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Amerika nepraranda vilties, kad Laos kovos bus sustabdytos WASHINGTONAS. ATSAKO DEL 
REZOLIUCIJOS APIE LIETUVĄ

Laos klausimas svarstomas 
trijuose miestuose: Washingto- 
ne, Bangkoke, Maskvoje. Visi 
svarstymai Laos reikalui nieko 
naujo nedavė. Tik delsė laiką 
Maskvos naudai.
WASHINGTONE

Kennedy ir Gromyko pasi
kalbėjimas kovo 27 truko va
landą. Abudu reiškė viltį, kad 
Laos klausimas bus taikingai 
išspręstas. Tačiau Gromyko ne
pareiškė, kad Maskva sustab-

Tačiau kokia kaina: Laos atidavimu komunistam, padalinimu?
--------------------  —.--------------------------------------- --------------- -— ----------- -—i---------------------- ■

AR SKIRIASI
NUO PEREITŲ?

Kryžiavimo ženklų pagau
sėjo, Prisikėlimo—vargiai

Velykos šiemet balandžio 2, 
pernai buvo balandžio 17. Ski
ria metai be poros savaičių. 
Ar daug skiriasi šių Velykų po
litiniai rūpesčiai nuo pereitų?

Skleidi pereitų metų velykinį 
laikraštį ir randi — pagrindi
nis rūpestis tas pats —

Rytų — Vakarų santykiai: 
Maskvos spaudimas labiausiai 
Berlyno fronte; sąjungininkų 
pareiškimas, kad jie bus tvirti 
dėl Berlyno, šiemet tas pats rū
pestis Laos fronte, Kongo, lo
tynų Amerikos, Jungtinių Tau
tų forume.

Amerikos spaudoje: pernai 
W. Lippmann . įtikinėjo, kad 
reikia sutikti su dviejų Vokieti-

dys karo veiksmas Laos. Gro
myko ragino, kad Vakarai ne
siimtų karinės akcijos, kol 
Chruščiovas tebestudijuoja an
glų jam kovo 23 įteiktą pasiū
lymą.
BANGKOKE

Seato, aštuonių valstybių, pa
sitarimas Thailando mieste 
Bangkoke prasidėjo kovo 27. 
Septynios valstybės pritarė A- 
merikos nusistatymui — jei ne
bus susitarta dėl Laos, imtis ka
rinių priemonių Laos apsau
goti nuo komunistų invazijos. 
Susilaikė tik Prancūzijos atsto
vas. Galutinio sprendimo ne
buvo, iki Chruščiovas neatsa
kė į Anglijos siūlymą.

Daugiau pinigy 
apsaugos reikalui
Prezidentas kovo 28 papra

šė Kongresą skirti papildomai 
2 milijardus ginklavimo' reika
lam, ypačiai raketom. Viso ap
saugos reikalam numatoma 43. 
8 milijardai.

MASKVOJE
Varšuvos pakto nariai kovo 

27 pradėjo posėdžius. Nei jų. 
nei vieno Chruščiovo atsakymo 
į Kennedy įspėjimus ir Angli
jos siūlymus nebuvo. Bet at
sakė Pravdos vedamasis įspė
jimais: — Seato narių karinė 
intervencija Laos bus atsaky
ta jėgos priemonėm; Thailan- 
das neturi būti vartojamas kaip 
bazė; Amerikos kariniai pata
rėjai turi dingti iš Laos, dery-

bos dėl Laos turi grąžinti tei
sėtą vyriausybę, t. y. Souvan- 
na Phoumą, kuris remia suki
lėlius. i

Įspūdis, kad Chruščiovas del
sia, norėdaųias laimėti daugiau 
laiko. Per tą laiką sukilėliai tu
ri labiau prispausti Laos vy
riausybės kariuomenę. Tokiose 
sąlygose Maskvai bus lengviau 
derėtis. Taktika ta pati, kurią 
vartojo Ženevoje dėl Vietnamo.

DĖL LAOS TEBETURI 
VILTIES

Sovietai pagalbą Laos suki
lėliam tebegabena. Tačiau pre
zidentas Kennedy ir Kongreso 
lyderiai turi vilties, kad Chruš
čiovas pagaliau sutiks su An
glijos siūlymu sustabdyti ko
vas Laos. o tik paskiau derėtis.

Vienas lietuvis, gan anksti 
pasiuntęs laiškus senato ir at
stovų rūmų nariam, raginda
mas remti Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų išlaisvinimo reika
lu patiektas rezoliucijas, jau 
gavo eilę atsakymų. Didžioji 
dalis atsakiusiųjų pasižada re
zoliucijas' remti, kai kurie iš jų

Chruščiovas. Šiemet tas pats 
Lippmann įtikinėja, kad reikia 
sutikti su Souvanna Phouma 
vyriausybe Laos. Tai taip pat 
Chruščiovo reikalavimas, šie
met Stevensonas, Mrs. Roose- 
velt. Bowlės viešai kalba ir apie 
dviejų Kinijų pripažinimo rei
kalą.

Alžiras: pernai buvo šiuo me
tu paskelbęs savanorių verba
vimą užsieniuose, šiemet jau ža
da susėsti prie taikos stalo.

Kuba: pernai Amerikos vy
riausybė pasiskelbė mažinanti 
ginklų davimą Kubai, šiemet ji 
mažina ir kitokias prekes, o 
ginklais aprūpino jau Maskva 
ir Peipingas.

Jungtinės Tautos: pernai tik 
de Gaulle pavadino jas “miru
siu kūnu”, o šiemet Jungtinių 
Tautų forume atvirai kalbama 
apie jų galimą likimą kaip Tau
tų Sąjungos.

MOKYKLA IR PARAMA*
— Kennedy vyriausybė kovo 

28 pasiuntė Kongresui memo
randumą su įrodinėjimais, kad 
paskola privatinei mokyklai 
esanti priešinga konstitucijai.

— Gallupo institutas rado' 
kad apklaustųjų 57 proc. pasi
sakė už paramą tik viešajai 
mokyklai, 36 proc. už paramą 
ir privatinei mokyklai, 7 be 
nuomonės.

Tarp katalikų 28 proc. pasi
sakė už paramą tik viešajai 
mokyklai, 66 proc. už paramą 
ir privatinei mokyklai.

Tarp protestantų 63 proc. 
už paramą tik viešajai. 29 proc. 
už paramą ir privatinei.

Gallupo institutas padarė iš
vadą, kad prezidento projektui 
opozicijoje yra ne tik bažnyti
nė hierarchija, bet ir dauguma 
katalikų.

— Kubos piliečiai kovo 26 
buvo nustebinti, kad nebegavo 
alaus. Pritrūko alui žaliavų. Iš
gerdavo kasdien po 700.000 bu- , . - . . .® r LIETUVOJE. .Kryžius Kauno arkikatedros bazilikos didžiajame altoriuje,
telių. Nuotr. V. Augustino

KRITIKA J. TAUTOM AUGA IR TARP VAKARIEČIŲ

KADA KOVAS SUSTABDYS:
Ar tada, kai Vakarai pripažins "neutralią" vyriausybę, 
ar kai Laos bus padalytas, ar kai Kennedy valia palauš 

agresijos aistrą?
Po prezidento Kennedy ir 

min. Gromyko susitikimo buvo 
išreikšta abiejų viltis, kad Laos 
klausimas bus sutartas taikin
gai ...

Ką konkrečiai ta “viltis” 
reiškia, daug ką pasako laik
raštininkas W. Lippmann (NY 
HT). Jis atmeta galimybę spręs
ti Laos likimą kariniu būdu — 
Vakaram tai neduotų laimėji
mo. Atmeta buvusios vyriausy
bės mėginimą išlaikyti Laos A- 
merikos įtakoje. Atsižiūrint, 
kad jėgų balansas Laos kalba 
Maskvos naudai, tesąs tik vie
nas sprendimas — kad Ame
rika pasirinktų "neutralų p" 
Souvanna Phouma, kuriam 
"mes anksčiau priešinomės. Ir 
dabar mes* galime būti laimin
ai, jei jis grįš kaip valdžios 
g^va".

Vadinas. reikia prisiimti 
Chruščiovo pagrindinį reikala
vimą kaip “gyvenimo faktų” 
išvadą. Taip galvoja W. Lipp
mann. artimas prezidentui Ken
nedy.

Būtų gera, kad laikraštinin
kai klystų . ..

Kas gali turėti lemiamos 
įtakos?
Lemiamos įtakos Laos likimui 

gali turėti daugiausia preziden
to Kennedy valia. Jis išsiskiria 
iš Vakarų politikų valios pa
stangom aliarmuoti visuomenę, 
organizuoti sąjungininkus, pa
laipsniui organizuoti kariuome
nės telkimą prie Laos ir rizi
kuoti iki pat karo briaunos, o 
jei reikės, tą briauną ir per
žengti. Tik valia, rizikuoti gali 
paveikti Chruščiovo agresijos 
aistrą, kuri suvaldoma tada, kai 
jai griežtai pasipriešinama.

DIPLOMATAI
LYGINA SU
MIUNCHENU

pridėdami gan mielus ir padrą
sinančius žodžius.

Štai'keletas įdomesnių atsa
kymų:

James J. Fulton (kongres- 
manas - Penn.): Jūsų laiškas 
man asmeniškai buvo perduo
tas. ir aš jį rūpestingai per
skaičiau. Aš seniai remiu Lietu-

- vos ir kitų Baltijos kraštų iš
laisvinimo akciją ir noriu užtik
rinti tamstą, kad šis reikalas 
bus mano dėmesio centre ir 
dėsiu visas pastangas, kad dar 
šioje kongreso sesijoje rezo
liucija būtų svarstoma ...

Laurence Curtis (kongresuia- 
nas - Mass.): Aš esu pasiryžęs 
remti rezoliuciją kongreso už
sienių reikalų komitete ir at
stovų rūmų pilnatyje ...

Thomas J. Dodd (senatorius 
Conn.): Aš pritariu, kad Sovie
tų pavergtųjų Baltijos kraštų 
klausimas būtų įneštas į Jungti
nių Tautų bendrosios sesijos 
darbotvarkę, ir aš be jokių abe
joniųį šią rezoliuciją remsiu ...

John J. Williams (senatorius
- Del.): Iki šiol senato užsienių 
reikalų komiteto pirmininkas 
dar nepainformavo, kada ši re
zoliucija bus svarstoma. Užtik
rinu tamstą, kad Į ją atkreip
siu rimtą dėmesį, kada bus 
perduota svarstyti ...

Marguerite Stitt Church (kon- 
gresmanė - m.): Aš mielai pa
darysiu spaudimą, kad rezoliu
cijai būtų duota eiga.

Charles C. Diggs, Jr. (kon- 
gresmanas - Mich.): Jūs galite 
pasitikėti, jog dėsiu rimtas pa
stangas. kad JAV-bėse imtų

Lietuvoje: pernai šiame nu
meryje minimas ateizmo sustip
rinimas, komjaunuolių įpareigo
jimas kovoti prieš religiją, šie
met toje kovoje toli pasistūmė
ta smurtu ir klasta. Apie Lie
tuvą tenka kartoti pereitų me
tų žodžius: Lietuva nejaučia 
Prisikėlimo; ji tebegyvena po 
kryžiumi.

Vakarę likimą: Prisikėlimo 
šviesos taip pat negausu.

Kritika JT aferai Konge auga
JT kovo 27 Urugvajaus at

stovas kaltino Jungtinių Tau
tų kariuomenę, kad ji sukėlė 
vietos gyventojų desperaciją. 
Jis kaltino, kad Hammarskjol- 
das pasirinko netinkamus žmo
nes Kongo akcijai. Siūlė ma
žinti palaipsniui Jungtinių Tau
tų kariuomenę Konge, ati
traukti tarpininkavimo komisi-

Ar vokiečiai grįžtų į prarastas žemes
Vokietijoje viešosios opinijos — Jungtinėse Tautose kovo

Joumal American atpasako- si akcijos per Jungtines Tau- 
jo JT diplomatų pareiškimus ......... ‘ ..............
(neminėdamas pavardžių) apie 
Vakarų galimas derybas su 
Maskva dėl Laos. Jie žiūri į tai 
kaip į Prancūzijos bei Angli
jos derybas Miunchene su Hit- klausimu laukiu pranešimo iš 
leriu. Tai politinis žaidimas, 
kuris laimėjo “taiką mūsų die
nom”, kad sukeltų pasaulinį 
karą po poros metų. Diploma
tai galvoja, kad Sovietai pakils 
nuo derybų stalo ir išeis, kai 
sukilėliai jau turės bent pusę 
Laos teritorijos. Taip buvę su 
Indokinija 1954, taip ir su Ko
rėja. Tada 1954 taikos su Pran
cūzija sąlygas padiktavo Mask
va.

Skeptiškai žiūri ir į patį An
glijos siūlymą Maskvai. Esą 
tie siūlymai yra tai, ko per

Autorius pramato, kad tai dvejis metus taip norėjo Mask- 
bus naujas Vakarų pralaimėji
mas. nes "Vakarai nesiima vie
ningos akcijos komunistų pe
ne! racijai sustabdyti Azijoje, 
lotynų Amerikoje, Afrikoje".

Prez. Kennedy dramatiški į- 
spėjimai. sako autorius, komu
nistam nedaro įspūdžio. Mask
va žino, kad kariniai grasini
mai nereiškia, kad jie bus vyk
domi. Tai buvo Vakarų atsto
vų aiškiai užsiminta. Anglų dip
lomatai buvo pasakę, kad jau 
per vėlu gelbėti Laos, kad An
glijos jėgos tam nėra paruoš
tos. O prez. Kennedy užsimi
nė, kad Amerika nesiduos į- 
traukiama į karą viena ar su 
keliais sąjungininkais. Anglų 
diplomatų buvo sakoma, kad 
daugiausia, ką Vakarai gali iš
gauti iš komunistę, tai naujo 
krašto naują padalinimą: šiau
rinis Laos — komunistinis, pie
tinis Laos — "neutralus".

Kaip tokia “gyvenimo faktų” 
išvada bus vykdoma, konkre
čiau mėgina nuspėti D. Law- 
rence (NYHT).

Pirmas žingsnis bus — ka
ro veiksmų sustabdymas. Tai 
bus. žinoma, — sako Lawren- 
ce, — paskelbta kaip Vakarų 
“laimėjimas“. Antras — trijų 
konferencija, kuri ves į ketu
riolikos konferenciją “neutra
liai” vyriausybei sudaryti. Tai 
truks ilgai — gal būt, mėne
sius. kad komunistai turėtų lai
ko perimti į savo rankas, jei 
ne visą, tai didžiąją teritorijos 
dali.

tas veikti ta kryptimi, kad Bal
tijos tautos būtų išlaisvintos iš 
komunistų vergijos. Kaip atsto
vų rūmų užsienių reikalų komi
teto narys aš nekantriai šiuo

valstybės departamento . . .
F. Bradford Morse (kongres- 

manas - Masę.; nors jis ir nė
ra atstovų rūmų užsienių reika
lų komiteto narys, tačiau tą pa
čią Lipscombo rezoliuciją pa
kartojo ir vasario mėn. 16 d. 
nauju numeriu įnešė svarstymu 
kaip naują rezoliuciją; į padė
kos laiškutį jis atsakė taip: Aš 
darysiu visa, kas yra mano ga
lioje, kad kongresmano Lips
combo ir mano rezoliucijos iš
eitų iš užsienių reikalų komi
teto. pasiektų kongreso pilna
tį ir ten būtų priimtos.

va. Keturiolikos konferencijo
je, kur dominuos Maskva ir 
kom. Kinija, taika bus daro
ma komunistų sąlygom, arba 
derybos pasiliks akligatvyje.

Jei šitos mano menkos pa
stangos suvaidintų kad ir ma
žiausią rolę pavergtom tautom 
atgauti laisvę, aš iš tikro būčiau 
be galo laimingas ...

(Nukelta į 5 psl.)

AR J. TAUTOS SUKLUPS 
ANT KONGO AKMENĖLIO?

jų. kuri yra sudaryta iš 8 Azi
jos - Afrikos valstybių, paša
linant Švediją, Airiją. Kana
dą. nors jų-kariuomenės Kon
ge taip pat dalyvauja. Siūlė, 
kad būtų sudaryta kita komisi
ja, kuri nesiribotų tik Azijos - 
Afrikos valstybėm. — Lotynų 
Amerikoje stiprėja kritika J. 
Tautų akcijai Konge.

Kalbėti yra kam, bet pini
gus mokėti — na

Jungtinių Tautų tik 4 nariai 
sumokėjo pernai mokestį Kon
go operacijai — Airija, Ameri
ka, Austrija, Australija, Olan
dija. Tie keturi sumokėjo treč
dalį reikalingos sumos — 16.7 
mil. Kiti visai nieko. O šiem 
metam Hammarskjoldas pasi
prašė Kongo reikalam jalu 135 
mU. Kongo reikalui pernai pri
siskolino iš kitų pozicijų apie 
20 mil. Kai reikės grąžinti — 
reikės skelbti bankrotą.

Prancūzija pareiškė, kad ji 
taip pat nemokės mokesčių J. 
Tautų vykdomai operacijai 
Konge.

Kanados atstovas ragino 
griežčiau elgtis su tais, kurie 
nemoka pinigų. Įspėjo, kad J. 
Tautas laukia tas pat likimas 
kaip Tautų Sąjungą, ne tik dėl 
neveiklumo, bet ir dėl pinigu 
stokos.

Pernai Kongo reikalam Pran
cūzija turėjo mokėti 3 mil. ar
ba 6.4 proc., Anglija 3.8 mil. 
arba 7.78 proc.. Sovietai 6.6 
mil. arba 13.62 proc.

TARP AMERIKOS IR 
MASKVOS Riteriai vienai dienai

institutas davė klausimą pabė
gėliam vokiečiam iŠ rytų: “Jei 
rytoj prie Vokietijos vėl pri
klausytų rytinės žemės anapus 
Oderio - Neissės linijos, kaip 
Rytprūsiai, Pomeranija ir Sile
zija, ar ten grįžtum? Atsakė 50 
proc. taip, 44 proc. ne, 6 neda
vė aiškaus atsakymo. E tų, ku
rie yra gimę vakarų Vokieti
joje, 7 proc. pasisakė, kad jie 
taip pat sutiktų išsikelti į at
gautas žemes. Pabėgėlių iš ry- n% vaistus tai Gizengos provin- rybos prasidės balandžio 7 2e- nia išdaužė Amerikos atstovy- 

‘ bes langus už Angolą.

28 Kongo atstovas kaltino J. 
Tautų atstovą Dayal, kad jis 
padidino Konge chaosą, neno
rėdamas su Kongo vyriausybe 
bendradarbiauti nei tartis, o 
tik įsakinėti.

— Kongo vyriausybei pa
skelbus blokadą Gizengos val
domai rytinei provincijai, Jung
tinės Tautos paskubėjo lėktu
vais gabenti cukrų, miltus, pie-

Iš Maskvos pusės:
Svarstomas planas Sovietų 

užsienių reikalų min. Gromyko 
palikti Washingtone Sovietų at
stovu vietoj Mehšikovo. Esą 
Gromyko turėtų daugiau pro
gos tiesiai kalbėtis su Stevenso- 
nu ir Rusk. Gromyko vietoj 
būtų paskirtas Jakob Malik.

Kodėl Sovietai vengia atomų

— Prancūzijos ir Alžiro de-

tų priskaitoma 9 milijonai cijai. nevoje.

Čekoslovakijos keleivinis 
lėktuvas, sovietinis Iliušinas. 

kovo 28 
Vokietijoje, 
52 keleiviai

sovietinis 
kelyje Į Afriką 
prie Niurnbergo, 
ore sprogo ir visi 
žuvo.

— Lisabonoje, Portugalijos 
sostinėje, kovo 27 20,000 mi-

Tokis yra tas pramatomas 
“taikingas” Laos klausimo 
sprendimas. Jis bus tiltas to
liau į pietų Vietnamo pagrobi
mą.

New Yorke kovo 27 pradė
tas sąjūdis už riteriškumo at
gaivinimą šūkiu: “Pabūk vieną 
dieną riteris”. Praktiškai tai 
reiškia: užleisk traukiniuose 
vietą moterim. Toki plakatai 
buvo kai kuriose požeminių 
traukinių stotyse. Bet po dar
bo važiuojantieji nepaisė to 
šauksmo būti riteriais. Net ir 
labaiausiai norėdami, negalė
tų. nes į traukinius susikemša 
kaip silkės.

— Valstybės dop. paskelbė, 
kad kovo 23 viršum Laos din
gęs Amerikos transportinis lėk
tuvas buvo komunistų nušau
tas. Su parašiutu išsigelbėjo 
Amerikos karo attachė prie 
Laos vyriausybės ir pateko į

sutarties?
Tarp priežasčių, kodėl So

vietai privengia sutarties dėl 
atominių bandymų draudimo, 
kalbama ir apie Maskvos san
tykius su Kinija. Esą Kinija 
pasisakiusi esanti priešinga su
tartim. Ji nesutiksianti' leisti 
savo teritorijoje jokios kont
rolės. Maskva vengianti dėl to
tempti santykius su Kinijos ko- komunistų nelaisvę. Kitų 7 li- 
munistais. kimas nežinomas.



———

neturi iliuzijų dėl greito Vokto

DIPLOMATAI (2)

MIN. KROLL atsisveikino.

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirma d. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

Brodvcay Office:
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

Patarnaujame daugiau kaip 100 matų .

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI <—

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau ' normalaus ir specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

TIIE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK 

. “... kur jūsų , pinigai tarnauja tik j u m s !" 
BROOKLYN, New York

Spalio 21, tą pačią dieną, ka
da Chruščiovas Lenino stadijo- 
ne pasakė kalbą, gana švelniai, 
palyginti, atsiliepdamas apie 
Vokietiją, nauja istorija nutiko 
Vokietijos sostinėje Bonnoje su 
Sovietų atstovu Smirnovu. Tą 
dieną buvo minima Afrika, ir 
ūkio ministeris Erhard savo 
kalboje puolė Sovietų Sąjungą 
taip, kad

Smirnovas, siusdamas ir ran
kom mojuodamas, išmovė iš sa-

Ar dabar po 40 metų ne
bus atgaivinta tokia pat su
tartis kaip tada Rapallo? Vo
kietijos ir Sovietų sąjunga bū
tų galas visai Europai ...

Tokius dabar sukilusius nuo
gąstavimus svarstydamas, Ray- 
mond Cartier prieina išvadą, 
kad tie nuogąstavimai yra be 
pagrindo. 1922 ir 1960 metų 
Vokietija yra visai skirtingose 
sąlygose. Tada Vokietija buvo 
desperacinės anarchijos, skur-

Nuotykis žaibo greitumu bu
vo praneštas Maskvai. Vakare 
atstovas Kroli jau buvo pa
kviestas pas užsienių reikalų 
ministeri Gromyko, kuris sar
kastiškai paklausė: ar tai jo pa
sikalbėjimo su Chruščiovu vai
sius yra ta kalba Bonnoje? 
Kroli sukosi: Tai galėjo atsi
tikti, pone ministeri mūsų_ 
nauji geri santykiai Bonnoje 
dar nėra gerai aptarti ir vi
siem žinomi”. Kroli tuojau su
sirišo su Bonna, ir rytojaus die
ną ministeris Mortiz nuskubėjo 
pas Smirnovą atsiprašyti kanc
lerio Adenauerio vardu.

Praėjo dar pora dienų, ir 
politiką sekantieji buvo nuste
binti Neue Ruhrzeitung kores
pondentės Hilde Purwin pasi
kalbėjimu su kancleriu Aden- 
aueriu. Kalbėdamas apie nesu
sipratimus vedybose. Adenaue
ris atsiliepė apie Chruščiovą.

“Žinote, vedybose yra ne ki
taip kaip politikoje. Panašiai 
tarp mūsų ir rasų. Mes taip pat 
daug pykstamės su Chruščiovu 
Tačiau iš tikrųjų jis yra gana 
protingas žmogus. Tai visai kas 
kita nei Stalinas; ponas Chruš
čiovas siekia rusų tautai kitų 
tikslų, ir dėl to su tuo žmogum 
galima ir protingai kalbėtis“.

Sekantieji politiką išsižiojo, 
ką tai turėtų reikšti. Netru
kus paaiškėjo: 196Q gruodžio 
31 buvo atnaujinta prekybos 
sutartis tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos.

tijoje parduotų automobilių yra 
nupirkti darbininkų.

Tokioje gerovės padėtyje tau
ta neina į riziką, avantiūras.

Bet gal kitas argumentas ga
li pastūmėti į avantiūras? Poli
tinis argumentas — noras su
jungti Vokietiją. Vokiečiai ži
no, kad Vakarai kalba apie Vo
kietijos sujungimą, bet taip 
kalbėdami daugelis iš tikrųjų 
to sujungimo baiminasi. Ar ne-

do sąlygose. Tos sąlygos ska- būtų galimybių, kad Vokietija 
būtų sujungta bendradarbiau
jant su Sovietais? Autorius pa
žymi, kad vakarų Vokietijoje 
yra gyvas sentimentas tiem vo
kiečiam. kurie yra rytų Vokie
tijoje. 1960 Kalėdom iš vaka
rų Vokietijos nuplaukė į rytus 
apie 36 milijonai siuntinių. Ta
čiau fanatizmui ųž sąjungą su

tino leistis į riziką ir avantiū
ras. Į jas paskui ų- pastūmėjo 
Hitleris. Dabar Vokietija yra 
turtinga. Yra pertekusi gerove. 
Kasmet 7 milijonai vokiečių 
jau kaip turistai keliauja po 
svetimus kraštus. Darbininkų 
atlyginimas vienas iš aukš
čiausių Europoje. Pusė Vokie

Sovietais nėra mažiausio pa
grindo. nes

nėra abejonės, kad Sovietai ■ 
Vokietijai neatiduos rytu Vo
kietijos.

O jei Sovietai norės sujung
ti vakarų ir rytų Vokietiją, tai 
tik vakarų Vokietijai primest 
tą pat komunistinį režimą ir 
tokiu būdu pajungti visą Vo
kietiją Maskvos sferai.

Vokiečių reakcijos tuo klau- 
' šonu dvejopos: vieni dar revol- 

taoja, atmeta esamą padėtį; lo
ti Jau rezignuoja. Jei prieš de
šimtį metų vienų ir antrų buvo 
maždaug po tiek pat, tai dabar 
rezignuojančių skaičius persve
ria. Gerovė užėjo ir vokiečius, 
kaip didelė narkozė. Išlaikyti 
esamą padėtį virsta idealu.

Nors Adenaueris pasirašė 
prekybos sutartį, tačiau nėra 
mažiausio pagrindo nuogąs
tavimui kad jis nuves Vokieti
ją į sąjungą su Sovietais prieš 
Vakarus. O jei po Adenauerio 
ateitų jaunesnysis Brandt? A- 
merikoje jis taip pat sklaidė 
tos rūšies nuogąstavimus: Vo
kietijai kito kelio nesą kaip tik 
su Vakarais. Naujo Rapallo 
dvasia turi būti palikta praei
čiai. M.

BERLYNO burmistras Brandt ir V. Vokietijos kancleris Adenauer.

LAOS IR PIETŲ VIETNAMAS
Laos komunistam sustiprinus 

veiklą, pavojus padidėjo ypačiai < 
Pietų Vietnamui. Perimti doku- < 
mentai parodė, kad šiaur. Viet- < 
namo sostinėje yra ruošiami di- < 
versantai ir teroristai Pietų < 
Vietnamui. Tie teroristai sustip- < 
rino jau savo veiklą ir per mė- < 
nesį nužudo Pietų Vietname po < 
200-500. Jie kliudo taip pat ūki- < 
nį ir technikinį Pietų Vietna- ; 
mo progresą, šiaurės Vietna- ; 
mas reguliarios kariuomenės tu- J 
ri 300,000, Pietų Vietnamas —J 
125,000. ;

Šiaurės Vietnamo organizuo- •< 
jami teroristai Pietų Vietnamu! 
parodė, ko buvo vertas Ženevo- ; 
je susitarimas padalyti Vietna- £ 
mą ir tokiu būdu vykdyti “tai-

— Kubos egzilinė vyriausy
bė Amerikoje garsiai skardena- 
si. kad iki vasaros sukilėliai 
nuversią Castro.

— Jungt. Tautos kovo 22 
atidėjo debatus dėl Kutuos, nes 
neatsirado norinčių kalbėti.

VIENAS BENDRADARBIAVIMO LAPAS UŽVERSTAS
SPAUDADarbininko vasario 24 spau

dos apžvalga, vardu “Tradicinis 
. .. „ skilimas socialistuose?”, susi-

Tokius įvykius Europos po ,auliė B Nau)ie Ke.
liti V oi rr- cnonna GArbisi cAtra . * 7 . *lemo ir Dirvos.

Darbininkas buvo rašęs, kad 
lietuvių socialistų Amerikoje 
veiklai yra būdinga: “iš bend
ro organizacinio medžio protar
piais atskyla dalis ir nutrupa 
komunistų naudai”: ar dabarti
niai įvykiai Darbe ir apie Dar
bą. t. y. jaunosios kartos so
cialistų redaktoriaus prokomu
nistinis posūkis ir to redakto
riaus pašalinimas nebus tos rū
šies tradicinis skilimas, kuris 
buvo būdingas organizacijos 
praeityje?

Naujienos kovo 4 dėl to ra
miai paaiškino: Esą Darbo re- pristatymas. Jei autorius ras- 
daktorius J. Kiznis nei jo ben
dradarbiai kuriuos buvo sumi
nėjęs Keleivis pavardėm, nesą 
socialistų organizacijos nariai. 
Tad Darbo redaktoriaus ir jo 
bendradarbių pašalinimas ne
reiškiąs “skilimo socialistuose". 
Tokių skilimų esą turėjusi ir/ 
krikščionybė.

keleivis kovo 8 atsiliepė pik-

litikai ir spauda godžiai seka 
ir vertina. Šiuo tarpu ėmė ver
tinti vėl su baime ir su įtari
mu. Su įtarimu sekė ir anks
čiau. kai Vokietija ir Rusija 
svaidėsi piktais žodžiais. Dalis 
Europos spaudos tada piktino
si Vokietija: ji. girdi, savo už- 
kabinėjimais provokuoja Mas
kvos rūstybę ir karą. Kai da
bar Adenaueris pasakė paten
kinamus ir net gerus žodžius 
apie Chruščiovą, kiti Europoje 
aliarmavo naują Įtarimą:

ar Vokietija nesirengia su
kurti naują Rapallo?

Rapallo vardas pagarsėjo 
nuo 1922. Tada Italijos pasie
nyje susitiko po karo pirmu 
kartu Vokietijos ir Sovietų Są
jungos atstovai. Vokietijos ūkio 
ministeris Walter Rathenau su
mušė rankas su caro žudikų 
atstovais — sudarė prekybos 
sutartį. Sakoma, kad

šita Rapallo sutartis pirmo
ji ištraukė tada bolševikus iš 
ūkinės izoliacijos ir padėjo at-

gebėjimą koliotis ir nesugebė
jimą pažinti faktus, kad net 
saviški Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 25 metų jubilėjini 
suvažiavimą, kuris buvo aprašy
tas Darbo Nr. 2. išvadino “kaž
kokiu suvažiavimu“.

Dirvoje kovo 3 V. Rastenis 
atsiliepė suktai: pvz. Darbinin
ko teigimą, kad “iš bendro or
ganizacinio medžio protarpiais 
atskyla dalis ir nutrupa komu
nistų naudai“, V. Rastenis pri- . 
statė Dirvos skaitytojui taria
mai kaip pirštu rodymą į socia
listų srovę, kaip į “komunistų 
peryklą“. Tai suktas ir dėl to 
neteisingas svetimos minties

ti labai įspūdingas, bet vargiai 
jis patarnauja, kai norima klau
simą išsiaiškinti.

Pastarajam tikslui daugiau 
tinka autoriaus apibūdinimas 
tų asmenų, kuriuos Keleivis bu-

sistoti ant kojy.

ČIA LIETUVIAI PERKA

SYLVERN GERMAN Hi-R CENTER
Tet. TR 5-M53

P;ir<lu<><!a ir patarnauji vokiečių išmokyti specialistai

ERDVIOJ PATALPOJ IŠSTATYTA PARODAI IR PASIRINKIMUI
Jūs pamatysite ir pasiklausysite 80 įvairių modelių pas

VOKIŠKUS Hi-Fi ir TV
Didžiausias pasirinkimas New Yorke
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų ... $3.50 
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ....... .
Christmas Carais Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operas. J. Stukas, N r. 2. 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok. 
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų .......
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm.....
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ......
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patrijotinių maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po ......
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stered .... 
Alice Stephens liet, kompozitorių 8 kūriniai ...........................
Alice Stephens liet, kompozitorių 8 kūriniai stereo ..................

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje, 910 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

5.00 
1.00 
4.00 
4.00 
4.50 
4.50 
5.00
6.00 
7.00 
5.00 
■1.50 

. 5.00
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RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bangos, 
veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 valandos dieną.

Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka”.

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
į " dovanų krautuvę, 502 E. Broadway,' South Bostone — 
i Tel. AN 8-0489 . , . Ten gaunamas ir “Darbininkas”

vo suminėjęs kaip naujo žuma- ' 
lo iniciatorius. Negalima, sako, 
laikyti juos nutrupėjus iš so
cialistinės grupės, nes vienas 
socialistinės grupės, kitas atei
tininkas, trečias tautininkas, 
ketvirtas vėl kas kitas. Tai “la
bai mišraus atsitiktinio pobū
džio reiškinys”.

(Nukelta į 6 psl.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didž. Gėrb. Redaktoriau,
Malonėkite patalpinti Jūsų 

redaguojamame laikraštyje šias 
mano pastabas, sąryšyje su 
Darbininko 1961 m. Nr. 17 til
pusiu redakcijos rašiniu “Krai
tį rengia — piršliai lankėsi”, 
kuriame yra paminėta ir mano 
pavardė.

Nežinau, kas Jus informa
vo apie tai ką aš kalbėjausi 

tų pasakymą, kad V. Rastenis su iš okup. Lietuvos atvyku- 
atskilo nuo ateitininkų organi
zacijos ir nutrupėjo tautinin
kų naudai, vargiai jis norėtų 
aiškinti: taigi ateitininkų orga
nizacija yra tautininkų peryk
la. Radę V. Rastenio pasakymą, 
kad A J. Greimas, korp. Neo 
Lithuania filisteris, stipriai sim
patizuoja socialistineifilosofi- 
jai. dar nesirengiame sakyti: 
korp. Neo Lithuania buvo so
cialistinės filosofijos simpatikų 
perykla ...

Suktumas polemikai gali bū-

siais kultūrininkais, tačiau ne
žiūrint tų informatorių, sakysi
me, “geros” nuojautos, turiu 
pažymėti, jog jie reikalą labai 
netiksliai nušvietė. Tokių teigi
mų, kaip Darbininke buvo pa
žymėta. aš niekur neesu pada
ręs (kiek žinau, ir p. Kreivėnas 
jų nepadarė), todėl informato
riai. matyt, naudojosi bobučių 
plepalais.

Iš tiesų reikia sutikti su Dar
bininko mintimi, kad “jo (M. 
Sluckio) pareiškimai gali būti

perduodami ir netiksliai”. Ta
čiau, jeigu taip galvojote, kodėl 
nepagrįstus plepalus skelbėte?

Turiu pažymėti, jog priešin
gai Darbininko teigimui, M. 
Sluckis su A. Bieliausku nieko 
“nepiršo”. Jie net sakėsi ne
turį jokių įgaliojimų ką nors 
oficialiai siūlyti ar derėtis ir 
prašė jų žodžius imti kaip pri
vačią nuomonę.

Tikiu, jog ateityje “Chicago- 
je kalbamus dalykus”, atseit, 
pietkus. prieš talpinant į laik
raštį. pasistengsite patikrinti.

Reiškiu pagarbą
Edvardas bulaitis

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

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

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

Redakcijos prierašas: Prira
šyta daug, bet taip ir nepasa
kyta, kas Darbininke buvo pa
sakyta neteisingai, koki auto
riaus pareiškimai buvo iškreip
ti. Tikėjimas, kad M. Suckis ir 
kiti sovietiniai pareigūnai reiš
kę privačią nuomonę, yra nai
vus ir kitus klaidinantis — so
vietinis režimas nepažįsta pri
vačios nuomonės reiškimo, juo 
labiau, kai tas pareigūnas yra 
užsieniuose. Jei “bobutėm” va
dinami neatsakingi žmonės, ku
rie siekia patenkinti savo smal
sumą: jei “plepalais” vadina
mos menkavertės kalbos, tai ar 
ne tos pat rūšies sumetimais 
vedini, nuskubėjo autorius ir 
kiti į tuos pasikalbėjimus ir ar 
nebuvo jie tokie pat, ką laiško 
autorius vadina “bobučių ple
palais”?
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Didžiosios dienos
Tamsiausios dienos žmonijos 

istorijoje buvo Golgotos kal
ne. Ir savo skausmu, ir vieni
šumu, ir pasityčiojimu. Dides
nio skausmo už Kristaus nie
kada nėra buvę ir negali būti. 
Nė vienas žmogus, nors ir ne
kaltai kankinamas ir žudomas, 
nėra visai be kaltės prieš Die
vą. Jokia meilė, mirusi už ki
tą, nėra meilė Kristaus, miru
sio už žmones. Šventieji žmo
nės alpdavo, mąstydami apie 
Jėzaus kančią. Ką mąstė ir ką 
žinojo ligi pasaulio pabaigos 
nukryžiuotasis Dievo Sūnus? 
Niekas to negali suprasti nei 
išgyventi.

Skausmas nėra tik fizinis. 
Nepakeliamas fizinis skausmas 
atima sąmonę. Dvasios skaus
mas kyla nemažėdamas ligi ai
manos: Viešpatie, kam mane 
apleidai ... Golgotos kalne 
Kristus buvo apleistas visų, net 
ir savo mokytinių. Kabojo vie- 
nišas tarp dangaus ir žemės. 
Dangus buvo nebylus, o žemė
je minia tyčiojosi: tenužengia 
nuo kryžiaus, ir mes įtikėsime... 
Tasai pasityčiojimas tebeaidi li
gi mūsų dienų. Prancūzų rašy
tojo Alberto Camus paskutinia
me romane skaitome: “Jie ne
sulaukė jokios pagalbos .... Pa
tikėkite man. nebuvo joks ant
žmogis”. Ir ligi šiandien labai 
dažnai daugiau patikima žmo
gui negu Dievui.

Tikėjimas yra pasitikėjimas 
Dievo žodžiu. Tuo tarpu Kris
taus žodžiais, kad prisikelsiąs 
iš mirusiųjų, nenorima buvo 
tikėti nė po kyžiumi. Juo la
biau: mirtis buvo perdaug rea
li, žmogiška. Lengviau buvo pa
tikėti, kad žmogumi gimė, ne
gu tuo, kad žmogumi turėjo ir 
mirti, jei sakėsi esąs Dievas. 
Sunku buvo suprasti, anot vo
kiečio Heinz Beckmanno, kad 
Jėzus turėjo mirti kaip papras
tas žmogus, už kurį dar nebu-

Niekas iš vakarienės dalyvių, 
išskiriant Jėzų, nesuprato pil
no meilės nežinomosios patar
navimo.. Tartum stabo ištikti, 
visi tylėjo. Nesuprato, - bet pa
sąmonėj pagerbė tos paslaptin
gos apeigos reikšmę. Visi, ne
skaitant dviejų, kurie norėjo 
teisti moteriškės veiksmą ir 
svečią įžeisti. Tuodu buvo fari- 
zėjus ir Juda Iskariotas. Pirma
sis nepravėrė burnos, bet jo 
žvilgsniai aiškiau kalbėjo kaip 
lūpos. Savo artimiems santy
kiams parodyti su ‘Mokytoju iš
davikas išdrįso kalbėti.

Simanas pats vienas taip 
samprotavo: “Jeigu jis būtų 
pranašas, tai turėtų žinoti, kas 
per viena yra toji moteriškė, 
kuri jį palietė; turėtų žinoti, 
kad yra nusidėjėlė”. Senas 
veidmainys jaučia pasibiaurėji- 
mą gatvės moterų akivaizdoje,

vo miręs Kristus. Po Kristaus 
mirties žmogaus mirtis jau ne
buvo tokia beviltiška ir baisi. ; 
Atpirkimo paslapties žmonės 
nesuprato ir nė nelaukė. Jie ti
kėjosi stebuklo.

Prisikėlimo stebuklas buvo 
duotas visai ne tokiom aplin
kybėm, kokių minia norėjo ir 
laukė. Kristus nenužengė nuo 
kryžiaus, kaip nežengė ir nuo 
bažnyčios bokšto, bet išžengė 
iš kapo, kada visi miegojo. Net 
ir kapo sargai buvo įmigę. Di
delis stebuklas įvyko didelėje 
tylumoje, nes nebuvo kam rėk
ti. Mirtis, toji didžiausia rėks
nė žmonių lūpomis, buvo nuga
lėta gyvybės. Nugalėta, kai žmo
nes miegojo tartum išmirę. Vie
nam Didžiosios savaitės litur
giniam himne giedama: “štai 
žengia vėliavos Karaliaus, štai 
spindi Kryžiaus paslaptis. Jame 
gyvybė rado mirtį, jame gyvy
bė vėl atgis”.

Kristaus mirtis ir prisikėli
mas yra neginčijami faktai, 
bet jie palieka vietos ginčam 
ir netikėjimui. Kai Dievo Sū
nus leidosi kankinamas, kry
žiuojamas ir laidojamas, buvo 
ir tebėra laidojamas daugelio 
tikėjimas. Tikėjimas tų, kurie 
netiki nei Kristaus dievybe, nei 
Jo žodžiais nei stebuklais. Vis 
atranda, kad nebuvo tai, kas 
nekeltų jokios abejonės, kas 
pritrenktų lyg žaibas iš dan
gaus.

Yra prieštaravimo toje žmo
giškoje logikoje. Norima lais
vės tikėti ar netikėti ir kartu 
norima, kad netikėjimui nelik
tų vietos. Būtų visa aiškiai ži
noma ir matoma. Žinojimas ti
kėjimą naikina, nes ką apčiuo
piamai žinome, jau nėra tikė
jimo aktas ir nėra nuopelnas 
Dievo akivaizdoje. Dievas rei
kalauja tikėti tai. ką žmonėm 
apreiškė ir savo įsikūnijimu, 
savo kančia ir savo prisikėli
mu paliudijo. MARIJA MAGDALENA nušluosto Jėzui kojas; dail. Paolo Veronese paveikslo detalė.

GIOVANNI papini

kaip tas, kuris su jomis turė
jo daug susitikimų, arba kaip 
tas, kuris jų visai nežinojo. Ir 
jis, kaip jo broliai, priklauso 
tam pabaltintų grabų skaičiui, 
kurių vidus pilnas yra pūvenų. 
Užtenka jiems išvengti medžia
ginio susidūrimo su daiktais, 
kurie laikomi nešvariais, kad 
ir tuo pačiu metu jų siela bū
tų nešvarumų duobė. Jų mo- nė vienos paleistuvės’ 
ralė paremta tam tikra plovimo 
si ir valymosi rutina: jie pa
liks ramiai mirti sužeistą nelai
mingąjį kelyje, kad savo rankų 
krauju nesuteptų; leis* mirti ba
du vargšui, kad tik ranka nepa
lytėtų pinigo subatos dieną. 
Kaip ir kiti jie papildo vagys-

tęs, svetimoterystes ir žmogžu- 
dybes, ,bet tiek kartų plaunasi 
per dieną, kad įsivaizduoja, jog 
jų rankos yra švarios kaip žin
dančių kūdikių.

Farizėjus buvo skaitęs Įsta
tymą. Jo" ausyse tebeskamba 
burnojimai ir prakeikimai seno
vės Izraelio palaistuvėms. “Te- 
nebūnie Izraelio dukrų tarpe 

. Nie
kas neturi teisės įeiti į Viešpa
ties namų susirinkimą, jeigu jis 
gimė iš paleistuvės ... Neneši 
į Viešpaties namus bet kokiai 
aukai paleistuvės uždarbio, nei 
kainos už parduotą šunį, nes 
abu dalyku yra Viešpaties pa
piktinimas”.

Protingas miestelėnas Sima- 
nas dideliu pasitenkinimu prisi- 
piinė Patarlių autoriaus perspė
jimus. “Dėl paleistuvės moters! 
gali ligi to prieiti, kad pritruk
si duonos kąsnio. Paleistuvė 
moteris yra gilus griovys, kas 
su jomis bendrauja, praleidžia 
visus turtus”. Kad jos bent nie
ko nekaštuotų! Tačiau tos begė
dės sugeba paglemžti visus 
turtus. Senas savininkas negali 
pervirškinti, kad viena iš tų 
pavojingų būtybių peržengė jo 
namų slenkstį ir liečia svečią. 
Jisai žino, kad paleistuvė Ra- 
hab padėjo Jozuei laimėti ir 
pati viena išėjo gyva iš Jeri
cho skerdynės, bet čia pat at
simena, kad nenugalimas Sam
sonas, pilistimų baimė, žuvo 
dėl meilužės. Farizėjaus galvo
je niekaip netelpa mintis, kaip 
gali vyras, kurį žmonės prana
šu vadina, nesuprasti kokia mo
teris tokiu užgaulingu pagerbi
mu atėjo jo įžeisti.

Bet Jėzus skaito moters šir
dyje ir mato Simano širdį, to
dėl atsako palyginimu apie du 
skolininku. Vienas kreditorius 
turėjo du skolininku: vienas 
jam buvo kaltas penkis šimtus 
dinarų, kitas — penkiasdešimt. 
Kadangi juodu abu neturėjo 
kuo atsilyginti, skolą abiems 
dovanojo. Kuris iš jų jam dė- 
dingesnis? Simanas atsiliepė: 
manau, kad tas, kuriam dau
giau dovanojo. Jėzus jam tarė: 
gerai nusprendei. Ir, kreipda
masis į moteriškę, tarė Sima- 
nui: Matai šitą moterį? Įėjau į syklių griežtumo, galėjo su ja 
tavo namus, o tu nepadavei 
mano kojoms nuplauti vandens, 
jinai gi ašaromis suvilgė mano 
kojas ir savo plaukais jas nu
šluostė. Tu manęs nepabučia
vai, o jinai nuo pat Įėjimo į 
tavo namus, nenustojo bučiuo
ti mano kojų. Tu nepatepei ma
no galvos aliejumi, o jinai pa
tepė ir mano kojas brangiais 
kvepalais. Todėl sakau tau, 
kad ji labai mylėjo, nes jai at
leista daug nuodėmių, o kam 
mažiau atleista, tas mažiau te
myli. Paskui tarė moteriškei: 
Tau atleisti yra tavo nusidė
jimai ... Tavo tikėjimas išgel
bėjo tave, eik sau ramybėje.

Jėzaus palyginimas ir jo 
tekstas parodo, kaip žmonės 
dar ir šiandien to atsitikimo 
nesupranta. Visi, arba beveik 
visi, atsimena tik šiuos žodžius: 
“Jai bus daug atleista, nes ji 
daug mylėjo”. Rimtas teksto 
skaitymas įtikina, kad toks 
bendras, įprastinis aiškinimas 
yra tiesos iškraipymas, žmonės 
įsivaizduoja, kad Jėzus atleido 
jai nuodėmes todėl, kad ji la-

bai mylėjo vyrus, arba kad ji 
parodė jam meilę, išliedama 
brangų balzamą ir bučiuodama 
jo kojas. Dviejų skolininkų pa
vyzdys aiškiai parodo, kad Jė
zaus žodžių reikšmė -— blogai 
pakartota ir blogiau suprasta 
— yra visai priešinga.

Moteris labai nusidėjo, ir jai 
atsivertus, daug jai atleista, o 
kadangi jai buvo daug atleis
ta, todėl ji labai myli tą, ku
ris ją atvertė, kuris ją išgelbė
jo, kuris jai atleido: kvepian
tis balzamas, ašaros ir pabučią- 
vimai yra tik to dėkingumo 
reiškimas, tiktai meilės pilnas 
pagerbimas. Jeigu nusidėjėlė 
nebūtų tapusi kitokia anksčiau, 
negu įėjo į namus tą vakarą, 
jeigu ji dėl atleidimo nebūtų 
pasikeitusi, nebūtų užtekę visų 
Indijos ir Egypto kvepalų, visi 
jos pabučiavimai ir visos jos 
ašaros nebūtų galėjusios išgau
ti iš Jėzaus atleidimo už gy
venimą, • praleistą nedorybėje. 
Atleidimas nėra atpildas už 
tuos visus pagarbos pareiški
mus, bet tie pagarbos veiksmai 
yra josios padėka už gautą at
leidimą, ir todėl jie yra tokie 
dideli, kadangi ir atleidimas bu
vo didelis; ir atleidimas buvo 
didelis, nes ir nuodėmė buvo 
didelė. Jėzus nebūtų atstūmęs 
nusidėjėlės, jeigu ji būtų ir pa
silikusi nusidėjėlė, bet, gal būt, 
nebūtų priėmęs tų meilės įro
dymų, jeigu nebūtų turėjęs jos 
atsivertimo įtikinimo: dabar gi, 
net nežiūrėdamas farizėjų tai-

kalbėtis: “Tavo tikėjimas išgel
bėjo tave — eik sau ramybė
je”,

Simanas neturi ką į tai at
sakyti, bet mokinių tarpe pasi
girsta piktas ir rūstus balsas, 
kurį Jėzus jau nuo seniai pa
žįsta. Tai buvo Judos balsas, 
“Kam gi reikalingas toks eik- 
vojimasis? Tuos kvepalus bū
tų galima parduoti už tris šim
tus dinarų, o pinigus išdalyti 
vergšams? Kiti mokiniai, kaip 
Evangelistai pasakoja, pritarę 
Judos žodžiams ir murmėję 
prieš moteriškę.

Juda buvo žmogus, kuris mė
go piniginę: negarbingiausias 
iš visų tarpo pasirinko negar
bingiausi dalyką — pinigą. Ju
da pinigus mėgo. Jis mėgo pi
nigus dėl pinigų ir mėgo juos 
kaip valdžios įrankį. Juda pri
mena vargšus, bet turi galvoje 
ne tuos, kuriems Jėzus išdalino 
duoną dykumose, bet savo bi
čiulius, kurie dar tebėra bejė
giai paimti Jeruzalę ir joje į- 

. kurti mesianinę valstybę, kur
(Nukelta į 5 psl.)
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PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

ČEKISTAI civilių rūbuose ty
kiai priselino prie manęs. Vie
nas iš jų, pasiteiravęs vardo ir 
pavardės, atidarė mašinos du
ris ir mandagiai paprašė įsėsti.

— Vyksime į štabą — pasa
kė. — Apklausus, po penkio
likos minučių, būsite paleistas.

Tai buvo Maskvos tiesa, 
“Pravdos”: penkiolika minučių 
užtruko dvylika metų ir dvi die
nas . ...

Nuvykus į Bebelio gatvę, bu
vo pareikšta, kad esu areštuo
tas. Mane pagrindinai iškratė. 
Atėmė viską: laikrodį, rašomą
ją plunksną, piniginę, popie
žiaus dovanotą man rožančių ir 
medalikėlį. Tiktai tą vieną pas
kui man grąžino. Pinigus įrašė 
į mano sąskaitą, bet sunkiai 
begalėjau jais naudotis.

Atėmę mano daiktus, perda
vė sargybiniui, kuris nuvedė 
į pirmojo aukšto celę. Visą po
pietę ir naktį niekas manęs ne
kliudė. Niekas net neužėjo pa
siūlyti bent gabalėlio duonos. 
Tiktai kitas sargybinis, atėjęs 
naktinei pamainai, buvo man

dagus pasiteirauti, ar nenorė
čiau gerti.

— Ačiū, — atsakiau, — ne
su ištroškęs. Bet jei rastųsi 
kąsnelis duonos, mielai paim
čiau. Nuo vakarykštės dienos 
dar nieko nevalgiau.

— Duonos nėra. Ligi ryto 
čia nevalgoma, šiandien iš mū
sų nieko negali gauti.

Užgesino elektros šviesą ir 
užsklendė langelį, pro kurį į 
mane kalbėjo. Palikau visiškoje 
tamsybėje. Turėjau sutikti su 
tuo, kad reikės antrą .naktį bū
ti nevalgius. Darėsi šalta. Bu
vau išalkęs, o vakare dar at
vėso oras. Mažas langelis ne
turėjo stiklų, nors grotos bu
vo tvirtos. Stigo patalynės. Vi
sa po truputį susidėjo prieš na
tūralią kūno šilumą. Tačiau 
dvasioje buvo kaitru: džiaugiau
si esąs artėliau savo Išganyto
jo.

Maldai žadino dar liturginis 
metas. Senuoju kalendorium 
buvo Didžiosios savaitės pra
džia. Palmių rytą jau nebegalė
jau laikyti pamaldų. Bet tą die-

ną pradėjau kančią už tautą, 
kurios nuožmogiai sekė žydų 
elgesiu. Tik sveika jos dalis pri
minė Išganytojo kentėjimą ir 
mirtį.

Apie tai mąstydamas, atkal
bėjau pirštais skaičiuodamas 
rožančių ir padariau sąžinės 
sąskaitą. Išsitiesęs ant suolo, 
seno ir visai plyno, kuris sto
vėjo celės viduryje, bandžiau
užmigti. Akys nesimerkė visą 
naktį. Buvo šalta ir kieta. Ra
mybės nedavė naujas “angelas 
sargas”, varstinėjęs langelį ir 
žiebinėjęs šviesą, lyg kokiam 
savo žaismui, vis pasitikrinda
mas, ar tebesu sveikas ir gy
vas. Jei tik pakeldavau galvą 
pasižiūrėti, klausdavo:

— Nemiegi? O kodėl nemie
gi?

Klausė, tartum norėdamas 
sušnipinėti mano nemigo prie
žastį.

Ryte man davė truputį duo
nos: juodos, vandeniu pažliugu
sios. Dienos metu dar atnešė 
drumzlinos putros, kurią vadi
no “sup”. Pavakary nuvedė į 
viršininko būstą: liepė atnešti 
drabužius, davė truputį duonos 
ir lašinių ... Man pranešė, kad 
yra gautas įsakymas išsiųsti 
Maskvon.

— Gerai, vyksime į Maskvą, 
— atsakiau.

— Žiūrėk, kaip jisai nudžiu
go! ... Ar tamsta manai, kad 
keliausi Maskvon kaip turistas?

— O kodėl man nesidžiaug-

ti? šv. Povilas apaštalas irgi 
džiūgavo, kad galėjo keliauti į 
Romą.
, — Taip. Bet ką jis rado Ro
moje? Jį nukryžiavo.

— Tikriau, galvą nukirto, — 
pataisiau. — Nukryžiuotas bu
vo šv. Petras.

— E, mažas čia skirtumas. 
Nė vienu atveju nebuvo ko 
džiūgauti.

— Kaip nebuvo, Jie gerai 
suprato, kad gera yra mirti už 
savo tikėjimą. Atidavė gyvybę 
už Tą, kuris davė, savo Sūnų 
mūsų meilei.

— Vis tai istorijos ...!
— Kokios istorijos, Ne isto

rijos, o istorija! Ir tikra istori
ja. Ne ta, kurią jūs išrandate: 
“žmogus iš beždžionės” ... 
Gražių išradimų prasimano tie 
materialistai!

Tą patį vakarą mane nuga
beno į geležinkelio stotį. Kar
tu su manim važiavo vienas ru
munas, valdininkas, gavęs ka
lėjimo kelis mėnesius. Man pa
sakojo, kad buvo apkaltintas 
žiauriai elgęsis su Odesos gy
ventojais, kai miestą buvo oku
pavę rumunai. Tačiau liudinin
kų apklausinėjimai buvę jam 
palankūs, ir sovietinis teismas 
bausmę sušvelninęs, argumen
tuodamas: jei būtų švelniai el
gęsis, būtų tik žmones suve
džiojęs ir nuteikęs prieš komu
nistinį režimą...
* Kelionė truko, tris naktis ir 
dvi dienas. Bet šį kartą nebu

vo nepatogi. Važiavome viena
me vagone su kitais keleiviais. 
Mums ir dar dviem palydovam 
buvo paskirtas vagono vidurys. 
Atitvarose galima buvo ketu
riem miegoti: apačioje ir viršu
je. Abu palydovai nebuvo ru
sai. Tai galima buvo spręsti iš 
kaukaziško jų akcento. Nesijau
tė nė skirtumo tarp laisvų ir 
suimtų. Mažiau ar daugiau kal
bėjosi Stengiausi pokalbius 
kreipti į religinius bei filoso
finius klausimus, bet mano sau
gai nedaug tuo domėjosi.

Antrą dieną atsirado mergai
tė. Čia ji ateidavo, čia vėl iš
eidavo iš mūsų skyriaus. Abu 
palydovai kone visą dieną su 
ja kirkinosi. Ilgai tvėręs, pradė
jus temti neiškenčiau: griežtu 
žodžiu pareiškiau, kad savo aki
vaizdoje neleisiu moralinės 
tvarkos pažeisti, ir jeigu jie ne
siliaus, Maskvoje paskųsiu vir
šininkam. Ir to pakako išveng
ti skandalui

Gegužės 3 rytą atvykome į 
vergų imperijos sostinę. Išlipus 
iš traukinio, nebuvo kada ap
linkui dairytis — mūsų jau 
laukė “Juodas varnas” (čior- 
nyj voron).. Oficialiai jis taip 
nevadinamas. Tą uždarą veži
mą, tartum kokį ambulansą, 
kuriuo gabenami suimtieji, 
“Juodu varnu” praminė kali
niai. Ir praminė taikliai: įžen
gi į juodą sunkvežimį iš vir
šaus ir dar labiau iš vidaus. 
Neprasiskverbia mažiausias pietro leoni, s. j.

šviesos spindulėlis, nežiba jo
kia elektros lempelė. Tas “Juo
das varnas” turi priekinį sky
rių, ir sukemša dvigubai tiek 
žmonių, kiek normaliai galėtų 
tilpti. O į mažas pertvaras žmo
nės stati sugrūdami, lyg suka
lami, kad negali nė krustelėti.

Įžengus į “Juodąjį varną”, 
pirmas įspūdis — siaubingas. 
Mudu su tuo rumunu dar bu
vome laimingi: mažam garde 
teko mums dvi vietos, o skir
ta keturiem ar penkiem, bet 
gali suslėgti ir dešimtį.

(bus daugiau)

Kas tasai "Vatikano šnipas"?
Čia spausdinamos ištraukos 

iš PIETRO LEONI, S. J., kny
gos, išleistos Romoje vardu 
"SPIA DEL VATICANO" 
(1959). Taip savo prisiminimus 
pavadino autorius, kurį bolševi
kai suėmė ir kalino kaltinda
mi, kad jis esąs "Vatikano šni
pas". Kun. Pietro Leoni, vie
nuolis jėzuitas, gimęs 1909, ku
nigu buvo įšventintas 1939 Ro
moje rusę unitų vysk. A. Ev- 
rei novo, nes ruošėsi misijom 
Rusijoje. Karo metu buvo ka
pelionu Albanijos, Jugoslavijos, 
Graikijos ir Rusijos frontuose. 
Traukiantis vokiečiam 1944 iš 
Ukrainos, sava valia paliko 
Odesoje, norėdamas aukotis mi
sijų darbui. Bolševikę buvo O- 
desoje areštuotas 1945, pervež
tas į Maskvą ir nuteistas de
šimčiai metę vergę darbui. Mė
tomas buvo po įvairias suimtę- 
ję koncentracijos stovyklas, su
tiko ir liotuvię. Buvo liudinin
kas prof. L. Karsevimo mirties 
(1952) Ad Abyzoje. Paleistas 
tiktai 1955. Kai grįžo ir ėmė 
pasakoti apie bolševikę valdy
mo sistemos ir kankinimę žvė
riškumą, italę komunistai šau
kė, kad kun. Pietro Leoni mi
rė, kad čia "apgavikas" ... šau
kė ir jo gimtojo apylinkėje 
Forli, kur tebebuvo gyva mo
tina. Knyga taip pat sukėlė ko
munistę eilėse norimą. Čia pa
teikiamos tik kai kurios būdin
gesnės ištraukos.
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WR. THE PtlBLISHgRS AND THE ENT1RE STAF F, RKT^ND BLESSED AND JOYOU8 EASTER 
GREETINGS TO ALL OF OUR READERS - ALl OP OUR ADVERT18ERS AND ALL OF OUR 
FRIENDG -o UI THRSK GRĖBTOMS WE ARE J OINED BY THE FOLLOWING BUSINESS MEN 
AND WOMEN WHO/DEDUfATK THE FOLLOWIN G VERSE AS A SPECIAL EASTER M E SS AG E TO 
ALL OUR READERS ------

Joyous Easter Greetings to AB 
CHINA NIGHT RESTAURANT

Famous for Sauerbraten 
Steaks — Ducks — Seafood 

... Since 1939
— Special consideration given 

to Religious Groups —
Jericho Tpke, COMMACK, LJJi.Y.

1 Mile East of Exit S. M. 3 
Northern State Parkway

54 Lincoln Avė. 
New Rochelle, N. Y.

NE 6-9558

OM Fashioned Goodness 
Continuous Baking 
4315 Katonah Avė. 

Brome 70. N. Y.
237th St. Tel FA 4-961!

290 E Jericho Tpke 
Mineola, L.I. N.Y.

į Blessed Easter Greetings to AU
> RONNIE'S STEAK HOUSE
! 115 West T2 Street
J 115 West 52 Street

Ncw York City
> JU 6-3380

SU PPL Y CO.
51 E. Merrick Road 

Freeport. L. L 
FR 8-1817

Chandriiers, Pteture Framing ! 
Wall Decor, Lamp Repaira, Tabtes1 
99-06 QueeM Btvd. <Off «6th Road) 
Forent Hills, N.Y.

1801 Flatbush Avenue '
Brooklyn, N. Y. J

Brooklyn’s Modem Chinese <
Restaurant *
CL 8-6921

A CLAM BAR 
1973 Flatbush Avenue 

Brooklyn, N. Y.
CL 3-9*73
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WASHINGTONAS ATSAKO DEL REZOLIUCIJOS
(atkelta iš 1 psl.)

Ar atlikai savo pareigą?
Čia cituojama keletas iš ke

liolikos gautų atsakymų. Malo
nius įr palankius atsakymus 
atsiuntė senatoriai: Lausche. 
Humphrey, Fulbright, Carlson, 
eilė kongresmanų. Palankiai at
siliepia ir demokratai ir res
publikonai. Kas kiek jaučia A- 
merikos vidaus politikos pulsą, 
nesunkiai gali spėti, jog kon
greso nariai bus jautrūs rinki
kų nuotaikom. Juk balsai pra
ėjusiuose rinkimuose veik per
pus pasiskirstė. Mūsų visų pa
reiga šias nuotaikas pareikšti. 
Ir jas turime pareikšti paverg-

Ji labai mylėjo
(Atkelta iš 3 psl.)

Juda tikisi tapti vienas iš val
dovų. Su jo šykštumu drauge 
susijęs ir pavydas: jis pavydus 
kaip visi gobšai. Tas tylus pa
tepimas, primenąs Karaliaus ir 
Mesijo pašventinimą, ta jo Va
dui pagarba, išreikšta gražios 
moters, jam suduoda skaudų 
Smūgi: amžinas vyro pavydulia
vimas vyrui moters akivaizdoje 
Judos asmenyje pasireiškia ap
viltu godumu.

Jėzus i Judos žodžius atsa
ko, kaip atsakė ir į Simano ty
lėjimą. Neužgauna Įžeidėjų, bet 
gina moteriškę, klūpančią prie 
jo kojų: "Kam užsipuolate tą 
moterį ir darote jai nemalonu
mą? Ji padarė man gerą darbą, 
nes vargšų jūs turėsite visuo
met su savim; kada tik pano
rėsite. galėsite jiems gerą pa
daryti. o mane ne visuomet te
turėsite. Ji padarė tai. ką galė
jo: ji norėjo iš anksto patepti 
mano kūną laidotuvėms. Iš tie
sų sakau jums, kad visame pa
sauly. kur tik bus skelbiama 
Evangelija, ir tą, ką šioji yra 
padariusi, skelbs jos atmini
mui.

Neišsakomas to pranašavimo 
liūdesys, gal būt, buvo visai 
nepastebėtas tų, kurie tuo laiku 
sėdėjo prie jo. Jie dar negali 
suprasti, kad. norėdamas laimė
ti, Jėzus jaučia, kad jo diena 
jau artėja. "Mane ne visuomet 
teturėsite ... Mane laidotu
vėms užbalzamavo.” Didžiausiu 
išgąsčiu moteriškė išgirdo savo 
nujautimo patvirtinimą, ir nau
ja ašarų banga užliejo josios 
akis. Tada tai, savo veidą pa
slėpusi palaiduose plaukuose, 
ji paliko namus, netarus nė žo
džio. kaip be žodžio buvo Į juos 
Įėjusi.

Mokiniai tylėjo; ne įtikinti, 
bet suglumę. Savo susirūpini
mui paslėpti Simanas pripylė 
geriausio vyno savo svečių 
taures. Bet gelsvoje mirguliuo
jančioje šviesoje tylus stalas 
panešėjo i šešėlių pokylį, pro 
kuri praskriejo mirties skrais
tė.

Dr. P. Mačiulio vertimas iš 
knygos "Kristaus istorija" 

KENNEBUNKPORTE, ME., praeita vasarą šis virtuvės personalas ge rai vaišino svečius. Dabar jau rengia 
masi šios vasaros sezonui. Nuotr. V. Maželio.

tos Lietuvos labui. Rašykime 
senato ir atstovų rūmų užsie
nio reikalų komitetų nariam. 
Prašykime senatorius remti re
zoliuciją S. Con. Res. 12, at
stovų rūmų narius — remti re
zoliuciją H. Con. Res. 153.

Dar kartą kartojame senato
rių ir kongresmanų sąrašą, ku
riem visi turime parašyti laiš
kus, prašydami minėtas rezoliu
cijas paremti:

Šen. J. VVilliam Fulbright 
(D. Ark.)

Šen. John J. Sparkman (D.
— Alabama)

Šen. Hubert H. Humphrey 
(D. — Minnesota)

Šen. Mike Mansfield (D. — 
Montana)

Šen. Wayne L. Morse (D. — 
Oregon)

Šen. Russel B. Long (D. — 
Louisiana)

Šen. Albert Gore (D. — Ten- 
nessee)

Šen. Frank J. Lausche (D.
— Ohio)

Šen. Frank Church (D. — 
Idaho)

Šen. Stuart Symington (D.— 
Missouri)

Šen. Thomas J. Dodd iD. — 
Connecticut)

Šen. Alexander Wiley (R.
— \Visconsin)

Šen. Bourke B. Hickenlooper 
(R. — Iowa)

Šen. George D. Aiken iR.
— Vermont)

Šen. Homer E. Capehart (R. 
Indiana)

Šen. Frank Carlson (R. — 
Kansas)

Šen. Johh J. Williams (R.
— Delaware)

Rep. Thomas E. Morgan (D.
— Pennsylvania)

Rep. Clement J. Zablocki (D.
— Wisconsin)

Rep. Omar Burleson (D. — 
Texas)
Rep. Edna F. Kelly (D. — New 
York)

Rep. Wayne L. Hays (D. — 
Ohio)

Rep. Armistead J. Selden Jr.
(D. — Alabama)

Rep. John J. Pilcher (D. — 
Georgia)

Rep. Barrett O’Hara iD. — 
Illinois)

Rep. L. H. Fountain (D. — 
North Carolina)

Rep. Dante B. Fascell f D.
— Florida)

Rep. Leonard Farbstein iD.
— New York)

Rep. D. S. Saund (D. — Ca- 
lifornia)

Rep. Charles C. Diggs Jr. iD.
— Michigan)

Rep. Lindley Beckuorth t D.
— Texas)

Rep. Harris B. McDovvell (D. 
Delaware)

Rep. VVilliam T. Murphy <D. 
Illinois)
' Rep. Comelius E. Gallagher 
(D. — New York)

Rep. Robert N. C. Nix (D. 
Pennsylvania)

Rep. Thomas F. Johnson (D. 
Maryland)

Rep. John S. Monagan (D.
— Connecticut)

Rep. Robert B'. Chiperfield 
(R. — Illinois)

Rep. Frances P. Bolton (R.
— Ohio)

Rep. Chester E. Morrovv (R.
— New Hampshire)

Rep. Walter H. Judd (R. — 
Minnesota)

Rep. James G. Fultoa iR.
— Pennsylvania)

Rep. Marguerite Stitt Church 
(R. — Illinois)

Rep. E. Ross Adair <R. — 
Indiana)

Rep. Laurence Curtis <R. — 
Massachusetts)

Nepamirškime nors trumpais 
laiškučiais padėkoti senatoriui 
Thomas H. Kuchel ir rep. Gle- 
nard P. Lipscomb už rezoliuci
jų Įnešimą bei senatoriui Eve- 
rett M. Dirksen ir rep. F. Brad- 
ford Morse už rezoliucijų pa- 
antrinimą. Ypač svarbu daryti 
spaudimą Į šen. J. William Ful
bright ir rep. Thomas E. Mor
gan kaip Į užsienių reikalų ko
mitetų pirmininkus, kurių nu
sistatymas rezoliucijų atžvilgiu 
yra itin reikšmingas.

Akcija už rezoliucijas yra 
svarbiausia mūsų šios dienos 
tautinė pareiga. Jei dar jos ne
atlikai. atlik tuoj pat.

Juozas Viekšnys

BALTIMORES ŽINIOS
Klebono laiškas su Didžio

sios savaitės pamaldų tvarka 
praeitą savaitę išsiuntinėtas pa- 
rapiečiams. Laiške klebonas ra
gina visus dalyvauti Didžiosios 
savaitės pamaldose. Kartu pra
nešama ir parapijos darbų tvar
ka. balandžio, gegužės, birželio 
mėn.

Kataliku mokyklų suvažiavi
mas vyksta balandžio 5 Atlan
tic City, N. J. Tame suvažia
vime dalyvauja ir mūsų sese
lės kazimierietės. kurios dirba 
mokykloje.

Didžiosios savaitės proga šv. 
Alfonso bažnyčia yra gražiai 
išpuošta. Tuo metu ją aplanko 
labai daug žmonių, šeštadienio 
vakaro pamaldose gieda parapi
jos didysis choras.

Petras Dutkevičius - Dukes 
paskirtas lietuvių svetainės ve
dėju. Jis gimęs ir augęs Balti- 
morėje. ilgą laiką turėjo savo 
restoraną. Naujose pareigose 
linkime jam sėkmės.

C. Y. O. parapijos jaunimas 
balandžio 7 dalyvaus šv. Be
nedikto parapijos ruošiamuose 
šokiuose. Savo parapijoje šo
kius rengia balandžio 21.

Bingo vakarą balandžio 15 
rengia šv. Alfonso par. suaugu
siųjų jaunimo klubas.

Sodalietės kovo 26 aplankė 
lietuvius senelius Įvairiose prie-

■ DARBININKAS

HARTFORDO choras, kuriam vadovauja muz. Jurgis Petkaitis. Choras dainavo Vasario 16 minėjime.
Nuotr. A. Jarp.

Atidėsim skolą ligi grąžinimo nepriklausomon Lietuvon
Linksma diena mums nušvito. 
Visi laukėm džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Didžiai Gerbiamas Redakto
riau Simonai!

Dzūkai, sakoma, pasižymi 
judrumu, tai juos ir kinko ten. 
kur snaust nėra kada. Naudojo 
kadaise ir mane. Dabar paliko 
ramybėje, nes esu nutolęs nuo 
visų centrų.

glaudose. Savo susirinkimą tu
rės balandžio 9 po 8:30 v. mi
šių.

Pranciška Ulčinskienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje. po ilgos ligos mi
rė kovo 22 savo namuose. Mi
šios už. jos sielą aukotos šv. 
Alfonso bažnyčioje kovo 25. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko dukros 
Pranciška ir Ona. sūnūs Juo
zas ir Jonas ir eilė vaikaičių.

Kazys Ofsianas, vienas iš se
niausių lietuvių Baltimorėje. mi 
rė savo namuose kovo 24. Mi
šios už jo sielą aukotos šv. .Al
fonso bažnyčioje kovo 27. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdęs sūnus ir 
dukros. Jonas Obelinis

Vasaros planai
KENNEBUNKPORT, MAINE

Berniuku vasaros stovykla
Šiemet vasaros stovykla ber

niukams prasidės birželio 30 ir 
oticialiai baigsis liepos 28. No
rintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 
15 metų.

Vasaros atostogos
Ir šiemet lauksime mūsų mie

lų prietelių atvykstant vasaros 
poilsio prie Atlanto į mūsų 
vasarviete. Atostogų sezonas 
prasidės šiemet birželio 30 die
ną ir tęsis iki rugpiūčio galo. 
Vietas prašome rezervuotis iš 
anksto.

Lietuvių Diena — piknikas
Šiemet piknikas — Lietuvių 

diena bus rugpiūčio 6. Prašome 
iš anksto rezervuoti ta dieną 
tai iškilmei. Bus Įvairi progra
ma. kuria paskelbsime vėliau.

SOPHIE BARČUS 
RADIO SEIMOS PROGRAMOS

Lietuvių kalba:
Kasdien nuo pirmadienio iki 

penktadienio 10-11 vai. ryte, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
8:30 iki 9:30 vai. ryte. Lietu
viškos vakaruškos kas pirma
dieni 7:3 vai. vak.

Anglų kalba:
Kasdien nuo antradienio iki 

penktadienio 7:7:30 vai. vaka
re. pavadintos "Around the 
\Vorld m Music".

Radio stotis \\()PA Oak 
Park. Illinois.

A M 1490 kilocydes
F. M 102.7 megacycles

LAIŠKAS IŠ KOLUMBIJOS

Nors ir gyvenu sostinėje 
Boyacas departamento, kuris 
pusantro karto didesnis už Lie
tuvą. bet gyvenamoje vietoje 
jaučiamės kaip Robinzonas Kru
zo. Mat, čia esame vienintelė 
šeima, ir ta jau nevisa. nes vie
na anūkėle studijuoja medici
ną Bogotos sostapilio Alma Ma- 
tris. Tat kiekvienas lietuviškas 
žodis mums yra labai brangus 
ir didžiai vertinamas kaip sve
čias.

Pro Marcinkonis kitados man 
teko važiuoti, kai mokiausi Gar
dine ir Baltstogėje. Varėnoje 
teko ‘vasaroti' 1907 metais, bū
nant kariūnu, apie du mėnesius 
iki buvau pakeltas į "apicie- 
rius”. Na. ir taip Varėną teko 
pažinti iš baravykų ir baravy- 
kėlių. kurie itin tiko užkandė
lei ...

Yra dar Kolumbijoje dzūkė 
Leimonaitė - Totoraitienė. Me- 
delline, antroje kr ašto sostinė
je. yra odontologijos profeso
riaus asistente, čia ji teisingai 
laikoma “spiritus move.ns" vi
sos Medellino lietuvių veiklos. 
Bet dabar, deja, žada važiuoti 
į U.S.A.. kur brolis dr. Juozas 
Leimonas visai neperblogiausiai 
Įsikūręs. Pradžią daro duktė 
Virginija. įsimatrikuliavusi ma
tematikai Annhurst College. o 
gyvena pas Putnamo- seseris.

Kadangi gyvename tokioje

SV. TREJYBĖS parapijos mokiniai Hartforde pasirodė Vasario minėjime 
su montažu ‘'Pavergta Lietuva“. Nuotr. A. Jaro.

HARTFORD. CO.VV
Dail. J. Pautieniaus kurinių 

paroda buvo kovo 18 ir 19 d 
lietuviu piliečių klubo patalpo
se. Žmonių atsilankė apie 500 
parduoti 7 kūriniai Atidarymo 
žodi tarė Hartfordo LB apylin
kes pirm. Algimantas Dragųne- 
vičius. kalbas pasakė dr Matu
lionis iš Providence R. 1. ir 
Hartfordo jaunas dailininkas 
Gediminas Liauka Per dešimti 

vietoje, kuri siekia pusiauji. 
vadinasi ant pačio vidurio že
mės. — tai skubame pas Tams
tą, visus Darbininko "ponus 
bajorus”, ekonomus, užvaizdas 
ir visus, kurie su Darbininku 
turi reikalų. Balandžio 2 Tun- 
joje Grigaliūnų šeimos "choras- 
įvairiais balsais prie Tamstų du
rų užtrauks “Linksma diena 
mums nušvito” . . . Oracijos 
vietoje leiskite visiem palinkė
ti Gerojo Dievo malonių ir vi
so. ko tikitės ir laukiate. Šį 
kartą “lalauninkams” nereikės 
mokėti margučiais. Atidėsime 
skolą ligi grįžimo Nepriklauso
mon Lietuvon, nes tiktai dzūkų 
baltos lelijėlės mokėjo margu
čius ruošti puikiausiai ir gra
žiausiai.

Na. kaip sveikinimo laiškui, 
gal ir užteks. Dar kartą nuošir
džiai linkiu, kad būtumėte svei
ki ir laimingi Dievulo ir Tėviš
kėlės tarnyboje, ištikimi , ir iš
tvermingi. gi mums, nusenu- 
siems dzūkams, neužmirštingi. 
Kadaise buvau tituluotas, bet 
šiandien, kaip lenkai sako: “Co 
mnie po tytuie. kiedy pusto w 
szkatule” i lietuviškai būtų — 
kas man iš to titulo, jei dėžė
je nėra skritulio). .' ,

Vincelis — Jėzno dzūkelis 
lAts. gen. V. Grigaliūnas - 

Glovackis)
Tunja. Boyacas
1961 kovo 8.

metų gyvendamas JAV. dail. J 
Pautienius sukūrė apie 400 ku
rmių

LB apylinkės valdyba nese
niai išrinkta: pirm. Algim Dra- 
gunevičius. vicepirm kun. Br 
Benesev lėms. seki Eleonora 
Dvarionaitė - Miniukiene. ižd 
K Mikalauskas. rev kom. T. 
Sereika ii M Palubinskas

(VMK)

5

— DARBININKO povelyki
nėje savaitėje išeis tik vienas 
numeris. Visa korespondencinė 
medžiaga tam numeriui redak
cija turėtų pasiekti iki antra
dienio ryto, balandžio 4 d.

— Kan. Vladas Butvilą, bu
vęs Panevėžio šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios klebonas ir vys
kupijos kancleris, mirė, ir ko
vo 17 iškilmingai palaidotas 
Panevėžyje, šv. Kazimiero ka
pinėse.

— Prof. dr. Antanas Macei
na Muensterio universitete pa
keltas į docentus ir prisaikdin
tas. Gegužės mėn. turės viešą 
paskaitą universitete.

— Baltų draugijos ir vokie
čių - lietuvių susivienijimo me
tiniu suvažiavimo proga paaiš
kėjo. kad yra planas pagamin
ti bendrą garsini filmą apie 
lietuvių, estų ir latvių tauti
nius šokius. Filmas būtų rodo
mas ne tik jaunimui, mokyklo
se. bet ir plačiai visuomenei.

Juozas Vaičeliūnas, gyv. 
Sudbury. Ont.. parašė naują 
knygą iš karinės srities — 
"Antrasis pasaulinis karas”. Au
torius anksčiau yra parašęs ir 
išleidęs "Tėvynės sargyboje", 
ir “Didieji karo vadai". ŠĮ mė
nesį išvyksta atostogų į Euro
pą ir žada aplankyti 11 vals
tybių.

— Vokietijoje vėl laukiama 
atvykstant naujų repatriantų iš 
Lietuvos. Paskutiniu laiku jų 
atvažiavimas buvo sustojęs.

— Kanados Lietuvių Ben
druomenės Toronto apylinkė, 
norėdama paskatinti jaunimą 
labiau domėtis lietuvių litera
tūra. paskelbė konkursą, kuria
me gali dalyvauti pradžios, vi
durinės mokyklos mokiniai ir 
studentai. Visom trini grupėm 
skiriamos premijos.

— Prof. A. Maceina ir prof. 
Z. Ivinskis, kurie buvo laukia
mi, kad dalyvaus Lietuvių Moks
lo Akademijos suvažiavime Chi- 
cagoje. atvykti negalės.

— Dail. Tel. Valiaus ir skulp. 
J. Dagio darbų paroda buvo su
rengta kovo 17 Toronte. Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi
joje. J. Dagio išstatyta 6 me
džio drožiniai. T. Valiaus — 
apie 30 piešinių, tipografijų ir 
lino raižinių. Atidarymo žodį 
tarė parapijos klebonas Tėv. 
Placidas Barius, apie meną kal
bėjo Tėv. d r. T. Žiūraitis.

— Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P. 
kovo 12-26 misijas vedė Prisi
kėlimo parapijoje Toronte.

DARBININKO
V A J U S

Ligi š. m. balandžio 9 
— naujiem skaitytojam ga
lima užsisakyti laikrašti pa
piginta kaina — tiktai už 
5 dol. metam. Kas užsisaky
tu tik šiem metam — ligi 
1961 gruodžio 31 — temo
kėtų 4 dol. Jei užsisakoma 
ligi 1962 gruodžio 31 — 
mokama tik 8 doleriai.

Tai yra didelis papigini- 
mas, turint galvoje, kai kai
nos yra žymiai pakilusios 
ir tebekyla. Pasinaudokite 
proga! Susipažinimui dviem 
savaitėm siunčiame nemo
kamai. Administracija būtų 
labai dėkinga už prisiųstus 
adresus. Pakalbinkite pa
žįstamus ir draugus, kurie 
dar Darbininko neskaito. 
Surasdami daugiau skaityto
ju, praplečiame laikraščio 
įtaka ir sau padedame. Di
desnis skaičius skaitytojų 
administraci jai dar padėtu 
nekelti kainos.

Visais reikalais rašyti:

DARBININKAS

910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y.



Sis politinis - istorinis fil
mas, be abejo, bus įdomus 
kiekvienam, ypač iš arčiau ste
bėjusiems antrojo pasaulinio 
karo įvykius. Samuel Bischoff 
ir David Diamond, šio filmo 
sukėjai, rūpestingai surinko 
duomenis apie nepaprastą kri
minalistą Adolfą Eichmaną ir 
surado vykusį aktorių. Wemer 
Klemperer, kuris labai į Eich
maną panašus ir puikiai atvaiz
davo ano charakterį. Aktorius 
gimęs Vokietijoje, muziko Šei
moje, gyveno, atvykęs į Ameri
ką, Los Angeles, paskui New 
Yorke, ir vėl grįžo į Los An
geles. Yra vaidinęs jau pustu
ziny filmų.

Filmas yra propagandinio ti
po. Netrukus prasidės Adolfo 
Eichmano byla, taigi reikia pla
čiau supažindinti su didžiuoju 
žmogžudžiu. Visuomenė, besido
minti šia byla, domėsis ir fil
mu: taigi, ir finansinis filmo 
pasisekimas garantuotas. Filmo 
turiny nebus daugiau, negu jau 
prirašyta apie Eichmaną laik
raščiuose ir parodyta televizi
joje. Pasakyta daug tiesos ir 
parodyta grubių nacių kaceto 
vaizdų.

Bet akcentuojamas tik vie
nos tautos žmonių genocidas, 
tarytum naciai būtų vien žydus 
tekankinę ir težudę. Tiesa, 
Eichmano “žudymo genijus“ 
daugiausiai palietė žydus, bet 
jo “sukurtos” kacetų prašmat
nybės buvo pritaikytos ir lie
tuviams, lenkams, prancūzams 
bei daugelio kitu tautę žmo
nėms.

Mums, lietuviams, šis filmas tureliai atvaizduoja Anną, kai 
įdomus pamatyti dėl ko kito, ši,' karai pasibaigus, nori iš- 
Cia vaidina pagrindinę moteriš- varyti besislapstantį Adolfą, bet 
kąją rolę -lietu vaite Rūta Lee- susižavi mintimi ir žinia, kad 
Kiknonyti., Ji čia yra Anna šis. turi pakankamai pinigu
kąją rolę-lietu vaite Rūta Lea- 
K Simonytė.. Ji čia yra Anną 
Kemp, Eichmano meilužė, graži 
vokietė, laisva, išgerianti, ma
terialiste, bet mylinti ir ištiki
ma. Rūtai Lee nelengvas užda
vinys, bet jį lietuvaitė aktorė 
atlieka gerai. Kiek dirbtinė 
scena restorane, kur Anna 
Kemp persistengia bekoketuo- 
dama iškilusiam naciui Eichma- 
nui, norėdama jį sulaikyti be
skubantį į savo darbus ir po
sėdžius. Bet Rūta visiškai na-

Rūta Lee neblogai perduoda 
ir Annos slapstymosi Pietų A- 
merikoje scenas.' Ir pabaigoje 
filmo jai reikia parodyti stiprų 
dramatinių pergyvenimų vaiz
davimo sugebėjimą. To sugebė
jimo Rūtai Lee-Kilmonytei ne
pristinga iki galo. Anna myli 
savo Adolfą. Anna myli ir tuos . 
pinigus, kuriuos ji pastoviai 
gauna, gyvendama su įvairių 
pavardžių vyru. Ir tai viskas 
žūsta., štai Adolfas gainiojamas 
iš visų pusių. Jau jį tveria už 
skvernų. Jau nebeišbėgs. Baig
ta Annos meilė. Baigtas geras 
gyvenimas. Paskutiniame pasi-

maistui, kelionei į tolimus ir 
geresnius, negu nugalėta Vo
kietija, kraštus, kad tų jo pi
nigų užteksią net ir gražiems 
drabužiams ir brangenybėms. 
Anna vėl žydi šypsena, vėl my
li ir atgauna savo gyvenimišką
ją pusiausvyrą. Nes ji gi visada 
mylėdavo už pinigus ir brange
nybes bei maistą, puikų, sotų, 
Įvairų maistą* Anna — tikra . kalbėjime telefonų su savo mei- 
vokietė ir tikra moteris.

WERNER KIEMPERER vaidina 
Eichmanną.

NURSING HOME

C0LLEGE NURSING HOME 
NO STEPS ! !

Sptvious Wat<>rfront T^rraces 
Ovrrlooking Long Island Sound 

One Lf-vH Ranch Hom- - 15 Minutes 
from Manhattan - Cumplrtely Fireproof
• Non S-itarian • Rocrvational Tti«-rapy
• Indiridual Diets • 34 Hour Nursing 
Service • Audio-visual Pati*nt to Nurs*

Physioth*rapy Facilities on Premisos
INDEPENDENCE 1-5000

Licensed by New York City

Dept. of Hospital.
119-15 27th. Avenue Flushing N.Y.

RŪTA KILMONYTĖ vaidina Anną Kemp.

lužiu Anna ir koketuojanti, ir 
pikta dėl apvylimo, ir skaudžiai 
prislėgta.

Tą jausmų mišinį Rūta Lee 
puikiai perduoda. Ašaros jai 
rieda per veidus, ir juokiasi, 
veidas skausmingas ir dar ne
atsisakęs žaismo, kaip pridera 
meilužei.

DETROIT, MICH.

Šv. Antano parapijoje pra
eitą savaitę buvo misijos, ku
rias vedė Tėv. Andrius Nau
džiūnas, MIC. iš Chicagos.

Kun. V. Krisčiūnevičius su 
savo Lietuvos pašto ženklų rin
kiniu dalyvavo filatelistų paro
doje ir laimėjo sidabrini meda
lį-

Balfo vakaras bus balandžio 
8, šeštadieni. Dramos mėgėjų 
sambūris, vadovaujamas Z Mik
šienės, vaidins komediją “Rau
donas vynas”.

LRKSA deimantinio jubilė- 
jaus minėjimas numatomas su
rengti rudenį. Ruošimo komite
tą sudaro: pirm. O. Valatkienė, 
L. Heiningas ir VI. Bublys.

TO PLACE,

YOUR AD

Vienas bendradarbiavimo lapas užverstas CANCEL OR CHANGE

LINKSMŲ VELYKŲ

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

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

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union- Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232
oio:o:o:q

Rūta Lee nėra kurtizanės ti- 
po moteris. Priešingai, kukii ir S 
švelnaus grožio. Gal užtat jai ; 
sunkiai vyko pirmoji scena res- > 
tarane. Bet pabaigoje ji pasi- : 
rodė labai stipria aktore, kai < 
nugalėjo savo prigimtį ir Anną < 
Kemp atvaizdavo, kokia ji tik- ! 
rai tūrėjo būti.

Šiuo filmu, kaip ir keliais 
ankstyvesniais, taip pat keliais 
šimtais televizijos vaidmenų 
Rūta Lee - Kilmonytė įrodė sa
vo vaidybinį talentą. Bereikia 
jai tiktai geros sėkmės, kad už
koptų į pačias filmų viršūnes. 
Visi lietuviai to jai širdingai 
linki. <?>

RESTAURANT

SHANTUNG RESTAURANT MING'S 
Serving

. Chinese and American Food 
Tray Our Exotic House Special 

12 Course Dinner For 2 
Banąuet Style

Cocktail Lounge — Private Parties 
Special Consideration to Religious 

Groups
44 GREAT NECK ROAD 

GREAT NECK. L. 1. 
H U 7-6070

KORTU SHORE STEAK HOUSE
' Famious For Steaks” 

Ala Ca:te Only 
Coctail Lounge — 

YOUR HOST X CHIFE 
HERMAN X LUISE 

Closed Tuesday 
Special Considaration to Religious 

Groups
611 NORTHEN BLvd 

Great Neck. L. t. H U 2-3133

VVOLKERTS HALL

&

WEST HILL
Henry W. Lloyd. M.D. Director 

Senile and Chronic Patients 
Id^al for the Care of Elderly People 

ApproKimately 10 Acres
Statfed by Over 100 N urses 

Supervised Recreation Facilities

Licensed by New York City

Dept. of Hospital. 
For Information Call

K1 9-8440
Fieldstone Rd. & W. 25 3nd. St.

N. Y. 71. N. Y.
-------- ---- ------ -- ■■■ ■■————

NURSES Registered

and Licensed Practicals

75 Eed General, Fully Accredited 
Hospital Located Approximatly 40 

Milės North of Albany in a VVinter 
a. Summer Recreation Area. there

are many people of Lithuanian 
descent here

Write: Director of Nurses

Mary Me Clellan Hospital

Cambridge, New York

(atkelta iš 2 psl.)

Pažymėtinas betgi faktas, 
kad šitaip apibūdinti žmonės 
visi yra ar buvo Darbo žurna
lo bendradarbiai, įskaitant ir 
pati redaktorių. Jie, kaip Nau
jienos rašė, nėra socialistinės 
organizacijos nariai, tačiau jie 
susitelkė socialistinės Lietuvių 
Darbininkų Draugijos leidžia
mame laikraštyje. Darbininkas, 
paskelbęs to redaktoriaus J. 
Kiznio ankstesnių pasisakymų 
analizę, buvo padaręs išvadą, 
kad jo galvojimas anuose pasi
sakymuose yra artimesnis ko
munistam nei senosios kartos 
lietuvių socialistam J. Stilsono 
tipo. Tokis redaktoriaus galvo
jimas ir atvėrė Darbo pusla
pius idėjom, kurias laikraščio 
leidėjai paskui įvertino kaip 
“Komunistų propagandą”, “bol
ševikų argumentus”, kaip “su
niekinančias visa tai, dėl ko

bininkas tada su pasitenkinimu 
buvo pažymėjęs, kad socialisti
nė srovė užkirto kelią komu
nistinei infiltracijai pro Darbo 
žurnalo skiltis. Užkirto, nes 
“žurnalas leidžiamas ne kailia- 
mainiams gaminti”. To aštraus 
pasakymo prasmė tinka ir visai 
kitai spaudai, kuri nori tarnauti 
laisvos Lietuvos reikalui. Ji ne
gali virsti atvira rinka, kurioje 
būtų dalinamas nuodas Lietu
vai.

Call LO 3-7291

SUMMER RESORTS

R O C K V I E W HOUSE
U.S. Highway (Near Port Jervis) a 206, Montague, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis - Golf • Swimming . dan- 
cina - Excellent food. Write for 
brochure "L" or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague

CONVALESC. HOMES

OVERLOOK RĘST HOME

Communion Breakfast - Ali Cocial 
Business functivns 

accommodating 20 — 500 
3 Private Rooms

33 - 11 27th St. Long Island City. L. I.
Reasonable Prices ST 4-4596

The Country Club Restaurant
318 Lake Ville Road

Great Nack L. I. J
FEATURING

Country Club Dinning at Comfactable 
Prices Lancheon — Dinner & Coektails 

Private Parties Accommodated 
. Special Consideration given 

Religious groups 
Call David Husclile For 

ACCOMODATIONS
HU 7-7800

to

į S A U L Ė
į: K R Y Ž I U O S E
Įį LEONARDO Jį
« ANDRIEKAUS, O.F.M.,

religinių patriotinių eilė- i j' 
p' raščių knyga, 208 ps!., įh

iliustruota dail. T.Valiaus. ' |
L Graži poezija, gražiai iš- U 
* leista, verta įsigyti vi- fį 
i’į siems. Kaina 3.00 dol, | j

[■GARBĖ DIEVUI rj 
jį. Kun. Kaz. Senkaus, senos H 
$ ir naujos giesmės su mal- I j 
;j’ domis. Iš’eido Tėvai Sale- i! 
į į ziečiai Italijoje-Visos gies- ■ į 
jįi mės su gaidomis, mažo !|| 
įįi formato, 350 puslapių. Ilį 
4 Vienintelis lietuviškas * 
’ giesmynas tinkąs bsžny- ’Į 
t; čioje ir namuose.
Į i Kaitra 3.00 doL
' į Gaunamos Darbininko įį

administracijoje, n
iį 910 Wmoai(hby Avenue |

Brooktyu 21, N. Y.

ir naujos giesmės su mal- I j

Su tuo atsiribojimu galima 
būtų baigti vieną daug prirašy
tą lapą apie “bendradarbiavi
mą”, kuris buvo apgaubtas 
miglom. Tačiau tos miglos da
bar krinta. Iš Darbo žurnalo pa
šalintos idėjos ieško kitur vie
tos. Ar jos ras naujai suma
nytame žurnale, pamatysim. Ta
čiau jau pažymėtinas faktas, 
kad vieni iš paskelbtų iniciato
rių, traukiasi, paaiškėjus, kad 
užkulisiuose esama ir svetimos 
valstybės pareigūnų. Kita dalis 
iniciatorių jau nuėjo tiesiai į 
komunistinę Laisvę. Tai ir ge
rai. Aiškumas buvo reikalingas. 
Jis padarė tai, kad komunisti- 

kai, komunistų partijos ar jos n®s idėjos, išstumtos iš sveti- 
padaliniu nariai. Bolševikai la- mos gūžtos, grįžo ten, kur jos 
biau mėgsta, kad jų idėjas tiesiogiai priklauso ir visuome- 
skelbtų nebolševikai, kad jas nės daugiau nebeklaidina, 
skelbtų “neutralieji“, ‘liberalai’.
ar net ‘katalikai’. Jiem patinka 
labiau, kai jų idėjas skelbia ne 
partijos organai, bet kai jos 
infiltruojamos į “buržuazinę”, 
“reakcinę”, “pažangą” spaudą. 
Jie dėl to mėgsta taip savo idė
jas pridengti gražiai atrodan
čiom miglom. Jei taip bolševi
kai daro Amerikos visuomenė
je, kodėl jie turi daryti išim
ti lietuvių visuomenei. Ir šiuo 
atveju jų idėjos laikinę prie
glaudą buvo radę Darbo žurna
le.

Tai nėra malonus dalykas ne 
tik socialistam. Malonus* betgi 
dalykas, kad leidėjai operacijos 
keliu kai kuriuos asmenis nuo 
žurnalo atskėlė ir atribojo. Dar-

Maple & Lakeview Avė. Andover, 
N.J. ELDERLY A INFIRM 50 mi. 
N.Y.C. Nursing care, Tray Service. 
$35 & $45. Home atmosphere; Cath- 
oHcs welcome. Call State 6-5311 N J

BUILDERS

WILLIAM RUECKS
N'ew Hyde Park JNN 

Famious for VVedding Receptions 
Banquets — Club Dinners — Parties 

Showers — Large & Small Private 
Dinning Rooms - Čonmunion Ereakfests 

Lunch & Dinner Servened Daily 
214 Jericho Turnpike 

New Hyde Park. L. I.

% f

kovojo ir tebekovoja visa 
tuvių tauta”.

Nei šitas Darbo leidėjų 
reiškimas, nei Darbininko
žvalga nesakė, kad tie, kurie 
tas idėjas skelbė, yra bolševi-

EAST COAST ATT f C & Basement 
Co., Ine. — Specializing in finished 
basements — 4 beautiful showrooms 
in New York area with full sze 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. "L”. Mineola. 214 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-4330: North Linden- 
hurst, Albany Avė. off Rt. 109, Tel. 
TUmer 4-3075.

EMPL ANGENCIES
pa-
ap-

VILLE ELENA ITALIAN 
RESTAURANT

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge

Facilities For Small Parties 
Orders To Take Out 

Special Consideration Given
To Religious Groups 

Closed Mondays
New Hyde Park, 1635 Hillside avė. 

PRimrose 5-9806

S U N s E T 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
5124 5th Avenue 

JRJIMAS It 52 GATVES 
Aukštai apmokamos tarnybos. Visokių 

rūžių naminiai patarnavimai 
Brooklyn — N»w York Long Island 

OLGA OLSEN 
GE 9-6505 — GE 9-6506

HOTELS

FLANDERS
. St. James Plane — Atlantic City — N.Y. 

500 Fee-t From St. Nicholas Church 
Ooening on Mareli 25th 

WELCOME MEMBERS 
National Catholtc Edūeational ASSN. 

60 Tears of Good Innkeeping 
Ysabelle ją Arthur — Ton — Innkeeper»

ORCHESTRAS

LOU ANTHONY 

His Trumpet and Orchestra
- - Mušte for every occasion —

Specials for Proms 
Phone or write: Lou Anthony 

?11-19 48TH Avė., Bayside, N. 
HA 8-0012

DISPLAY

AMPAX ALUMINIUM SALES CO.

Aliuminiįo Alena gpeciallrtai
Langai prw-a audrą, turėklai, durys 
gyvenamiem namam, ištaigom. preky
boj" jmonAm. tvoms ir .arteliai, 
įstaiga veikla 24 vai., žemos kalno., 
lengvas ižstmok^jimo salygus be banko 
trojtem metam be procentu. Kalbama

Įsteigta L889 %

FALKIRK HOSPITAL
CENTRAL VALIETY, N. Y.

Telephon: Highland Milte, N. Y.

W Abash 8-2256
® Cla yra jums geriausia vieta, pačioje pietinio New Yorko valstybės ® 
5 Širdyje. Individuali priežiūra pacientams, ypaC turintiems aštrių 2 I chroniškų sveikatos problemų.

Dvi mylios į šiaurę nuo Harriman. išvažiavimas #16 iš New York * 
Thnnvay. 50 mylių nuo New Yorko miesto. g
Narys N.A.P.P.H. Gera! Įvertinta Board of American Association * 
centrinės inspekcijos įstaigos. Taip pat priklauso Joint Commission § 
on Accreditatlon of Hospitals. ®

T. W. Neumann jun.
Direktor

Corelia B. Wilbur 
* Rltnischc Leiterin

1

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL E8TATE -Insurance

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

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. TeL VIrginia 6-9518

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

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-Q349

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

NAUDOKITfiS PROGA! g
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radra bei stereo HI-FI * 
aparatams - ®
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI ®

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

kvalifikuoto techniko
rrnrhn vs,!and««- kasdien iki 7 m»l. v»k.: penkta d. iki 9 vai. vak.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevrood)

Tel EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietos. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina- t 
momls kainomis.



LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ1

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

Skyrių veda JONYNĄ šISIENfi

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į -—

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIU PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimai vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

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

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

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

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

(wholesale) kainor^is.

K & K FABRICS
1158 East lersey Street Eliza

Telefonas: ELizabeth 4-1711

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

OSJCSŲAK
IMPORTUOTOS ir VIETINES

»l. IIK’l 3*.. <

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

Grumman Air Cnft gal ir 
turi gerus lėktuvus, bet gerų 
futbolininkų tai ne. Paeitą 
sekmadienį mūsų futbolininkai 
taurės varžybose prieš šių vi
dutinišką rezervinės lygio ko
mandą vargo neturėjo. LAK 
žaidė sekančios sudužęs: Jan
kauskas; Vaitkevičius, Remėra;
Stanaitis, Kulys, Mizara; Ra- 
foss, Broner, Klivečka, OTIara,

Mat*. .Chmfz^ kasmetinės 
rungtynės įvyks balandžio 9 
d. New London, Conn. YWCA 
rūmuose. Rungtynių pradžia 2: 
30 popiet. Massachusetto ko
mandos sudarymu rūpinasi ko
mandos kapitonas Richaid Tir-

HOLY LIGHT

naičiui, kuris veik vienas val
dė visą aikštės vidurį. Dešinio
ji puolimo pusė ir vėl silpno
ka. Įvarčių seriją pradeda Bro- 
ner. Toliau Stanaitis, vėjui pa
dedant, pataiko batutos smūgį

Velykų Švenčių proga sveikina

MATTHEW P. BALUS

LAIDOJIMO NAMAI

Veda K. Merkis

Chicagos miesto p-bės įvyks 
balandžio 8, 9, 15, 16 d.d. Pra
eitų p-bių laimėtojas Povilas 
Tautvaišas dalyvaus šiose p-bė- 
se, gindamas turimą Chicagos 
meisterio vardą. Tautvaišas yra

AT .BERT J. BALTON, Licensed Manager

660 Grand Street

STagg 2-5043

Brooklyn 11, N. Y.

gražiu įvarčiu. Antrame kėliny
je ir prieš vėją mūsų įvarčius 
kerta O’Hara, Rafoss. Klivečka 
išleidžia kelias progas ir Gru
žas, tą dieną jau žaidęs antrą
sias rungtynęs, pasiekia dar 
dvejetą įvarčių. Puolime veik
lus šį kartą O’Hara su gerai 
kovojančiu Gružu. Kulys vidų- laimėjęs Chicagos miesto p-bes 
rio saugo vietoje vėl rainus ir 
užtikrintas. Pavojų mūsų var
tams sukeldavo tiktai Vaitke
vičius.

Rezervinė taurės rungtynes 
prieš BW Goettschee stojo vos 
devyniese. Pirmą kėlinį dar 
mūsų rezervistai laikėsi. Antra
me kėlinyje daugiau krėtė juo
kus, negu žaidė, taip kad likę 
aikštėje septyniese ir gavo 7:0.

Jauniai pralaimėjo Kollsman- 
0:2.

šeštadienį pirmenybių rung
tynėse mažučiai supliekė Ein- 
trachtą net 7:1. Jaunučiai tu
rėjo nusileisti tam pačiam Ein- 
trachtui 0:8.

Žiauri šių metų žiema, ištę- 
susi pirmenybių tvarkaraštį, ne 
duoda mūsų futbolininkams ra
miai* švęsti Velykų švenčių. Šį 
sekmadienį pirmoji ir rezervinė 
žaidžia pirmenybių rungtynes 
prieš latvius Clancys Field, 
Collegė Point, L. L Pirmosios 
pradeda lygiai 2 vai., o rezer-

penkis kartus. Linkėsime mūsų 
Povilui geros sėkmės!

vinės 12 vai. Pirmame rate 
prieš tuos pačius latvius pir
moji komanda laimėjo 7:3, o 
rezervinė 2:0.

Krepšį rankai pusiaubaigmėie

Sį ketvirtadienį, balandžio 6, 
LAK krepšinio komanda 8:30 
vai. vak. E.D.YMCA lygos play- 
offs (baigminiuose žaidimuose) 
žaidžia pusiaubaigmės rungty
nes. Laimėję šias rungtynes, 
mūsiškiai gautų teisę kitą sa
vaitę žaisti dėl lygos nugalėto
jo

rell, Connecticut — dr. Joseph < 
Platz. Massa. komanda, K Mer- ; 
kio vadovybėj, laimėjo tris kart ' 
iš eilės prieš Connecticut — 1 
1958-1960.

N. Yorko lietuviai inžinieriai 
gražiai remia šachmatų veiklą, 
skirdami mūsų varžybom dova
nas — taures. Iki šiol jie yra 
paskyrę 3 vienkartines ir 1 
pereinamą dovaną. Jas laimė
jo: 1955 m. Lietuvių žaidynė
se New Yorke — Kazys Mer
kis; 1957 Bostone, Rytų apy
gardos p-bėse — K Merkis; 
1958 N. Yorke Rytų apyg. ko
mandinėse p-bėse — So. Bos
tono SK; 1960 N. Yorke, Lie
tuvių žaidynėse*— So. Bostono 
SK ir 1961 Bostone — Rytų 
apyg. p-bėse — So. Bostono S 
K. Visose minėtose komandinė
se rungtynėse Bostono SK į- 
veikė Brooklyno LAK

Pereinamoji N. Y. inžinierių 
taurė, skirta Rytų apygardos 
p-bėms, reikalinga dar vieno 
laimėjimo, kad liktų visiškai 
So. Bostono klubo žinioj.

šachmatų staliukas yra do
vanų sąraše balandžio 9 d. į- 
vykstančiame So. Bostono L. 
PI). patalpose, LDD bankete.•

Mar dėl Plata (Argentina) 
tarp, turnyre po 8 ratų į pir
mūnus iškopė JAV atstovas Ro- 
bert Byrne, priešaky M. Naj- 
dorfo (Argentina) ir M. Filipo 
(Čekoslovakija).

Maskvoje, revanšo matčas pa
saulio pirmenybėms po 5 ratų 
rodė M. Botvinniką turintį 3 
ir M. Tali — 2 tš. Bus su
žaistos 24 partijos.

Nuoširdžiausi sveikinimai VELYKŲ ŠVENTĖSE

visiems mano prieteliams

PAUL J. KYRIUS

368 Hooper Street Brooklyn 11, N. Y.

Phone EVergreen 4-8859 - 7281 

HAPPY

LASKAS

Established 1889

EASTER
Flowers for Every Occasion

FLOWERS
270 Broadway Brooklyn 11, N. Y.

Branch: LONG BEACH, L. I.

Linksmų Velykų Švenčių linki

Kada moterys 
darbingiausius?
Amerikos darbo departamen

to žiniom, labiausiai patikimos 
darbe moterys yra po 35 metų 
amžiaus. Geriausi metai esą 45- 
55.

darbovietę nei vyrai. Moterys 
nepakenčia kritikos savo dar
bui, nes ją priima kaip kriti-

vardo. Atletas



M W metų, buvęs seimo narys. Ūki- . 
ninku S-gos atstovas, Centrinio

■ ® H# ūkininkų banko direktorius, šir-
dimi mirė kovo 28 savo Imte

Kun. V. Dabufis pereitą sa- Brooklyne. Pašarvotas Garšvos 
vaitgalį buvo kvykęs į Detroi- laidojuno įstaigoj. Laidojamas 
tą dalyvauti Dainavos jaunimo' iš Angelų Karalienes bažnyčios.

Į laidotuves atvyksta sūnus 
kun. Kęstutis, jėzuitas, ir kiti 
du sūnūs iš Chicagos. Vdionis 
buvo VHko pirm. Antano Tri
mako brolis.

Moterę Vienybės pavasari
nis balius bus balandžio 8, 
Kolumbo vyčių salėje, 616 Ja- 
maica Avė., Brooklyne. Pirmą 
kartą su savo dainavimu pasi
rodys Aldona Andriušytė (jos 

tėvai turi Haven Realty). Senų 
lietuviškų dainų padainuos bro
liai Jonas, Bolis, Edvardas ir

ŽINIOS.

stovyklos direktorių tarybos 
posėdyje. Pereitos vasaros Dai
navos JS rėmėjų suvažiavimo 
įgaliota direktorių taryba nu
tarė statyti seselių.rezidenciją, 
koplyčią ir administracijai pa
statą. Tais pačiais reikalais kun. j 
Dabušis buvo nuvykęs į Put- 
nam, Conn., pasitarti su švč. , 
M. M. Nekalto Prasidėjimo se- j 
serims.

LB naujai Jackson Heights 1 
apylinkei organizuoti, kovo 29 1 
pirm. J. Šlepečio bute buvo 1 
sukviestas pasitarimas. Yra ga-, seserys Julijona Kowark ir Ona 
limybių šios apylinkės lietu
vius suburti į organizuotą veik
lą.

Velykę sekmadienį . visose 
Brooklyno vyskupijos bažnyčio
se bus daroma speciali rinklia
va vyskupijos išlaikomoms naš
laičių įstaigoms paremti. Tikin
tieji prašomi dosniai aukoti.

Sodaliečiy šokiai ruošiami 
Velykų sekmadienį Apreiškimo 
parapijos salėje 8:30 vai. vak.

Kun. St. Raila Kunigų Vie
nybės NY-NJ provincijos val
dybos patvirtintas ASS New 
Yorko skyriaus dvasios vadu.

/
Vytautas Maželis išvyksta il

gesniam laikui į Chicagą. Ten, 
Jaunimo Centro patalpose, ati
darys savo fotografijų parodą 
nuo Atvelykio.

Alma Mater — R. Spalio 
paskutinė trilogijos dalis, ku
rioje pavaizduota lietuviškos 
studentijos gyvenimas Nepri
klausomoj Lietuvoj, Respublika 
— St. Lauciaus satyrinė poe
ma. Antrasis Pasaulinis Karas 

turi savo rezidenziją- 8551 Fo- — A. Vaičeliūno, gaunama 
ręst Pakway, Woodhaven. N. Spaudos kioske, 280 Union 
Y. Avė., Brooklyn 11. N. Y.

švč. Sakramento adoraciją 
Didžiojo penktadienio naktį at
liks L. vyčiai nuo 11 iki 12 
vai., skautai nuo 12 iki 1 ir 
ateitininką! nuo 1 iki 2 vaL 
nakties.

Kunigy Vienybės New Yor
ko - New Jersey provincijos 
susirinkime kovo 23 T. Pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne 
paskaitą apie L. vyčių veiklą 
skaitė kun. V. Karalevičius. 
Prelegentas nušvietė dabartinę 
L. vyčių organizacinę padėtį ir 
artimiausius planus. Ypatingas 
dėmesys kreipiamas į jaunųjų 
vyčių organizavimą. Vyčiams 
ypatingai trūksta vadų, kurių 
jie laukia ir tikisi iš ateitinin
kų.

Didelis spaudos kioskas veiks 
Darbininko vakare, balandžio 
9 Webster salėje. Bus galima 
gauti ne tik seniau išėjusių 
knygų bei plokštelių, bet ir 
naujų leidinių: Alės Rūtos ro
manų, L Andriekaus ir H. Na- 
gio. poezijos ir kt.

Lietuvos vyčių Brooklyno 41 
ir Great Necko 109 kuopos šo
kiai bus balandžio 22 Kasmo- 
čiaus salėje, 89 Steamboat 
Road, Great Neck, N. Y. šo
kiams gros Niek Dzvonąr orkes 
tras.

Dr. Juozui ir Irenai Dičpi- 
nigaičiams kovo 21 gimė tre
čias sūnus Petras - Vytautas. 
Dr. J. Dičpinigaitis verčiasi 
privačia gydytojo praktika ir

IR MAN VELYKOS. Noutr. V. Maželio.

100-21 89 Avė

VYTAUTAS VEBELIONAS
Tax Counselor & Public Accountant 

praneša naują savo telefoną:
HI — 1-0799

Richmond Hill, N. Y.
Priėmimo valandos

6 vak.— 9 vak.
9 ryt.—4 vak.

TreČ. Ket Penk.

Bleming, iš Philadelphijos, ir 
Marija šalinskienė, iš Woodha- 
veno. Pavasario šokiams vado
vaus Ieva Mikolainienė.

Jurgaitienė Anastazija, gyve
nanti Lietuvoje, Gudelių kai
me, Skuodo rajone, paieško sa
vo sūnaus Jurgu&o Kosto, Juo
zo sūnaus. Atsiliepimą prašoma 
siųsti Darbininko redakcijai.

Kun. L. Jankus pereitą sa
vaitgalį šv. Andriejaus parap. 
bažnyčioje, Philadelphijoj, ve
dė ateitininkų suorganizuotas 
inteligentams rekolekcijas.

SVEIKI sulaukę šv. Velykų! Sis atvirukas gautas 
Šiemet ii Lietuvos.

Livonijos prijungimas prie lietuves
1961 kovo 25 Bostono Kultū

ros klube, tarptautiniame ins
titute, prof. S. Sužiedėlis skai
tė paskaitą 400 metų sukakčiai 
nuo Livonijos prijungimo prie 
Lietuvos paminėti. Rodos, to
lima praeitis, seniai užnešta lai
ko dulkių, bet sutraukė dau
giau kaip 70 klausytojų. Ir pro
fesorius tą praeitį parodė to
kią gyvą, tiesiog ranka pasie
kiamą, iškalbingai bylojančią 
šiandieninėje Lietuvos prie
spaudoje. Tiek anuometinis ca
ras Jonas žiaurusis, tiek mū
sų dienomis Stalinas veržėsi į 
Pabaltijį per tas pačiaš estų, 
latvių ir lietuvių žemes, kar
du ir ugnimi šluodamas sau 
kelią ir karu skelbdamiesi iš
vaduotojais, kuriuos liaudis su-

NAUJI SKAITYTOJAI
Darbininko vajų mūsų skai

tytojai nuoširdžiai remia. Gali
ma tikėtis, kad ir šiais metais 
gausime visus 500 naujų skai
tytojų. Šiomis dienomis Darbi
ninko administraciją pasiekė 
visa eilė naujų prenumerato
rių: K Grygelis, Cooksville, 
Ont., Canada, C. Daukantas, 
Cambridge, Mass.. J. Stepano- tikusi su džiaugsmu, nors tai 
vich, Lowell, Mass.; A Miški- ■ buvo išžudytų motinų ir iš- 
nis, Rochester, N. Y.; O. Vai- plėštomis širdimis kūdikių 
čaitienė, So. Boston, Mass., A džiaugsmas ... šių laikų Mask- 
Balkevičius, Brooklyn, N. Y.; 
V. Butkvs. Great Neck, N. Y.;

J.,

lų, Chodkevičių, Pacų vaidme
nį ginant Lietuvą nuo priešų 
ir “draugų”^ lenkų, siekiančių 
pasisavinti mūsų laimėjimus, 
kuriuos svetimieji istorikai iš 
tendencijos ar neapdairumo 
priskiria lenkams.

Klausytojai paskaitininkui la
bai dėkingi už tokią rimtą, bet 
kartu taip meniškai pateiktą 
paskaitą.

Susirinkimo pradžioje buvo 
pagerbtas neseniai miręs isto
rikas A. Šapoka.

Pastebėtina, kad į susirinki
mą atsilankė visi buvusieji klu
bo pirmininkai (be Kalifornijo
je gyvenančio B. Brazdžionio) 
ir nemaža studentų.

StucL ateitininkę draugovės 
susirinkimas buvo kovo 19. 
Kalbėta apie šeimos principus 
ir mišrias šeimas. Aloyzas Mu- 
činskas referavo, kaip sociali
niai mokslai žiūri į mišrias šei
mas, Silvija Kriščiukaitytė, ko- 
referentė, iškėlė, kodėl kyla 

' konfliktai mišriose šeimose. 
Diskusijose pasisakyta, kad tau
tos ateitis yra šeimos rankoise. 
Draugovė kovo 25 surengė su
sirinkimą moksleiviams ir su
pažindino su Bostono- kolegijo
mis. Per Atvelykį, balandžio 9, 
rengia šokius.

Bostono tautiniu šokię sam
būris ir šiemet pakviestas at
stovauti Amerikos lietuvius 
tarptautiniame festivalyje, ku
ris įvyks gegužės 17-20 dieno
mis Washingtone, D. C. Kelio
nės lėšoms sutelkti gegužės 7 
d. 6 v. lietuvių piliečių/klubo 
naujoje salėje (368 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.) rengiamas 
pokylis. Programoje: solistė St. 
Daugėlienė, balerina Loreta, 
suomių ir lietuvių tautiniai šo
kiai. šokiam gros Smito orkes
tras. Veiks bufetas.

Lionė Juodytė balandžio 23 
koncertuoja So. Bostono aukš
tesniosios mokyklos salėje. 
Koncertą rengia Amerikos St. 
Dariaus legijono postas lietu
vių radijo valandos naudai. 
Pradžia 2 v. p.p.

Ieškomas Jonas KlučinsUas 
iš Papečių kaimo, Lazdijų apy
linkės. Atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs; O. Gudinąs, 100 4Seymour 
St., New Britain, Conn.

Balandžio 9

WEBSTER HALL 
119 E. 111 h Street

Programoje: 
Solistai —- 
STASYS BARAS 
M. KRIPKAUSKIENĖ

Muz. A. MROZINSKAS
šokiam groja 

JOE THOMAS orkestras

Pradžia 5 vai. popiet

Bilietai gaunami:
Ginkų krautuvėje, Liet, pilie
čių klube, Jokūbaičio gėrimų 
krautuvėje, Lisauskų krautu
vėje, J. Andriulio įstaigoje, 
pas Jalinskus, J. Pašukonį, J. 
Gerdvilienę, Sandanavičienę, 
E. Kašetienę, O. Sijevičienę, 
O. Panetauskienę, William J. 
Drake įstaigoje, P. Urbonavi
čienę, Albert F. Peters ap- 
draudos įstaigoje, Darbininko 
administracijoje. Bilietų kai
nos: $3.00, $2.50; Balkone — 
$2.00; studentam ir atėjusiem 
į šokius — $2.00.

Maloniai visus kviečiame

T. T. Pranciškonai

tį, užsakydamas dovanų J. ir
M. Stravinskams, So. Jamespor
N. Y.; William Węygant, Hol- 
lis, N. Y., užsakė E. Petros- 
kienei, Plains, Pa. E. Ribokie- 
nė iš Omaha, Nebr., prisiuntė 
net 6 naujų skaitytojų pre-

■ vos valdovai falsifikuoja praei
tį dabarties politiniams tiks
lams. O mus didieji savosios is
torijos posūkiai moko mažųjų 
tautų vienybės, ištvermės ne 
tik kare, bet ir taikoje ... 
(Mes niekad neišnaudojam lai
mėtų kovų rezultatų). Kalbėto
jas išryškino didžiūnų Radvi-

tilius, J. Labrancas, Rev. Mas- 
tickis, L. Natkus ir T. M. (do
vana Vokietijoje).

Darbininko administracija vi
sus -naujus skaitytojus nuošir
džiai sveikina; užsakytojams, 
ypač E. Ribokienei, labai dėko
ja ir kreipiasi į kitus Darbinin
ko skaitytojus prašydama pa
sekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

Ieškomi Liukenskai, Juozas 
ir Barbora, ir duktė Mikasė 
Liukenskaitė, iš Laivelio kai
mo, Apytolaukio parapijos, at
vykę 1910 Į Worcester, Mass. 
Prašomi atsiliepti jie patys ar 
jų vaikai, arba kas žino apie 

juos, ar jie gyvi, ar mirę. Ieš
ko iš to paties kaimo Elizabeth 
Staniuliukė - Rogers, gyv. R. 
F. D. 4, Bos 264, Amsterdam,.

Sirusų šeimą, skaudžiai liūdinčią dėl mylimos
- močiutės

Onos Nakutienes
les, giliai užjaučia

Kun. Dr. ST. VALIUŠAITIS

SV. VELYKŲ EVergreen 8-4508; 8-4627

S&M MAISTAS
QUALTTY MEAT MARKET 
Specialiai paruoštos mėsos

Priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams 
We Take Ali Orders for WEDDINGS and PARTIES 

CHARLES SHHCANSKAS ir CHARLES MITCHELL. savininkai 
145 Grand St., 483 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y.

!! KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, rėmėjus.

bičiulius, draugus ir bendradarbius

Jokūbas J. Stukas

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktike

144 Kent St, Brooklyn 22, N. T. 
(TND G<J Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.; šeštadieniai 1012 diena-

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

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YpRK, N .Y.

VVILUAM J. DRAKE

LIONE JUODYTE balandžio 23 koncertuoja Bostone.

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė. 
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Niekad nenustokite vilties !
Kas nors juk gali jums padėti. Mano tikslas — padėti žmonėms 

atgauti sveikatą NATŪRALIU BŪDU 
DAUGELYJE ATVEJŲ

TIKTAI KELI APSILANKYMAI
MANO PRAKTIKOJE BUVO 
SPRENDŽIAMAS POSŪKIS 
LIGONIO GYVENIME IR 
ATIDARĖ JAM KELIĄ | 
SVEIKATĄ.

Šimtus padėkos laiškų labai patenkintų pacientų, kurių kiekviena*, 
kurta tuo. domisi, gali mano ofice pamatyti.

Dr. J. MILLER, D.CPh.C
790 Broad SL, kampas Market St. (Kinney Bldg.) New»rk, N. J.

Priėmimo valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 
penktadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 p.p.

Iš New Yorko galima pasiekti: su Hudson Tube iš Cortland St. iki 
pagrindinės Newarko stoties per 20 min., ii 34 St. (Hudson Tubesl 
per 30 min.; tada 4 blokai Market gatve, Nevrark. NJ., iki Broad St.

Prašau telefonu pranešti prieš atvykimą — Mltehell 2-0773

(BIELIAUSKAS)
FUNERALHOME

M. P. BALLAS — Dfrectorhis 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

TH. VTrgtaia 7-4499

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-92 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fomrt Parlnray StaMoa)

WOODHAVeN. N. Y.

Suteiktam garbingas latdotuves 
Kopl.včk» nemokamai vtaoae 
miesto dalyse; veikia ventiUacija


