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Atlanto laivai

Amerikos ir Kanados vidaus

Vėl linčo

— Nepslis, Azijos valstybė 
tarp Tibeto ir Indijos, balan
džio 21 paskelbė kaltinimus 
kom. Kinijai, kad jos kariuo
menė iš Tibeto įsiveržė į Na
palio teritoriją, žudė gyvento
jus ir grobė jų turtą.

Nehru ir Tibetas

ANGLUOS LĖKTUVĄ, GALBŪT, PAGROBĖ SOVIETAI, KAIP ANKSČIAU AMERIKOS

PRIMENA 
KIAMAS

Alto pareiškimas Herteriui

Vengrijos arkivyskupas 
prisiekė

Anglai numato ir siauresnę 
zona, kurioje kariuomenės turi 
būti sumažintos ir kontroliuo
jamos sausumos kontrolės. To
ji zona apima rytų ir Vakarų 
Vokietija. Čekoslovakiją ir Len-

— Turkijos pietinėje vaka
rinėje dalyje tris miestelius iš
tiko žemės drebėjimas. Pusė 
namų išgriauta. Kiti apgriauti 
tiek, kad gyventi nebegalima.

tiniam reikalam, 
tris kambarius ir

Pasiruošimai Rytų-Vakarų 
konferencijai geg. 11 Ženevo
je eina.Maskva demonstruoja 
komunistinio pasaulio vienybę 
ir savo kietumą Vakaram, nie
kindama Ameriką, glostydama 
Angliją. Vakarai stengias sude
rinti savo nuomones dėl santy
kių su Maskva, bet. vis nevyks
ta. Tekią krptį rodo politiniai 
įvykiai.

AMERIKOS valst. s£kr. Chris 
tian A. Herter.

CHRUŠČIOVAS PRIEŠ 
EISENHOWERĮ, UŽ 

MACMILLANA

FRANZ BTZEL. Vokietijos 
finansų mlnisteris. labiau pa 
geldaujlmaa Adenaueriui j kan
clerio vieta-

PAVERGTŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ delegacija lankčsi pas 
senatorių Hubert H. Humphrey. Iš k. į d. J uray Sla vi k (Če
koslovakija), Vaclovas Sidzikauskas (Lietuva), dr. Pe- 
ter Ženki (Čekoslovakija), šen. H. H. Humphrey, Delega
cija kalbėjosi Berlyno klausimais.

Amerika atsisakė įsileisti rau 
doniosios armijos chorą. Mask
va atsisakė Įsileisti Amerikos 
džazo orkėstrą. baletą ir Salt 
Lake miesto chorą. Amerika bi
jo, kad raudonosios armijos pa
sirodymas primirš New Yorko 
gyventojam raudonios armijos 
pasirodymą Vengrijoje. Maskva 
bijo, kad džazas sugriaus so
vietinį socialistini realizmą.

Alto vykdomasis komitetas 
pasiuntė valstybės sekretoriui 
Herteriui raštą, kuriame pasi
sako prieš nuolaidas sovietam, 
skatina perimti iniciatyvą ir

ti atominius bandymus, kurie 
daromi ne aukščiau kaip 30 my
lių. ,Ęisenhoweris tai siūlė, ba
landžio 13, ir Macmillanas’ jam 
pritarė.

Chruščiovas, pranešdamas 
Macmillanui apie to siūlymo 
atmetimą, prisiminė Macmilla- 
no buvimą Maskvoje ir jo ten 
iškeltą minti — leisti tarptau
tinei kontrolei apsilankyti tam 
tikrą skaičių per metus atoriii- 
nių bandymų vietose. Chruščio
vas dabar pareiškė tokiai atsi
tiktinei. ne nuolatinei kontrolei, 
kurią kalbėjo jam Macmillanas 
Maskvoje, pritariąs ir Chruščio
vas.

Chruščiovas balandžio 25 at
metė prezidento Eisenhowerio 
siūlymą, kad Ženevos konferen
cijoje dėl atominių bandymų 
draudimo susitartu — uždraus-

Lėktuvas paskutinęs žinias 
buvo pardavęs, skrisdamas pro 
Van ežerą .per 120 myliu nuo 
sovietinės Armėnijos. Tai ta 
pati sritis, iš kurios Amerikos 
lėktuvas pereitais .metais rug
sėjo 2 pakliuvo į sovietinę Ar
mėniją ir buvo sovietų lėktu
vu nušautas.

Anglai prileidžia, kad toki s 
pat likimas galėjo ištikti ir jų 
lėktuvą. Paklausti sovietai pa
reiškė, kad jie nieko apie ang-

Lama po tam tikrų garantijų 
galėtų grįžti į Tibetą. Nehru 
reiškė toliau savo simpatijas 
Tibetui, tikėjimą, kad Tibeto 
autonomija bus pagerbta, iš ki
tos pusės pažymėjo draugišku
mą su .kom. Kinija. Bet susirū
pinimas pačios Indijos reika
lais, davė suprasti Nehru, ne
leidžia jam nieko kito daryti.

Tuo tarpu kom. Kinija pas
kelbė iš naujo griežtus kaltini
mus Indijos avantiūristam, ku
rie sukilimą Tibete remia.

HERTER1S* NORĖTŲ 
ŽENEVOJE SENATO

- ATSTOVŲ : ■;
Valstybės sekretorius Herte- 

ris, pasitaręs su Dulles, pakvie
tė senatą, kad į Ženevos kon
ferenciją senatas pasiųstų sa
vo atstovus. Užsienių komisijos 
pirmininkas šen. Fulbright yra 
linkęs atsakyti neigiamai. Jo 
nuomone, ministerių konferen
cija vargiai išeis iš techniki
nių klausimų, kurie skirti tik 
viršūnių konferencijai paruošti; 
tad vargai verta rizikuoti se
nato autoritetu..

EUROPAI JOS TEI- 
PRIVILEGIJAS A- 

GRESORIUI
P3V Seime pranešimas su

stoja ties š uo metu pavergtą
sias Europos „valstybes slegian
čių tamsių nuojautų priežastim. 
Pagrindinės jų esančios ketu
rios:

(1) Vakarų neryžtumas even
tualioje viršūnių konferencijo
je iškelti visas- Europos taikos 
bei laisvės problemas ir linki
mas net laisvų rinkimų Vokie
tijai apjungti klausimo nedėti 
ąnt tokios konferencijos stalo;

(2) iš vienos pusės beatodai
riškas Sovietų Sąjungos laiky
masis savo siūlymų įtvirtinan
čių status quo Centro ir Rytų 
Europoje bei ardančių Vakarų 
gynimosi vienybę, taigi nepai
sant jų absoliutaus nępriimti- 
numo, o iš antros pusės Vaka
ru stengimasis savo nusistaty
mus kaip -nors ištempti. ; kad

PAVERGTOSIOS EUROPOS ŽODŽIAI 
LAISVOSIOS ATSTOVAMS

Tibete Ir kaimynystėje valymas
Tibeto kaimynystėje kom. Ki 

nijos Sinkiang provincijoje su
kilimai tebeina. Kinijos valdžia 
įsakė partizanus likviduoti viso
kiom priemonėm, o vietinės 
valdžios įstaigose pravesti griež 
tus valymus. Nužudyta per ko
vo mėn. buvę 4,000.

Paslaptingi lėk
tuvai Vokietijoje
Vokietijos vietovėje Knecht- 

sand prie šiaurės jūros kranto 
balandžio 22, 19 lėktuvų įskri
do ir numetė 45 bombas. Toje 
vietovėje anksčiau anglų avia- 
acija turėdavo pratimus, bet 
nuo 1957 anglai grąžino vietą 
vokiečiam, ir šiuo metu vieta 
buvo palikta veistis laukinėm 
žąsim. Patikrinus pasirodė, kad 
nei anglai, nei vokiečiai, nei 
amerikiečiai ten savo lėktuvų 
nebuvo siuntę. Spėja, kad lėk
tuvai galėjo būti rytų Vokieti
jos. Bet ligi “šiol tai tik spėji
mas.
Įvykis parodo, kad svetimi lėk

tuvai gali įskristi, numesti 
bombas ir pasišalinti net ne
pažinti. Tokia yra Vakarų ap
sauga. kai tuo tarpu Amerikos 
lėktuvas. Įsmukęs netyčia ar ty
čia Į Sovietų kontroliuojamą 
teritoriją, tuojau nutupdomas 
šūviais.

se. kurie 
čiuose”.

Dalai Lamą kviečia į Ameriką
Dalai Lamą kviečia į Ameri

ką ne vyriausybė, o Tibeto mu- 
zėjaus ir bibliotekos direkto
rių taryba. Per valst sekr. Her- 
terį ji pasiuntė Dalai Lamai 
kvietimą. Tas muzėjus yra Sta- 
ten Island, per 15 mylių nuo 
Times Sųuare. '

1. apkaltinti Sovietus sulau
žius daugybę sutarčių ir paver
gus kaimynus:

2. reikalauti, kad Sovietų ar
mija ir policija pasitrauktų iš 
satelitinių kraštų ir Baltijos 
valstybių — Lietuvos. Latvijos, 
Estijos, kurios buvo smurtu Į- 
jungtos i Sovietų Sąjungą;

3. spausti didžiąsias valstybes 
ateinančioje konferencijoje 
paskelbti dckliaraciją, derinan
tis su Atlanto chartos princi
pais. kad suvereninės teisės tu
ri būti atstatytos Baltijos val
stybėm ir kitom tautom, iš ku
rių jos buvo pagrobtos.

— Švedijos mokiniai balsa
vo, ar jie nori, kad šeštadie
niais pamokų nebūtų. Už moky
mąsi visas šešias dienas pasisa
kė 72 proc. Tik 25 proc. už 
nesimokymą šeštadieniais.

— Kubos ir antro lėktuvo 
lakūnai balandžio-25 buvo pri
versti keturių keleivių skristi 
į Floridą, kur tie keturi prisi
statė Amerikos policijai

ty lėktuvą nežiną.

Persijos protestai Sovietam
Persijos vyriausybė pareiškė 

iš naujo protestą Sovietam dėl 
sovietinių lėktuvų pasikartojan
čių įskridimų į Persijos teritori 
ją. Pastebima, kad ketvirtadie
nį, balandžio 23. šeši sovieti
niai lėktuvai buvo įskridę į 
Persiją kaip tik tuo pačiu lai
ku, kada anglų lėktuvas skrido 
per Turkiją ir dingo.

Instituto direktorius Bailey 
aiškino, kad čia tik bandymų 
pradžia. Jie bus tęsiami. IŠ lig
šiolinių bandymų susidarė teo
rija, kad aukštos frekvencijos 
gali gyvą būtybę nužudyti Es
minis dalykas tokiuose bandy
muose yra galvos padėtis.

Bailey prileido galimybę, kad 
ir lėktuvių kai kurios katastro
fos, kurių priežasties- niekaip 
nepavyko lig šiol surasti, gali 
būti aiškinamos bangų veikimu, 
lakūno galvai pakliuvus į tam 
tikrą radijo bangom veikti pa
togią padėtį.

Balandžio 20-28 d. Strasbur- tik juose galėtų išsitekti ir Se
ge posėdžiaujančiai Europos vietų Sąjungos interesai, tuo 
Tarybai (Patariamasis Europos būdu Vakarų derybų pozicijas 
seimas ir ministerių komitetas) 
Pavergtųjų Europos Valstybių 
Seimas įteikė pavergtosios Eu
ropos vardu pareiškimą. Juo 
sveikina Europos Tarybų jos 
veiklos dešimtmečio sukakties 
proga.

"Prievarta sukliudytos savo 
tikimą spręsti laisvėje", sakė 
pareiškimas, "mūsų valstybės 
per mus (PEV Seimą) reiškia 
savo brolijos jausmus penkio
likai valstybių, sutelkusių savo 
pasl.ngas Jungtinei Europai 
sukurti".

Priminęs vieno iš Europos 
Tarybos kūrėjų W. Churchiilio 
žodžius: “Ką mes bedarytume 
ir betartume, mes neturime nu
vilti tikėjimo ir sunaikinti vil
ties tiem šimtam milijonų vy
rų ir moterų ne tik laisvojoje 
Europoje, bet ir tuose kraštuo- 

šiol tebėra pan-

sm ortas
Poplarville. Miss.. balandžio 

25 įsilaužė keliolika vyrų, pri- 
.sidengę kaukėm, į kalėjimą, 
pasigrobė negrą Mack C. Par
ker, 23 metų, kuris buvo kal
tinamas išprievartavęs baltąja 
moterį aužė ir, įsimetę į ve
žimą. išsigabeno. Kur — neži
nia. *.egro lavono nesurasta 
dar.

v V ■ Vengrijos arkivyskupas Jos.
\ H Groesz, kuris dabar vadovauja
V B Vengrijos bažnyčiai< davė ko

X U monistinei konstitucijai lojalu-
VOKiCTUos uta. nik.' mm. mo priesaiką, kaip to reikalavo 
Hetnrich von Brentano. komunistai.

Dulles - patarėjas
Prez. Eisenhoyveris paskyrė

J.F. Dulles savo patarėju poli-
Jam pavedė
dvi tamauto-

iŠ anksto "apnuoginant" ir so
vietams sudarant savotiškai pri
vilegijuotą padėtį prie stalo;

(3) sovietinės kilmės mintis 
Vakaruose, .. Kad atsidėkodami 
už Vakarų pripažinimą štatus 
quo Centro ir Rytų Europoje, 
sovietiniai viešpačiai 5‘?.iga pa
sidarytų taikingi ir atdairūs sa
vo pavergtiesiem kraštam tary
tum. gavęs avių kaimene, vil
kas staiga galėtų liautis buvęs 
plėšrus ir. didžiadvasiškai su? ei
tų joms apsisprendimo laisvę

(4) pagaliau, Vakarų linkimas 
pasiduoti iliuzijai, kad tarptau
tinis saugumas yra įmanomas 
patikrinti vien karinėm bei 
technikinėm priemonėm, palie
kant neišspręstas politines pro
blemas, kurio faktiškai kaip 
tiktai yra pasaulyje augančio 
nesaugumo esmė.

PEV Seimo pareiškimas per
spėja Europos Tarybą:

d) “nesusigyventi su padėti
mi (vidurio ir rytų Europoje) 
kuri ne tik priešinga teisingu
mo principam ir vakarą galy
bių tarptautiniam įsipareigoji- 

.mam* J)ęt yra..-.sykni ir^^ar^ 
nesaugumoi priežastis’’;' ■

(2) susilaikyti nuo betkurių 
veiksmų, galimų interpretuoti 
kaip politinio status quo Euro
poje patvirtinimą".

PRIMENA EUROPAI JOS 
VEKSELIUS

Savo pareiškimo pabaigoje 
PEV Selinąs specialiai atsišau
kia Į Europos Tarybos pataria
mąjį seimą:

Nekarta ir tvirtai jūs esate 
stoję prieš mūsų valstybių pa
vergimo sankcijr^imą. 1958.1 
47 jūs pareiškėte, kad "laisvoji 
Europa negali galutinai pripa
žinti status quo vidurio ir rytų 
Europoje.... Negali būti santy
kių su Sovietų Sąjunga patva
rius sprendimo, kol ši proble-

\B Anglijoje didelis nerimas dėl 
B jų transportinio lėktuvo Avro 
Et Tudor,kuris ketvirtadienį din- 

90 viršum Turkijos netoli $0- 
’ vietų sienos.

Lėktuvas Avro Tudor su 12 
įgulos žmonių iš Kipro skrido 
į Bahrein. Ten savo krovinį jis 
turėjo perduoti kitam lėktuvui 

a ' 1 1 į Australiją. Tas krovinys buvo
slapti reikmenys, skirti anglų 

anglų ..lėktuvas dingo atominkm sprogdinimui, numa
nioje vietoje. lytam Australijos dykumose.

Už visus šiuos jūsų pareiški
mus. — baigia PEV Seimas, 
— pavergtosios .tautos Jums di
džiai dėkingos. O jų balsas lais
vajame pasaulyje — PEV Sei
mas — pagarbiai jūs prašo šio
je sunkioje krizėje vėl patvir
tinti savo pirmykšti nusistaty
mą ir panaudoti savo įtaką sa
viem parlamentam bei vyriau
sybėm mūsų tautų teisėm ir 
visos Europos ateičiai apsaugo

* Nepavydėtina padėtis to, ku
ris nori būti visiem geras, o

ma (status quo v. ir r. Europoj) 
neišspręsta".

Jūs taip pat griežtai patvirti
note mūsų tauto teisę pasirink
ti sau savą politinę santvarką. 
Jau minėtoj savo 1958. I. 17 re
zoliucijoj jūs deklaravote, kad 
"vakarai .turi būti ištikimi prin
cipui, kad visos tautos, taigi ir 
Rytų Europos tautos, turi tei
sę pasirinkti sau politinę san
tvarką". O visai neseniai 1958. 
X. 17.. savo priimtoje rekomen
dacijoje ministerių komitetui 
jūs stačiai pasakėte, kad”.... 
demokratinės Europos vieninte
lis rūpestis yra, kėd vidurio ir 
rytų Europos tautos, ir tik jos. 
turėtų teisę spręsti, kurioje 
santvarkoje jos nori gyventi" 
ir kad "neturi būt jokių kliū
čių šių tautų kelyje tokiam 
sprendimui pasiekti".

Smurtas ir Kentucky
Kcntucky jau arti du mėne

siai angliakasiai streikuoja. 
Preiš tuos, kurie nepriklauso 
unijom ir iš darbo nepasitrau
kia. eina piketai iki 500 asme
nų. Piketai išvirto smurtu, nuo 
kurio du žmonės žuvę, keliai 
buvo susprogdinti, anglys vago
nuose padegtos. Gubernatorius 
iškvietė kariuomenę.

—Amerika pasiuntė Egiptui 
10.000 tonų kviečių iš bendros 
sumos 300.000 kurias buvo pa
žadėjusi Amerika gruodyje.

Chruščiovas pasiuntė Nasse- 
riui 22 puslapių rasta, kuriame 
aiškino Sovietu politika dėl a- 
rabų. Po to rašto Nasseris vėl 
prašneko prieš Maskvos para
mą komunizmui arabų kraštuo-

ANGLAI PAKEITĖ SAVO 
PLANą

Anglai, pakeitė savo planą 
dėl kariuomenės apribojimo ir 
kontrolės vidurio Europoje. Zo
ną. kurią anglai siūlo kontro-’ 
liuoti. jie sutiko praplėsti nuo 
Paryžiaus iki Maskvos. Tačiau 
šioje zonoje kontrolė turi būti 

gyvenime baigtas didžiulis dar- vy kdoma tik iš lėktuvu, 
bas, trukęs penkeris metus — 
balandžio 25 atidarytas šv. Lau
ryno upės susisiekimas tarp 
Atlanto ir “didžiųjų ežerų*’), ku
rie siekia Amerikos vidurinius 
vakarus ir Kanados prerijų sri
tis; Oficialus atidarymas bus 
tik birželio 2ę.

Nuo Panamos kanalo staty
bos tai pats didžiausias tokios 
rūšies darbas. Padarius 135 my 
lių dirbtinį vandens kelią, lai
vai iš Atlanto gali dabar įkė- 
liauti 2,342 jnylias į Amerikos 
krašto gilumą. Sujungus Atlan
tą su Ontario. Michigano, 
“Lake Superior” ežerais, toliau
sia vietovė pasiekiama Duluth. 
Minn. Amerikos didieji miestai 
Clevelandas. Detroitas, Chicago 
virsta atlantinio susiekimo uos
tais. Juose pagyvės prekyba ir 
gamyba. Jau dabar ten žemė 
yra pabranginta, numatant ge
rą ateitį. Tuo tarpu Nevv Yor- 
kas — jis neteks tos prekybos 
dalies, kuri tiesiai nueis į prie 
didžiųjų ežerų. Tai turės atsilie 
ti į Nevv Yorko* miesto charak-

sau naudingas
Indijos min. pirm. Nehru ba

landžio 24 paskelbė, kad jis 
kviečia kom. Kinijos atstovą ir 
jos pastatytą Tibetui valdyti 
Panchen Lamą atvykti Į Indi
ją ir pasikalbėti su Dalai La
ma. Nehru manąs, kad Dalai

Radijo bangom nužudė 10 
beždžionių. Gal jos yra ir kai 
kurty aviacijos katastrofų prie
žastis?

Kongresui pranešė neurologi
jos ligų ir aklųjų instituto direk 
torius Bailey apie eksperimen
tus su radijo bangom ir bež
džionėm-

Vienas iš eksperimentų bu
vo kovo 4, trukęs ti£ 5 minu
tes.' Prie kėdės buvo pririšta 
beždžionė. Jos galva buvo kiek 
atversta. Už poros pėdų nuo 
jos* galvos buvo radijo siųstu
vo antena. Jos siunčiama srovė 
buvo nukreipta į beždžionės 
galvos .smegenis. 'Srovė buvo 
aukštos frekvencijos. Po minu
tės veikimo beždžionė ėmė gal
vą blaškyti Po kitos minutės 
pasirodė smegenų sutrikimo 
ženklainosis paraudo,- vei
dai pablyško, akyse 
pasirodė baimė, kvėpavimas da
rės vis nenormalesnis, ir kon
vulsijos užbaigė jos gyVenimą.

Taip žuvo dešimt beždžionių 
Kitos, trumpiau veiktos elekt
romagnetinėm bangom, pasvei-



DARBININKAS

Kaip astrologui atrodo 1959

iki spalio

1$ LIETUVOS

Try s laikraščiai mėgino išsiskirti
birže-

vasario

SPAUDA

ras bizniui.

jugoslavų ligoninę.

CHRteiOVAS pastote Titui Mftalkytl

politika 
Raketų

priklausys daug 
į Etiopiją bėgimo 
laimės Rytai ar

VOKIEČIŲ mokykla Addis Abeboje, Etiopijos sostinėje

Nepasisekimai
Nauji reiškiniai

automatizuoti. Vidutinis ava-

Jugoslavai išlaiko ne

ruošimo 
pradėtas 
skyrius.
mašinos

Įsitempimas Korėjoje, For- 
mozoje, Artimuose rytuose. 
Amerika defenzyvoje, grei
čiausiai dėl vadovaujančių as
menų nesveikatos. Nepalankūs 
ženklai Skandinavijai, Bava
rijai, Alžirui, Syrijai, Irakui, 
Japonijai, f

Nuo lapkričio 23 iki gruo
džio 21:

Politiniai ultimatumai. Dė
mesio centre daugiau Vengri
ja ir Ispanija. Vokietija turės 
užsienio politikos sunkumų.

Nuo gruodžio 22 iki sausio

HAILE SELASSIE, Etijopijos 
karalius.

ligoninėse yra viso 750 lovų, tai išrautas iš jaunimo šir- Jonu' 
Kiek gydytojų?' šeši. Visi ru- džių

Ulbrechtui 
socialinėje 

srityje, medicinoje,, mene. So
vietuose vėl kovos -dėl val
džios, galimi likvidavimai.

Nuo ^spalio 23 iki lapkričio

— Tai didelis kraštas, tris 
kartus didesnis už Vokietiją, 
o gyventojų turi tik 20 mili
jonų ir iš to skaičiaus 19 mi
lijonų gyvena primityvų že
mės ūkio gyvenimą; daugelis 
nėra matę pinigo; pramonė 
čia prašyte prašos Įvedama.

bręsta, jeigu ir grįš kada Į 
Lietuvą, tai tikrai nebus toji 
druska, kuri atgaivintų nuo 
marksistinių ’ idėjų

išrinktas Amerikoje pirmą kartą te- 
1928, 
New

viena 
ir vo-

Mirtis ar skandalas vieno 
garsaus dailininko gyvenime. 
Vokietijos užsienio 
aštriai kritikuojama, 
pažanga. 

; Nuo sausio 21 iki

Pankovo vyriausybės vie
nas šulas grius. Pavojai susi
siekime, labiausiai laivam.

Ame-

...Kas dar bus? — Noras a- 
ieitį žinoti vilioja visus. Kur 
negali įsibrauti mokslininkai, 
braujasi burtininkai, astrolo
gai ir kitoki ateities spėjikai.

Tarp' dešimties šiuo metu 
garsiausių astrologų, kurie 
mėgina ateitį apskaičiuoti pa
gal žvaigždžių padėtį, yra ir 
Berlyno astrologas Willy Bi- 
schoff. Jis pateikė spaudai sa
vo spėjimus šių metų įvykiam. 
Skaitytojas gali pasekti, kiek 
taibus pataikyta, jei juose iš tijos vyriausybėje 
viso yra kas nors rimto.

Nuo balandžio 21 iki gegu
žės 21:

Chruščiovas keblioje padė
tyje. Priešingumai tarp Pan
kovo ir Maskvos, nukentės 
Ulbrichto prestižas. Vakarų 
Vokietijoje ar satelitiniuose 
kraštuos vieno iš vadų mirtis. 
Vakarų Vokietijoje padidėję 
ūkiniai sunkumai bus nugalė
ti. užsienio prekybos ir naujų 
sutarčių dėka. Dėmesio cent
re iškils Italija ir Prancūzija. 
Vokietijoj aktualus atominis 
ginklą vimasis.

Nuo gegužės 22 
lio 21:

Vakarų ...Vokietijos - ūkis, ge
rės, rytų priešingai. Aramuo
se rytuose, greičiausiai Persi
joje, neramumai dėl valdovų. 
Sustiprėjus opozicija Nasse- 
riui. Tarptautinės įtampos at
slūgs. Geri ženklai vakarų 
Berlyno ir Amerikos vado- 
vaujantiem asmenim.

Nuo birželio 22 iki liepos

Ateistinis seminaras Vilnių- karas. Tik po jo plačiai ji 
je. Balandžio pradžioje Vii- sklido Amerikoje. Europoje 
niuje įvyko 4 dienas trukęs dar reikėjo keletas metų, kol

lijonų priimtuvų (ketvirtada
lis Amerikos skaičiaus i; taip 
pat žada pasistatyti 100 nau
jų studįjų. Šiomis dienomis į- 
siveda ir spalvotą programą, 
kuri perduodama iš Maskvos, 
bet tai programai priimti tė
ra 12 spalvotų priimtuvų.

Ir susisiekuDfts plečiamas už
sieniečiui patenkinti — pasta
tyta 29 aerodromai, bet tik 
vienas geležinkelis.

Tokia yra ta seniausia Af
rikos imperija. Koresponden
tas skundžias, kad jam nup 
Vokietijos arčiau yra pasiek
ti šiaurės ašigalį, arčiau pa
siekti Kanados krantus, ir
čiau ir Kinijos sienas, negu 
Etiopijos sostinę, kuri yra tik 
800 kilometrų nuo žemės pu
siaujo. Tačiau ją pasiekia ir 
Maskva ir Washingtona^.

Davus civilizaciją, Etiopijos 
kraštas galėtų virsti Afrikos 
Kalifornija. Bet ar jis bus pa
verstas Kalifornija ar... Ka
zachstanu, 
nuo to, ar 
pirmenybes 
Vakarai.

bės krizė apie liepos galą. 
Rugpiūčio • pradžioje pavojus 
vyriausybėm Italijoje, Pran
cūzijoje ir Anglijoje. Prince
sė Margaritą vėl dėmesio cent
re. Taip pat Persijos šachas 
ir Sorąya. Apie rugpiūčio 10 
daugiausia galimų sensacijų 
pasaulio politikoje.

Nuo rugpiūčio 24 iki rug
sėjo 22:

Pasaulio dėmesio centre Pa
ryžius apie mėn. galą. Vokie- 

asmeniniai 
pasikeitimai ir aštri, dėl to ko
va. Berlynui nauja pagalba.

Nuo rugsėjo 23

kai iš Washingtono į 
Yorką buvo perduota 
kalba. Tuo pačiu laiku 
kiečiai suorganizavo pirmąją 
televizijos programą.

Televizijos plėtotei 
sutrukdė antrasis pasaulinis

Vokietijoje anglių krizė. 
Susisiekimo, lėktuvų katastro
fų pavojus. Pasikėsinimas 
prieš vadovaujamus asmenis. 
Berlyne palengvėjimas užsie
nio politikos dėka. Amerikos 
politika suaktyvėjus asmeni
nių pasikeitimų dėka. Kažko
kios politinės sensacijos ženk-

mnes.
Dar dėl tų ypatingų ligoni

nių... Korespondentas pasi
beldė prie ligoninės durų. Ati
darė ligoninės ligonių nešioto
jas, kuris kalbėjo tik rusiškai

Rusija irgi turi televiziją. 
Apie 60 didesniųjų miestų jau 
turi savo programą. Iš viso 
Sovietų Sąjungoje tėra tik 2 
milijonai televizijos priimtu
vų. Kaip visur, taip ir tele
vizijos srityje sovietai užpla
navo, kad 1965 turės 12 mi-

Plungės linų audinių fabri
kas esąs iš pagrindų pertvar
komas. Neseniai į naujas pa
talpas perkelta dalis audimo 
staklių ir visi paruošimo sky-

ta atsakomybės ruošiant kri
tinę medžiagą, tikrinant gau
tus signalus. Kai kurie šio

Nauja mokslinė draugija. 
Biologijos institute Vilniuje 
įvyko mikrobiologijos moks
lines draugijos steigiamasis 
susirinkimas. Naujosios drau
gijos pirmininku 
doc. Brundza, tarybos nariais levizija viešai pasirodė 
prof. Girdzijauskas, doc. Pet
rauskas, Biologijos instituto 
direktorius Jankevičius ir; kt.
1961 metais prie Mokslų Aka
demijos numatoma organizuo
ti mikrobiologijos ir bioche
mijos institutą.

gus į juodą baltą televizijos 
gaminimą, nori kuo daugiau 
užsidirbti, kuo daugiau par
duoti. Spalvotos televizijos jie 
netobulina patys, žada kada 
pasidaryti. pagal užsienio mo
delius.

Laiškuose Lietuviams N r. 4 Toliau autorius kelia klau- 
Juozas Vaišnys, S.J. rašo: simą. ar į laisvą Lietuvą grį-

“Jeigu mes ir nebūsime pe- žę išeiviai sustiprins Lietuvo- 
Kitas vėl skundėsi amen- simistai, turėdami tvirčiausią je tikėjimą. Kelia dėl to klau- 

viltį, kad Lietuva kelsis, bet simą, kaip yra su religiniu 
jokiu būdu negalime būti op- gyvenimu čia Amerikoje. Ver- 
timistai, pagalvoję apie jos re- tina jį taip:
liginę ateitį. Pradėtas opti- ‘Tiesa, čia Dievas yra daž- 
mizmas šioje srityje gali bū
ti pavojingas. Sužinoję iš 
spaudos ar laiškų, kad Lietu
voje ir šiais priespaudos lai
kais susirenka į bažnyčias 
minios žmonių, mes su pasi
tenkinimu pagalvojame, kad 
tikėjimas Lietuvoje dar nėra 
miręs...

“Iš tikrųjų kas dabartinį 
mūsų jaunimą iš .arčiau pažįs

tiem viską dovanai. Reikia tik 
pasakyti, kad nori to ir to, ir 
viską gauna be niekur nieko. 
Eisenhowerio doktrina tai ma-

Aleksandro Didžiojo statula 
surasta pietų Turkijoj, Tar- 
sus miestelyje. Dviejų tonų sta
tula vaizduoja mirštantį Alek
sandrą. Jo galva padėta 
ant mėnulio, kuris simbolizuo
ja jo užkariautas žemes. Statu
la perduota Adanos muziejui. riaus įrengimai. Buvusio pa

tą televizijos priimtuvą vo
kiečiai pasigamino gerą, gal 
net geresnį už amerikiečius; 
ekrano vaizdas yra ryškesnis 
ir ne taip mirguliuojantis. Ta
čiau ten niekas dar negalvo-

bančiam korespondentui pa
kvietė angliškai kalbantį gy
dytoją.

Taip, šioj ligoninėj lovų 70, 
visose kitose trijose sostinės

- ■ ."įyCM-F1- ,
— Gyventojai juodi, du 

trečdaliai yra koptai ortodok
sai krikščionys, kiti mahome
tonai. Tačiau daugumas labai 
neturtingi —- sakoma: vienam 
etiopui tenka vienas jautis, 
viena avis, vienas asilas, dvi 
vištos, dvidešimčiai etiopų — 
vienas kupris, diriens'tūkstan
čiam —: vienas automobilis.

— Sostinė Adis Abeba su- 
civilizuota. Joje 400-500,000 
gyventojų. Šaunių viešbučių 
pastatyta 
čiau viso miesto lygiu 
skundė anas užsienio 1 
rius: kokis čia biznis, kad pa
reikalavimas nedidelis — gir
di, per metus 400,000 gy
ventojų miestas suvartoja 
300,000 elektros lempučių, o 
kuriame nors Europos tokio 
didumo mieste jų suvartoja 
bent penkis sykius daugiau.

\ Kuri gi mmutrchija Afriko- MAŽI VAIZDAI B 
je seniausia? — Sakoma, E- > KURl<VERŽtASI RYTAI IR
tiopija. Tai karalienės Sabos . 1 » . ."■■■/■ 11 ----------- ~
valstybė. Ji išpopuliarėjo mū- goo km. nuo .sostinės prie Bau 

donosios jūros. Tito žmonės 
dalyvauja ir naftos tyrinėji
muose Etiopijoje. Lyg raudo
nieji yra veržlesni.

Kraštas laukia pagalbos. 
Kraštas traukia svetimuosius, 
kurie ims tarp savęs konku
ruoti. Kraštas yra tos konku
rencijos labai vertas, nes:

— Etiopijoje yra dideli že
mės turtai: platina, auksas, 
sidabras, pafta, deimantai; tik 
veik niekas to viso turto ne
eksploatuoja.

merikiečių įtaka. Sakoma, kad 
norvegai organizuoja Etiopi
jai laivyną, švedai aviaciją, 
amerikiečiai kelius ir civilinę 
aviaciją, vokiečių automobi
liai stumia laukan kitų kraš
tų automobilius, o sovietai ir 
jugoslavai pasistatė čia ligo-

nai minimas, bet Jo sąvoka 
labai neaiški. Amerikoje yra 
labai įsigalėjęs religinis indi
ferentizmas... Stengiamasi bū
ti aukščiau visų sektų ir visų 
religijų, bet tokiu keliu ei
nant, paprastai atsistojama ne 
aukščiau visų religijų, o šalia 
jų. Bepraktikuojant nė vienos. 
Tokie žmonės teorijoje pripa
žįsta kažkokią neaiškią dievy- 

ta, labai gerai supranta, kad bę, bet praktikoje taip gyve- 
toji tėvynės meilės ugnis... ga- na, lyg jokio Dievo ir jokios 
Ii greitai užgesti, jeigu nebus religijos nebūtų. Kai Dievas

ir amhariškai. Angliškai kai- nuolat kurstoma. Taip pat ge- neturi praktiškam žmogaus gaminama 500
riau su dabartine lietuvos re- gyvenimui įtakos... tada ir Šiemet respublikos prekybi- 
ligine padėtimi susipažinus, moralės srityje įsigali prag- nėms organizacijoms būsią surengė komjaunimo ck ir 
darosi aišku, kad tikėjimas, matiniai bei hedonistiniai prin pateikta daugiau kaip 5000 IJetuyos politinių ir moksli- 
kurio dar senesnioji karta nė- cipai. skelbiant, kad gera yra kilimų ir virš 65,000 m. ta- . “M žinių skleidimo draugija, 
ra užmiršusi, gali būti grei- tai, kas man naudinga ir ma- kelių. Instruktoriai dėste, kaip ge-

darbo trūkumai tiesiog kelia 
didelį nerimą”. Laikraštis ap
šmeižęs žmones, nesidomįs jau 
nimo šviesiomis pusėmis, nė-, 
nušviečiąs visų įvykių ir pa n. 
Esą sveikintina, kad laikraš
tis nebespausdina “pigios kri
minalistikos, menkų nuotyki
nių romanų, tokios medžiagos, 
kuri yra miesčionio skoniui”. 
Ir pats redakcijos štabas bu
vęs tikras pereinamas kamba
rys: per pirmuosius 10 mėne
sių iš 17 kūrybinių darbuoto
jų pasikeitė net ... 14.

Lentvario kilimų fabrikas 
iki šiol per mėnesį pagamin
davo 200 kilimų. Sumontavus 
naujas audimo stakles, „ bus 

550 kilimų.

dar labiau su noru pasinaudo
ti. Vienas didelio vakarų kon-^ 
ceroo atstovas sostinėje Adis 
Abeboje skundėsi korespon
dentam:

Kaip čia padarysi biznį, jei 
amerikiečiai duoda čia žmo-

sų amžiuje tada, kai Mussoli- 
nis ją užpuolė. Ji gynėsi iš 
paskutiniųjų, ir šiandien Mus- 
solinio nebėra, o Etiopijos 
valdovas negus Haile Salasie 
tebegyvas ir tebe valdo Etio
piją jau 28 metai.

Tik dabar kiti smelkiasi į 
Etiopiją. Bet smelkiasi gud
resniais būdais nei Mussolinis. 
Šiemet ir oficialiai pasikvietė 
negusą į svečius Maskva.

Negusas savo dvasia yra va
karų žmogus. Etiopijos preky
bos eksporto e98 proc. eina į 
Vakarų valstybes arba į ne
utralias. Prieš porą metų jis 
pats lankėsi Bonnoje Vokieti
joje. Ieškojo ryšių. Ieškojo 
pagalbos. Pinigų, o labiausiai 
specialistų. Neseniai apsilan- 
kiusiem vokiečių žurnalistam 
negus kalbėjo:

Mes turim Tano ežerą. Tai 
mūsų ežeras. Iš jo teka Mėly
nasis N ylas. Vanduo Assuan 
(kur Nasseris nori statyti už
tvanką) tai mūsų vanduo. Bet 
tik Sudanas ir Egiptas juo 
naudojasi. O ir mes norėtume 
statyti užtvankas. Bet mes 
reikalingi specialistų. Paga
liau jie turėtų atvykti iš Vo
kietijos. Yra ir daug kitų 
bendrų reikalų...

Negusas kalbėjo, lyg skųs- 
..damasis, kad tie Vokietijos 
specialistai vis nesiskubina at
vykti ir aptarti Tano užtvan
kos projektą. Jį vykdant, bū
tų lengva pasukti Nylą į vi
durinę- Etiopiją, bet tada nu
kentėtų žiauriai Sudanas ir 
Egiptas. ,

Etiopija vienas iš atsiliku
sių kraštų. Braujasi ten kiti 
kraštai su noru pagelbėti, o

Trys Lietuvos laikraščiai 
mėgino išsiskirti iš kitų, bet 
kp centro komitetas jų redak
torius “sutvarkė”: privertė 
prisipažinti prie “klaidų^,ir, 
gavo pažadą ateityje taip ne
bedaryti.

Vienas jų, “Kaimo Tiesa”, 
jau keletą mėnesių buvo puo
lamas už spausdintą jame Do
vydaičio apysaką ir kitą “pi
gią medžiagą”. Kitas, Vilniaus 
“Vakarinės .Naujienos”, buvo 
puolamas partijos vyriausiojo 
organo “Tiesos” (kovo 29 d.). 
Trečias, “Tarybinė Klaipėda”, 
jau seniau buvo “sutvarky
tas” už nepolitinės medžiagos 
spausdinimą.

Būdinga, kokie priekaištai 
daromi Vilniaus “Vakarinėms 
Naujienomis”. Laikraštis per 
mažai domisi septynmečio pla
nu. Be to,'-laikraštyje nepa
sirodė nei vienos informaci
jos, nei vieno reportažo apie 
tai, kaip partinio švietimo sis-

radijas balandžio 8 d., o tai 
jau esą .žymiai daugiau, negu 
kitose šalies avalynės gamyk
lose.

užsieniečiam. Ta- 
. nusi- 
biznie-

skyriaus patalpose 
įrengti taurinimo 

Įmontuotos naujos 
ir automatai. Visos-, 

mechaninės audimo staklės bū 
siančios pakeistos automatinė
mis. Po rekonstruavimo įmo
nės pajėgumas padidėsiąs 60 
procentų.

Spalių plokštės, kurios pa
keičia medieną, bus pradėta 
gaminti Šiaulių linų fabrike. 
Fabrikas iki šiol kasmet su- 

'kaupdavo apie 3,900 tonų spa
lių, kuriuos panaudodavo ku
rui arba kaip izoliacinę me
džiagą. Dabar kasmet iš spa
lių pagaminsią apie 14,000 kv. 
metrų plokščių, kurias naudos 
statybos pertvaroms, izoliaci
jai, įvairiems apdailos dar
bams,* baldų gamyboje ir pa
našiai. Plokštės bus naudoja- lai. Politikoje perversmai,
mos ir kaip faneros pakaita- * Nuo liepos 23 iki rugpiūčio rikas ūkiui depresija, užsienio 
las. r 23: , politikos sunkumai. Vidaus į-

3,000 Lietuvos gyventojų Pradžioje neramumai ir per- tampa Prancūzijoje ir Italijo- 
turėsią šiemet galimumą vyk- versmai, ypačiai Alžyre. Ga- je.
ti į Krimo, Kaukazo ir kitus limas sensacingas Sovietų ra- Nuo vasario 20 iki kovo 20:

lininko uždarbis kai kuriuose 
cechuose esąs 10 porų juchti- 

išblėsusį nes avalynės, pranešė Vilniaus
savo brolių tikėjimą'

temoje nagnnejama P^UOS sovietinius kurortus, pranešė ketinis mėginimas. Anglijoje Pasaulio politikoje rimta 
.SįVaZia^?jn° Vilniaus radijas balandžio 8. rimtas ginčas dėl karališko- krizė. Labiausiai Artimuose

ga . h dažnai truks- Kartu pranešė respubli- sios šeimos. Egipte vyriausy- rytuose,
kos sveikatos apsaugos minis
terijos sistemos gydyklose šie
met pailsės 42,000 žmonių iš 
Lietuvos ir broliškų respubli- m

Televizija nėra tokia jau- Tačiau programa netun dide- 
nutė, kaip mes kartais mano- lio pasisekimo. Jai nebeatsi- 
me. Pirmieji bandymai buvo randa didelių entuziastų — 
padaryti dar 1900 metais. Bu- rėmėjų (sponsorių). Taip iki 
vo aptikti principai, bet rei- šiol Amerikoje vyrauja juoda 
kėjo laiko, kol televizija išsi- balta televizijos programa, 
vystė. Spalvotų televizijos priimtu

vų apytikriai yra 450,000. 
Spalvos dar nėra ištobulintos. 
Be to, aparatai gana brangūs 
— nuo 400 iki 800 doL

Vokietijoje televizija turi 
dar daug sunkumų. Ten vei
kiančios stotys per dieną duo- 

dauŽ da tik trijų valandų programą 
ir jos neužtenka. Tačiau pro
gramą išplėsti kol kas neįma
noma: trūksta studijų, speci
alistų, menininkų. Juodą bal-

įsivedė televizijos programas.
Amerikoje dabar paprastų 

televizijos aparatų — juoda ir 
balta — yra apie 50 milijo
nų, 500 televizijos stočių; iš 

riausiai žmones atpratinti nuo jų 30 gali perduoti spalvotą
Šiaulių “Elnio odos ir a- tikybos. programą. Spalvota programa ja apie spalvota televiziją,

sai TO Gitarini. “Tikėjimo persekiojimas ir Tolia“ aortos mirodo, kad plynės fabrikedarbo laikas (Etta) |vesto 1953 įįbc bendroves. Fabrikantai, investavę pini-
sai. iik sanitarinis personaias imejimo perseKiojimas ir tcfco gyvenimo idealą skel- iki 1960 metu busiąs sutrum- 
vietinis. Gydo dovanai? Ne. religinių praktikų varžymas bia spauda, 0 pintas Ugi 7*vaiandu, o iki
ligoniai turi už viską apsimo- kartais gali iššaukti priešingą taip pat net universitetai, są- 1964 metų — ligi 6 valandų,
keti. Kur tada gydosi netur- reakciją, t. y. dar didesnį pri- ^^3, platindami tokio gy- — jei darbininku darbo na-
tingieji? Jie nukreipiami į sirišimą prie religijos, bet pa- venimo filosofiją, išvada: Šurnas pakils 45-50 proc., kaip

prastai silpnesnius, o tokių y- dabartinė mūsų reli- numatyta. Fabrike įrengiami 
.. _ ra a4?fU??a' P®”“3211 atitolina p^ėtis nėra džiuginanti, nauji konvejeriai, kurie turi

neturtingųjų ligoninę^ Jugos- nuo įėjimo. į jaunimas aoee nepa. pagreitinti darbą. Kai kuriuos
lavai pergnebe iš vokiečių ir “Tad tikėjimo ateitis Lietu- .r- _ .
pagrindinio uosto statybą per voje yra labai miglota”.
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Šventasis Pijus X grįžo į Veneciją
Pasakojama, kad 1903 Vene

cijos patriarkas Juozapas Sar
to, susirinkusiai jį palydėti mi
niai, šaukiančiai ‘S'ugrįžk”, pa

Iš Romos atvežtas jo kūnas

TeL: GLenmore 6*7361

Pacifizmas ir
Pacifizmas yra judėjimas,' 

nukreiptas prieš kapą. Idėja 
yra gerą. Bet kiekviena idėja, 
ir labai gera, gali būti iškreip
ta. Tai atsitinka, -kai nueinama 
iki kraštutinumo arba kai pa
sirenkamos netinkamos priemo
nės.

Pacifistai neišvengia abiejų 
nuokrypy. Taika jiem yra aukš
čiausias gėris, siektinas viso
mis priemonėmis. O priemonės 
tinka ir tos, kurias komunistai 
propaguoja: nusiginkluokite be 
jokių sąlygų, tada ir mes nu
siginkluosime. Yra pacifistų, 
kurie~tam tiki ir tuo būdu pa- 

- sidafo imperialistinės Sovietų 
Sąjungos talkininkai

Negalima būtų visų pacifistų 
vadinti komunistų rėmėjais, ta
čiau jie komunizmui sudaro di
delę paslaugą, kai be atodairos 
priima “pacifistines” Maskvos 
šnekas. Yra atvejų, kada kova 
ginklų ne tiktai neišvengiama, 
bet būtina, kad būtų apginta 

e žmogaus laisvė ir jo teisės.
★

Propaganda prieš karą ir ap-' 
siginklavimą ypač gyva yra va
karinėje Vokietijoje, kur paci
fistai puola kanclerį Adenauerį, 
kariuomenės organizavimą, a- 
tominius ginklus; pasisako 
griežtai prieš Nata, amerikie
čių pagalbą, agituoja už vaka
rinės ir rytinės Vokietijos su
vienijimą, nors, ir Maskvos są
lygom.

Maskvai didžiai rūpi, kad va
karinė Vokietija neatsigin- 
kluotų ir nepareikalautų oku
pantus pasitraukti iš užimtų 
vokiškų žemių. Kiltų, be abejo, 
karas. Pacifistai pagrįstai jo bi
jo, bet tai, ko jie ieško, nuo tos 
nelaimės apsaugoti negali. Ga
lėjo tuo įsitikinti viena jš uo
liųjų padfisčių Klara Fassbin- 
der gyvenanti Vakarų Vokieti
joje.

* ♦ j

Nikitai Chruščiovui besilan-
. kant Vokietijoje anoji, pacifiste 

nusibeldė į Leipcigą ir gavo 
pasimatymą. Ji kalbėjo:

“Vakaruose mus neramina 
jūsų politika; ji neatrodo kad 
būtų vedama tiesia linija”.

komunizmas
Vokiečių laikraščiai pažymi 

kaip ta moteris savo lanksčiom 
rankom dar rodė krovas Uni
jas. Vadinasi net mostais norė
jo pasakyti kad Sovietų Sąjun
gos politikoje yra kažkas krei
vo. Ką gi atsakė Nikita?

“Aš žinau — rodė savo iš
mintį Chruščiovas — kad geo
metrijoje trumpiausia linija 
tarp dviejų taškų vadinama tie
siąją. Tačiau politika nėra geo
metrija. Rusijoje mes dar sa
kome: tiktai kranklys tiesiai 
skrenda. Žmogus gi ypač po
litikas turi apeiti, kliūtis kad 
nueitų ten-kur jis nori nueiti”.

Ar Klara Fassbinder suprato, 
kad jos tiesus pacifizmas bu
vo išvadintas kranklio kranksė
jimu, lieka neaišku. Bet rau
donasis Kremliaus kranklys, 
kuris minta žmogiena, nieko 
gudresnio nepasakė už Leniną: 

“Nuolaidos, kurias mes kar
tais darome, yra tik pratęsi
mas karo kita forma.... Būtų di
delė klaida manyti, kad taikus 
susitarimas dėl nuolaidų yra 
jau taika su kapitalistais.... Tik 
kvailiai tiki žodžiam”.

Tais žodžiais betkoks pacifiz
mas griežtai paneigiamas. Kas 
to dar nesupranta, gyvena sa
vo svajonėse.

Komunizmas ir tikrasis paci
fizmas yra nesutaikomi nes tai 
dvi priešybės. Komunizmas 
skelbia klasių kovą, neapykan
tą, kerštą, ginklavimąsi iki, 
dantų prieš vadinamus “ kapi
talistus”. Pacifizmas remiasi 
taikos idėja, kuriai norėtų pa
telkti visus žmones: atimti gin
imus iš visų rankų, taigi ir bol
ševikų. Bėt to negalima pa
siekti be savojo stipraus ginklo. 
Ir kai pacifistai jo atsisako, jie 
patbnką į ginkluotojo komuniz
mo bū<į

Taika be laisvės yra nesąmo
nė. Kai žmonės yra pavergti, 
jie tikros taikos ir ramybės ne
turi. Jiem kiekviename žings
nyje graso sunaikinimas, jeigu 
tik mėgina pasipriešinti. Sovie
tų Sąjungos pavyzdys rodo, 
toks “pacifizmas” yra daugiau 
žmonių pražudęs, negu pasku
tinis karas.

negyvas, vistiek grįšiu”. O jis 
tada vyko į konklavą (po Leo
no XHI mirties) rinkti naujo po 
piežiaus ir nenujautė, kad jam 
teks atsisėsti į šv. Petro sostą. 
Venedečiąi ilgai turėjo laukti 
to sugrįžimo, nes tik š.m. ba
landžio 11 vakare šv.' Pijaus 
X kūnas iškeliavo į Veneciją, 
kur jis išbus iki gegužės mėn. 
9 d.

Dabartinis pop. Jonas XXIII, 
atvykęs į Romą irgi iš tos pačios 
Venecijos ir žinodamas venecie- 
čių laukimą pamatyti “savo” 
patriarką, o dabar šventąjį Sar
to, leido savo pirmatako relik
vijas laikinai pergabenti į lagū
nų miestą, kad jas tikintieji pa
garbintų ir jomis pasidžiaugtų, 
šiai progai, kurios teko laukti 
ištisus 56 metus, veneciečiai- 
nukaldino medalį su reikšmin
gu įrašu: ‘Hic stetit, huc redit’ 
(čia buvo, čia sugrįžo), šventieji 
savo žodį ištesi: kardinolas Juo
zapas Sarto savo pažadą išpii-

zino kardinolus. Krokuvos kar
dinolo žodžiai Siksto koplyčio
je nuskambėjo, kaip pasikėsi
nimas į Bažnyčios laisvę. Dėl 
to veto kardinolas Rampolla 
tuoj gavo daug daugiau balsų, 
bet vis ne tiek, kad galėtų bū-

čios vairininko sostą apsigink
lavęs vien tik evangeliškomis 
dorybėmis. Ko kito neturėjo. 
Bet tuojau pasireiškė jo nepa
laužiama valia, jo gerumas ir 
nuolankumas, kas sudarė jo sti
prybę. Trumpas ir sunkus šv. 
Pijaus X valdymas užbaigė vie- 

augti balsai kardinolo Sarto ną naujųjų amžių istorijos pe- 
naudai ir rugpiūčio 4 jis buvo riodą. Nuo j© Ir w įuo prasJ-
brinktas. Dievo Apvaizda pa
naudojo imperatoriaus veto iš
rinkimui to, kuris turėjo būti 
išrinktas. Bet naujasis popie
žius Pijus X tuoj paisikutūno 
užkirsti kelią pašalinėms įta
koms, kurios netiesioginiai pri
sidėjo prie jo išrinkimo, ir pa
skelbė ekskomunika kiekvie-

A Iš kur buvo tas tikrumas, vyk- ' 
stant į Konklavą, kad būtinai 
teks sugrįžti atgal į Veneciją? 
Patriarkas Juozapas Sarto nie
kad negalvojo ir nesvajojo, kad 
jam gali tekti būti Leono XIH 
įpėdiniu. Nors pop. Leonas 
XHI, kai paskutinį kartą matėsi 
su Venecijos patriarku, jam pa
sakė: “Nujautimas man sako, 
kad netrukus turėsiu paklusti 
Viešpaties šaukimui. Gal būt, 
teks tau užimti mano vietą”. 
Nuolankus Venecijos patriarc
has nulenkė galvą ir sumišęė 
tylėjo. Jam rodėsi popiežius 
sako jam neužtarnautus komp
limentus. O Leonas X1H tęsė: 
“Mes žinome, kad galėtum la
bai pasitarnauti Bažnyčiai”. Pra 
našystė įvyko. - Pasikartojo gy
venimo patirties padiktuotas 
dėsnis: kiek asmuo mažiau tiki
si patekti į bet kurią aukštes
nę vietą, kiek jis manosi esąs 
tai vietai netinkamas, tiek jis 
faktiškai pasirodo jai tinkamiau 
sias.

Konkleva, kuri Išrinko šv. 
Pijų X, tęsėsi nuo 1903 liepos 
31 iki rugpiūčio 4. Kardinolas 
Sarto gavo 50 balsų iš 62. Tai 
buvo audringa konklava. Kai 
kas vėliau rašė, kad tai buvo 
paskutinė viduramžių tipo konk 
lava. Po rugpiūčio 2 balsavimo 
tarsi bomba sprogo Krokuvos 
kardinolo Puzinos veto prieš 
kardonolą Rampollą. Krokuvos 
kardinolas kalbėjo Austrijos 
imperatoriaus Pranciškaus Juo
zapo vardu. Pašalinis imperato
riaus įsikišimas iš karto suer-

dėjo drama, kurioje gyvename 
ir šiandien.

Dramatišką valandą, kada rei 
kėjo aną 1903 rugpiūčio 4 ženg 
ti į Apaštalų Sostą, Pijus X 
pramatė, kas laukia pasaulio 
pirmojo pasaulinio karo išvaka-

VENECIJOS gondolos

rėse. Iki savo- gyvenimo galo 
sostą, kuriame sėdėjo, vadino 
“Kalvarija”. Kaimo vaikas, vi
są gyvenimą' praleidęs provin- 
gal Venecijos vargingų moterų 
paprotį juodais drabužiais, su 
didelėmis skaromis ant pečių, 

’ aplankydavo savo brolį, atneš
damos truputį Venecijos oro. 
Kiek vieną trečiadinį jos, išklau 
sę šv. mišių, drauge su juo 
pusryčiaudavo. Čia galėjo su 

Į. jomis pasikalbėti Venecijos 
tarme, kurios romėnai nesu
prato. Išėjęs pavakariais pasi
vaikščioti į Vatikano sodus, iš 
aukštesnės vietos vis žiūrėdavo 
į šiaurę, kur likus jo numylė
ta Venecija, jo tėviškės laukai 
ir miesteliai.

Domėjosi, kaip praėjo šv. 
Morkaus bazilikos varpinės pa
šventinimo iškilmės. Ir kai bu
vo jam parodytas trumpas tų 
iškilmių filmas, džiaugėsi kaip 
vaikas, atpažinęs kai kuriuos 
asmenis, išvardindamas juos 
vardais. Juokėsi iš visos šir
dies, matydamas, kaip vienas 
jo pažįstamas kanauninkas nie 
kaip negalėjo susidoroti su 
plačiu violetiniu apsiaustu, tar
šomu smarkaus vėjo.

ŠV. PIJAUS X paskutinė nuo
trauka.

nebuvo balsamuotas, rastas vi
siškai sveikas. Stebėtinai gerai 
buvo išlikęs veidas: atrodė, kad 
popiežius ką tik užsnūdęs. Si
dabro plaukai kyšojo iš po mit
ros. Tačiau gydytojai bijojo, 
kad oro atmaina gali imti nai
kinti veidą ir todėl sulaistė jį 
formalinu. Nuo to veidas kiek 
pajuodo ir-reikėjo 4 padengti ^- 
sidabro maske. Taip jis atro- 
do šiandien iškeliaudamas į 
numylėtą Veneciją.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais šv. Pijus X jautė, kad 
artėja baisi katastrofa: “Bus 
baisus karas (“guerrone”) ir 
1914 jo susilauksime”. Tai bu
vo pasakyta 1911 m. O. vėliau 
sakydavo: 'Mielai atiduočiau sa
vo gyvybę, kad tik būtų išveng
ta šios baisios nelaimės".

Šiandien žiūrint iš tolo, aiš
kiai matyti, kad šv. Pijus X bu
vo atsiribojęs nuo žemiškosios 
politikos, bet tas nereiškia, kad 
jis būtų ja nesidomėjęs. Tik 
jis daugiau rėmė savo politiką 
Dievu ir santykiu su Juo. Vie
nas prancūzų istorikas apie šv. 
Pijų X rašo: "Tai kas vadina
ma Pia-js X politika, buvo pir
moje vietoje ir išimtinai Dievo 
ir Bažnyčios teisių gynimas be 
nutylėjimo, be rezervų, kas ste

Mažutė Vatikano geležinke
lio stotis (vos keliasdešimts me 
trų ilgio), pastatyta po Vatika
no miesto įkūrimo priimti gar
bingus svečius, atvykstančius 
geležinkeliu į Vatikaną, iki šiol 
buvo apleista, nes tokių sve
čių nepasitaikė. Stoties laukia
moji salė buvo apleista ir pa
versta prekių sandėliu, nes vi
sas stoties judėjimas — tai pre
kinių vagonų važma į Vatika
no teritoriją, šį kartą stotis tu
rėjo garbės išleisti labai garbin 
gą asmenį — šv. Pijų X, vyks
tantį traukiniu į Veneciją. Stotis 
buvo išvalyta ir papuošta. Lau
kiamoje salėje buvo įrengtas 
dabartiniam popiežiui sostas, 
kur susirinko Vatikano ir Ro-

KARALIAUS VAINIKAS
NELE MAZALA1TĖ

karalystė, kas metai ji neš der
lių, begales kartų didesnį negu 
šitie akmenys. Tereikia tiktai 
sugalvoti, kur dėti Vainiką.

Nebuvo nieko lengvesnio — 
tarė vienas — nuskandinti jū
ros dugne; sunkus auksas grim- 

riuos pasidalina godžios rankos sta, tačiau dar galima pririšti 
dusiomis, apdulkėjusiomis lūpo- kaip kraitį. Vainikas turi būti prie jo ir girnapusę, vanduo 
mis kalbėjo apie negandą — atrastas. yra priglobęs daug laivų su tur-
Vytautas klausėsi ramus ir ne- Jis atsitiesė, ir žirgas pakėlė tais, atsiras vietos ir tokiam 
bylus. Po juo baltasis žirgas galvą, bajorai, pasiuntimai, ka- menkam daiktui 
stovėjo nejudėdamas, ir tiktai riai viltingai sukluso. Karalius Ir tą pačią naktį jie įvykdė 
ausys jautriai krūpčiojo, tary- tarė: ką nutarę. Naktį,' nes jie bijo
tum į jas tdcėjo raitelio min- — Lietuvos Karaliaus vaini- jo dienos, akių ir ausų, ir patys 
tys. kas negali žūti — jieškokite! savęs. Naktį išplaukė laivas

Niūrus buvo valdovo galvo- Vainikas turi būti nudaigo- toli, kad vos prieš aušrą grįžo 
jimas: kai jis priėjo kryžiuočių tas, nuspendė priešai — ir — du girnų akmenys ir Vaini- 
gretas prieš didžiąją kovą, jo taip, kad neliktų nei garso nei kas nukrito į naktį ir į van- 
širdis buvo smagesnė negu da- atšvaito. Vienas buvo apimtas denis, 
bar, kai per jo galvą priešas 
klastingai smogė jo žemei, pa
vogdamas vainiką, pašventintą 
ir skirtą iškelti jį karalių eilė
je, kaip lygų. Ne sau jis norėjo 
šlovės; jo kakta buvo pripra
tus prie irimo ir brangieji ak-

Kada pasiuntiniai, išbalę iš ne palaidos žemės plotai, ku- 
apmaudo ir nuovargio, suridr-

nam, kuris ateityje bandys bet 
kieno vardu skelbti veto.

Juozapas Sarto lipo į šv. Pet
ro sostą verkdamas. Po ilgų į- 
kalbinėjimų sutikti su Dievo va
lia, atsakė, kad imasi popie
žiaus pareigų dėdamasis ant 
savo pečių sunkų kryžių. Vėles
nių laikų istorikai, nagrinęda— nenorėjo užimti kambarių, skir- 
mi 1903 Konklavos eigą, tvir
tino, kad ne vien tik Austrijos 
imperatoriaus veto nulėmė kar
dinolo Sarto išrinkimą. Ir kar
dinolu dauguma norėjo matyti 
popiežiaus sosto ne politiką, 
bet Šventąjį. Ir iš tikrųjų Vene
cijos patriarkas atėjo į Bažny-

cijoje, nejaukiai jautėsi Romo
je, uždararame Vatikan.e Jo mi 
tys vis skriejo į numylėtą Ve
neciją, kurią taip staiga ir ne
tikėtai jam teko palikti. Vatika
ne jautėsi lyg laikinai: privati
nį kambarį pasirinko tą patį, 
kurį gavo konklavos metu, ir

tų popiežiui Venecijos nostal
gija sulaužė amžių tradiciją, 
kad popiežius valgo tik vienas 
sau: jis norėjo pasisodinti prie 
bendro stalo atvykusius iš Ve
necijos pažįstamus ir priete- 
lius. Kiekvieną sekmadienį dvi 
šv. Pijaus seserys, apsitaisę pa

bino vyriausybes ir tautas, ku- mos dignitariai. Specialaus ke- 
rios jautėsi patenkintos savo ^ų vagonų traukinio vienas va- 
krikščioniškame vidutiniškume. Sonas buvo įrengtas kaip kop

lyčia, kurio viduryje ant kata
falko buvo padėta- stiklinė ur
na su šv. Pijaus kūnu. Kleisti 
atvyko pop. Jonas XXIII, dau
gybė kardinolų ir aukštų dva
siškių. Po specialių apeigų ir 
maldų, atkalbėtų popiežiaus 
tas, traukinys pajudėjo, šv. 
Pijų išlydėjo kelios dešimtys 
asmenų, tarp kurių aukšti Va
tikano pareigūnai, vienas italų 
valdžios ministeris, atstovaująs 
vyriausybę, ir keli “sampietri- 
nai” (šv. Petro bazilikos spe
cialūs tarnautojai), kurie saugos 
šv. Pijaus kūną visą jo Veneci- * 
joje buvimo laiką.

Sekančios dienos rytą visa

Švento popiežiaus malda ir jo 
mistinis tikėjimas į absoliuti
nes vertybes istorijai nemažiau 
reiškia, kaip plačių užsimojimų 
politika".'

§v. Pijus X užgeso 1914 rug
pjūčio 20. Turėjo 80 metų. Ke
lias savaites prieš popiežiaus 
mirtį, senasis Austrijos impera
torius buvo prašęs palaiminti jo 
kariuomenę, pradėjusią karą su 
serbais. Pijus X atsakė: Aš 
laiminu tik taiką". Mirė pirmų
jų pasaulinio karo pašvaisčių 
žaroje. Bet ir mirties valandą 
jo veide neišnyko ramybės 
bruožai. Kai 1944 birželio 19 
kanonizacijos reikalui buvo ati
darytas jo kapas, kūnas, nors (Nukelta j 5 pusi.)

turi ko krimstis — visiems am- žmonės nedrįso jo prisiliesti, nebuvo gana, ant paties Vaini- lul Tą, kuris privedė visus, kad net tokį lengvą gyvį kaip skruz-
žiams jiems liks visa Lietuvos kaip niekas nežiūri į saulę*iš ko užpylė garuojantį skystį, ku- jo paklausė, reiktų patį suspir- dėlė. Niekas iš čia negrįžo, ir

baimės apakti. Jie tiktai kai- rį senas alchemikas gamino nai ginti. Daugiau jis nepasitikės šičia jie palaidos savo vargą —
bėjo apie keistą atsitikimą, ir kinti bet kokį metalą ir brangų- niekam ir pats sugalvos būdą, ir taip tardamas, jis visa tvir-
kalbos tvino, kaip vandenys.

Jos pasiekė ir Vytauto ištiki
muosius, džiugiai buvo praneš
ta žinia Karaliui, ir jis pasakė:

— Lietuvos Vainikas negali 
žūti. Skubėkite jo paimti.

tos rankos jėga nusviedė Vai
niką į liūno vidurį. Žalioji pie
va prasiskyrė, kaip alkanos žio
tys ir užkrito atgal — ji žalia
vo vėl ir ant jos nebuvo jo
kio ženklo — visi atsiduso iš 
išgąsčio ir pasitenkinimo. Vai-

jį akmenį—šitas laužas buvo Ir jis galvojo kiaurą dieną, 
paskutinis visokiam daiktui, jie nieko neprisileisdamas.
galėjo nusiraminti. Nors jie saugojo nakties įvy-

Tačiau kitą rymetį jie vistiek kį, paslaptis buvo kaip lašas
atėjo užsitikrinti. Jie juokavo, prakalęs storą mūro sieną, ir

. _ nes jų pakurta ugnis buvo tik- žodžiai lėkė per žmones, ir taip
Tačiau tie, kurie kartą buvo rai tokia, kridos niekas kitas pasiekė Karaliaus dvarą. Valdo-

pavogę, buvo greitesni — da- nebuvo uždegęs; žiūrėkit, kai- vas buvo susimąstęs, bet tarė nikas buvo radęs savo kapą — 
bar jie buvo ir pikti, jie prie- no galvoje dar tebedegė, daug ramiai: - -
kaištavo vienas kitam, ir peikė mažų liepsnos liežuvių svaidė — Vainikas negali žūti—rei-
tą, kuris buvo pataręs skandin- žiežirbas ir tokias skaisčias, jog kia jį paimti.
ti. Paskui nusiramindami jie skaudėjo akys žiūrint Bet jo ištikimieji negalėjo
juokavo, kad auksas buvo plo- O kai jie prisiartino, pama- išpildyti valdovo noro nė da- 
na skarda ir akmenys padaryti tė, kad viskas buvo sudegę, ap- bar. Šitą naktį vagys gabeno 
iš uogų, nes kaip kitaip tasai linkui medžiai stovėjo pajuodę vainiką į miškų tankumynus Jie 
vainikas galėjo išsiplauti į pa- ir nusvilę, ir akmenys suskel- sekė paskui savo gudriausiąjį, 
viršių. dėjo ir kiekvienas plyšys aprū- tačiau ir jie ėmė baugintis, kai

Bet vistiek, kad ir nedidelės kęs, net patys pelenai išnyko, takas vedė į tokias klampy-
troškulio pasisavinti deiman- Saulei tekant pajūrio žvejai 
tus, ir kitas geidė degančių ru- pamatė nuostabią bangą — ji 
trinų, ir kitas galvojo, jog jo plūdo iš jūros tolumos, ji ne- 
myliipajai prie žalsvų akių tik- sudužo pakeliui, ji baltavo ir 
tų vainiko smaragdai, tačiau jie putojo, ir pačiame jos viršuje 
turėjo paklausyti gudriausio ir Švitėjo daugybė spindulių, ro- 
klastingįausio: neprivalo likti dos, saulė šį rytą tekėjo iš jū- 

menys jam neturėjo svarbos, jokio pėdsako. Argi jie yra to* ros .dugno, ir banga išnešė ją 
tačiau jo dienos ėjo į pakalnę, tie paprasti vagys, kad neatsi- į viršų.
nebeilgai jis galės saugoti savo laikys prieš menką pagundą? Ir kai saulė sustojo viršiųn 
kraštą kardu — reikėjo ją pa- Kai nebus nė peleno dulkės, jūros — ant pakrančio 4>alto 
likti atžymėtą neliečiamu ženk- kas drįs tvirtinti riteriui, kad smėlio banga atlingavo vainiką, 
hi —ji tari Htt karalystė, o fit vagis? 0 dėl turtų, jie no* Švytruojantį deimantais — ir

veltui kas nors jieškotų, jo, 
kad ir žinodamas, jog čia yra.

Karaliaus ištikimieji, kurie 
nesiliaudami jieškojo, buvo vėl 
sužinoję, kad po to, kai buvo * 
išlikęs iš ugnies, Vainikas din
go iš naujo. Ir kai nusiminę 
keliavo jie, nežinodami kaip 
pranešti Karaliui, pasitaikė, 
sutiko jį jojantį. Ir jie negalė- 

vertės jis tėra, jie tekalbėjo— tokia baisi buvo ugnis. Tačiau nes, jog pačiam savęs ėmė bai- jo nieko kito pasakyti, kaip tik-
kaip nusikratyti ir jau tikrai, tai, ką jie tarė esant liepsno- mė būti tenai. Ir miškas nebu- tai teisybę.
Reikėjo gerai apgalvoti. Jie mis — buvo pavogtasis Vaini- vo pati baisiausia vieta — jie
taip ilgai ginčyjosi, kad vos vi- kas, vijai nepaliestas, ir rubi- priėjo pievą, labai žalią, sodri
durnaktį buvo sutarę — sude- nai degė dar skaidriau, negu žolė šnerėjo tokia viliojanti, jog
ginti. Ant to kalno, kur buvo pirma, tarytum ugnis buvo juos piemuo varytųsi bandą ilgą ke-

x __ galėtų pasisotinti čia
Jie tylėjo, jų gerklės buvo iki valiai. Tačiau kai vienas pa- 

užgniaužtos baimės, iki pats

skelbiama seniau susilekiant ra- atgaivinusi
ganos ir kur vėliau jas degin
davo, buvo sukurtas laužas.
Vien tiktai sakuoti medžiai su- gudriausias ir pikčiausias ėmė suriko perspėdamas. ir dabar 
krauta, derva ir smala ir tiek

kėlė koją žengti, jų vadovas

juoktis: jie buvo bepročiai, pa- jie sužinojo, jog niekur kitur 
daug, kad galėjo | plėnis su- tikėję, kad laužas, kuris tinka nerasi panašaus liūno, kuris 
deginti dvylika stumbrų. Ir to kepti avimu, derėjo jų reiks- taip beviltiškai įtraukia į save

Karalius sėdėjo ant savo bal
tojo žirgo, ir abu, atrodė, gy
vena viena mintimi, tuo pačiu 
krauju ir neša tą patį amžių. 
Staiga žirgas, kuris buvo nu
šuoliavęs savo raitelį prie Juo
dųjų jūrų, pasijuto toks senas, 
kad nebegalėjo nulaikyti savo 
kilnios naštos. Jis atgręžė gal
vą į Karalių ir suklupo.

(Nukelta į 4 pusi.)
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merican”. Bet rašytojas dar tik- < 
, rojo “American** tebeieško. ■

* Užtat, kas liečia būties vaizdo | 
k ir veiksmo atkūrimą, amerikię- į 
f 7* • tis rašytojas eina iki detalių, 
f jeigu iš knygos puslapių pa- 

. kvips obuolių “pajus” ar “do-

arba paauglių trypimas pagal 
“rock-and-rolT taktą, tai auto
rius jausis bent išviršiniai at-

Mes, lietuviai, buvom pratę 1BNA GAlUONIBte gus >ra vien duona gyvas**,
pažinti savąjį Parnasą beveik * — seimininkų akys nejautomis

— >swMMwškM žinojome ne tik dina ir plačiausiai apsiskaičiu- krypo į tuos vyrus ir moteris, 
rašytoju^ įkopusius į Parnaso . sius. Kas mėgino įkelti koją į kurie mokėjo paskojimą su-

būti “American”. Į tą klausimą 
jis dar negali -atsakyti, psicho-

bibliotekas, žino, kad yra kalai- 
dūs ne tik milžiniški pastatai, 
bet ir kilometrinės lentynos, už
verstos knygomis.

Todėl Hartfordo ateitininkai 
sendraugiai ir studentai pasi
kvietė iš New Yorko Algirdą 
Landsbergį pavedžioti po tuos 
neaprėpiamus šio krašto litera
tūros laukus.

Amerikos literatūra jauna
Kai kalakutai, “komai” ir 

taip tada daugelis rūpinosi pa- kitos Dievo gėrybės, užaugin- 
sitempti, kad išneštų viešosios 
opinijos sukirptas “inteligentiš
kumo išmieras”.

Šito krašto literatūra savo 
neaprėpiamu gausumu nugąs- — piigrimai pajuto, kad “žmo-

ir tos ponios, kurios neturėjo 
Elfriedos von Nardroff atmin
ties, sugebėjo prie arbatėlės 
stalo išskaičiuoti visų metų nau 
jauslus leidinius. Mat, nusivo- 
kimas apie literatūrą ir rašyto
jus buvo pasidaręs, tarsi, inte
ligentiškumo laipsnio matas. 
Kaip šiandien yra mada įsis
prausti į mažo “saizo” rūbus,

tos šiame krašte, pranyko nuo 
stalų, švenčiant pirmąją Padė
kos dieną, gal būt, jau tada 
primieji šio krašto imigrantai

K A R A L IV V AIM K A S
(atkelta iš 3 psL)

Gal būt, Karaliaus širdis bu
vo tokia pat pavargusi, kaip se
nasis kovos žirgas — kai išsi
gandę ištikimieji kėlė Karalių 
nuo žemės, Valdovas pasakė 
paskutinius savo žodžius:

—-Vargas mūsų kraštui, jei
gu nerasite Vainiko. Jieškokite, 
jieškokite Lietuvos Vainiko.

laiko: kai vieni jieškos, kiti bar
sis, vieni išdavinės, kiti juokaus 
Jie bus svetimųjų pardavinėja
mi ir pavergiami. Pagaliau, jie 
pames net viltį.

— Aš nenoriu, — sušuko 
vagis, — aš nenoriu sąlygų. Pa
daryk, kad Vainiko visai nebe
imtų, amžinai. . f

— To ir aš negaliu, — tarė 
niūriai velnias, — ar tu nema
tai, kad ant Vainiko Dievas bu
vo padėjęs Savo ranką?

— Ir jeigu jie visi jieškos,

gal Karalius dar būtų gyvenęs
— kad būtų pranešęs kas įvy
ko!

Vagys nepasitraukė nuo liū- vistiek atras ir bus išsigel- 
no krašto, nes buvo jau užkri- bėję nuo visų? — beviltiškai 
tusi naktis, ir jie manė, jog šniokštė tas, kuris buvo vagis, 
saugiau bus jiems -sulaukti ryt- tr sušnibždėjo venias. 
mečio, kad be baimės trauktų- — Jeigu jie visi jieškos — 
si namo! čia negalėjai nė nu- taiP-

megzti, nebūtus nuotykius gra
žiai papasakoti ar dainą padai-, 
nuoti Nuo jų priklausė tolimes-

damas šio krašto žmogų. Dėlto 
jis ir vengia tų temų.

Pesimizmas ir nautizmas 
amerikio&ę literatūroje

Paskaitininko
kad -amerikiečių literatūra yra 
esmėje pesimistinė ir nihilisti
nė, virto beveik diskusijomis. 
Kažkas iš klausytojų negalėjo 
suprasti, kad tokios optimisti
nės ir religingos tautos rašyto
jas gali būti pesimistas ir ni
hilistas. Paskaitininkas nenorė
jo perdaug gilintis į to pesimiz
mo ir nihilizmo priežastis, pa
brėždamas, kad literatūros vei
kalo vertė nuo to nesumažėja. 
Juk optimistiškiausią šių dienų 
literatūra yra sovietinė, o po. GINČAS, Vytauto Valaičio nuotrauka, užkurią jis gavo pirmą premiją U .S. Camera žurnalo varžybose, 
šimto metų, anot prelegento, ------------------------- ■------------------------------------------ ------------------------
visai jos apžvalgai užteks gal ^urio taįp apStu jos puslapiuo-. pesimizmo, “smile”, ir viskas
—ar pusantro. en- Amerikiečiai yra tokie dide- išeis į gerą. Kiek tas “pozyty-

tautos ar krašto kūryba gimsta 
paprastai tą momentą, kai jo 
gyventojas, pasijutęs pirmą kar 
tą esąs sotus ir saugus, pasi
junta esąs žmogus, o žmogs 
pagal jo Kūrėjo valią ir norą 
“nėra vien duona gyvas”, jis 
jaučia ir kitokį aklį, nepasoti
namą valgomu ir geriamu mais
tu.

Literatūra yra žmogaus kūry
bos vaisius. Nenuostabu, kad ji 
atsiranda daug vėliau. O ame
rikiečiu literatūra, kaip pabrė
žė A Landsbergis, yra ypatin
gai jauna. Mat, amerikiečių h-

..teratūra ilgus metus buvo Eu- r__ ~ _ r_________
.rašytojas yra persiėmęs idealistai ir humanistai, kad vus galvojimas” padėjo -ki-

matizmo idėjomis. Iš čia, be 
abejo, kyla ir jo pesimistinis 
bei nihilistinis nusiteikimas.

Tą paskaitininko mintį pasi
gavo dr. A. Šerkšnas ir su tra
gišku humoru pastebėjo, kad 
amerikiečiui rašytojui tikrai y- 
ra ko nusiminti. Viena, jis žino, 
kad jo veikalą skaitys tik ma
žutis procentas amerikiečių, tuo 
tarpu kai pseudo — literatūrą 
— komikus, anot dr. A. šerkš
no, skaito milijonai. Ir antras 
dalykas, šio krašto laisvas žmo
gus dar iki šiai dienai nepajė
gia išsivaduoti iš freudizmo 
pančių. Visa psichologija, visas 
auklėjimas Vra pastatytas ant 
Freudo tvirtinimo, kad žmo-

takoję.

Staiga išsivaduoti iš svetimų 
įtakų amerikietis rašytojas ne
galėjo. Jis butų pakibęs ore, 
nes neturėjo jokio tvirto pa
do po kojomis. Nei tradicijos, 
nei išdailintos kalbos bei sti
lius, nei nusistojusių formos.

Tolstojus ir Dostojevskis ga
lėjo leistis į žmogaus sielos gel
mes, nes jos buvo ištisai vien
tisos — rusiškos. Jie matė Ra- 
kolnikovus, Karamazovas, Ka- 
reninas šimtuose savo tautiečių. 
Gi amerikiečių rašytojas neran
da gyvenime net veido, kurio 
bruožus galėtų pavadinti tipiš-

sa, jis minėjo tik įžymybių vap 
dus, kaip Faulknerį, Heming- 
way-ir dar .porą kitų garseny
bių. Bet nepadarė ryškesnio ap
siribojimo, ir dėl to klausytojai 
pasijuto jo “nustebinti” nelauk
tais teigimais.

Reikia manyti, kad šitoji pa
skaita paskatins nevieną girdė
jus} pasiknisti po klasikinę a- 
merikiečių literatūrą, kuri, kaip 
ir visuose kraštuose, guli ap
dulkėjusi bibliotekoje. Tada, be 
abejo, ir nuomonės apie ją su
taps su Algirdo Landsbergio pa 
reikštąja. Jis jau yra amerikie
čių literatūros žinovas, o mes 
dar tik turistai. Turistai, kurie 
tik mato spalvingai apsirengu
sius šio krašto gyventojus, link-

nustatau būsimo romano kai- smus, nerūpestingus, sočius ir

tieihs, nežinia, bet patJiamRev. 
Vincent Peale tikrai išėjo į gera, 
nes jo veikalai seniai įtraukti į 
“best sellers” sąrašus. Kai kas 
kritikuoja jį už skelbimą ‘pra
skiestos religijos”, bet jo hono
rarai dėl to tikrai nepraskysta. 
Komercinės litetatūros kūrėjas 
stengiasi pagauti masių psi
chologiją lygiai, kaip ir plataus 
suvartojimo prekių gamintojas, 
nes jis rašo pardavimui.

Viena sėkminga tokios lite
ratūros autorė, paklausta re
porterio, nuo ko ji pradeda kur
ti savo naują veikalą, charak
teringai atsakė: “Pirmiausia aš

net ir tamsios svetimos filoso
finės ir psichologinės idėjos ne
pajėgė išplėšti iš amerikiečio 
rašytojo tų kilnių savybių:

Nors amerikiečių literatūra 
dar tebeturi visas jaunatvės 
žymes tiek savo formdje tiek 
turinyje, vistiek paskaitininko 
manymu, ją galima skirstyti 
bent į du periodus: prieškari
nę ir sukurtą paskutiniame de
šimtmetyje. Naujausioje ameri
kiečių literatūroje paskaitinin
kas įžiūri daugiau inteliktnaliz- 
mo, nes ir jos kūrėjas dažniau
siai yra intelektualas, uždirbąs 
sau duoną universiteto ar kole
gijos dėstytojo katedroje.

Kritiškos pastabos n3-” besišypsančius gatvėse ar va-
Hartfordo ateitininkai, pasi- §tai kaip mes susidarėme žiuojančius gražiausiuose pa-

kais “American”. O ką bekalbė- S>’venin1^ apsprei^žia ne Landsbergį vadovu po nuomonę apie amerikiečių lite- šauly automobiliuose, susidaro
jo sąmoninga vaha, bet pasą- literatūros džung- ratūrą. Komercinė literatūra nė įspūdį, kad šio palaiminto kraš-

- . v ™OIįes veikimas, is kur gi im- , jautėsi esą tikro žinovo ra charakteringa didiesiems šio to žmogus nežino skausmo, a-
maudžiami nakties vėsumo, kai koše Kronikose, nes jos buvo turtus, paveldėtus iš jo anglų, 3eigu\tka!P globoje. Trumpa, palyginti, pa- krašto rašytojams, kurie iško- šarų, vargo ir neišsprendžiamų,
pašepo prikelti riksmo. Tai šau- svetimųjų, tačiau is kar- ita]lĮ pj-arcūzų vokiečių, skan- Iss^re^ke Šerkšnas, nezi- skaita jįg sugebėjo klausyto- vojo amerikiečių literatūrai tragiškų problemų. Gi iš tiesų
kė vienas jų pačių, bet ir kiti tos j kartą eina padavimas, pa- dinavų, salvų ar pabaltiečių pro Uve baderma 15 Vb jams duoti bendrą supratimą tarptautinį vardą ir Nobelio pre visokios rūšies nusikaltimas čia
aiktelėjo žiūrėdami: mėnuo švie žadas ir viltis. tėvių. Gyvenime dažnai jau pir- da“s’ apie šio krašto literatūra. mijas. Jie vieni tik ir įeis į klesti; nesugyvenimas, neapy-

(lš rinktiniu legendų knygos mos antros eilės mi™ Kr^ivo^k^iu^S Klausytojai savo pasitikėji- pasaulinės ir amerikiečių lite- kanta, kerštas, pavydas žmogų
X « KARALIAUS svventoias išsigina te savo na- -g,V31V0r>kštes Jmą vadovo žinojimui išreiškė ratūros istoriją. . čia graužia ne mažiau kaip ki-

guje, o žalioji pragarme vėrėsi .Y* * **5 ’ ko’ g>, . ‘‘ ° J. aPm“kup honzonų, nuskaidn- susidomėjimu ir gausiais Paskaitininkas turėjo .galvoje tur. Tiktai šios negerovės šly
ta- Iš ten kilo Vainikas, žvigu- H ”»> veldejuno ir laiko save tik A- na idealizmas ir humanizmas, Mausimais Ti^ ^^,0 kaip tik pastarąją amerikiečių pi viduje, už uždarų durų ir tu-
liuodamas visais savo skais- ---------------------------------------------- r --------- ---------------------- mas kad amerikiečių literatu- literatūrą ir jos rašytojus. Tie- ristui yra nepastebimos.

ra savo esmėje yra juoda peši- " 
mistinė ir kad, jo žinomis, tik 
du amerikiečių poetai pragyve
na iš savo kūrybos, sukėlė klau- 
svtojuose nuostabą ir nepasiti- - - .
kėjima. Net po paskaitininko tojal norėdami ™ platesniu plunksnos bendradarbių lietu-

matyti kur atsiras pavojingas ” ti apie amerikiečio sielą. Pasi-
takas. Jie sėdėjo ir snaudė, Šito jus nerasite atžymėta jo- kask giliau ir rasi kiekvieno 
_____— ____ Z __ - * -* * _•___ — 1—- • Vapa °

tė visu savo gelsvu baltumu, 
jis stovėjo ties pačiu liūnu dan-

Čiais akmenimis, o ypač švietė
žalieji, prieš kuriuos liūno ža-
luinas atrodė sutemęs.

— Ką mes dabar darysim?

negalim prisiartinti ir paimti, ■ 
niekas negali pajudinti jį iš 
vietos nenugrimzdęs; nepraeis 
diena, kita, žmonės rinksis, jie
kalbės apie stebuklą, ir visi ži
nos mūsų nusikaltimą, ir mes 
prarasim savo garbę ir tą ne
lemtą, atkaklų kraštą.

— Niekuomet! — sušuko
pats gudriausias, ir jis tiek bu
vo apimtas pageižos ir taip ne
pakentė Vainiko, kad grąsė jam 
kumštimi, ir sušnypštė: —Nie
kuomet! Nors patį velnią turė
čiau pasikviesti į talką!

— Mielai, — atsiliepė balsas, 
ir atsisukęs jis matė mėnesie
noje tą, kurį vienas buvo mi-
nėjęs. Jis atrodė taip, kad jie 
buvo užmiršę, koks kelias veda 
per būną ir norėjo bėgti ten, 
tačiau jų gudriausias nebijojo 
nė velnio bjaurumo, tiktai klau-

- — Ar tu gali pražudyti Vai-

— Aš galiu. Aš paslėpsiu jį

neras — iš keturių vėjų pusių 
galėsit niokoti ir varginti ir mė
ginti tą žemę, kurios Karalių 
taip dailiai apvogėte.

— Tu pasakei, kol neras — 
neramiai tarė vagis, — bet jei-
gu atras?

— O, jeigu atras —jie bus 
išgelbėti. Bet jie neras, nebi
jok — velnias susijuokė, ir gi
liai būre nudundėjo aidas. — 
Matai, tegali rasti, jeigu visi

bijok, kaipgi gali būti, kad jie 
būtų tokie vieningi? Jie neturės

daus.’

Pedagoginė literatūra tremties jaunimui
Saleziečių gimnazijos moky- Jaunimo Bibloteka jau turi

mastu pasitarnauti, lietuviškam vių pedagogų rašytojų eilėsepaaiškinimų, atrodo, daugelis . . .. ... — ------ - - -
neistengė pakeisti savo susida- tremUes jaunimui, susirinkę JAV-ėse, Kanadoj, Brazilijoj, 
rvtosios priešingos nuomonės P08^ aptarė, pneme ir pa- Urugvajuj. Betgi didžiausia, ri 

‘ Kodėl taip atsitiko? Ogi dėl tvlrtino nSai studijuotą planą sa lemianti JB problema — lė
to, kad eilinis knygos mėgė- — ruošti ir leisti lietuviškos h- šos. Dėl to JB komisija per lie
jas, išskyrus jaunąją kartą, pe- L 
rėjusią šio krašto mokyklas, su- J' 
sidarė savo nuomonę apie a-

teratūros rinkinį jaunimui — tuviškus laikraščius ir atskirais
Jaunimo Biblioteką. lapeliais skelbia Jaunimo Bib-

Šiam tikslui buvo išrinkta lotekos fondą, kviesdama lie
tuviškąją visuomenę i pagalbąmerkiečių literatūrą, skaitvda- komisija, kurią sudaro pirmi

ninkas — Pr. Gavėnas, sekreto- šioj itin svarbioj tautinės kul-mas populiariąją, sezoninę
spaudą. Šio tipo literatūra yra 
lengva, spalvinga, nuotaikinga;
jos veikėjai be tragizmo ir di- rybos nariai — kun. Kaz Bu
delių problemų, mažosi pačios davičius ir dail V. Aleksandra- KULTŪROS KRONIKA

rius — St. Šileika, iždininkas— tūros srity.
kun. A. Tranavičius ir du ta- Pranas Gavėnas

vičius; komisijos revizorius yra 
gimnazijos direktorius, kun. Kataliku literatūros premija 
Stasys Petraitis. Paryžiuje šiemet suteikta švei-

Jaunimo Bibloteka — tai rašytojui Maurice Žermat 
pastangos užkišti lietuvišlcns po- ^en j° romaną “Aretuzo^ 
dagoginės literatūros spragą ir fontanai”. Romane vaizduoja 
dar lietuviškai paskaitančiam ma» ka*P kaimo kunigas kovoja 
jaunimui duoti lietuvišką kny- . su materializmu.
gą. Jaunimo Bibloteka stenga- Prancūzijos didžioji premija 
si suburti galimai daugiau rašy- už prancūzų meną paskirta 61 
tojų — pedagogų, pasiryžusių metų dailininkui Marcei Gro 
išeivijoj kurti lietuvišką litera- maire. Premiją įteikė kultūros

. išsiriša, ir veiksmas visados 
turi “happy end”. Novelės žur
naluose, tie “best sellers” romą 
nai vis priklauso dažniausiai 
prie šios literatūros, kurią gali
ma būtų pavadinti komercine, 
nes ji yra skiriama, kaip ir ki
tos masinės gamybos prekės, 
plačiam suvartojimui.

Tos literatūros autorius nėra 
kūrėjas — menininkas, o tik 
įgudęs amatininkas, kurio iran- 
kis rašomoji mašinėlė, o me- turą jaunimui ir tokiu būdu ministeris Andre Malraux.
džiaga — žodis. Jis nėra ir vi- konkrečiai prisidėti prie lietu- .
siškai laisvas. Jis turi taikintis vybės ugdymo priaugančioj c"1!
prie publikos skonio, nuotaikos kartoj. Scal“.Opera,pa
ir prie leidėjo ar redaktoriaus Jaunimo Bibliotekoj numaty- St\re..
iš anksto nustatytu reikalavi- ti šie skyriai: pedagogino — premija^ naujai operai parasy i

religinio turinio skaitiniai, gar- twn buh tn^ VCiksmMmų.
Bet už tat jis gauna papras- šių asmenybių bei kilniadvasių 

tai riebius honorarus ir nesu- jaunuolių biografijos, lietuvių 
ka sau galvos dėl kažin kokio klasikai ir dabartiniai mūsų ra- 
ten freudizmo ar pragmatizmo, šytojai jaunimui, pasaulinės li- 
Jam prie širdies nebent būtų teratūros klasikai jaunimui, pe- 
Rev. Vincent Peale “pozityvaus dagoginiai romanai, apysakos, 
galvojimo” mokslas, pagal kurį avantiūros, mažųjų pasaulis, 
tik galvok pozityviai, žiūrėk į mokslo vadovėliai, teatras mu- 
ateitį su pasitikėjimu, venk zika.

Ją įteikti reikia iki 1960 gmo 
džio 31 d. Premijos keturios 
dalys atitenka kompozitoriui 
o viena dalis libreto autoriui.

Cicerono 2000 metų mirtie.' 
sukaktis paminėta Romoje ba 
landžio 2-7. Ta proga buvo su 
Šauktas tarptautinis kongresą: 
Cicerono raštam tyrinėti.
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Balio pareiškimai
1941 metais Sovietams pradė

jus masines deportacijas, jos 
kartojosi dar 1946, 1947 ir vė
lesniais metais. Lietuviai buvo 
tremiami į Sibirą prievartos 
darbams ir brukami į kalėjimus 
Tokių nelaimingų mūsų brolių 
ir sesių yra šimtai % tūkstančių.

Centro Valdybos vardu nuo
širdžiai kreipiuosi i visus Balto 
skyrius bei apskričius, į visas 
patriotines organizacijas bei 
draugijas susijungti šiam minė
jimui, ruošti bendrus parengi
mus su prakalbomis ir rinklia
vomis. Ypatingai prašome Ger
biamus Dvasiškius ateiti į pa
galbą Baisiojo Birželio įvykių 
minėjimuose — atlaikant pa
maldas už mūsų tautos žuvu
sius kankinius, organizuojant 
parapijos salėse prakalbas ar 
kitokius atitinkamus minėjimus

Altas pirmas pradėjo ruošti 
Baisiojo Birželio parengimus; 
jų skyriai ir šiemet juos darys. 
Amerikos Lietuvių Taryba nie
ko neturi prieš, kad ir Bend
ras Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas jungtus! šiam bendram 
darbui.. Čia .pridedu dr. P. Gri
gaičio. Alto sekretoriaus, laiško 
ištrauką:

■‘Jaučiame, kad ir šiemet 
Alto skyriai tos tradicijos laiky
sis. Bet, jeigu tose vietovėse, 
kur Alto skyriai minėjimų ne
ruošia. juos rengs Balfo sky
riai, vieni ar susidėję su Alto 
skyriais bei kitomis organizaci
jomis ir, jeigu tokių minėjimų

rengėjai sutiks surinktas aukas 
paskirti Balfo reikalams, tai 
Alto Centras tam nesipriešins. 
Toks yra Alto Vykdomojo Ko
miteto šiuo reikalu nusistaty
mas.”

Mes, gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, visomis jėgomis gel
bėkime kankinamą lietuvių tau
tą.

Kan. Dr. J. Končius 
Balfo Pirmininkas

Netarpininkaus
Balfo Centro Valdybai nu

barus. nuo š. m. balandžio 20 
d. Balfas nebetarpininkaus 
maisto ir rūbų siuntinių siun
time į Sibirą ar Lietuvą. To
kius siuntinius Balfas užsaky
davo Šveicarijoje (tekstilės 
siuntiniai nr. 237 ir “X") už 
individualiai tam tikslui at
siųstas Balfui aukas.

Taip pat Balfas toliau nebe- 
siųs iš JAV individualinių 
siuntinių su Amerikoje gau
namais vaistais.

Vaistų siuntimas iš Vokie
tijos (vokiški ir amerikoniški 
vaistai) bus vykdomas ir to
liau ta pat tvarka, kokia bu
vo ligi šiol.

Balfo Centras

VYTAUTAS VALAITIS su žmona Vanda prie automobilio, kurį gavo dovanų už laimėtą konkursą (žiūr. psl. 4).

IŠ VISUR Į
r/u/iHMirww/MtMamumtnauuuamfMr

Šv. Pijus X ...
(Atkelta iš 3 psl.)

Venecija pakilo sutikti savo pa- 
triarką, dabar šventąjį. Veneci
jos gondolierai turėjo garbės 
pravežti savo gondolomis tą, 
kuris gondola išvyko iš Veneci
jos. Tokįų iškilmių, kokias 
Venecijja surengė grįžtančiam 
patriarkui Sarto, lagūnų mies
tas dar nebuvo matęs. Teisin
gai kalbėjo dabartinis Veneci
jos patriarkas kar. Urbani:

'Daug kartu amžių bėgyįe 
Venecija, toji jūrų ir prekybos 
galybė, matė grįžtančius laivus 
pilnus trofėjų, kapitonų ir ka
rių. kurie išlipdavo uoste, džiū
gaujant ir šaukiant visiems 
miesto gyventojams, ir kurie 
drauge su dože, kilniausia tary
ba, dvasiškija eidavo Į Šv. Mor
kų padėkoti Viešpačiui už per
gales. paaukoti vėliavas stebuk
lingam Marijos paveikslui, esan 
čiam Šv. Morkaus bazilikoje. 
Šiandien gi triumfas, kurį šven
čiame šioje aukso bazilikoje, 
aplink šią urną, turi dangaus 
antspaudą. Mūsų didvyris yra 
šventasis, kuris gyveno drauge 
su mumis ir kurio kardas bu
vo tiesa, šarvai — teisingumas, 
šalmas — tikėjimas, jėga — 
meilė ir idealas — taika. Jis

ŽMONĖS IR SKAIČIAI
Japonijoje nuo praėjusio ka

ro priaugo 20 milijonių žmo
nių. Dabar iš viso yra arti 100. 
mil. Gyventojų skaičiaus didi- 
mu Japonija užima pasaulyje 
penktąją vietą. Pirmoje vietoje 
yra Kinija, antroje—Indija, tre
čioje—Sovietų Sąjunga, ketvir
toje—Jungtinės Amerikos Vals
tybės.

Vokiečių buvo ištremta į Si
birą 536.000; žuvo vergų sto- 
byklose 170.000. Dar tebegyve
na Sibire 180,000.

Vakarų Berlynan tik per vie
ną kovo mėnesį atbėgo iš už ge
ležinės sienos 9300 žmonių. 
Šiemet atbėgo 1400 daugiau 
negu pernai tą patį mėnesį.

Bėglių Vokietijoje yra 12.5 
milijonai: lageriuose dar gyve
na 400.000.

SOCIALINIS DRAUDIMAS AMERIKOJE IR ĮSTATYMŲ PAKAITOS
VYTAUTAS VEBELIŪNAS Accountant and Taė ConsultantSocialinis draudimas yra ži

nomas beveik visur. Angliškai 
jis vadinamas Sočiai Security 
vardu. Jo paskirtis yra aprūpin
ti žmones senatvėje ir ligos 
metu, šio draudimo įstatymai 
yra dažnai keičiami: nuolat pra
plečiami draudimo rėmai ir api
mama didesnė gyventojų da
lis.

Tie federaliniai įstatymai yra 
labai svarbu žinoti. Svarbu dėl
to, kad valdžios tarnautojai ne
ieško žmonių, kurie yra apsi
draudė ir jau galėtų gauti pen
sijas. Patys piliečiai turi paduo
ti prašymus pensijai gauti. Už
trukus tai padaryti, galima ne 
tik prarasti pinigus už praėjusį 
laiką, bet kai kuriais atvejais 
net sumažinti savo pensiją, ka
dangi uždarbio vidurkis bus 
mažesnis, kai tą uždarbį išda-

Pagerbė muz. S. Mulks-Čerienę
Linden. N.J. — Laisvės par

ko salėje balandžio 18. šešta
dienį. buvo pagerbta muz. Sa
lomėja Mulks — Čerienė jos 
25 metų muzikinės veiklos pro
ga.

Pagerbtuves suruošė Birutės 
moterų choras, kurio steigėja 
ir vadove — dirigente yra pa
ti sukaktuvininkė. Choristės 
meniškai papuošė salę, prinešė 
daug gėlių. Susirinkusieji sve
čiai (per 150) turėjo progos pa
sigerėti gera menine programa

lę sveikinimų raštu ir žodžiu. 
Raštu sveikino kongresmanė 
F. P. Dvvyer, muz. J. Žilevičius. 
B. Darlys ir k. žodžiu — Balfo 
reikalų vedėjas kun. L. Jankus, 
Mr. J. Krueger—Lindeno mies 
to majoro vardu. Nevv Jersey 
LB apygardos pirm. V. Dilis. 
Alto Informacijos Centro direk
torė M. Kižytė. Lindeno lietu
vių organizacijų vardu J. Liūd- 
vinaitis ir k. Sveikinimai rodė, 
kiek plačiai muz. S. Mulks— 
Čerienė dirba. Ji vra ir muzi-

kovojo su klaidomis, melu ir 
sugedimu ir kai pasigirdo pir
mieji 1914 rugpiūčio mėn. ne
reikalingo sunaikinimo šūviai, 
jo širdis neatlaikė: ji plyšo 
kaip galutinė šio žemiškojo gy
venimo auka”.

Dr. J. Sav.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasys Džiugas — Neklauža

dos, eiliuota pasaka, iliustravo 
VI. Stančikaitė. Išleido salezie
čiai Italijoje. 25 psl. .kaina ne
pažymėta. \ įsos iliustracijos 
spalvotos.

ir skaniais užkandžiais.
Meninę programą daugiausiai 

sudarė pačios muz. S. Mulks— 
čerienės kompozicijos. Jas iš
pildė solistės Stella Volani. F. 
Bau ir O. Zubavičienė. Choras 
sudainavo S. Mulks—Čerienės 
‘•Ramunę", taip pat A. Vana
gaičio “Naktis svajom papuoš
ta". B. Dvariono ir J. Karna- 
vičiaus kūrinius solo atliko L. 
Stukas. o Haydeno. Duke ir 
Kuprevičiaus — jauna sol. I. 
Stankūnaitė. Visiem akopana- 
vo muz. J. Stankūnas.

Sukaktuvininkė gavo visą ei-

KAIP tu dabar jsidėsi j kišenę ta ilga nosinę?

kė. ir chorvedė, ir pedagogė, 
ir darbšti veikėja įvairiose lie
tuvių organizacijose, o taip pat 
plačiai žinoma vietos amerikie
čių visuomenėje. Iš nelietuvių 
buvo atsilankę apie 20 žmonių 
sukaktuvininkės pagerbti. Jai 
buvo įteikta dovanų Birutės 
choro. Alto. Bendruomenės ir 
Balfo Lindeno skyrių.

Muz. Salomėja Mulks—Čerie
nė yra gimusi Anglijoje: augusi 
brendusi ir mokslus ėjusi Ame
rikoje. Lietuvoje neilgai buvo, 
bet įspūdžiai liko gilūs, meilė 
tėvų kraštui — karšta. Dėl to 
tiek daug sielojasi lietuvybe, 
jaunimo patriotiškumu, lietuvis 
kūjų organizacijų veikla. Ji ran
da laiko dirbti lituanistinėje 
mokykloje. Ralfe. Alte. Bendrup 
menėje, ruoš, i įvairius lietu
viškus vakarus ir koncertus.

Sukaktuvininci daug paded- 
da jos vyras Mr. Emerson 
Mulks. žymus teisininkas -- 
administratorius. Jei tik kada 
prireikia lietuviam teisiniu pa
tarimu. — peticijas paruošti, 
rezoliucijas surašyti. Mr. E. 
Mulks mielai atskuba i pagal
ba.

Pagerbtuvėm vadovavo ir 
apie muz. S. Mulks — čerienės 
šakotą veiklą papaskojo I Vėb- 
laiticnė. V.T.

lins ilgesniam laiko tarpui.
Įstatymai ir jų pakaitos rei

kalinga žinoti ir dėl pensijos 
planavimo. Kai kada apsimoka 
uždirbti bent S50 kas trys mė
nesiai. negu visai nedirbti, ir 
tuo būdu po tam tikro laiko 
gauti teisę pilnai apdaudai.

Socialinio draudimo įstatymų 
pakaitos yra gana dažnos. Ligi 
šiol šios pakaitos visuomet ėjo 
naudon gaunantiems pensijas 
arba mažina, reikalavimus pen
sijai gauti. Šiame straipsnelyje 
atkreipsime demesį į būdinges
nius 1958 metų pakeitimus.

Pirmiausia ši pakaita padidi
no maždaug 7 proc. visas da
bar gaunamas pensijas. Dėl šio 
pakėlimo pensijų gavėjams nie
ko nerikėjo daryti, nes visos 
pensijos buvo automatiškai pa
didintos.

PAKAITA SVARBI 
NEDARBINGIEM.

Jau ankstesnis įstatymas ap
rūpino nedarbingus žmones 
pensijomis, jeigu jie buvo virš 
50 metų. Dabar toks žmogus 
gali gauti ne tik sau, bet žmo
nai bei vaikam pensijas. Vaikai 
turi būti nevyresni kaip 18 me
tų. o jeigu vyresni, tai nedar
bingi. Žmona turi būti bent 62 
metų. Gauti nedarbingumo pen 
sijai reikia būti išdirbus ma
žiausia penkerius metus pasku
tinių dešimt metų laikotarpy.

20 metinių ketvirčių (5 metai), 
kada buvo dirbama, kad būtų 
galima gauti nedarbingumo pen 
siją.

Tėvas ar motina gali gauti 
pensiją mirus vaikam

Tėvas ar motina (arba abudu) 
gali gauti pensiją jeigu jis ar 
ji buvo išlaikomi pasimirusio 
sūnaus (ar dukros), Kad tokią 
pensiją gautų, reikia pranešti 
Sveikatos Departamentui vėliau 
šiai ligi 1960 rugpiūčio mėn. 
arba dviejų metų laikotarpyje 
po sūnaus ar dukters mirties.

Jeigu du žmonės veda, kurie 
prieš jungtuves gavo pensijas 
kaip našlys ar našlė (arba kaip 
tėvas ar motina pagal miru
sio vaiko uždarbį), tai anksčiau 
jiems pensijos būdavo sulaiko
mos. Dabar jie gali gauti savo 
pensijas ir po vedybų, jeigu 
atatinka kitus rekalavimus.

KAIP UŽSIDIRBTI PENSIJĄ?
Reikia tam tikrą laiką išdirb

ti pas darbdavį arba savo pro
fesijoje. Tas uždarbis yra skai
čiuojamas metų ketvirčiais. Daž 
nai žmonės legaliai galėtų išsi
dirbti pensijas, bet nežinoda
mi to nepadaro. Dėl to svarbu 
savo pensiją planuoti. Pvz.. jei
gu išnuomuoji viena ar keletą 
butų savame name, tai pajamos 
iš šių nuomų nesiskaitys So
čiai Security pensijos labui. Bet 
jeigu išnuomuosi kambarius su

darbis jau tiks pensijai Išsitar
nauti, jeigu to uždarbio bus ne 
mažiau, kaip S400 per metus. 
Tik. žinoma, mokant mokesčius 
reikia tas pajamas nurodyti ir 
už jas mokėti Sočiai Security 
taksus — 3 proc. prieš 1959 
metus ir 3 3/8proc. už vėlesnį 
uždarbi.

Dar tektų paminėti, kad ne
svarbu, ar tie išnuomuoti kam
bariai yra savo nuosavame na
me, ar pačio išinuomuotame 
bute.

Kartais pilietis galvoja, lyg 
ir akiplėšiška ir nepatogu pa
dirbėti tik porą metų dėl to, 
kad gautų pensiją. Tokio kuk
lumo neturėtų būti, nes įsta
tymas yra išleistas tam, kad pa
dėtų reikalingiems, ir yra net 
patartina, kad žmonės stengtų
si save tokiu būdu apsidrausti.

KADA MIEGAS PAVOJINGAS
Chicagos trys mokslininkai 

iš. Duke universiteto paskelbė 
savo tyrinėjimo rezultatus apie 
miegojimą. Jie rado, kad per 
ilgas miegas pavojingas sveika
tai. Miegalis žmogus kvėpuoja 
lėčiau ir neiškvėpuoja anglies 
dvidegio, kuris susikrauja krau
jotakoje. Kas miega 8-10 valan
dų, tam nepakenkia. Kas mie
ga 16 valandų, tas miego nori 
dar labiau, nes anglies dvide- 
gis. pagausėjęs kraujotakoje, 
veikia kaip anestezijos priemo
nė. Ir juo daugiau miega, juo 
daugiau nori.

— šv. Antano gimnazijos 
Kci nebunkport, Me., ateitinin
kai maloniai visus kviečia į sa
vo metinę šventę gegužės 3, 
sekmadienį Iškilmingas susirin
kimas, įžodis ir Motinos dienos 
minėjimas prasidės 2 vai. po
piet. Svečiams bus proga ap
žiūrėti gimnazijos rūmus ir 
statomus Kryžiaus kelius.

— Lietuviu Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjunga, kurios Cent
ro Valdyba yra Chicagoje 
(pirm. prof. J. Simoliūnas), ruo
šiasi korespondenciniu būdu 
rinkti vadovaujamus organus 
ketverių metų kadencijai. Rin
kiminė komisija sudaryta Cle- 
velande. Visi nariai prašomi 
gausiai rinkimuose dalyvauti.

— Amerikos Gydytojų Drau
gija (AMA) birželio 8-12 posė
džiaus Atlantic City, N. J. Ta 
proga organizuojama lietuvių 
gydytojų grupė ir pasitarimas. 
Tam reikalui yra leista pasi
naudoti SLA vasarnamiu. Suin
teresuotieji susižino su Illinois 
Lietuvių Gydytojų Draugija, 
kuri ėmėsi iniciatyvos lietuvių 
pasitarimui pravesti. Rašyti ad
resu: dr. Milda Budrienė, 2709 
W. 51 St. Chicago 32, III.

— Vysk. V. Brizgys,grįžęs iš 
tolimos kelionės į Australiją 
ir N. Zelandiją, birželio 6 lan
kysis Kanadoje, Montrealyje, 
kur Aušros Vartų lietuvių baž
nyčioje teiks Sutvirtinimo sa
kramentą.

— Kun. Benediktas Sugintas 
sulaukia 40 metų kunigystės 
sukakties. Minėjimas ruošia
mas gegužės 10 Jaunimo Cen
tre, Chicagoje.

— Brazilijoje valdžios pini
gais bus statomi Lietuvos pa
siuntinybės rūmai naujai kuria
moje sostinėje — Brasilia. Lie
tuvos įgaliotas ministeris dr. 
F.Meieris kreipėsi į Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gą, kad' paruoštų tiem rūmam 
statyti projektą. Smulkias in
formacijas ir sąlygas galima 
gauti rašant adresu: A. A. Di- 
žiulis. 1824 S. 61 Ct. Cicero, 
III.

— Indijoje, Dehli mieste, gy
vena Urugvajaus gen. konsu
las Orlando Pedragosa Nadal 
su žmona lietuvaitė-Birutė Jo- 
kubauskaite. kilusia iš Argen
tinos. Ji studijuoja senąją indų 
kalbą — sanskritą ir ruošiasi 
daktarės laipsniui.

— Pranciškonų vasarvietei 
Kennebunkport. Maine, yra rei 
kalingos dvi patyrusios šeimi
ninkės. Taip pat naujai įreng
tiems vasaros namų kambariam 
reikalingos lovos ir įvairūs 
kambarių baldai. Jei kas galėtų 
juos paaukoti, prašytume pra
nešti sekančiais adresais: Fran-

Pirmiau paskutiniai 1 su pusę 
metų turėjo būti išdirbti ištisai 
prieš prasidedant nedarbingu
mui. Dabar šis reikalavimas yra 
panaikintas. Užtenka surinkti

baldais — arba butą su bal
dais. ir reikės nuomininkui valy 
ti kambarius ir keisti lovų bal
tinius. čia jau skaitysis uždar
bis iš patarnavimo ir toks už-

Liurdą, Marijos pasireiškimo 
stebuklingąja vietą Prancūzijo
je. pernai aplankė 5 milijonai 
maldininkų: tarp jų buvo 25 
kardinolai ir 800 vyskupų.

ciscan Fathers. Kennebunkport, 
Maine arba Darbininko admini- 
stacijai , 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Tel. GL 5- 
7281.

MAISTAS

Vasnrot o ja i

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

ATOSTOGOS
KENNEBUNKPORT,

MAINE
Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 

pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu. įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkport o kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę.

NAUJĄJA PALANGĄ
į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
nemažas lietuvių skaičius atvykstant va-

K A INOS PRIEIN A M OS

Tol. 7-2011

priinianū nuo birželio 21 d. iki rugsėjo <8 d.
Prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS, Krnnebunkport, Maine
(Nuo birželio 25 — Tel. 7-2771)
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Žinios 
šiokios ir tokios

Pensininko rekordas
Pernai- Vokietijoje mirė 

Henrichas Rabenbergas, su
laukęs 91 metų. Nėra nuosta
bus jo ilgas amžius, bet il
gas pensininko gyvenimas. 
jJis pensija naudojosi didesnę 
pusę savo gyvenimo — 52 me
tus. Buvo mokytojas, sunega
lavęs ir atleistas į pensiją 19

atsflanknstom s į

mėjų seimeli balandžio 12, nuo
širdžiausiai dėkojame. Ypatin-

Eminencijai kąrdottdui RJ.
Cusbing už sveikinimus ir lin- vonytė - 
kėjimus, pasiųstus per remė-

Dėkojame prel. Pr. Strakaus-

tui Abraanskui —aukojusiam
Šv. Mišias, kun. Jonui Dauniui
— už pamokslą, prel. Pr. Jurui 
už seimelio atidarymą ir kalbą,

turi dar

pragyveno abu pasaulinius 
karys. Trečiojo deja, nesulau
kė.

Ministeris turi mokytis |
Danijos prekybos ministeris 

Philip šių metų pradžioje 
gavo ūkininko Thamasseno 
kvietimą atvykti į ūkį šiau-' 
rinėje Jutlandijoje ir pabūti 
tris dienas. Ūkininkas rašė:; 
“Tamsta nieko n 
apie ūkininkavimą
pasimokyti šio to”. Ministe
ris kvietimą priėmė.
Geležies sankrova skilvyje
Švedijos miestelio Linkoep- 

ing gyventojas atėjo pas gy
dytoją skųsdamasis, kad jis 
nieko nebenori valgyti. Per 
Svietus pasirodė, kad jo skil
vis — tai tikra gelžgalių krau
tuvė. Dr, - Hermannas Ross- 
mannas operacijos keliu išė
mė 2300 visokių daiktelių: 
raktų, sagučių/vinių, sraigtų, 
geležinių monetų vertės , 17 
kronų (apie 5 dol.l, žiedų me
dalių, ylų ir tt. Ant vieno me
dalio buvo įrašas: "Taika pa
saulyje”. Bet kaip tas žmogus 
gyveno “taikoje” su savo skil
viu, gydytojam lieka paslap
tis. Dr. H. Rossmannas pareiš
kė, kad nė ožys nebūtų galė
jęs ilgai gyventi. Manoma, 
kad tai vienintelis atvejis me
dicinoje. Pavardės to žmogaus 
neskelbiama, nes jį tiria psich
iatrai. Jis turi nesuvaldomą 
godulį kramtyti ir ryti kietus 
daiktus. Ir kaip jis raktą, vi
nį ar ylą prarydavo nesusižei- 
dęs? “E. man tik paniežėdavo 
gerklėje” — aiškinosi tasai 
“geležies sankrovos” savinin-

KRETINGOS pranęttkonv bažnyčia. Šiemet pranciškonų 
ordinui sueina 750 metų.

Pagrobė savo vyrą
Brazilijoje, Bahia miestuke, 

vieną vakarą susirinkę vyrai 
lošė “domino”. Staiga klubo 
durys atsidarė ir jose pasirodė 
su ginklu rankoje Florinda 
Menedes, vieno vyro žmona.
Visiem vyram įsakė nusisukti 
veidu į sieną, nes kitaip šau
sianti. Tačiau, nekraustė ki
šenių ir pinigų neėmė. Tiktai 
priėjo prie savo vyro, pačiupo 
jį už kupros ir išsivedė. Jai

Detroito Bendruomenės žinios
Motinos Dieno* Minėjimas

į Šiais metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba Motinos dienos minėjimą 
ruošia gegužės 10 d. 12:15 vai. 
Pagrindine kalbėtoja sutiko bū
ti Aldona Augustinavičienė iš 
Clevelando. Meninę programą 
išpildys Stasio Sližio vadovau
jamas birutiečių globojamas 
mergaičių choras, skautai ir a- telef. TA 5-3846. 
teitininkai. Įėjimas nemokamas.

Organizacijos stoja į 
Bendruomenę 

Kunig. Birutės K.Š. Moterų 
Draugijos Detroito skyrius pir
masis šiais metais padavė pa
reiškimą Įsijungti Į JAV LB 
Detroito apylinkę. Jų pareiški
mas buvo svarstytas balandžio 
19 valdybos posėdyje ir paten
kintas. Nuo šios dienos jos su
darys atskirą seniūniją JAV 
LB Detroito apylinkės ribose. 

Apylinkės valdyba džiaugiasi 
jų Įsijungimu. laip pat pažymi, 
kad šiuo reikalu jau informavo- 
si ir Detroito karių savanorių 
primininkas Mitkus, Šiaulių sky 
riaus pirm. Petrulionis, domisi 
Studentų Sąjungos Detroito 
skyrius ir jau padarė nutarimą 
įstoti Į bendruomenę Detroito 
Kultūros Klubo valdyba. 

Tai yra tikrai girtinas tų or
ganizacijų žingsnis, nes apy
linkės valdyba dar tik ruošia 

Išiuo reikalu atsišaukimą į visą 
Detroito lietuvių visuomenę ir 
visas Detroito lietuvių organiza
cijas. o jos pačios jau supran-

įtui ir kapitonui V. Šimkui, sei
melio prezidiumui — B. Mile
rienei, A. Adomaitienei, J. Ja- 
kavonytei ir A. PiniuteL Dėko
jame atsilankusiems prela
tams ir kunigams: prel. Pr. 
Vinnauskiui, prėl. Pr. Strakaus 
kui, prel K. Vasiui, prel. Pr. 
Jurui, kleb. kun. Pr. Juškaičiui, 
kapelionui kun. J. Švagždžiui, 
kun. J. Žuromskiui, kun. A 
Kontautui, kun. S. Saulėnui, 
kun. 'J. Klimui, kun. A Kli
mui, kun. J. Steponaičiui, mari
jonams — kun. A, šeputai ir 
kun. Augūnui.

Taipgi dėkojame visiems rė
mėjų skyriams, kurie dalyvavo 
ir įteikė savo aukas, ir tiems,

H Brockton, Mm*. Brocktono 
rėmėjų skyrius per Juliją Ja- 
kavonytę įteikė $100. Prie to 
dar pradėjo asmeniškom au
kom: M. Barkevičienė — $10, 
V. Jakavoniai — $10, J. Jaka-

— $10, Tamošiūnai — 
$10, NJP.M Seserų Gildą — 
$10, Ip. Moncevičius — $5, St. 
Grize — $5, A. Mantantai — 
$5, A Kasperavičienė — $5 ki
tos smulkesnės aukos — $11. 
Iš viso paaukota $181.

Iš Lawrence, Mas*. Lavvren- 
ce rėmėjų skyrius per M. Pily- 
pienę įteikė $150. (šios sumos 
$90 surinko kun. A. Klimo va
dovaujamas teatro būrelis), kun. 
A. Janiūnas aukojo $5. Iš viso 
paaukota $155.

Iš Cambridge, Mas*. Kun. Pr. 
Juškaitis aukoto $100.

Iš Newton, Mas*. V. Šimkai 
aukojo $10.

Iš New Britai n. Conn. šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. V. Karkauskas aukojo 
$100, kun. J. Matutis $20: kun. 

(Nukelta į 8 psl.)

B4NGJ TELEFIS/ON
šav. y. ZELENIS

3123 FŪLION STREET
BROOKL YN 8. N. Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

DARBO VALANDOS:

TELEFONAS: 
APplegste 7-0319

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

Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

ta tai ir jungiasi po Bendruome 
nės stogu. '
Detroito apylinkės globoje nuo , -. „ ... ...f... . - '■ kurie negalėdami dalyvauti pn-semau yra tautinių šokių gru- - - - - r

pė, skautai ir sporto klubas 
“Kovas”.

Organizacijų įstojimo į ben
druomenę reikalu kreiptis į 
pirm. Vytautą Kutkų, 161d 
Scotten Avė., Detroit 9, Mich.

Parengimu Kalendorius
JAV LB Detroito apylinkės 

valdybos paprašytas ir toliau 
Detroite įvyksiančių parengimų 
kalendorių sutiko tvarkyti Al
bertas Misiūnas. 1985 Scotten 
Avė., Detroit 9, Mich. telef. 
TA 5-0303.

Bendruomenė džiaugiasi, kad 
jau beveik visi Detroite Įvyks- 
tantieji parengimai tvarkingai 
užregistruojami, tačiau taip pat 
pageidauja, kad būtu registruo 
jami ir didesnių organizacijų 
metiniai visuotiniai susirinki 
mai, nes ir jiems sutapus, da
lyvaujančiu asmenų susirinki
muose skaičius tgina nedidelis.

JAV LB Apygardą k Apylinkių
Atstovu Suvažiavimas

. JAV. .LB- Centro. Valdybos 
paprašyta JAV LB .Detroito ą- 
pylinkės valdyba sutiko būti 
visų JAV LB apygardų ir apy-

siuntė savo aukas. Aukų gauta:
Iš Worcesfėr/ Mas*. Worces- 

terio rėmėjų skyrius per B. Mi
lerienę įteikė $1000. Be to, 
dar aukojo asmeniškai — Miš- 
kiniūtė $25: Blanche Sviklas 
$20; Sally Smith $5; J. Rackelis 
$5; kitos smulkesnės aukos — 
$9. Iš viso paaukota $1064.

Iš So. Boston, Mas*. So Bos
tono rėmėjų skyrius per kun. 
Joną žuromskį įteikė $875. šios 
sumos stambesni aukotojai bu
vo prel. Pr. Virmauskis $100, 
kun. Jonas Zuromskis $25, Gra- 
bijolienė Įvairiais parengimais 
surinko $400, Norkienė surinko 
$200. Neverienė surinko $45 ir 
asmeniškai aukojo $25, Ivanau
skienė —$10, Glineckienė — 
$10, Stakutienė —$15. kun. A 
Kontautas — $5, Bacevičienė 
— $5. .

Iš Nonėootf, Mas*. Norwoodo 
rėmėjų skyrius per Oną Paznio- 
kaitę įteikė $165. Prie to dar 
prisidėjo Norvoodo šv. Vardo 
Draugija— $10. kun. F. Nor- 
būtas — $100. Iš viso $275.

VYRAI apsipirkdami įgyja mo
teriškus įpročius.

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.—

Jose pi: Andrusis Insurance 
87-09 JAMA1CA AVBL, WOODHAVEN 21, N Y 

TEL. VI 7-4477 
šiokiadieniais — 9 vaL ryto figi 9 vaL valu 

— 1 vaL p.p. Bei 5 vst vak

Darbininkui paremi

AUS 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

aukojo
Po $1.00 | KOKIAS DOVANAS

Y.: K. Bagdonas, G.
’brooklyn; 0. Liepi-

ir vieta bus paskelbta vėliau.

.... Mokslo Metu Užbaigimas 
linkių atstovų suvažiavimo šei-. Mokslo metų užbaigimas šeŠ- 
mininkais. Suvažiavimas įvyks tadieninėje ir lituanistinėje mo- 
rugsėjo 5-6 dienomis (Labor kykloje Šiais metais įvyks gegu- 
Day savaitgalio mėtų) Detroite, žės 24. 
Smulkesnė dienotvarkė, laikas

tadieninėje ir lituanistinėje mo-

V. Kutkus

Iš
Bartkus,
naitis, J. Saldis, Yonkers; K. 
Kulys, S. Cerebiejus, Maspeth; 
N. Milach, Nesconset; J. Pe
traška, Woodhaven; M. Kaz
lauskas, Amsterdam.

Mišrūs: J. Inčiūra, P. Am
brasas, Cleveland, 0.; A. Na
valinskas, Lorain, O.; J. Petkus, 
Baltimore, Md.; R. Szimanaus- 
kas, Danielson, Conn.; dr. D. 
Surantas, Rockford, RL; V. į£ S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiėkai S 
Kuzmickas, Waterbury, Conn.; | krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, isskyrus ;
J. Sniečkus, Wolcott, Conn.; | šeštadienius, nuo 9 ryto iki 9.30 vakaro

F. Alisauskas, Scranton, Pa.; $ Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje s
K. Silvinskas, Phila., Pa.; E. | pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eButei arba į 
Ritkewicz Providence. R. I. f apsiaustui, moteriškai suknelei, eButei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 3 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų ąžuolai- 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. <
Važiuoti BMT išlipant Essex St, keltis elevatorium į j 
viršų, arba IN D traukiniu D-45 Avė, iki Delancey St. 1

Atsineikite *j skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas |

N.

geriausiom ir brangiausiom?
Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE į DIDELĮ
SEZONINI ISPABDAVDKA

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125.139 OBCHABD ST,

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

I
 MALONUS SKAITYTOJAU,

Darbininko administracija siūlo papiginta kaina gerų lietuviškų knygų, papildyti Jūsų namų knygynėlį ar suteikti džiaugsmo Jūsų draugams 
ir pažįstamiems. Knygas galima užsakyti šiais siuntinėliais:

SIUNTINYS A 
1) Saulės giesmė, Ant Maceina ....-......................................2) Lietuvių Archyvas, bolševizmo metai, 
3) Prie vilties kryžiaus, J. Prunskis 
4) Česlovas Sasnauskas, J Žilevičius

į 5) Gims tautos genijus, L Voisekauskas ........ ............
6) Šv. P. Marijos apsireiškimai Liurde, P. Bučys .............

Visos 6 knygos $12.50 vertės tiktai už $5.00 
b - SIUNTINYS B

1) Kvieslys į laisvę, J. Kmitas................................................

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

5.00 '
1.50
1-50
2.00
1.50
1.00

1.00 
350

3) Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kairys...................
4) Lietuvių Archyvas, bolševizmo metai < ........................
5) Gims tautos genijus, L. Voisekauskas ......................
6) Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius .........................

Visos 6 knygos $14-50 vertės tiktai už $5.00
SIUNTINYS C

5 
.... $
.... $ 5.00
.... $

S
$

1.50
1.50
2.00

RELIGINIO TURINIO KNYGOS.
1) šv. Raštas Senojo Tėstamento I tomas, Ark. J. Skvireckas $ 10.00
2) šv. Raštas Šen. Testamento II tomas, Ark. J. Skvireckas . $ 12.00
3) šv. Raštas Lekcijos ir Evangelijos, Ark. J. Skvireckas........... $ 2.00
4) šy. Ras. Nauj. Testamentas (mažo formato) J. Skvireckas .... $ 2.00
5) Dievas ir žmogus, PreL Butkus ir Kan. Aleksa.......................  $ 5.00
6) šv. P. Marijos apsireiškimai Liurde, Vysk. P. Bučys ...........  $ 1.00
7) Šv. P. Marijos apsireiškimai Fatimoje, Kun. M. Vembre $ 2.00

$ 1.00 
$ 1.00 
$ 0.70 
$ 0.50 
$ 0.50 
$ 0.50 
$ 0.15

SIUNTINIAMS | LIETUVAI

tvrholeMle) kainomis.

K and K FABBICS
9) Didžioji Savaitė, Lietuvių Kunigų sąjunga

12) Eisiu pas Tėvą, Kun. Burkus .......................
13) Maldos apaštalavimas, TT. Jėzuitai..............
14) Novenos. šv. Onos, Antano, Liurdinės ir kit.

1158 Easl lersey Street EHzabeth, N. j.
HRIE CJTT SAV1NGS BANK Tat EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO *
Mūsų teatnM vvru drabužiMna orasMeda nuo *90 ut alina oUMto ’

1) Vytis ir erelis, J. Kmitas • ................................
2> šv. Antanas Paduvietis, N. Vian . *...... ...........................
3) Susitikimas, J. Gailius
4) žiurkių kamera, J. Grinius ............................
5) Milžinas didvyris šventasis, P. Gaidamavičius
6 > šv. Kazimieras, Z. Ivinskis

Viso* 6 knygos $12.00 vertės tiktai už $5.00
SIUNTINYS D

Valentina, A. Vaičiulaitis
2) šv. Kazimieras, Z. Ivinskis
3) Milžiną* didvyris šventais, P. Gaidamavičius
4) Pranašystės apie pasaulio pabaigą, P. Juras

’ 5) Vysk. M. Valančius bljografijos bruožai, V. Biržiška
6) Laisvė ir būti*, J. Girniui

$ 
$

1.00 
2.00 
200 
2.00

$ 2.00 
$ 3.00

$ 2.00 
$ 3.00 
$ 2 .00 
$ 2.00 
$ 1.50 
$ 2.00

I Siunčiu $. ir prašau man prisiųsti siuntinėlį (pabraukti)

A, B, C, D, arba pažymėti kokios knygos norima.

Vardas ir pavardė

DARBININKAS, 910 Wffioughby Avė.
* BrooUyn 21, N. Y.

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir šaknelėm*,

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP, 
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319



ĮKINKAI

TOPLACE.

PAUL’S RESTAURANT

TeL BA 3-9771

ROMAN FUNERAL CHAPEL

SUMMER CAMPS

FUNERAL HOME

sodo

NAUJOJE VADOVYBĖJE!
NAUJAI GRAŽIAUSIAI I9DEKORUOTA

Stephen B rėdės J r. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JULIUS KUMPIKAS

IN MARIA REGINA PARISH, in 
MASSAPEQUA True Cistom Ranch 
523,900. Stone - Shingle. 3 bdrms, 2 
Jiaths, firepl., Formai dining room; 
Ali extra large hm, all appliances; 
carpeting. Professionally landscaped 
— Owner. Ll 1-6422; OL 7-5300.

IN MOLY REDEEMER PARISH, in 
FREEPORT NORTH WEST. -29,000 
brick and Johns-Manville alum, all 
siding. 6 rms, 3 oedrmš, 1% baths, 
att. garage, large living room with 
fireplace. full dining room, oil heat, 
connected sewers, plot 55x142, many 
extras. Mušt be seen to appreciate. 
FReeport 9-5372.

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS . 

CHARLES J. RAMANAUSKASHa ve a Home Improvement Prob- 
lem? We Can Sol v e it at a Reason- 
able Cost. Conversations - Kitehens 
- Garages - Rodfs - Violations re- 
moved - Add more rooms. 10 years 
written guarantee. Free estimates. 
Belpo Construction Corp. 186 Avė. T 
Brooklyn, N.YM HI 9-3123. Call day 
or night including Sunday.

Susirinkimams 
šokiams ir t.t.

IN CATHOLIC AREA, in SANDS 
PT. COL. RANCH Ac. Fully 
landscaped. encL Redwood fence; 
liv. rm, dining rm, 2-way firepl, den, 
4 bedrms, 2 baths.* Irg. terrjoutdoor 
bar-B-Q 4 bar; 18x36 filtered pool; 
2-car gar. $49,500. Owner. PO7-6502

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

kitoms progoms

Ugtweui PAUL Md IT. JOHN 
PARI8HES ta YONKER3 Lincoln 
Paric. t jte. oHL Ctatrrn. Rattt Driek 
$38,000. Lėtafr ateuy eocher. B, ras, \

2 trįL, Mtaiy cris—.VQ S8954,

M -

UQUORS BEER - WiNES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. Višniauskas

C O U P L E
CARE OF SEMI-INVALID: 7 days 

A 7 nights; $90 week; a p t, g4.e 

fumished. Levine. 1236 Uties Avė.

HOME IMPROV.

n A-I-DORMES SPECIALIST
Ali Home Improvements 

Reasonable Prices 
24 Hoųr Service 

WAL-RICH
PY 8-7337

IN ST. AGNĖS PARISH in ROCK- 
VTT.T.E CENTRE — 5 bedrooms, 3 
baths, spacious centerhall Colonial, 
birch kitehen with dishwasher. fin. 
basement, 2-car garage, convenient 

shopping, LIRR, S. St. Agnės* ch. 
and school. $29,850. RO 4-6569.

Near lOMIA COLLEGE te New 
Rocfcetla, IteaeenA aėettaC aaeri- 

fice. CoksoteL tanter kalk A bedras, 
kiag TV štate. oMm kttcben, 
phyraa, $ eite (Kragą. Ownar.

NE Hali 4-4280

IImIcImui apdraudoN sutaupymui, geresnei ? 
ipsaugai ir greNraniam patarnavimui 

Mkalaujanf miosloRv ntlygininm

TAISO 
televizija, radiją, patefoną 

(rengia Hi-Fi

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ . 

RA¥S UęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

BARZDUKAS ir ZUBR1S 
273 Cbestaot Street, 

Kearny, N. J. TeL WY 1-8399

Wine & Liųuor Store 
SŽSUutouAve. BreoMyu 1L N. Y.

, . . TeL EV 7-2089
SA V. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Household Worker - Some cookteg- 
Care at ChUdren - Steady - Steep-in 

position - Own room with bath - 
Recent references - Nl 6-4129.

Ninaas, B«r->naed. opectegB te 
»od. 300-bed gete 1»®p. Statiag 
aatazj $280 aao. with reguter te- 
cnaae, 40 hr. mak. Ditt for aft and 
night duty. Liberal personai po&fca. 
Priv. nhs. avafl. ta nureea rte
caH or write Dtrector pf muses ICh 
Ruth Curry, WUmingt(m General 
HospitaL Wflmington, Del*warA — 
<X<nnpia 6-2551. 3-21

ASILIUKAS Miuncheno meno akademijoje.

IR ASILAS PADARĖ KARJERU
Miunchene, Vokietijoje me

no akademijoje yra retas sve
čias — asilas, kurį visi vadi
na JackL Jis nenešioja plytų 
'prikrautų vežimų, netempia 
maišų. Jis yra akademijos 
“bajoras”: eina . iš klasės į 
klasę, ir mokyklai tarnauja 
kaip modelis. Jo portretai yra 
piešiami drobėje, kalami ak
menyje, atliedinami iš bron
zos. Tai rinktinis Europos asi-

Cream Lotions—None better at any 
price. Wawes costing elseu-here up 
to $25.00.

NOW $6.50 COMPLETE
Only Bronx Beauty Salon 

open to midnight.
Compare — Don’t be fooled. 
Under personai supervision of
FRANCES & PAT MEEHAN

304 East Fordham Road
Next to Kress 5 & 10 — Upstairs

FOrdham 4-9400
Celebrating 30 Tears 

on Fordham R9

CAMP SCENIC
Raųuette Lake, N: T. for Emotien- 
ally Disturbed Qiildren. Camping in 
a therapeutic šėrangl Small groups 
- geared to individual child. Psycho- 
logical supervision. Camp nurse. 
Ages 3 to'14, co-ed. Free from pol- 
len and poison ivy. $350 % aeason, 
$650 full season. Write:

Dorothy Bess, 
2046 Ryer Ave^ Bronx 57, Dept *L' 
New York. Tel. TR 8-2075.

. tojL jfk)^Nfte,-(kį»tNeck 
nlce 
Imr

(PETBAUSMS)
APDRAlTDOfc SPECIALISTAS 

Blvd, FnreM llills 73, N. Y
Tel VI. 3-1477 

NAMŲ ADRESAS

Salė vestavims, . te kito- 
kfoms pranagates. Be te, 
daodamt ptaštetetavtalal 
pletds. Pinam ■ rtiie* Me-

ADVOKATAS 
37 fihrrkhn Avė. 

BtmMyD 8, N. N. 
Tte. AFptagste 7-7083

In OUR LXDY OF-LOURDE& Par., 
in 1£ASSAFSQUA PARK - $15,990 

RANCH - THRBEL BEDROOMS 
Recreatian Toma, ėttetes. acteens, 
ftiU basenesL attacžMd garage. 
FHA. bank conunitinent $800 down. 
PY 8-5617.

119 GRAND STREET, 

ELEKtROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

IN POPE PIUS X PARISH. In 
Scarsdale Vic. New Rochelle. TO 
SETTLE ESTATE. Unusual split 
level on very large beautifully land
scaped levėl plot, top area. Huge Hv. 
ra, dining no, oversized HcUy- 
wood kiteh., dining area, 3 dble bed
rms, 2 full baths, scr. porch, huge 
fam. rm. Many extras. In the 40’8, 
double garage. Invite inspection and 
offers. Owner, SC 3-5819.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

Save at Meehan’s 
FOR BEAUTY 

PERMANENT VVAVES

EVergreen 8-9794

M.and Z.
CoUisioii W«b.
JULIUS MAUHJTb 

mvininkaa
Sekmkstytų aatemebrtš da- 
lių tšiierinlnas, pakeliami 
nanjemis, dažymas te pod- 

ravteMM __ 
M7 GRANU STRKEP 
BROOKLYN 11, N. Y.

Talpina 
nuo 50 iki 1.500 žmonių

2145 BOSTON RD.
CYpress 5-7755 Kampas E. 181 SL

PIRMENYBES . J:
LtSMS StoBJfJ, Marianaymly* 

tėvų marijonų kolegijos šaj 
metų graduantas <gyv. 85-63 
112th St, Rjchmond Hill 18. N 
Y.) balandžio 20 laimėjo, sta
lo teniso vyrų turnyro (Ha£- 
vard Table Tomis Tourna- 
ment) pirmąją vietą. Už ge
riausią technišką •žyiriimą tas-., 
vo apdovanotas Harvard Auk 
siniu Medaliu. Turnyre daly- 

. vavo ’ 32 žaidėjai. Paskutinis 
susitikimas su Richard A. 
Smedick (105 Wall S.t, Tor- 
rington, Conn.) laimėtas par 
sėkmė 23-21.

Fr. J. Robinson, mokyklos 
sporto vadovas, specialiose išr 
kilmėse laimėtojui įteiks auk
so medalį ir pažymėjimą — 
Tournament Award Certifi- 
cate. Lino Stonio vardas bus 
įrašytas į nuolatinę Harvard’ 
pirmenybių laimėtojų knygą, 
kurioje yra surašyti visos A- 
merikos šių rungtynių laimė
tojų vardai.

Mėsinių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiaL 

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

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling $4534 
(po 8 vaL vak.)

18S3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevood)

AR JOS NEPERMOKATE 
ož savo aatoiaoMBo apdrandą?

Viri 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, Degu rrikalinga.

šiliukas tiek pragudrėjo, kad 
pats užuodžia kur cukrus, ir 
lengvai jį iškrausto net iš mo
terų rankinukų.

Šis 7 asilas kasdien turi re
tą draugiją: meno akademi
jos profesorius, dailininkus ir 
studentus! Iš jų daug ko pa
simokė ir suprato, kad, bū
nant tokioje rinktinėje drau
gijoje, reikia laikytis manda
gumo taisyklių. Jis Vnielai li
pa akademijos laiptais, eina 

Šio asilo protėviai yra kilę iš-Jdasės į klasę. Ir kai reikia 
iš Ceilono ir buvo tikri ver- būti modeliu, iš karto pasta- 
gai. Jo tėvai jau yra aukštes- to ausis ir sustoja vietoje, lyg 

t?. jie dabar sakydamas:- (neškite mane,
European Style— Farmer’s pensininkai Hellabrunn nes aš toks rimtas.
Cheese ir Matki Ser. Pirkėjai J ... , , _,. .« - • - . - zoologijos sode. Ten pnes pen- Šis asiliukas mokyklojegali nasinnkti tik sau Datm- , . . ..... , . , ... ... .* v— “ . . ketą metų gimė ir sis, auks- daugiausiai piešiamas. Uz jokarną pavadinimą, bet sunai .. . . ..į_ .. ... .. . . ciausiai iškopęs asilas. Jis bu- portretą vienas gavo pirmavisi tie natvs. Iš visur gauna- . , . .. ... . . . .. r x_,,. . . vo gražus, dailus ir patraukė premiją. Kitas skulptorius jomi genausi atsiliepimai. .... . , , _ , ,

_ t , ._ t .i - , meno akademijos profesorių statula padare natūralaus dy-Jai kas mėgsta įsrugu. kar- „ .. .... , . ... L ... . ..... . .j , dėmesy. Nupirko jį is zoologi- dzio. Statula dabar stovi vie-ve ar dar blogiau atsiduodan- . . . . , . ,. .....• . . .. .. . . jos sodo ir parsigabeno i nam Vokietijos kaime pneti kvapą, gaila, siuose sunuo- , A -i- i. . - . -- >_ fA 6 . / Miuncheną. Asiliukas rykau- sulinio. Nukalė ir is akmens
„ _ * damas, spardydamasis atsi- jo atvaizdą ir pastatė BernoKur sunu dar nėra, visi ga- ... ... . . . .. . .. ..... - i ttx sveikino su savo gimtu kam- mieste, Šveicarijoje. Vadina-
* P“- si, sekasi asiliukui Padarė ge-

prisiųstus $5.00 gausite ketu- A1_ . .. . ............, . . &• T j .. .. . Akademijoje norėjo ji įkur- ra karjerą,nūs didelius sūnūs; uz $10.00 ...... , • \
j Ir j ■ dinti vienoje apleistoje stu-— devymus. Del didesnių .ar .... . .. / .... . . . s . . i_ . • dijoje, bet asilas trankėsi,mažesnių kiekių parašykite į 

fabriką ir jums bus pranešta. Tada sodininkas Jokūbas pasi- Skymis ir pinigus si^ *»* « «lobo:L “^edė į tvar- 
kitę šiuo adresu: k bičiuliškai paglostė. Jis
ScottmUe Cheese, Ine., Scott- “ža^o ir prijaukino šį asi- 
viUe, Mich. Telefonas r Scott- Uuk^ teiP’ « Oš

davo, lyg šuo.
(Skelb.) Asiliukas kasdien gauna 

šieno, avižų, bet jo apetitas 
didelis: traukia. į saye visa, 
kas pakliūva. Apgriaužia mo
kyklos kiemo medžius, suėda 
batus, portfelius. Mėgstamiau
si jo valgiai — tai cukrus ir 
šokoladas. Tiek profesoriai, 
tiek studentai, norėdami pasi
gerinti ir arčiau susibičiuliau
ti, pavaišina jį skanėstais. A-

• SCOTTVILLĖS SŪRIAI
Gal niekas tiek rūpestingai 

netvarko ^vo.^.. 
mybos, kaip Paukščiai AlWfe- 
mytės sūrį”. Su pasididžiavi
mu praneša gamintojai, kad 
geriausia, kas galima, pradė
ta sūriai gaminti iš standarti
nio “grade A” pieno, kuris 
šviežias, pilno riebumo, paste
rizuotas ir be jokių priemai
šų. Kiek yra žinoma, šio ge
riausio ir brangaus pieno sū
rių gamybai niekas kitas ne
vartoja.

Kad sūriai ilgiau būtų švie
ži ir be gedimo, dabar yra (la
kuojami į celofaną. Šiuos sū
rius ne tik lietuviai, bet ir ki
ti mėgsta, todėl be Mamytės, 
yra išleista į rinką ir su.ki-

SCHOOL BUS TRANSPORTATION 
- AVAILABLE

For Seton Hali Co-Education H. S. 
Patchogue, L. L, N. Y. 

and
ST. JOSEPH'S ACĄDEMY 

Brentwood, L. L, N. Y.



finos

raŠčio lituanistinių mokyklų 
mokytojų, tėvų kom. ir kitų 
švietimo darbuotojų suvafiavi- 
mas. Posėdžiai bus Lietuvių 
Klubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Numatomi šie refe
ratai: šeimos ir švietėjų užda
viniai išeivijoje, dabarties lie
tuvis mokinys, lituanistinių da
lykų dėstymas kaip lietuviško
jo charakterio ugdomasis veiks
nys, literatūros pamokos ilius
tracija, pranešimai, diskusijos, 
rezoliucijos ir tt

Suvažiavimą šaukia LB Cen
tro Valdybos pavesta New Yęr- 

. ko -apygarda. Pilnateisiais suva- 
živimo nairiais laikomi: Bosto- 
žiavimo nariais laikomi: Bosto- 
warko, Philadelphijos ir Balti- 
morės apygardų risi valdybų ir 
kontrolės komisijų nariai; tų 
apygardų apylinkių valdybų ir 
kontrolės komisijų nariai; litua- 

-'7. rastinių mokyklų vedėjai, mo
kytojai ir tų mokyklų mokinių 
tėvų komiteto atstovai; tų apy
gardų bėi apylinkių ribose esan 
tieji pedagogai bei kiti švietimo 
darbuotojai, delaguojami LB 
apygardų. Svečių teisėmis gali 
dalyvauti ir visi lietuviai, ku
riems rūpi lietuvybės išlaiky
mo reikalai.

Apygardos ir apylinkės pra
šomos iki gegužės 5 pranešti 
dalyvių sąrašą LB New Yorko 
apygardos pirmininkui J. Šle
pečiui, 4712 39ht Place, L.I.C., 
N.Y. Taip pat prašomi praneš
ti, kiek kam reikės nakvynių.

N.Y. Lietuvių Dailininkų Są
junga balandžio 18 turęjo savo 
susirinkimą Paškevičių bute. 
Aptarę aktualiuosius sąjungos 
reikalus. Draugijos valdybą su
daro: pirm. Pranas Lapė, sek
retorė Ada Korsakaitė, ižd. Juo
zas Šukys, valdybos narys — 
Jo! and a Končiūtė.

dar^iavimas su kraštu”, ;
* ' Jubitbjus *' '

Gegužės 3 Moterų Vienybė 
minės 25 mėtų veiklos sidabri
nį jubilėjų. Jaiteko suorgani
zuoti Amerikos lietuves mote
ris New Yorke — BtooHynė ir 
sėkmingai įsijungti į labdaros 
bei šalpos darbus. Ji visuomet 
reiškė sumanios inidStyves ir
surado daugelį naują samany- 1 
mų lietuvišką kultūrinį darbą 
dirbti. Jau daugelį metų '-J 
rų Vienybė surengia Įspūdingus - 
ir gražius parengunus, o mielus 
svečius maloniai pasitinka ir 
vaišingai priima. šį kartą kvie
čiame ristis dalyvauti. sidabri
niame 25 naetųįubilėjuje, kuris 
bus minimas gegužės 3 Tower 
Hotel, Brooklyn, N.Y.

Fotografijos paroda visą pra
eitą savaitę vyko Kolizeume. 
Didžiosios pasaulio firmos išsta
tė savo aparatus, dėmonstnvo 
naujus nuotraukų gaminimų 
būdus, filmavimo ir garso Rie
jimo aparatus. Taip pąt buvo ir 
geriausių nuotraukų skyrius, 
bet jis buvo tik antros eilės, 
nes visas dėmesys buvo sutelk
tas į foto industrija..

Lojalumo paradas balandžio 
26, šeštadienį, buvo vienas iš 
spalvingiausių per visus 12 me
tų. Eisenoje dalyvavo apie 15, 
000, o parado žiūrėjo arti 100, 
000 žmonių. Priekyje ėjo gub. 
N. Rockefelleris, kardinolas Fr. 
Spellmanas, New Yorko mies
to galva R. Wagneris ir kiti 
žymūs valdžios, miesto ir orga
nizacijų atstovai. Eisena vingia
vo tarp 63 ir 38 gatvių Penk
tąja alėja (5 Avė.), šį kartą 
gausiau dalyvavo ir lietuvių.

A?

SIGITAS BOBELIS ir Guoda Mačiūnai^, susituokę balandžio 18. Nuotr. V. Maželio.

Balandžio 19 So. Bostono gim 
nazijos salėje Liet Bendruo
menės Bostono apylinkė statė 
Ludvigo Fuldos 5 v. komediją 
“Glušą”. Vaidino Bostono Lie
tuvių Dramos Sambūrio nariai, 
režisavo akt Aleksandra Gus- 
taitienė.

Justas Haeberlinas, banko 
valdininkėlis, idealistas, poetiš
kos sielos altruistas, nejaučiąs 
žemės po kojomis, tiki visais 
ir visada, nemoka vertinti pi
nigo ir dėl to visų laikomas

stebi ir įsitikina, kad Justas tik 
gyvenimo nukamuotas, vaikiš
ko nekaltumo idealistas. D. Wi- 
libald nuoširdžiai susidomėjusi 
Justu, atvyksta jo vaduoti, ir 
visa paaiški: pusbroliai klastin
gi, Justas psichiškai normalus, 
idealiai pamilęs D.Wilibald,e 
ši tauri ir aktyvi amerikietė jį 
“veda”. • t

Sunkų Justo vaidmenį stip
riai ir spalvingai sukūrė Jurgis 
Jalinskas. Jis atsinešė savo 

~ _____ __ __.._______ nuostabų grožio ir gėrio pasau-
glušu. 0 kai jam, kaip k vai-. IĮ, kur nėra klastos, pinigo die- 
liausiam, kaprizingas cinikas ' ~ -
dėdė testamentu palieka visą 
turtą, jis giliausiai įžeistas dėl 
tokios begėdystės. Dabar jį aps
pinta spiečius “medaus” godžių 
vapsvų: teta Širmer jį kviečiasi 
į savo pensioną, jos duktė Elzė 
krinta jam ant kaklo, o trys 
pusbroliai: advokatas Kurtas 
Engelhartas, knygyno pardavė
jas rašeiva Wilibaldas Beckaąir 
inžinierius Gerhardas Beckas, 
kiekvienas dėstydami savo ge

rinimo, atskleidė mums, ir juo 
patikėjom. Ir juo labiau jį skria 
dė, juo jis darėsi didesnis: ge
rosios dvasios jėgos prasiverž
davo kiekviena proga ir ris 
laimėdavo aukštesnėje plotmė
je. Visose peripetijose Justas 
buvo savotiškai tikras ir stip
rus. j. Jašinskas — subrendu
si ir plačios apimties meninė 
pajėga.

mus Mickevičius, visi trys niek
šai,. bet kiekvienas susirado in
dividualių bruožų: minkštomis 
pirštinėmis, bet akmens širdim 
Kurtas, rašeiva — Wilibaldas 
ir nelaimėlis “išradėjas” Ger
hardas. Visi 3 aktoriai žymiai 

. paūgėję gabios režisierės vado
vaujami. Prie jų derinos apkar
tęs formalistas Teisėjas — 
Bronius Strikaitis. Nuotaikai 
sudaryti atitinkamus dalykus 
užscenyje gražiai pagroję Bud- 
reika.

Po vaidinimo, gėlių ir kalbų 
čia pat scenoje Antanas Gustai
tis Sambūrio vardu atsisveiki
no su viena gabiųjų narių — 
Regina Norvaišaite, vakar iš
tekėjusia už Alfonso Petraičio, 
Amerikos Balso tarnautojo Va
šingtone, į sceną iškviesdamas 
ir jį patį, ir įteikdamas visų 
mylimai aktorei vestuvinę dova
ną — didelę puikią vazą.

Bostono publika didžiai dė-

Ateitininkų šventėj, kurią ra 
šia Bostono ir Brocktono atei
tininkai gegužės 10 So. Bosto
ne, bus įvairi ir įdomi meninė 
programa, o iškilmingam po
sėdy kalbės iš New Yorko at
vykęs dr. Vytautas Vygantas, 
‘Lituarus’ redaktorius ir Atei
tininkų Federacijos Valdybas 
narys — referentas studentų 
reikalams, šventėje bus taip 
pat pagerbtos motinos. Po iš
kilmingos dalies bus! vaišės ir 
šokiai.

Šventė prasidės 10 vai. pa
maldomis šv. Petro bažnyčioje, 
o 3 v. p.p. Lietuvių Piliečių sa
lėje, 368 W. Broadway, vyks 
visa kita šventės programa. Vi
si maloniai kviečiami šventėje 
dalyvauti.

Parodos ir koncertai Bostone 
Gegužės mėn. Bostone įvyks 
dailininko Viktoro Vizgirdos ir 
Alice Acker dvi paveikslų pa
rodos. Kiekvienos parodos ati
darymo proga bus atliekama 
plati ir įvairi meninė programa. 
Pirma proda įvyks sekmadienį 
gegužės 3, 3:30 v. p.p. Boston 
Center for Adult Education pa
talpose, 5 Commonvvealth Avė. 
Bostone, Gegulės 14, 7:30 v.v. 
toks pat parengimas įvyks mo
derniame,. naujai "pastatytame 
So. Bostono -knygyne, 646 E. 
Broadway. Meninę programą 
sudarys kamerinė muzika ir 
poezija. Grupė patyrusių ame
rikiečių instrumentalistų atliks 
J. Gaidelio pučiamųjų kvintetą, 
B. Kool tris invencijas, J. Ka
činsko 4 miniatiūras ir J. Ba- 
vicchi 5 dialogus. Muzikos kū
rinių tarpe poetai St. Santva
ras ir J. Holmes skaitys savo 
eilėraščius. Antroje parodoje, 
kuri įvyks So. Boston knygyne, 
dalyvaus dar modernaus bale
to šokėja Beverley Lewis. Paro
dos — koncertai rengiami ame
rikiečių ir lietuvių kultūrinio 
bendradarbiavimo tikslais. Įėji

Išidealizuotą amerikietės D. Gusteičiams už gražų spektak- mas 1 parengimus nemokamas. 
Wilibald vaidmenį sukūrė Re- ų Laukiame ir toliau.

V.K.
_ . ... mušė jos sielos: ]i kiaurai ma- _

genialiais ir doriausiais žmonė- to vyrų kėidns, mato jų ne
ims, kuriem pinigai kur kas nuoširdumą ir moka jais nnsi-
reikalingesni. Teta juo rūpina- kratyti. Ją patraukia Justo gi-
si, Elze myli, tai kam jam tas lūs žmoniškumas, ji gabiai de- (Atkelta iš 6 psl.) Mickūnienė, sopranas, mergai-

maskuoja jų užmačias ir ryž- J- Vilčiauskas — $5; Moterų čių trio humoristai ir dainos,
tingai vaduoja Justą. Įdomu Gildą —$100; Šv. Vardo Drau- šokiams gros studentų orkes-
buvo stebėti, kaip iš turtais Mr. ir Mrs. ^Club tras. Visi kviečiami dalyvauti
pertekusios amerikietės smal- — 
sumo gimsta susidomėjimas, 
užuojauta ir veikli meilė. Visa 
tai R. Norvaišaitė natūraliai at-

Alek- 
buvo 

simpatiška lengvesnio žanro a- 
merikietė, gražiai sublizgėjusi 
pasipiršimo scenoje. Felicija.. 
Karosienė — Ponia Širmer — 
buvo gyva, gobši pensiono sa
vininkė, baiminga, ekspresyvi, 
ji turi gerų šio žanro duome
nų, ir antras jos pasirodymas 
scenoje buvo ‘tvirtomis kojo- 
__ *”. Elzė — Aldona Mongir- 

_____ ________ __n____ Amerikos Legiono Lietuvių džiai priima ir mano: tai lai- dieni — buvo įtikinanti mies- 
Park, Woodhaven ar Richmond Posto susirinkimas įvyks balau- mė, kad Elzė laiku apsižiūrėjo čioniškos sielos beširdė flirti-
Hill sekcijose. Apšildymas ne- džio 30, ketvirtadienį, Lietuvių mylinti ne jį, o kitą, ir Kurtas ninkė, besigaudanti turtingo
svarbu. Kas tokį butą turėtų Piliečių klube, 280 Union Avė. paleido jį iš darbo, kuriam jis, vyro. Naujas veidas mūsų sce- tų savo malonėmis ir gausia pa-
ar žinotų kas turi, prašom Susirenkama 8 vai vak. Bus Justas, vistiek netinkąs. Visų noje —-Stasy* Jurgelevičių* Irimą.
skambinti Darbininko adminis- svarstoma- posto valdybos no- apleistas, su kanarėle ir dieno- dr. Thileniaus vaidmenim! gra- M . r . . j.
tracijai telef.: GLenmoro 5-72 minacijos, jubiliejinių iškilinitį raščiu rankose, nakvoja parke, fiai pasirodė — iš gesto ir bal- Nw rY*luoto1o 05 ’Y*
31. ir k. klausimai. Bet ir iš ten polmcininkas iš- so (kiek tyloko kaip profeso-

varo. Pusbroliai susirūpinę, kad riaus tipo psichiatras, pilnas

nialius projektus, meilija jo pi- gina Norvaišaitė. Turtas neuž 
nigų. Justas pusbrolius laiko

Padėka
Vytautas Maželis, Velykas i 

praleidęs Toronte ir ten suren
gęs savo nuotraukų parodą, ii- . 
gesnį laiką fotografavęs, jau su
grąžo Į Brooklyną.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras ruošia savo pirmąjį didžiu
lį banketą gegužės 3, 5 v.v. 
Piliečių klube, So. Bostone. 
Banketo metu bus įdomi pro
grama: solo dainos — Irena

Bažnytinio meno paroda šį 
savaitgalį vyko Plaza viešbuty
je. Išstatyta architektūros, skul
ptūros ir net nuotraukų pavyz
džiai. Paroda daugiau pritaikyta 
prekybiniams tikslams, užsida
ro balandžio 28 9 v.v.

WiUiamsburgh sekcijoje iš- 
nuomuojamas 5 kambarių bu
tas su apšildymu. Kreiptis tele
fonu STagg 2-1454.

letico buto. Lietuvių šeima, 
trijų suaugusių asmenų, ieško 
5 kambarių buto Highland

■ Įžeidžiamas dėdės palikimas?—
■ Ir jis visus pinigus padalija

.. .. H pusbroliams. Tame pat pensio-
..  •- • ■ fte gyvena amerikietė Doris

■ Wiegand su savo palydove.
■ Trys pusbroliai, išgirdę apie jos

turtą, visi staiga “ją Įsimyli”. _____________ _____
Į M Jauna tiesi amerikietė mato skleidė. Lucy Hensel

. .. ■ giminaičių kėslus ir stengiasi sandra Daukantienė
j H Justui atidaryti akis. Veltui ji

K. rodo giminių niekšiškumą, vel-
■ tui įspėja, kol nevėlu, sulaikyti 

dovanojimo akto pasirašymą....
 P' M Dabar Justą teta meta iš pen- 

" I ■ siono, “nekaltas kūdikis” — El-
New Yerfce mteto mejorm ?ė susižada su turtingu Wili- 
R. Wagner ptrede. baldu, o Kurtas, įsitaisęs ban-

. . ke Justą, kaip netinkamą, at
leidžia. Justas viską nuošir- , mis’

MOTERŲ VIENYBE
nuoširdžiai kviečia atvykti į

uzoaryu pamišėlių namuose, riams Trys “genialieji pus- 
Psichiatras dr. Thilenhis pasi- broliai — Kurtas — Pranas 
ima jį | savo įstaigą “sekreto- Averka. Wfiibaldas — Antanas 
rium” perskaitė jo dienoraštį, ViMniHds ir Gerhardas — Bro

BANKETU
GEGUŽES 3 d. (SEKMADIENI),

gražioje
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

HOTEL TOWERS, 25 CLARK ST., BROOKLYN, N.Y, 
SALEJE.

■ šokte 9 vaL vak.

RELlGlOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Vakarienės pradžia 6.30 vai.
Bilietų kaina: Vakarienė $10.00 Šokiai $2.50

SAV. B. KUČINSKAS

lietuvius biznierius ir Moterų 
Vienybės nares arba telefonais
E V 7-2089 ir VI 7-447 7

35 So. 8th Street 
Brooklyn II. N.Y.

EVergreen 7-2155
Resid. Illinois 8-7118

Prieina minusiomis kaino
mis su labai gerom išsimo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į rietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ
KRAUTUVĖ

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

ONA IVAŠK1ENE 
UTHUANIAN 

FURNITURE CO.
366 VVest Broadivay, 
So. Boston 27, Mas*.

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

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

Priimami taip pat skel
bimai.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
' formos RAŠOMOSIOS MAŽI-

NftLifcS, kurios pilnai' atstoja

lengvos ir mažos.
Katalogų ir kt. reikalaukite 

(gausite veltui):

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

patarnaus sąžiningai.

William J. Drake-
DrajninasO

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335
Stcphen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-BalsanMiotoja* 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

$25. Iš viso paaukota $260. šiame choro parengime.
Lotynų aukštesniosios mokyk 

los paradas bus gegužės 27. Pa
radui vadovauti yra išrinktas 
mokinys Povilas Duseričius 
(Paul Duserick), šiemet baigiąs 
tą mokyklą ir ketinąs stoti į jū-* 
rų akademiją. Jo tėvai — čia- 
gimiai; tėvas yra gydytojas, tu
rįs savo gydymo ofisą 528 E. 
Broadway.

Mirė
Po gedulingų šv. Petro baž- 

Visiems aukotojams ir vi- nyčioje pamaldų palaidoti: 
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie seimo pasiseki
mo reiškiame gilią nuoširdžią 
padėką. Prašysime Aukščiau
siojo, kad Jis visiems atlygin-

li Pufnam, Conn. Kun. St. 
Yla aukojo $10.

Iš Amsterdam, N.Y. šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Raštutis aukojo $50; kun. K. 
Balčys — $50; Moterų Draugi
ja (Ladies Auriliary — $100. 
Šv. Rožančiaus Draugija —$25 
Šv, Vardo Draugija — $10. Iš 
viso paaukota $235.

Iš viso šiais metais seimelyje 
surinkta $3297.50

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

FUNERAt HOME
M. P. B ALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjai
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Elena Bemafonienė (balan
džio 18) 30 m. Velionė gyveno 
67 G St. Nuliūdime paliko vy
rą ir 2 metų dukrelę. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Morta Balčiūnaitė (balandžio 
20) 87 m. Velionė gyveno 1512 
Columbia Rd. Palaidota šv. Kal
varijos kapinėse, Brockton, 

MOTINA CECILIJA Mass.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Are. 
BrooHyn, N. Y.

J. B. S h a I i n s

WHIL — 1430 kUocydea — MedfeTO, Mas*.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
sora pasveikinti ar pranešti, tai. asmeniškai (duokite ar siuskite

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir John Roman, jr„ P.OBox JJ2.So. 
Beatos. Mnaa; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Ava* Cam-

' RADIO PROGRAMA

gos, veikia *ekmsdienteB nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną.

Biznio reikalais kreiptis į Baitfc Floriste gėlių bei do
vanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone.

f*

Šalins kas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 
Wop^aven, N. Y.

Suteikiam garMagas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrginia 7-4499

W a i t k u s
FŪNERAL HOME

137 WetMter Aveme
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotoju 
Cambridge, Mmm.
NUTARV PUBLIC

Patarnavimas dienų Ir nsktj 
Nauja modemilk* koplyčia le
menimu dykai. Aptarnauja Caro 
brfdge ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* Ir J kitus miestus. 
Reikale Saukite? Tat TR 84MSS


