitis — Ąsbury

rengimų nebuvo, o oras pasi- Park, NJ., nupirko dideU “Lake
taikė ypač gražus, - tačiau ren Hotel” viešbutį, restoraną ir | Q npp j/ pMOTPIM Ipp
gėjų lūkesčiai tikrovėj kiek ap- barą “ naktirų Wuba “Anchor | O. DEVUDllDl UU1, 11IV

Room”. Viešbutis yra Park Avė g H8-125-138 ORCHARD ST.
ir 7 Avė. kampe, blokas nuo e — .
vandenyno ir greta Monte Car- | 
lo Pool. Viešbutyje yra 75 mie- « 
gamieji kambariai, didelė vai- | 
gykla. Baras jau veikia. Savait- \ 
galiais bus programa. Oficialus | 
viešbučio atidarymas bus gegu- | 
žės 30. Programai vadovaus ak- j 
torius Vitalis Žukauskas, gros | 
žinomas akordionistas Charles | 
Daubaras, šokiams gros žino- 3 
mas Asbury Park vietinis or- j 
kestras. Bus duodami lietuviš- ; 
ki valgiai. Maloniai laukiame vi !
su tautiečių atsilankant. Į vieš- « 

S-P- bučio atidarymą bilietus galima | 
Mg gauti viešbuty — PR 4-7788, |

GR 5-4525
COR DELANCEY, N. Y. C.

išlaidų. Pažymėtina, kad tarp 
daugel garbingu klausytoju, bu
vo atvykusių net iš už 100 myl. 
Po dianų sekė šokiai, griežiant 
geram Manchesterio lietuvių— 
latvių orkestrui, o bufete sko
ningai paruošta įvairūs pasistip 
rinimai.

gas. Balsavimo lapeliai gerinu
siems dainininkams išrinkti bus

ATOSTOGOS
KENNEBUNKPORT,

MAINE

i;i Į Žemaitį — EL 5-9638.
|Ig
B televiziją, radiją, patefoną 

(rengia Hi-Fi

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasisėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę.

NAUJĄJĄ PALANGĄ
į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 

. nemažas lietuvių skaičius atvykstant va- 
į sarotl

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS

Vasarotojai priimam! kuo biržeTo 21 d. iki rugsėjo 8 d.

prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FRANCB9CAN FATHERS, Kennebonkport, Maine 

_________ _ (Nuo birželio 25 — TeL 7-2771)

BARZDOTAS ir ZUBRIS

Kearny. N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutiey Avanse 
Nutley. N. J. Tel. NU 2-1880

EVergreen 8-9794

M. and Z.
JULIUS MALDUTIS

> Setankstytą aatomohilto rta- j
• lių pekei:'na» J
> naejomis, daiymas ir poli- j
[ ravimas J

9S7 GRAND STREET

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 8:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai' gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti -B M T išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey SL

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

SIUNTINIAMS f LIETUVAI

K and K FABRICS
| 1158 East Jersey Street

PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelims. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtisaalsl, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietua į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
___  200 Orchard Street, 

į MtooKĮ.™ q w. r į į
New York 2, N. T.

Tel.: AL 4-8319



orkestras

TeL BA 8-9771

RlCHMOND HILL, N. Y108-55 LEFFERTS BLVD.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

PhRadelphia 23, Pa
SUMMER CAMPS

POplar 5-4110

HOME IMPROVEMENTS ARTIE WILKINS”

SHAMROCK DAY CAMPDARBININKUI PAREMTI AUKOJO
FUNERAL HOME

New Britain, Conn.

Darbininko leidėjai
ARTHUR B. VMLKINS

rtde te church. May 30th through
Labor Day. Nlghtingale 6-2584.

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tesikreipia į

910 WiDoughby Avė.,

(tarp Broadway ir Bushvrick)

AR JOS NEPERMOKATETelefonas: GL 2-6916

Besperaitytė ir 
(visos Clevlandb 
O. Blandytė, B. 
M. Raudienė ir

Čia dedame lietuvišką verti
mą laiškn, gauto* Balto su auka 
ištremtiems paremti. Laiškas 
parašytas ryšium su maldakny
ge “Marija, gebėki mus.“

EASTECHESTER $25,750
WHITE COLONIAL in GOOD CON- 
DITION; waJk to station; shopping; 
schools (Immaculate Conception); 
3 bedrooms; modem kitchen; 1^4 
baths; den, porch, center bąli Call 
owner SP 9-4347.

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

dynėse Detroite. Laimėjo du 
meisterio ir du vicemoisterio 
titulus.

Pabaltiečię rungtynėm, ku-

White — Green 3:0. Balandžio

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

* PARBlHIMKAS

VIC. RED HOOK N. Y. — 4 fully

cinj komitetą sudaro pirm. P. 
Petraitis, nariai — A. Visockis, 
E. Šulaitis, J. Degutis ir Z. Na
vickas. Į varžybinį komitetą į- 
eina: krepšinio — R. Puodžiū
nas, tinklinio — Cerekas, stalo 
teniso — K. Žulpa.

Šokię vakarą ......pabaltiečiy
rungtynių proga rengia Neris 
balandžio 25 lietuvių auditori
joje. E.š.

N. Y. Tel. MOunt Vefflon 7-4865. 
Coach: tona Preparatory School, 
lona College, New Rocbėlle, N. Y.

tina yra speciali vienuolyno 
globėja.

Pirmame pastato aukšte bus 
koplyčia, svečių priimamas ka^ 
barys, virtuvė, valgomasis, kla
sės ir biblioteka. Antrame auk
šte tilps dar dvi klasės ir mer
gaičių miegamieji kambariai. 
Kiekvienam kambary bus įves
tas šiltas ir šaltas vanduo. Ki
tos patalpos, kaip laisvalaikio 
kambariai, spaudos ir kt., bus 
įrengti rūsyje.

Specialus mokyklos tikslas— 
sudaryti aukštesniosios mokyk
los amžiaus mergaitėms sąly
gas arčiau pažinti dvasinį gy
venimą, kuris teikia tikro 
džiaugsmo žmogui. Mokykla 
pradės veikti rugsėjo menesį, 
1959. Mokomąjį personalą su
darys Sopulingosios Dievo Mo
tinos seserys vienuolės. ? ■■■

Mergaitės, kurios būtų suin
teresuotos stoti į šį vienuoly
ną, ar giliau pažinti dvasinį gy
venimą, daugiau informacijų ga 
Ii gauti iš apšaukimų viršinin
kės: Mater Doloresa Preparato
ry School, 50 Morris Avė., 
Denville, NJ. (Sklb.)

MOTMOSMOKYKLA
Sopulingosios Dievo Motinos 

trečiojo šv. Pranciškaus ordino 
seserys DenviBe, New Jersey, 
labai grafioj virto j pradėjo sta- 
lyti rantnuaians mergaitėms 
mokyklą s ptbendmįm&u. pa-

Po $4.00: Kun. J. Dakinevi- 
čius, Ferdale, Wash.; S. Mar- 
kevich, dr. S. Petrauskas, Eli- 
zabeth, N.J.; A. Vikrikas, St. 
James,. N.Y,; P. Ąverka, So.

Jaunių krepšinio rinktinė 
bus sudaryta iš Chicagos Ne
ries, Clevelando Žaibo, Detroi-^Hos bus bal. 25-26^ organiza- 
Kovo, Chicagos Aro ir Toron
to Aušros krepšininkų.

Į moterų tinklinio rinktinę 
yra pakviesta A Barzdukaitė, 
A. Liutkutė, St Juodvalkytė, E. 
Kajackaitė, L 
J. LAikūnaitė 
LSK Žaibas); 
Laurušonienė, 
A. Loye (visos Chicagos LSK 
Neries). J vyrų — V. Eikinas 
(Bostono LSK Dainava); G. Gra
jauskas (Hartfordo LSK Gran
dis); A. Racka (Detroito LSK 
Kovas); J. Kaunas (ASK Litua- 
nica); Z. Žiupsnys (Chicagos 
Neris); R. Babickas, A. Liutkus, 
M. Lekmckas ir J. Zorska (visi 
Clevelando LSK žaibas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS

“Tahtet” 1959 mario 28 nff- grindinis pasatas bus atnatk 
meryje su dideliu dėmėsiu skai- jintas ir padumtas ir bus nau- 
čiau straipsnį “Dokumentas iš dojamas kaip bendrabutis ir 
Sibiro”. Pridedu fia dešimt ck>- mobykla. lfckyk1ai vardas Pe
terių šalpos reikalam* rinktas Motber Doloresa Pre-

Įdomu, ar ši maldaknygė paratory School turint minty- 
(Marija, gelbėki mus) yra išvers & kad Sopulingoji DievoMo- 
ta į anglų kalbą ir jei taip, ar x’~" “ ’
galima kur gauti?

Mario nuomone, Simas ^žie
delis ‘Darbininko” straipsnyje* 
kurį išvertė J. Boley, visai pui
kiai pagavo tikrą Sibiro krikš
čionies dvasią. Aš tikiu, kad ši 
dvasia turėtų būt paskleista vi
sam pasaulyje.

Neturiu jokios abejonės, kad 
šiai maldaknygei bus nesunku 
gauti Bažnyčios aprobatą, nes 
maldos tikrai yra gražios (Ateit, 
liet, leidinį aprobavo Norwoo- 
do vysk. BJ. Flanagan, 1959. 
1. 23). -

Ar negalvojate išleisti šią 
maldaknygę anglų ir lietuvių 
kalbomis ?Aš esu giliai įsitiki
nęs, kad tai būtų milžiniška pa
rama Jūsų šalpos darbams! Aš 
pats nupirkčiau didelį kiekį ir 
padalinčiau savo jūrininkams 
bei jų »giminėms. Komentaras 
prie tos knygelės, panašus į tą 
kurį spausdinote “Tablet”, la
bai išryškintų tikslą-maldakny- 
gės esmę.

Nuoširdžiausi asmeniški lin
kėjimai.
April 3, 1959.
(pas.) Fr. Bern. V. Cunnigham

JAV laivyno Kamodoras

IN ST. GREGORY’S PARISH, in 
BeNeroae, L t. ~ >17.700; fegal 2 
family; 4 and 3; escctitent conditton; 
good neighborhood; convenient loca- 
tion. Fleldstone 7-3961.

Located at
IONA GRAMMAR SCHOOL

- Stratton Road 
New Rochelle, N. Y.

For Boys and Girls, 4 to 12

BERNIE SCHMIDT, ii Detroito, 
nenorėdamas pėsčias vaikščioti, 
prie ratelinių pačiūžų prisijungė 
motoriuką, kurj nešasi, pasikabi
nęs ant kupros. Ii motoro eina 
laidas j ratelius, kurie ir veža 
keleivj gatvėmis.

ALBEKT F. PETERS 
(PSnUlUSKAS)

APDRA0D06 SPECIALISTAS
FMMt ftm» M. N. v.

Wine&Iiųuor Store
S» Urioe Avė. BrooHya 1L N. T.

TėL EV 7-2Ū89>
SAV. M. IR L JOKŪBAIČIAI f

Opportunity for Registered Nurses 
Nurses. Reg.—Immed. openings in 
mod. 300-bed gen. hosp. Starting 
salary 5280 mo. with regulai- in- 
crease, 40 hr. week. Diff for aft. and 
night duty. Liberal personai policies. 
Priv. nns. avaiL in nurses res. Wire, 
call or write Director of nurses Miss 
Ruth Curry, Wilmington General 
Hospital, Wilmington, Delaware, — 
OLympia 6-2551. 3-21

snt grpvth 
hl^h earn- 
tedge. For 
eU-BOWL, 
LKES, N. J.

41 M 
Basements done with fine paneli ing 

Jalousie windows
House painting (exterior)

Tennis - Svimming Instruction 
Remedial Reading — Dramatics 
Television — Arta and Crafts

žybos. Vieta — Foster Park, Y.
8300 So. Lomis, Chicago, BĮ. po $3.00: J. Baltren, Athol, 

Chicagos Sporto Žinios Mass.; c. Kalvaitis, Hartford, 
Ltuanicos futbolo komanda Conn.

Illinois (Peel) Cup varžybose Po $2 00. B Budris Free_ 
laimėjo pirmąsias dvejas rung- įojj N.J.; J. Sescila, Baldvvin, 
tynęs. Nugalėjo 5:1 ir Red — N Y.; J. Salinis, Detroit, Mich.;

P. Laauba, So. Boston, Mass.; 
J. Skladaitis, Phila., Pa.; W. 
Mazuraitis, Pittsburgh, Pa.; P. 
Vitkus, Rochester, N.Y.; J. Ži
lionis, Cleveland, 0.

Po $1.50: V. Galinis, J Jonai
tis, R. Vaičiulis, Brooklyn, N.Y.

Po $1.00: Iš Mass.: J. Baraus
kas, R. Klimas, R. Ligmalis, 
Z. Rymaitė, J. Šimkienė, H. 
Wachack, So. Boston; J. Žukas, 
Somenille; M. Mikuckis, Dor- 
chester; P.V. Lalis, Lawrence; 
P. Jonikas, Danvers; B. Zno- 
tin, Brockton.

Iš N.' J.: S. Balandis, K. Bal- 
LSK Neris gražiai pasirodė tramaitis, A. Bražėnas, Eliza- 

Amerikos Lietuvių Sporto ZaK betb; T. M. Grybas, Kearny;

19 komanda pradėjo pirmeny
bių rungtynes “National Soccer 
lygos I-je divizijoje.

Neries motery komanda daly
vavo Illinois AAU tinklinio var
žybose, kur po 3 rungtynių iš
krito iš tolimesniu susitikimų. 
Nerį atstovavo mergaičių tink
linio komanda, sustiprinta ke
liomis žaidėjomis iš moterų ko
mandos — dabartinio š. Ame
rikos lietuvių meisterio.

Vid. Vakary sporto apygarda 
ruošia Clevelando Grandinėlės 
koncertą gegužės 2 Jaunimo 
centre.

- r- uY-jirt - YT *- Mavres Mfliofvse reoeniociy

Prieš trejus metas .Ameriką 
je atgMrihrt*s spot^
tminkų bendradarbiavimas pra 
džtoje< hūvo k»kla»yg pobūdžio^ 
o dabar kasmet vis j^ona riia- 
tesųp Rphmtj šięmĮĮt. tinklinio 
varžybose jau matysime ir es
tų komandą. Taip pat į progra
mą yra įtrauktas jaunių krepši
nis. Tačiau* įdomiausia busste- 
bėti vyrų krepšinį, kai susitiks 
lietuviai ir latviai. Pakutmieji 
yra nusinešę laimėjimą pirmo
se varžybose, mūsiškiai yra lai
mėję antrąją susitikimą. Vyrų 
tinklinį abu kartus lai
mėjo latviai. Moterys pasidali
no vieną pergalę. Vyrų sta
lo tenisą pernai laimėjo lietu
viai. Buvo dar pirmos varžybos.

šiemet lietuvių vyrų krepši
nio komandoje pasirodys 4 De
troito Kovo krepšininkai, kurie 
neseniai laimėjo meisterio var
dą. Bus taip pat 4 Chicagos 
Neries atstovai, o prie jų dar 
3 Lituanicos, 1 Toronto Auš
ros ir 1 Waterburio Gintaro

Itidrliam apdraodon MrtaBpymal. grvrnari ? 
apaaogai ir greMmaiiam patarnavimui. 

reflmlMpnl mtontolių afhtininw

M. Paplauskas, Kearny; E. Rau
dys, Linden; K. Baltramiejūnas, 
Jersey City; S. Valikonis, Cliff- 
side; B. Staskus,- W. Keans 

Kiek teko girdėti, latvtoi James, . N.Y.; P. Ąverka, So. burg; C. Kulas, Eairview; G.
šioms varžyboms labai stipriai Boston, Mass.; A. Melinis, CIe- Ceras, Jamėsburg. 
ruošiasi, nes jie nori atagrieb- veland, O.; A. Kaunas, Brook- Nuoširdžiai dėkingi 
ti už praėjusius metus. lyn, N.Y.

Bus taip pat individualinei Po $3.50: A. Garliauskienė, 
ir komandinei stalo teniso var- S. Sandanavičius, Brooklyn, N.

IN POPE PIUS X PARISH. In 
Scarsdale Vic. New Rochelle. TO 

ESTATE- Unusual split 
level on very Targe beaufifully land-i 
scaped level plot, top area. Huge liv. 
rm. Ige dining rm, oversized Holiy- 
wood kiteh., dining area, 3 dble bed- 
rms, 2 fuil baths, scr. porch, huge 
fam. rm. Many extras. In the 40 s, 
double garage. Invite inspection and 
offers. Owner, SC 3-5819.

UQUORS - BEER WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas
Sav. P. Vtšniauskas

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood> 

TeL EVergreen 2-6440

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RATS LIQUOR STORE

Differential Paid on Evening and 
Night Shifts. Maintenance available 
if so desired. ExceUent Personai 
Policies. Voluntary psychiatric hos
pital. With school of Nursing. Sa- 
laries depending on experience and 
ability. Wire, write or call

DIRECTOR OF NURSES

I184K OsreiM 8M 
•M VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS

Virt 21,000,000 automobilių savininku 
moka daugiau, nega reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordaa yra gema
Jūa esate kvalifikuotas:



21d.,

tūnos

margučių varžy-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Baltas

231 Bedford Avė.

RADIO PROGRAMA

LAISVES VARPAS

NUTARY PUBLIC

dėl vicepirm. St. Aromiskio tė
velio staigios mirties. Vadovau
jant kun. St. Valiušaičiui, da
lyviai sėdo į kelias mašinas, nu-

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUnipėr 6-7209

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO

TeL EVergreen 7-4335
Steplien Aromiskis

Parapijos choras kviečia ir 
laukia svečių iš visų apylinkių.

Thomas Park aukštesnioji

VEDtJAS — P. VIŠČINIS

•ųtotLA-r L&nvių klubo salė, 
Ave.^280. nr. Suvažiavi

mo tiksiąs — LB organizaciniai 
reikalai, jų gyvenimas bei plė
timas,Švietimo bei kultūros 
darbo vykdymas.

Ver. Damašienė,
E. Povilanskie-

Vlsi išparduodami Darbinin
ko laikraščiai sekmadieniais pa
maldoms pasibaigus prie šv. 
Petro lietuvių bažnyčios. Uoliai 
pardavinėja du berniukai Ne
užmirština, kad Darbininkas pa 
sirodo dukart per savaitę ir vi
sados pilnas kiekvienam skai
tytojui svarbių ir naujausių ži-

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Stasys Lūšys ir Brutenis Veltas 
kviečia atvykti į saulėtą Cape 
Cod. Mass., ir praleisti vasaros 
atostogas prie Atlanto. Vi’a 
vasarojimui bus atidaryta nuogegužės 

Chesnut 
Kreiptis 
8390.

BOSTONO flMsviy' atstovai Mass. gubernatoriui F. Furcolo įteigia pakvietimą balandžio 
26 d. dalyvauti preL Pr. Virmauskio pagerbimo bankete. Ii k. j d.: advokatas Konstan
tinas Aksten; Teofilė Tattan,-Mass valstijos ir natūralizacijos direktorė; Ipolitas Monce- 
vicz, Brocktono Coundlman ir buvęs iv. Kryžiaus kolegijos futbolo žvaigždė; Mass gu
bernatorius F. ^Furcolo; kun. žuromskis, iv. Petro parapijos vikaras ir banketo rengi
mo komiteto pirmininkas; William Shimkus, buvęs Mass. valstijos policijos viršininkas; 
William Gorski, Mass. valstyjos gubernatoriaus spaudos skyriaus vedėjas.

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
Nuo 2 ligi 3 vai. popiet

Balandžio 12 Baisogaliečių 
Bičiulių Klubas suruošė margu
čių popietę. Na, ir pridūndėjo, 
prigužėjo iš visos New Yorko 
apylinkės pilna E. Povilanskie- vyko, į koplyčią^sukalbėjo ro- 
nės svetainė. Baisogaliečių tar
pe matėsi ukmergėnų, paloniš- 
kių, virbališkių, šeduvių, čia gi
musių ir augusių. Ir blogas oras 
nesukliudė.

Nuotaika buvo kiek kritus

Off. Telph. AN 8-4618
Res. AN 8-5961

Koncertas įvyks šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčioje 
(211 Ripley Place, Elizabethe, 
NJ.) balandžio 25, 7 v.v. Po 
koncerto parapijos salėje šokiai 
ir pasilinksminimas, griežiant 
NJ. Lietuvių Bendruomenės

Prieinamiausiomia kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu j‘ vietą patarnaują 
visiem lietuviam

Šančių, šeimai pareiškė užuo
jautą. J

Tuo metu gerosios šeiminin
kės E. Padvarietienė, J. Terebei 
zienė, O. Bačauskienė baigė pa
ruošti ir papuošti stalus. Prieš 
valgį sukalbėta malda ir atgie
dotas tautos himnas. O tų val
gių, valgių gražumėlis, skanu
mėlis. Linko stalai Gal ir per
daug buvo prigaminta? Netrū
ko ir stipresnių gėrimų širdžiai 
pastiprinti ir nuotaikai pataisy
ti 0 čia dar šeimininkės tūpi
nėjo. apie kiekvieną, siūlydamos 
silkės su grybais, žuvies drebu
čiuose, kumpio, kepto su bul
vėms, viščiuko su slyvais. Tų 
kepsnių ir kitų gėrybių neiš
vardinsi’ Pasijuokta, padainuo
ta, pašokta. Muziką tvarkė sve
čias Rudis, dainavimui vadova
vo Ant Terebeiza, tik trūko

ją aukavo Jersey City klebonas. 
Tiekunigai niekada Lietu
vos nėra matę, bet yra prisi
rišę prie savo tėvų krašto. Baiso 
gąlos parapijai paremti dar au 
kojo: po 10 dol. Pr. Juraška, 
Nik. Katinas, V-E- Padvariečiai 
Step. Olg. Aromiskiai, Košt. 
Senulienė, K. Ag. Kvėgliai, J. 
Rudis. Po 5 dol. — O. Budrai
tienė, O.A. Bartašiūnai, Paul. 
Jankevičienė, 
Vin. Jankus,

ONA I VAŠKIENE 
UTHUANIAN

37 Sheridaa Avė, 
Brooklyn A N. N.
TU APpfecat* T-TOB

mokykla yra įrašiusi į garbės 
draugiją ir du savo mokinius 
lietuvius: Algį Adomkaitį ir Ja- 
netą Giedraitytę.

EVergreen 8-9770
Josepli Garszva

Lojalumo paradas
Balandžio 25 (šeštadienį) New 

Yorke įvyksta lojalumo para
das, kuriame, šalia kitų tauty
bių dalyvaus ir lietuviai. Lietu
viu dalyvavimą organizuoja N. 
Y. Lietuvių Taryba. Tikimasi, 
kad šiais metais lietuvių daly-

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkw*y Statiou) 

Woodh*ven, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija 

TeL Virgiui* 7-4499

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia ėd
menims dykai. Aptarnauja Cam 
brtdge ir Bostono kolonijas te- 
miaustomfs kainomis. Kainos tos 
pačios ir ) ijitua miestus. 
Reikale Mukite: TeL TR B-OO*

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:'

, Išnuomojamas 5 kambarių 
butas antrame aukšte. Yra cent 
finis šildymas. Butas laisvas nuo

15. Namas yra 273 
St., Kearny, N.J. 

teL Kearny WY 1—

Lietuviu L egi jono Dariaus ir 
Girėno posto nr. 1 nariy žiniai.

Pranešama, kad šių metų ba
landžio 25 d. postas dalyvaus 
lojalumo parade. Posto nariai 
tą dieną 12 vai. renkasi posto 
bustynėje 158 Grand St., Bro- 
lyne, Povilanskų svetainėje.

Beach St.v
Cape Cod, Mass. Informacijų 
bei rezervacijų reikalu kreiptis:
St. Lūšys, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y., EV 7-5576.

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

tuomi galėtumėme galimai dau
giau atkreipti amerikonų dėme
sį. O tas dabartinėje politinė
je padėtyje yra labai svarbu.

Prašoma rinktis 1:30 va. po 
pietų E. 61 Street prie 5th Avė.

Rengėjai

Gražiausių
bas atidarius, pasirodė, kad gra 
žiausi margučiai buvo Vinco ir 
Elenos Padvariečių; jiems atite
ko visos trys premijos. Labai 
gražūs taip pat margučiai buvo 
atnešti Agotos Kvėglienės ir 
Onos Barašiūnienės.

Margučių rytininkų čempio
nais išėjo, “jaunuoliai” (75m) 
Vladas Jankevičius ir Vincas 
Jankus. Nors jėgas bandė Pus- 
nikas, Sinusas, Padvarietis ir 
k., bet prieš “jaunuolius” turė- 

mėgiamos baisogaliečių dainos: jo nusilenkti.
“Vaikščiojau, vaikščiojau”.... BaisogalieČiai nenoromis skir- Bostono aukštesniojoje mo- 

Klubo pirm. kun. dr. St. Va- stėsi jau vėlų vakarą, nes ry- tykioje garbės sąrašan iš lietu- 
Ijušaitis išdėstė parodyti nu- tojaus dieną kiekvieno laukė yrą patekę Danielius Auk- 
tus Baisogalos parapijai litur- sunkins nami^ns. Dalvviai ffuo- štikalnis ir Simonas Šarkis, 
ginius rūbus, paaiškindamas rū 
bų ir svalvų reikšmę. Didelį 
džiaugsmą sukėlė, kada buvo 
parodytas visai naujutėlis kieli- 
kas. Dovana vienos geraširdės 
moterėlės, tarpininkaujant Kea 
rny parapijos vikarui. Cimbori-

(ARMAKAUSKAS) 
Grabo rius-Balsamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bau- | 
gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. | 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- | 
uos, muzika, ir “Magdutčs pasaka”. i

Biznio reikalais kreiptis į Battie Florists gėlių bei do- g 
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. | 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas’*. g

STEPONAS SUNKUS f

vavimas bus įspūdingas, nes 
dalyvauja du lietuvių veteranų 
postai, skautai, ateitininkai, ne- 
olituanai bei kiti organizuoti 
vienetai. Lietuvių Taryba malo
niai kviečia visus lietuvius kuo

Balandžio 25 Elizabethe ren
giamas bažnytinės muzikos kon
certas, kuriame dalyvauja Vla
das Baltrušaitis, buvęs Kauno 
ir Vilniaus operų solistas. To
se operose jis pagarsėjo, su
kurdamas ryškius vaidmenius. 
Atvykęs į Ameriką, gyveno Chi- 
cagoje, kur ypač išplėtė savo 
muzikinę veiklą ir organizavo 
lietuviškos operos pastatymus. 
Dabar jis persikėlė į Brookly- 
ną, vargonininkauja Apreiškimo 
parapijoje ir vadovauja chorui. 
Elizabetiedai džiaugiasi, 'nes 
turės progos išgirsti šį žymų 
menininką

Elizabetho choras yra dabar 
skaitlingiausiai dalyvauti, kad padidėjęs ir sustiprėjęs, turi 

45 narius. Koncerte dalyvaus 
ir vietiniai choro solistai, kurie 
per eilę metų pasižymėjo ssf 
vo dainavimu. Į koncertą įsi
jungia ir kleb. kun. M. Keme- 
fis. Pirmą kartą kaip solistas šou . Vladas baltru&aitis 
pasirodys JuL Veblaitiš, smui
ku piešdamas ir kitiems pri
tardamas.

I

ribakių atstovų ir 
w,____ __ ^vietonddarb<M>-

— April 25-26 d. Ke&mė, jskai tojų srtČMą suvažiavimas. Jo 
tint nakvynę, pietus to ntarie- 
nę, kaštuos 25 doL

Autobusas* išvažiuoja šešta- 
dimų, balandžio 25 d., 7 v^. 
ryto nuo pranciškonų vienuoly
no 680 Bushwick Avė., Brook
lyn. 21, N.Y. - ■; —

Prieš išvykstant, vienuolyne 
koplyčioje 6:30 vai. ekskursijos 
palydovai tėvas Petras Banja
nas ir tėvas Benvenutas Ra
manauskas aukos šv. Mišias 
maldininkų intencija. Ekskur
santai prašomi susirinkti punk
tualiai. Primenama, kad auto
busas Brooklyne niekur nesus^ 
tos. Autobuse dar yra 3 laisvos 
vietos, prašome jomis pasinau
doti. Ekskursijos reikalu skam
binti Darbininko administraci
jai te’.: GL 5-7281 arba pranciš 
konų vienuolynan GL 5-7068.

VysScuoy konsekracija bus 
trečiadienį, .balandžio 22 d., 10 
vai., Our Lady of Perpetual 
Help bažnyčioje, 59 St. ir 5th 
Avė., Brooklyn, N.Y. Bus kon
sekruoti du nauji Brooklvno 
vyskupijai "vyskupais Ch. Ric- 
hard Mulroonėy, D.D. ir vysk. 
Joseph Peter Denning, D.D.

Europos Moterų Taryba trem
tyje, kur yra atstovaujama ir 
Lietuva, penktadienį, balandžio 
24 d., 7:30 v.v., Donell Library 
Center Auditorijoje, 20 West 
53rd Street, New York 19, N.Y. 
rengia Tautinių šokių ir damų 
Pavasario Festivalį. Programą 
atliks bulgarės, českoslovakės, 
estės, latvės, lietuvaitės, lenkės, 
jugoslavės, ramunės ir veng
rės. Įėjimas laisvas.

sunkios pareigos. Dalyviai guo- 
dės, kad tai nepaskutinis toks Izidorius Vosyliūnas yra Law 
malonus susitikimas. rence. Mass., lietuvių parapijos

Dalyvis vargonininkas ir chorvedys. Jis 
gana dažnai pasirodo lietuviuo
se ir kitataučiuose kaip pasau
linio masto muzikos kūrinių at
likėjas savo nuostabiuoju smui 
ku ar kartais net. kaip meno 
ir muzikos, ypač lietuviškosios 
muzikos, paskaitininkas. Jis kas 
savaitė aplanko ir Bostoną, kur 
turi vaikams ir jaunuoliams pri- 

______ vačiųjų muzikos pamokų. Jo 
Monumęnt Beach,’ mokiniai smarkią pažangą da

ro. Mokinių tėvai irgi paten
kinti, ir užtat jis tiek Lawren- 
cę, tiek Bostone yra populia 
rus ir laukiamas.

šv. Cecilijos choras turėjo 
savo metinį susirinkimą ir į 
naują valdybą išsirinkta: pirm. 
Henrikas Čepas, sekt. Dalia Iva- 
škienė, ižd. Sigitas Leimonas.

Lietuvių mišrus choras ge'gu- 
žės 3 d.. 6 v.v. lietuvių piliečių 
klube ruošia pirmą savo banke
tą. Chorui vadovauja kompoz. 
J. Gaidelis, valdybą sudaro L. 
Izbickas — pirm. P. Šimkus —- 
vicepirm., B. Danerytė — sekr. 
A. Matulevičius — ižd. ir R. 
Leveckytė — korespondentė.

Penkiy dailininkų paroda a- 
tidaryta Bavarian Hofbrau, 96 
Dartmouth St., Bostone. Paro
da truks tris savaites. Išstaty
ta akvarelės ir aliejinės tapy
bos kūriniai. Dalyvauja: Ch. 
Demėtropoulos (bostonietis grai 
kas), K. Gose (amerikietis), T. 
Klodnicki (lenkas). H. Krom- 
mer (vokietis) ir Viktoras Viz
girda. Kiekvienas išstatė po 
penkis paveikslus. Dominuoja 
V. Vizgirda ir Ch. Demetropou- 
los. V. Vizgirdos “Dorchestęrio 
peizažą” nupirko Liet. Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius.

įvairių tautų liaudies šokių 
kasmetinė šventė Tufts univer
siteto sporto salėje Medford, 
Mass., bus balandžio 25, šešta- 
einį, 8 v. vakare. Ir šiemet da
lyvaus lietuvių tautinių šokių 
grupė su savo vadove Ona' Iva- 
škiene. Grupėje dalyvauja stu
dentai Algis Sdomkaitis, Stepas 
Banaitis, Gintaras Čepas, Lore
ta Kantrimaitė, Alg. Kriš
čiūnas, Norma Razvadauskaitė, 
Herkulas Strolia, Laimis Vens- 
kus ir Romas Venskus. šiaip 
jau šokėjų iš viso dalyvaus 64.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI- 
NfiLfiS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos. '
. Katalogų ir k,L reikalaukite 
'(gausite veltui)^ ? '

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cono., 

patarnaus sąžiningai.

Laidotuvių DirektorfaB 
ii* Bateamuotojaa 
Cambridge, Mana,

buto lietuvis ramioje 
4 kamba

rių. Norėtų prie susisiekimo su 
Maspethu. Grand Avė.; tiktų 
autobusų linijos 13, 36 ir 58. 
Nėra dar taip skubu. Pranešti 
Darbininko administracijai GL 
5-7281.

Sivafiartmo šeimininku yra 
LB New Yorko Apygarda. Ji 
kviečia suvažiavimo dalyvius ir 
svečius. DalyviaLoBostono, Hart 
fordo, New Yorko, New Jersey, 
Philadelphtjos, Baltimorės apy- 
gardų ir apylinkių valdybų bei 
kontrolės komisijų nariai, li
tuanistinių mokyklų - vedėjai, 
mokytojai ir tų mokyklų tėvų 
komitetų nariai, tose apygardo
se bei apylinkėse gyveną mo
kytojai bei kiti švietimo dar
buotojai. Svečiai — visi lietu
viai, kuriems artima LB idėja 
ir kurie rūpinasi lietuvybės iš
laikymo reikalais.

E LB Centro Valdybos su
važiavime dalyvaus pirm. S. 
Barzdukas, ižd. J. Stahiškis ir 
švietimo ved. P. Balčiūnas, taip 
pat centrinės švietimo Tarybos 
pirm. J. Tamulis (iš Chicagos).

Mokytoja Angola Zubkiena
po ąėkmingos operacijos Lu- 

theran ligoninėje sveiksta ir 
dėkoja dr. Paprockui už rūpes
tingą gydymą.

Parduoctonas mūrinis dviejų 
šeimų namas prie Sunset Parko 
gražioje vietoje, netoli mokyk 
los ir bažnyčios. Lengvos išsi- 
mokėjimo sąlygos.

Be to, parduodama siuvama 
mašina, skalbimo mašina, ra
dijo aparatas, daug visokių gė- 
lių, namų darbo mezginių kaip vietoje 3 su puse 
priejuostės, juostos ir kt.

Visa tai galima pamatyti šeš 
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
12 iki 6 vai. p.p. Parduodama 
dėl savininko .mirties. Adresas: 
660 44th St, Brooklyn 20, 
N.Y., Bay Ridge, GE 5-2439.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

Gražioj aplinkumoj Woodhe- 
vene, N.Y. parduodamas geras 
ir gražus 8 kambarių vienai 
šeimai namas su baldais arba 
be baldų. Kreiptis telef. VI 7- 
6096.


