
diplomatinį “antausį”. Apie tai 
informuoja Washingtono laik
raštis The Evening Star kovo

atsisakymą neturi ko sakyti. 
Atstovas Anatoly F. Dobrynin 
numatytas kalbėti šios dienos 
iškilmėse-

Informacinė medžiaga, pa
skelbta ryšiam su paroda, sa
ko, kad joje yra darbai vaikų 
iš “visų 15 tautinių Sovietų so
cialistinių respublikų” ir tarp 
jų sumini Lietuvos SSR, Esti
jos SSR ir Latvijos SSR.

USIA direktorius Edward R. 
Murrow atsisakė dalyvauti kaip 
Jungtinių Valstybių atstovas 
formaliame Sovietų vaikų me
no parodos apžiūrėjime, kadan
gi ji vaizdavo Baltijos respub-

Sovietai, neišgavę iš Ameri
kos de jure pripažinimo Sovie
tu invazijos į Baltijos valsty
bes padariniam, stengiasi išgau
ti bent de facto pripažinimą. 
Tačiau ir tam Amerika pasi
priešina.

Šiom dienom Sovietai norėjo 
to pasiekti sovietine vaikų me
no paroda Washingtone- Bet ir 
čia gavo pakartotinai Amerikos

Amerikos atstovas atsisakė dalyvauti sovietinėje parodoje, kur Baltijos valstybes 
rodomos kaip Soviety Sąjungos socialistinės respublikos

E0WARD R. MURROW, USIA 
direktorius.

“Valstybės departamentas ir 
USIA apgailestauja tokią įvy
kių eigą, bet tebetiki, kad pa
rodų mainai prisideda prie 
dviejų kraštų mainų progra
mos siekimo, būtent, prie sie
kimo supažindinti Jungtinių 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
gyventojus su vieni kitų gyve
nimu, institucijom ir idealais”, 
sakė USIA.

likas kaip Sovietų Sąjungos da
lis- ...

Paroda, būdama kultūrinių

> t • — - ____

1 H fll 1 AMERIKOJE TIK 1 Iš 5 YRA SVEIKAS
Gydytojų išvados apie psichinius sutrikimus tarp 

New Yorko gyventojų tinką visai Amerikai
New Yorko penki gydytojai 

nuo 1953 per 8 metus rinko 
žinias apie psichinę sveikatą 
New Yorke. Ištyrė 1600 asme
nų, kuriem davė klausimus:

— Ar tamsta turi galvos 
skausmų? Ar turi apetitą? Ar 
nekankina nemiga? Ar rankos 
visada prakaituoja? Ar geri 
perdaug? Rūkai perdaug? Val
gai perdaug? Ar pasitaiko at
minties sutrikimų? Ar dažnai 
jauties vienišas? Baiminiesi? 
Rūpiniesi? Ką veikė tamstos tė
vas, kai tamstai buvo 18 metų? 
Koks tamstos išsimokslinimas? 
Kokio tamsta tikėjimo?

Iš atsakymų darė išvadas apie 
visiškai sveikų, su švelniais, 
stipresniais, stipriais nesveika
tos reiškiniais skaičių ir ieš
kojo prežasčių- Išvadas paskel
bė dabar išėjusioje knygoje 
“Mental Health in the Metro
polis”. Tarp išvadų randam to
kių:

— Kiek svaiky: Tik vienas 
iš penkių yra visiškai sveikas. 
Vienas iš keturių yra tiek su
trikęs, kad jam sunku socia
liai bendrauti.

Juo menkesnis ekonominis ir 
socialinis lygis, juo daugiau ga
limybių psichiškai sunegaluoji. 
Aukščiausiose klasėse maždaug 
vienas iš trijų yra visai svei
kas- Žemiausiose — vienas iš 
dvidešimt sveikas, o apie pusę 
stipriai sunegalavusių.

Pastebima, kad per paskuti
nius 50 metų psichiškai sutri
kusių skaičius mažėja, gerėjant 
ūkinėm gyvenimo sąlygom-

— Ar amžius atsiliepia: Ne
sveikata eina su amžium. Dvi
dešimt metų amžiuje vienas iš 
keturių neturi jokių sutrikimo 
ženklų- Penkiasdešimt met. am
žiuje tik vienas iš septynių vi
sai sveikas. Ypačiai sutrikimai 
auga po 40 metų ir apsistoja 
apie penkiasdešimtuosius. Pen-

ATOMAI IR KRIKŠČIONIŲ MOKSLAS SPROCDINKIM ATOMUS, BET VISTIEK DERĖKIMES
kiasdešimt metų amžiuje ap
skritai yra dvigubai daugiau su
trikusių nei dvidešimt metų am-

Šveicarai atmetė atomų draudimą
Šveicarijoje balandžio 1 bu

vo referendumas. Kairiosios 
partijos norėjo įrašyti į konsti
tuciją, kad Šveicarija atsisako 
nuo atominių ginklų. Tačiau 
tautos balsavimas siūlymą at
metė maždaug 2:1 balsų santy
kiu (Moterys Šveicarijoje ne
turi balso).

Akcijoje dėl atominių ginklų 
buvo atsiliepę ir bažnyčių at
stovai- Lausannos, Ženevos ir 
Fribourgo vyskupas Francois 
Charriere viešai Įspėjo, kad yra 
piktnaudojamas Bažnyčios var
das aiškinant nusistatymą dėl

atominių ginklų. Jis įspėjo, kad 
' krikščioniškoji doktrina pa
smerkia agresinius karus ir vi
sa. kas veda į tai bei grasina 
visos tautos sunaikinimu. Bet 
yra pavojingas nesusipratimas 
reikalauti iš Šveicarijos, kad ji 
aklai ir vienašališkai atsisakytų 
nuo priemonių, kuriom ji gali 
pasipriešinti agresijai. Yra dėl 
to perdėta smerkti atominių 
ginklų vartojimą* kariniam tiks
lam kaip nepateisinamą blogį. 
Niekas negali krikščioniškų 
principų vardu drausti tautai 
vartoti apsigynimo priemones, 
kurios * nėra iš asinės blogos-

mainų dalis, yra numatyta ati
daryti pirmadienį Wheaton Pla- 
za ir truks iki balandžio 25. 
Pakviesta į apžiūrėjimą 700 sve
čių šiandien (kovo 30) 6 v. v.

Jungtinių Valstybių informa
cijos pareiškimas pažymėjo, 
kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė "nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos smurtu Įvykdytoj Bal
tijos valstybių aneksijos".

Sakoma, kad valstybės depar
tamentas anksčiau buvo pain
formavęs Sovietų atstovybę, jog 
laiko netinkamu dalyku paro
dai medžiagą, kuri rodytų Bal
tijos valstybes kaip Sovietų Są/ 
jungos dalį.

"Kadangi jos vis dėlto taip

DĖL TARPTAUTINĖS KONTROLĖS
BERLYNUI savo kariuomenes iš 

Berlyno atitrauktų.
Ženevoje diplomatai susigy- Amerikos diplomatų

vakarę

sluoks- 
veno su mintimi, kad balan- niuose pasakoma, kad tokios 
džio mėn. ir Amerika ir Sovie
tai tęs toliau atominius bandy
mus. Stengiasi sudaryti ir opi
niją, kad tie bandymai ne 
trukdys derybom dėl nusigink
lavimo.

Amerikoje norima palaikyti 
optimizmą ir dėl Berlyno. Su
darinėjama opinija, kad Sovie
tai nori derybų dėl Berlyno ir 
sutinka su siūlymu, kurį per
nai buvo paskelbęs preziden-

Tyla tarp Amerikos ir Portugalijos
Portugalijos—Amerikos san- Portugalijos sutartis dėl Azorų 

tykiuose įsigali tyla. Portugali- salų, kur yra Amerikos bazės, 
ja demonstratyviai negližuoja Ar Portugalija norės sutartį 
Ameriką ir jos atstovų pareiš- atnaujinti? Politikai sako, kad 
kimus. Tai atsakymas į Ameri- dabartiniam Amerikos lėktu- 
kos politiką paremti Angolą tuvam nesunku pasiekti Europą 
prieš Portugalijos interesus,

Murrow jaučia, kad jis negali 
dalyvauti atidarymo iškilmėse", 
USIA sakė.

Sovietų atstovybės kalbėto
jas pareiškė, kad į Mr. Murrow

ir iš Amerikos, taigi Azorų sa- 
nereaguoti į Indijos agresiją los nustojo reikšmės- Kariniai 
prieš Portugaliją Goa. Skaudžiai 
portugalai priėmė ir Mrs- Ken
nedy atsilankymą Indijoje po 
to. kai Indija įvykdė agresijos 
aktą prieš Portugaliją.

Šiemet baigiasi Amerikos ir

sluoksniai nesutinka — Azorų 
salas tebevertina. Iškelia ir ūki
nį argumentą — kiek papildo
mai pinigo išeis Amerikai, jei 
atsisakys nuo Azorų ir aviaci
ją teks kreipti tiesiai iš Ame
rikos.

vakarę ’BerfySu pavesti tarp
tautinei kontrolei. Tada Sovie
tai siūlymą atmetė. Dabar Gro- 
myko pasikalbėjime su valsty
bės sekretorium Rusk buvo 
duota suprasti, kad šitas siūly
mas gali būti priimtinas tam 
tikrom sąlygom. O tos sąlygos 
būtų:

t- Susisiekimo su vakarę 
Berlynu tvarkyme turi dalyvau
ti ir rytę Vokietija, kuri veik
tų tarptautinės kontrolės prie
žiūroje; tarptautinei kontrolei 
santykiuose su rytę Vokietija 
Amerika, Anglija, Prancūzija

sąlygos nepriimtinos, tačiau dėl 
jų galima derėtis- Iš tikrųjų 
tokių sąlygų priėmimas reikštų 
tai, ko Maskva ir siekia — ati
duoti vakarų Berlyną rytų Vo
kietijos, t. y. Maskvos kontro
lei. Tačiau noras derėtis iš vie
nos ir kitos pusės rodo, kad 
viena ir antra pusės tikisi, jog 
laikas veiks kiekvienos naudai.

Derybos atnaujins Washing- 
tone naujas Sovietų atstovas 

Įvietoj Menšikovo — Dobryni- 
nas-- Maskvoje taip pat numa
tomas naujas Amerikos atsto
vas — vietoj Thompson© — 
Jacob D. Beam-

Šiuo pereinamuoju laikotar
piu. prieš naują didesnę akci
ją, tęsiami tik smulkūs susidū
rimai tarp Maskvos ir Washing- 
tono. Berlyne neįleidžiamas So
vietų pulk. Solovjovas į vaka
rinę dalį. Sovietai iš savo pusės 
apribojo kovo 31 judėjimo lais
vę Amerikos karinėm misijos 
nariam Potsdame. Sovietų spau
da Maskvoje apkaltino prezi
dentą Kennedy, kad jis pasisa-

ANATOLY F. OOBRYNIN, nau
jas Sovietų atstovas Washingtone, 
veikęs 3 metus Wasbingtone at- 
stovybSje, 3 metus New Yorke 
prie J. Tautų, laikomas specialis
tu Amerikos reikalam.

ARGENTINOJE NAUJAS 
PREZIDENTAS

Argentinoje prezidento parei
gas kovo 29 perėmė senato pir
mininkas Josė Maria Guido, 
Frondizi draugas. Pats Frondi- 
zi nesutiko iš pareigų atsisa
kyti. Jis laikomas internuotas 
kariuomenės bazėje vienoje sa
loje. Suimti ir keliolika gene- 
rolų-

NAUJOS PRIEMONĖS 
VIETNAMO KARE

Vietname imtasi drastiškų 
priemonių kovose su komunis
tais partizanais. Tūkstančiai 
šeimų iškeldinta iš vietų, ku
riose laikėsi partizanai. Iškeldi
nimo tikslas — kad partizanai 
neturėtų prieglaudos ir maiti
nimosi sąlygų. Iškeldintiem į 
kitas vietas duodama pagalba iš 
Amerikos paskirtų Z fondų- To
kią iškeldinimą priemonę sėk
mingai pavartojo anglai Mala
juose. Pietų Vietname pasekta 
anuo pavyzdžiu.

— Kariniai ryšininkai tarp 
Vakarų ir Sovietų greičiausiai 
bus panaikinti. Amerikos ry
šininkai Potsdame ir Sovietų 
ryšininkai Frankfurte jau netu
ri judėjimo laisvės — kur jie 
vyksta, turi iš kitos pusės pa
lydovus.

— Amerika nepritaria nacio
nalinės Kinijos planui vykdyti . 
šiemet invaziją į Kiniją. For- 
mozoje dėl to didelis nusivyli- 

sen. Jacksono kaltinimų, kad 
delągacija J. Tautose virsta ant
ru ' valstybės departamentu. 
Pats Stevensonas aiškino, kad 
prezidentas tik paklausia jį, 
Stevensoną, nuomonės, o pas
kui ją svarsto su valstybės de
partamentu, ir ten prieitas iš
vadas vykdo Amerikos delega
cija J. Tautose.

Eidamas prezidento pareigas 
Guido mėgina sudaryti naują 
vyriausybę — koaliciją.

Amerika stovi prieš klausimą 
— ar naują padėtį pripažinti 
ir ar Argentinai taikyti “pažan
gos” programos pagalbą. Pir
mosios nuotaikos nepalankios. 
Tačiau prezidentas Kennedy su
silaikė nuo savo nuomonės pa
reiškimo spaudai

STEVENSONO ROLĖ 
' A. Stevensonas ir H. H.
Humphrey balandžio 1 aštriai 
gynė dabartinę Amerikos poli
tiką J. Tautose ir A Stevenso- 
no rolę jose. Gynė nuo dem.

mas.

Kova dėl Kalifornijos eina visu aštrumu

— ne.

— Kardinolas Spellmanas ba
landžio L pradėjo labdaros va
jų nuo durų prie durų. Turi 
17,000 talkininkų. Surinkti sie
kia per 3 mil- dol.

BR0WN. Kalifornijos guber- NIXOMAS, kad Matas į gubema.o-

kęs už preventyvinį karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tokį kaltini
mą paskelbė ryšium su St. Al- 
sopo straipsniu, kuriame buvo 
kalbama, kad prezidentas ne
atmeta galimybės, jog Ameri
kai galėtų tekti pavartoti ato
minius ginklus ir pirmajai — 
pvz. jei tikrai būtų užpulta va
karų Europa.

MEANY: duoti — taip parduoti

ridentas, kovo 31 siūlė siųsti 
Amerikos maisto perteklius ana
pus geležinės uždangos, kur 
žmonės badauja. Bet pasisakė 
prieš Amerikos javų pardavimą 
komunistiniam režimam.

— Syti joje, Alepo mieste, ki
lo naujas perversmas prieš ka
riuomenės įvykdytą perversmą.

rius. Respublikonai baiminąs, kad 
na torius dabar, šiem., tiki- Nixonas kovoja ne su Brown, o 
si Hsilaikyti. vis su Kennedy.

PAVOJINGIAUSIA VIETA

Jungt. Valstybių sostinė yra 
pavojingiausia vieta šiame kraš
te sutemus, — kalbėjo šen. T 
Dodd kovo 28 senate, reika

SUTEMUS

negram tenka 80 proc. Baltų
jų gyventojų yra 46 proc. Nu
sikaltimų gatvėse 5.9 proc. yra 
baltųjų darbas; kitų nusikalti-

laudamas priemonių prieš nu- mų jiem tenka 20 proc. 
įkaitimus. Nusikaltimų aukos, užpultie-

f ji 54 proc. yra baltieji, 46 proc 
yra negrai.

— Milfofi, Fla-, kovo 31 nuo 
tornado žuvo 16, sužeista 200, 
išgriauta daug namų- Nuosto
lių 1.5 mil.

. — Vokietiją balandžio 1 išti
ko naujos liūtys, ir išsiliejo o_____ , ____ __ -r-* — ____ - - . _____
upės. Daugelis kelių dvi pėdos TS ĮS r F00- n^nl dar' už (juodų ir baltų
po vandeniu. mokesčio reikia padidint. bas, kitų didžiųjų nusikaltimų perskyrimą)

Policijos vadas E. E- Scott 
pažymėjo, kiek tų nusikaltimų 
sostinėje ir kas juos vykdo. — New Orleano arkivysku- 
Washingtone gyventojų 54 pro- pas balandžio 1 pagrasino eks- 
centai yra negrai. Nusikaltimų komunika kai kuriem katali- 

’ gatvėse, užpuldinėjimų, apiplė- kam, kurie vadovauja sąjūdžiui

— Valst. sekr. Rusk Žene
vos konferencijoje kitų kraštų 
diplomatam palikęs gerą įspū
dį kaip žmogus, kuris žino, ko 
nori, kaip savo noras pareikšti 
ir nesiduoda Sovietų išvedamas 
Į jų norimus laukus-

— Kuboje kovo 29 pradėjo 
teisti 1,179 belaisvius, paimtus 
invazijos metu. Byla atrodo 
daugiau skirta propagandai 
prieš Ameriką. Juos ir kaltina 
kaip _ “išdavikus”, veikusius 
Amerikos naudai.

Staigmena Chruščiovui
Manchesterio laikraštis Guar

dian pranešė, kad paskutinuose 
rinkimuose Chruščiovas susi
laukęs staigmenos — buvę pa
duota 1,200,000 kortelių, kurio
se visi kandidatai buvo išbrauk
ti, vadinas, pasisakė prieš “ko
munistų ir nepartinių bloką”. 
To anksčiau nebūdavę.

ziuje.

— Sveikesni vyrai ar mo
ters, vedę ar nevedę: Tarp vy
rų ir moterų didelio skirtumo 
nėra. Ištekėjusios motei-s tik vy
resnio amžiaus yra stipriau su
trikusios nei tokio pat amžiaus 
vyrai..

Nevedę vyrai turi daugiau 
sutrikimo reiškinių nei netekė
jusios moters. Penkiasdešimt 
metų amžiuje tokių vyrų beveik 
dvigubai daugiau nei moterų.

— Ar divorsai atsiliepia: Di- 
vorsai labai atsiliepia, ypačiai 
vyram. Tik vienas iŠ 25 divor- 
suotų vyrų ir tik viena iš 14 di- 
vorsuotų moterų yra visai svei
ki. Psichiniai sutrikimai tarp di- 
vorsuotų yra dvigubai gausesni 
nei tarp vedusių Tačiau tyrinė
tojai tiksliai pastebėjo savo abe
jonę: neaišku, ar jie sutriko 
dėl to, kad divorsavo, ar divor- 
savo dėl to, kad jau buvo psi
chiškai sutrikę.

— Nauji imigrantai greičiau: 
Asmens, kurie atvyko į Ameri
ką kaip imigrantai pasirodo 
greičiau sutrinka nei tie, kurie 
jau čia turi gyvenusius keturių 
kartų senolius. Tačiau tyrinė
tojai paaiškina: tie nauji imi
grantai paprastai yra žemesnė
je ūkinėje socialinėje pakopo
je, kurioje sutrikusių skaičius 
paprastai didesnis.

— Ar turi reikšmės religija: 
Žydų visai sveikų yra mažiau 
kaip katalikų ar protestantų. 
Tačiau proporcingai žydų yra 
mažiau su aštriais sutrikimais, 
kurie kliudo socialiai bendrau
ti- Žydų ir skaičius yra dides
nis nei katalikų ar protestan
tų, kurie su savo negalavimais 
kreipiasi į psichiatrus. Apie pu
sė žydų sakėsi kreipęsi į psi
chiatrus, katalikų tik 23 proc-, 
protestantų 31 proc.

Konversija, perėjimas iš vie
no tikėjimo į kitą, atsiliepia 
teigiamai. Bet perėjimas iš re
ligijos į “jokią religiją” psichi
nei sveikatai nesąs palankus.

OPINIJA, POLITIKAI, EKSPERTAI 
Kas teisingiau nusimano apie politiką
Dr. George Gallup pareiškė 

savo nuomonę, kad “opinijos 
sprendimas dažnai esti išmin
tingesnis nei kongresmanų ir 
net ekspertu sprendimai”. Jis 
mano, kad antro pasaulinio ka
ro būtų galėję nebūti, jei bū
tų buvę paklausyta opinijos bal
so. Jis nurodė, kad 1935, ka
da “Hitleris pradėjo kelti gal
vą ir grasinti pasauliui”, Gal- 
lupo instituto tikrinimai rado, 
jog "visuomenė su didele per
svara pasisakė už apsigynimo 
organizavimą — 80 proc. mūsų

žmonių pasisakė už aviacijos 
stiprinimą. Bet 1935 ir dar ke
lelis metus Kongresas nesutiko 
didinti išlaidų apsaugai, o ar
mijos ir laivyno svarbiausieji 
ekspertai mums kalbėjo, kad 
oro galybė niekada nebus svar
bi artimiausiame kare. Aš ti
kiu, jei būtų paklausyta visuo
menės valios, jei mes būtume 
ėję pirmyn tiek, kiek ji norė
jo, kad eitume, tai būtų buvus 
galimybė antrojo pasaulinio ka
ro išvengti".



DARBININKAS

Vyrai, kurie atidavė komunistam Kiniją
Valstybės departamentas pa

skelbė savo diplomatinių doku
mentų rinkinį “Foreign Re- 
lations of the United States: 
Diplomatic Paper — China”. 
Dokumentuose, daugiausia 
Amerikos pareigūnų praneši
muose, gausu kritikos Chiang 
Kaishekui. Dėl to buvo delsia
ma- dokumentus ir spausdinti, 
nenorint Chiang Kaishekui da
bar daryti nemalonumo. Tačiau 
juose matyti ir didesnis nema
lonumas pačiai Amerikai — pa
rodyta, kokios politikos Ameri
ka laikėsi 1943 apskritai ir Ki
nijos reikalu specialiai, — tos 
politikos, kurios rezultatas bu
vo Kinijos perdavimas komu
nistam. Iš dokumentu matyt, 
kurie asmens buvo tos politi
kos aktyviausi įrankiai.
Iš tos pusės į paskelbtus do
kumentus ir pažiūri U. S. News 
žurnalas-

Anie 1943 metai Kinijai bu
vo labai vargingi. Chiang Kai- 
shekas jau šešeri metai kovojo 
su įsiveržusią į Kiniją japonų 
kariuomene. Turėjo dar kitą 
priešą: Komunistų vadovaujama 
kinų kariuomenė buvo užėmu
si žymią teritorijos dalį, ir su 
ja Chiang Kaishekui teko rem-

Ką pasakė valstybės departamento paskelbta knyga apie
Kinijos atidavimą komunistams

svarbią rolę Kinijos likime- To, 
kas buvo tada padaryta Ameri
kos diplomatų, tikrieji vaisiai 
pasirodė paskiau, tik po pen- 
kerių metų — nebeišvengiamas 
komunistų laimėjimas Kinijoje 
ir Chiang Kaisheko išsikėlimas 
į Formozą.

Žiūrime į tos dramos veikė
jus, Amerikos diplomatus, kiek 
jie matyti iš raportų.

Viename raporte rašoma pa
teisinimas ir pagyrimas kom. 
režimui:

Užsienio stebėtojai, tarp jų 
ir amerikiečiai, kurie dabar lan
kėsi komunistų valdomose sri
tyse, sutinka, kad komunistinis 
režimas savo dabartine politi
ka yra toli nusisukęs nuo orto
doksinio komunizmo; kad jis 
valdo pažymėtinai garbingai; 
kad yra vykdomi liaudies rin
kimai; kad asmeninės laisvės, 
palyginti, nėra varžomos; kad 
režimas pasirodė stipriai liau-

JOHN STEWART SERVICE

dies remiamas ir kad jis apta
riamas tiksliau ne kaip komu
nizmas, bet kaip “agrarinė de
mokratija’’.

Taip rašė 1943 birželio 24 
raporte John Paton Davies, J r., 
Amerikos atstovybės Chungkin- 
ge. kur buvo Chiang Kaisheko 
vyriausybės buveinė, antrasis 
sekretorius. Jis taip rašė apie 
tuos pačius komunistų lyderius

Mao Tsetungą ir Chou Enlai, 
kurie ir šiandien Kiniją valdo 
ir kurie pasirodė, kokią jie 
“agrarinę demokratiją” vykdo.

Davies įspėjo departamentą, 
kad Chiang Kaishekas, kovoda
mas prieš komunistus, gresia 
sukelti pilietinį karą, užuot ka
riavęs su japonais. “Jeigu pi
lietinis karas kils — rašė Da
vies — tai Sovietų Sąjunga 
greičiausiai parems komunistus 
ir J- Valstybės, remdamos cen
trinę vyriausybę (Chiang Kai
sheko), pasijus einančios prieš 
Sovietų Sąjungą”. Jis dėl to 
siūlė pritraukti komunistus į 
koaliciją. Davies ir kiti mintį 
plėtojo toliau — esą Chiang 
Kaishekas netinka būti tokios 
koalicijos priekyje, ir Amerika 
neturėtų jo paremti. Davies in
kriminavo Chiang Kaisheką ra
šydamas, kad “generalissimo 
yra įkaitas korupcinių jėgų 
rankose”- Pakartotinai ragino 
neremti Chiang Kaisheko ko-

ALTO SEKRETORIAUS “KIETAS LAIKYMASIS”

vos prieš “demokratinę koali
ciją, laimėjusią Rusijos simpa
tijas”.

Davies nebuvo vienintelis. Ta 
pačia kryptimi patarinėjo de
partamentui John Stewart Ser
vice, Amerikos atstovybės tre
čiasis sekretorius. “Nereiktų 
ignoruoti komunistų karinio 
svorio mūsų karui (su japo
nais) . . ■ Reiktų pripažinti, kad 
Kinijos komunistinė kariuome
nė yra dalyvis kovos prieš fa
šizmą”. Rekomendavo duoti pa
ramą ir komunistam.

Iš valstybės sekretoriaus 
Hull memorandumo aiškėja dar 
vienas veidas — tai Lauchlin 
Currie, kuris 1943 buvo prezi
dento Roosevelto asistentas- 
Kanada buvo pažadėjusi Chiang 
Kaishekui 60,000 tonų munici- 
jos. Tačiau jos negavo, nes, 
kaip skundėsi Kinijos minis- 
teris Amerikos valstybės sek
retoriui. Currie prikalbino Ka
nados vyriausybę tos munici- 
jos neduoti.

Rate, kuris suko Amerikos 
politiką prieš Chiang Kaisheką 
komunistų ir Maskvos naudai 
dalyvavo dar Alger Hiss iš vals
tybės departamento ir Harry 
Dexter White iš Baltųjų Rūmų.

(Bus daugiau)

1962 i», balandžio 3 d., no. 24-

tis- Tuo tarpu karinių medžia
gų ištekliai buvo labai maži. Gy
ventojai badavo. Infliacija au
go. Kariuomenė nebeturėjo už
sidegimo kovoti su japonais.

Jungtinės Valstybės, kurios 
1943 su Japonija buvo taip pat 
karo padėtyje, norėjo paremti 
Kinijos armiją, kad ji veiks
mingiau kovotų prieš japonus. 
Tuo metu Amerikos diplomatai 
ir vyko į Kiniją, atlikdami

JOHN PATON DAVIES

Naujienos kovo 24 paskelbė 
“Lietuvių Socialdemokratų Re
zoliuciją” ryšium su lietuvių 
delegacijos buvimu Baltuosiuo
se Rūmuose. Rezoliucijoje buvo 
pagirtas "Alto sekretoriaus dr. 
P. Grigaičio kietas delegacijos 
sudarymo tvarkos laikymasis", 
pareikšta jam padėka ir pasiti
kėjimas.

Kas yra tas Alto sekreto
riaus “kietas laikymasis”, ilius
truoja ištraukos iš L- Bendruo
menės Tarybos prezidiumo pa
skelbtos “Pro memorijos”.
ALTO SEKRETORIAUS PA
REIŠKIMAI APIE PERSONA 
NON GRATA WASH1NGTONO 
VARDU

Gavus žinią apie Baltųjų Rū
mų sutikimą priimti lietuvių de
legaciją, Bendruomenės centro 
valdybos prašomas Alto pirmi
ninkas L. Šimutis vasario 3 su
kvietė bendrą Alto vykdomojo 
komiteto ir Bendruomenės cen
tro valdybos posėdį.

SPAUDA

Per 3 metus milijonas specialistų
Prezidentas Kennedy kovo 15 

pasirašė Įstatymą darbo jėgom 
treniruoti, priderinti prie nau
jos technikos. Pvz. eilinis me
chanikas turi būti paverstas au- 
totransmisijų specialistu; meta
lo darbininkas turi išmokti dar
bo su naujom plastikom, ku
rios padarė perversmą pramo
nėje. Žemės ūkio darbininkas 
turi išmokti naudotis mašinom. 
Reikalingi taip pat treniruoti 
padavėjai, slaugės ir tt-

Programa numatoma pradėti 
š. m. nuo liepos pradžios. Ji 
gali trukti trejis metus. Tam 
reikalui vyriausybė nesirengia 
steigti naujų mokyklų ar kur
sų. Numatyta pasinaudoti esa
mom mokyklom, kolegijom, 
specialiom valstybinėm ir pri
vatinėm mokyklom- Vyriausybė 
pasirūpins, kad mokyklos ir 
atitinkamos Įmonės bendradar
biautų-

Kiekvienam tokiam treniravi
mosi dalyviui vyriausybė nu
mato paramą nuo 22 iki 42 dol.

savaitei. Vidutiniškai 35 dol. 
Jei teks keliauti, dar bus pa
pildomai atlyginamas kelias po 
10 cn. myliai-

Programa turi apimti apie 
vieną milijoną žmonių. Pirmu
mą joje turės šeimos galvos, 
turėję bent trejų metų darbo 
praktiką savo praeityje, o taip 
pat jaunimas 19-22 metų, nors 
ir be tokios praktikos. Ir kiti, 
kurie tokių kvalifikacijų netu
ri. galės naudotis nemokamu 
mokslu, bet jie negaus atlygi
nimo.

Programai Kongresas pasky
rė 435 mil. dol. Numatoma, kad 
ji atsieis iki 600 mil., papildo
mai reikės p.įsidėti atskirom 
valstybėm-

Programa parūpins darbo tik 
daliai ligšiolinių bedarbių, ku
rių skaičiuojama 4.5 mil., tarp 
jų 1.4 mil. tokių, kurie darbo 
neturi daugiau kaip 15 savai
čių. Tačiau vieno milijono į- 
jungimas i darbą jau bus di
delis dalykas.

“Posėdį atidarė Alto pirm- L, 
Šimutis. E. Bartkus išryškino 
šio susitikimo reikšmę- Papra
šęs balso, dr. P. Grigaitis sa
kė: Jam skambinęs iš Washing- 
tono D.C. David Martin, sena
toriaus Dodd (Conn.) adminis- 
trative assistant. Keturiasde
šimt minučių trukusiame pasi
kalbėjime jis pranešęs, kad dr. 
P- Vileišis dar neturįs jokios 
audiencijos. Washingtone ap
gailestaują buvę suklaidinti to
kio asmens, kaip dr. Vileišis, ir 
atsiprašą, kad buvusi apeita 
Amerikos Lietuvių Taryba. No
rint išvengti tolimesnių nesu
sipratimų, siūlytina iki šio va
karo 5 vai. Alto ir LB vado
vybėms susitarti dėl vienos de
legacijos. kuri būsianti pristaty
ta Baltiesiems Rūmams”-

“Alto pusė siūlė delegaciją 
sudaryti iš penkių asmenų su 
vienu LB atstovu. Bendruome
nei buvo nepriimtina. Tada pa
siūlė dvylikos asmenų delega
ciją su dviem LB atstovais- Bet 
delegacijoje negalėsią būti dr. 
Vileišio, nes Washingtonas pa
reiškęs. jog jis esąs ‘persona 
non grata'. Bendruomenė pasi
sakė prieš 12 asmenų sąrašą 
ir pasipriešino dr- Vileišio iš
braukimui”.

“Didelio spaudimo susilau
kęs iš LB pusės, dr. Grigaitis

į sąrašą įtraukti taip pat sutiko 
ir dr. Vileišį".
KAIP ALTO SEKRETORIUS 
SUSITARIMUS LAUŽĖ

“Buvo sutarta, kad dr. Gri
gaitis ir C V pirm. Jasaitis kal
bėsis su Washingtonu tuojau 
po šio posėdžio”.

“Atėjus laikui kalbėtis su 
Washingtonu, dr- Grigaitis kar
tu su juo einančiam CV pirm. 
Jasaičiui pareiškė, kad jam kal
bantis, už jo nugaros niekas 
nestovėsiąs. Kai dr. Grigaitis 
baigsiąs, tai pakviesiąs Jasaiti, 
ir jis tada galėsiąs kalbėtis.

“Dr. Grigaitis išėjo iš pasi
tarimų kambario, paskui save 
užsidarydamas duris- Tai buvo 
pirmasis skambutis, kad kažkas 
prasideda.

“Praėjo daugiau kaip pusva
landis, kai dr- Grigaitis grį
žo. Užuot kvietęs kalbėtis Ja
saitį, dr. Grigaitis pareiškė, 
kad jis pakalbėjęs ir kitam kal
bėtis nesą reikalo. ..”

“Bendruomenės pusėj kilo 
triukšmas. Jis dar padidėjo pra
nešus, kad dr. Vileišis, kaip 
persona non grata, Washingto- 
ne nepageidaujamas, dėl to jo 
pavardė iš sąrašo išbraukta ir 
telefonu neperduota-

Tolimesnis posėdžiavimas bu
vo neįmanomas. LB atstovai ap
sisprendė pirmadienio, vasario 
5. rytą kalbėtis su David Mar
tin ir aiškintis tiesiogiai.

“Pirmieji susitarimai buvo 
sulaužyti čia pat, dar iš posė
džio kambario neišėjus. Nė vie
nas Alto vykd. komiteto narys 
dėl to neprotestavo”.
KAS BUVO TIE, KURIE DE- 
NUNCIJAS ORGANIZAVO

“Su D. Martin Washingtone 
V. Adamkavičius (LB centro 
valdybos vicepirmininkas) tele
fonu susisiekė vasario 5, 4:15 
vai- po pietų.

“Iš pirmų D. Martin žodžių 
paaiškėjo, kad Washingtone 
džiaugiamasi dėl vienos jungti
nės delegacijos sudarymo- Taip 
pat jis pranešė, kad kartu su 
Allen buvo nuvykęs-' 4 vai. į 
Baltuosius Rūmus ir ten ofi
cialiai pirmą kartą įregistravo 
delegacijos priėmimą Baltuo
siuose Rūmuose 1962 vasario 
16 dieną 12 vai. dienos metu”.

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kas ir keno vardu 
ėmėsi denunciacijos prieš dr. 
P. Vileišį. Pro memorijoje skai
tome:

“Į šį reikalą (delegacijos siun
timą) įsiterpus Altui, jo apmo
kamas žmogus Allen, (anksčiau 
buvęs Baltųjų Rūmų korespon
dentas), susirišo su D. Martin 
ir jam įrodė, kad pastarasis da
bar talkininkaująs ne ‘tai gru
pei’- Allen net parūpino ir šen. 
Dodd raštinei įteikė dokumen- 

(nukelta į 5 psl.)

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siūlome neprilygstanuj patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kaitų. Tie naujieji siuntinių .siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siu utinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOU RS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštui savo daiktus pas mus, ir j u.* taip pat ousite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainarašėių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 valandos dieną..

UNION TOURS — 1 East 36th Street, Nevv York, N. Y.
APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
KOMUNISTINĖS KINIJOS raudonoji armija

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREĄU, Ine
45 W. 45 Street, New York 36. N. Y. • Tel. Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir ^giminėms į bet kurią
SSSR dalį.................................................Licenscd by Vneshposiltorg

PRISTATYMAS GARANTUOTASSIUNTINIAI APDRAUSTI 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA --------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

CH 9-6245
2- 1767
6- 2674
4- 4952
5- 3808 
8-6966
5- 2737 
1-1068 
1-5355 
8 2256
7- 1575
6- 4724 
1-2994
3 8569
4 5456
3- 1797 
2 1446 
■4-4619 
2 6387 
2 4035 
1-2750 
6 1571 
6 6766
8- 2868

ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street 
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue .......
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue . 
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue 
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avė nue 
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street 
CLEVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road 
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue 
GRANO RAPIDS. Mich. — 606 BridgeSt.. N.VV. . 
HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos.Csmp.au 
HARTFORD. Conn. — 132 Franklin Avenue 
LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. 
LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street 
NEVV YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue 
NEVVARK 3. N. J. — 428 Springf ield Avė nuc 
NEW HAVEN, Conn. — 6 Day Street 
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street 
PASSAIC. N. J. — 176 Market Street 
PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W Girarci Avc. 
PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street 
VVATERBURY. Conn. — 6 John Street 
VVORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street
VINELAND. N.J. — W. Landis Ave.Greek Orthodov Club Bldq 
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Jaunimas teisme
New Yorlco lietuvių bend

ruomenės apygarda kovo 31 
pravedė visuomeninį lietuviško
jo jaunimo teismą. Suprantama, 
tokie vaidybiniai teismai yra 
tiktai priemonė pasvarstyti 
klausimą patrauklesniu būdu- 
Klausytojai labiau sudominami, 
negu paskaita ar diskusijomis, 
tačiau tiktai tais atvejais, jeigu 
žaisminis teismas gerai sureži
suojamas. Kadangi tai reikalau
ja daugiau ruošos, todėl “šiau
diniai teismai“ rečiau pasitaiko

Antra vertus, tokie teismai 
gali pavirsti malonia išdaiga 
su nelabai smagiom pasekmėm. 
Antai, Lietuvoje nepriklausomy
bės laikais vienoje kunigų se
minarijoje buvo pravestas rū
kančiųjų klierikų teismas, ir jį 
laimėjo gynėjai, o ne kaitinė
jai. Kitu atveju dvi gimnazijos 
teisė kryžiuotį, ir jį išteisino, 
nes gynyba buvo geriau paruoš
ta. Abiem atvejais laimėjo žais
mas. Vis dėlto tiem, kurie se
minarijoje rūkė ir nelinkę buvo 
atprasti arba tiem, kurie rado 
kryžiuočiui daugiau pateisini
mo, negu gimnazijos vadovėliai, 
buvo šioks toks “argumentas“: 
girdi, išteisino ...

Lietuvių jaunimas minėtame 
New Yorko “teisme“ nebuvo 
nei pasmerktas nei išteisintas. 
Atiduotas lietuvių bendruome
nės globai ir rūpesčiui: kad uo
liau mokytųsi ir geriau pramok
tų lietuvių kalbos, Lietuvos is
torijos. literatūros; kad gausiau 
dalyvautų lietuviškose organi
zacijose ir veikliau reikštųsi lie
tuvių visuomeniniame darbe. 
Tai daugiau pageidavimai, negu 
kaltinimai. Kiek tų kaltinimų 
buvo, tai ir jie, vienos dalyvės 
žodžiais turėjo būti nukreipti 
ne jaunimui, pasodytam “kalti
namojo suole“. Esą, ne tas 
“asmuo” buvo teisiamas- Ture
jo būti teisiami tėvai už savo nį sau sunkesnį?

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame —_______  $6.00
Brooklyn, N. V.  $6.50 
Pusei metų  $3.50
Užsienyje  $6.50

vaikus. Jei po tokio “teismo” 
dar būtų buvusios bent trum
pos diskusijos, buvo galima ir 
tai iškelti. Manome, kad tos 
pastabos turi savo pagrindą.

Dr. Juozas Girnius savo kny
goje “Tauta ir tautinė ištikimy
bė” pabrėžia visiem gerai žino
mą tiesą: “šeima yra pagrindi
nė aplinka, kurioje vaikas bręs
ta- Ir jei šiemoje lietuviška dva
sia iš tiesų yra gyva, tai ir vai
kai išaugs lietuviškai nusitei
kę . •. Kur tėvai rūpinasi vai
kus gimtosios kalbos išmokyti, 
ten nėra reikalo nuo savęs kal
te versti aplinkybėms ... Ap
linka išplėšia vaikus, kur patys 
tėvai juos parduoda”.

Skatinimas jungtis į lietuviš
kas organizacijas ir lietuviškoje 
veikloje dalyvauti taip pat pir
miausia priklauso nuo tėvų. Su
prantama. ne visi jaunuoliai, 
nors ir įsijungia į organizaci
jas. pasidaro veiklūs visuome
nininkai, kadangi ne kiekvienas 
tam ir iš prigimties nusiteikęs, 
bet jie vis dėlto išauga lietu- 
viškesni.

Tėvam turėtų ateiti į pagal
bą didesnė lietuviškos visuome
nės talka. Pavyzdžiui, ligi šiol 
turime jau gausybę premijų už 
visokius rašinius, bet nebuvo 
dar skirta premijos parašyti 
tinkamam jaunimui Lietuvos 
istorijos ar literatūros vadovė
liui, kad “pramoktų geriau sa
vo tautos istorijos”, kaip kad 
buvo teismo “sprendime” pa
geidauta. Bendruomenė gal im- 
tusi ir to uždavinio?

Mūsų visų uždavinys jauni
mą savo tautai išlaikyti. Jeigu 
jį lietuvišką išlaiko Sibiro trem
tiniai. negi mes turime susi
laukti istorijoje savo tautos 
teismo, kad laikome tą uždavi-

Neseniai Amerikos Balso ra
dijas iškilmingai (su prez. J. F. 
Kennedy kalba) paminėjo savo 
veiklos 20 metų sukaktį. Kad 
Amerikos Balsas gera ir reika
linga įstaiga, dėl to nėra lie
tuviams abejonių. Pripažįstant 
įstaigos gerumą, vis dėlto, ne
galima užmerkti akių prieš tuos 
trūkumus, kuriuos lietuvis klau
sytojas mato šito radijo trans
liacijose lietuvių kalba. Todėl 
ir reikia žvilgterėti, kas lietu
vio žurnalisto akimis yra gero, 
netinkamo ir taisytino radijo 
programose, kai

LIETUVOJE berniukai taiso inkilčtį varnėnam. .

Amerikos Balso 20 mėty sukakties proga 
----------------------------------  DR. J. GRINIUS - ----------—-------------------

_ “Amerikos Balsas kalba į
Lietuvą“
Kiekvienas rimtas žurnalis

tas žino, kad jo pasisekimo pa
slaptis glūdi sugebėjime at
skleisti aktualias politines bei 
kultūrines problemas ir nuro
dyti jų sprendimo galimybes. 
Kitaip tariant, ta pasisekimo 
paslaptis reiškia kalbėti ir ra
šyti kūrybiškai tais klausimais, 
kurie rūpi skaitytojams bei 
klausytojams. Tokia buvo ir 
lietuvių skyriaus Amerikos Bal
se pasisekimo paslaptis, kol 
toks skyrius buvo Muenchene.

Iki 1957 vasaros gana dažnai, 
kartais net kasdien, duodavo 
po 8-10 minučių lietuviškų ak
tualijų iš įvairių sričių. Jis lig 
tol susilaukdavo ir nemažai at
siliepimų iš okupuotos Lietu
vos. Jis kas savaitė atsakinė
davo: į gaunamus laiškus.

Prieš metus iki Muencheno 
skyriaus uždarymo, Am. Balsas 
atsisakė lietuviškų aktualijų, ir 
jo pasisekimas klausytojuose 
smuko- Po to per.dvejetą su 
viršum metų iš Washingtono 
A. B. kalbėjo į Lietuvą taip 
anemiškai ir neutraliai, kaip gal 

galima kalbėti į australiečius, 
zelandiečius, arba kitokio toli
mo laisvo krašto žmones, ku
riems Amerikos radijas yra pri
dedama pramoga, bet ne rizika. 
(Jis riziką sudaro klausytojam 
Lietuvoj ir apskritai Sovietijoj).

Nuo uždusimo A. B- trans
liacijas lietuvių kalba gelbėjo 
įsivedimas lietuvių spaudos bei 
veiklos apžvalgos, kurios pasi
darė reguliarios*. Tai matyt ir 
davė pagrindą Amerikos lietu
vių laikraščiams prieš keletą 
mėnesių parašyti, kad A. B. iš 
Washingtono lietuviškiem klau
simam reguliariai skiria 10 mi
nučių per savaitę. Kitaip ta
riant, iš 210 min. per savaitę 
lietuviškom aktualijom tenka 
10 min., arba 5 procentai re
guliarios programos.

Kas ją klauso, iš tikro gali 
įsitikinti, kad tiek laiko skiria
ma

"lietuvių spaudos ir veiklos 
apžvalgai"

kas sekmadienis. Bet faktiš
kai tos spaudos apžvalgos nėra, 
nes tuo vardu tepaskaitomos 
kronikinės žinios, surinktos iš 
lietuvių laikraščių. Dėkui P. La
banauskui ir už tą paskaitymą 
Iš jo galima sužinoti vieną ant
rą faktą iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Dažniausiai didžiuma 
laiko toje spaudos ir veiklos 
apžvalgoje skiriama pasikalbėji
mui su kokiu nors žymesniu 
lietuvių kultūros darbininku. 
Tik klausimas, kodėl tokių pa
sikalbėjimų tebūna sekmadie
niais? Kodėl jais siaurinama 
lietuvių spaudos ir veiklos ap
žvalga? Matyt, kitomis dieno
mis pasikalbėjimų su lietuviais 
kultūrininkais transliuoti nega
lima, nes reikia laikytis tų 10 
minučių, skirtų lietuviams. Ir 
kitomis dienomis būna pasikal
bėjimų su lietuviais, bet jie 
kalba apie grynai amerikietiš
ką gyvenimą (pvz. Br- Kviklys 
apie savo darbą amerikiečių 
dirbtuvėj; vienas liet, jėzuitas 
apie amerikiečių katalikų kole
giją; šeštadieniais — apie reli
gines apraiškas JAV.
Amerikos Balso politiniai vado
vai lietuvių skyriaus valdi
ninkams leidžia sulaužyti šį ša
bloną ir lietuvių reikalams pri
dėti 7-10 minučių ne sekmadie
niais tais atvejais,

kai miršta Amerikoj kons 
nors žymus lietuvis

(prof. K. Pakštas, K- Žalkaus- 
kis, J. Tysliava). Tada paskai
toma arba mirusio biografija, 
arba duodamos ištraukos kal
bų, pasakytų per laidotuves. Ši
tokia praktika kelia velniškos 
patyčios, išvadą — kiekvieną 

dieną turi patirti skaudų nuos
tolį, kad iš A. Balso vadovų 
gautų 10 pridedamų minučių 
savo nelaimei apraudoti. Lais
vės vilčiai, kūrybinei minčiai 
paskatinti tų pridedamų minu
čių nėra, bet yra ašaroms dėl 
žymaus žmogaus mirties, lyg 
būtų norima, kad vergija ir 
tremtis lietuviam būtų liūdnes
nė. Žinoma, to specialiai niekas 
nenori, bet taip faktiškai išei
na, nes tik šitokiais nelaimin
gais atvejais A-B. 10 min pri
deda lietuviškos programos. '

Tuo tarpu kiekvienas rimtas 
žurnalistas supranta, kad A. B. 
10 min. turėtų skirti kasdieną 
įvairioms lietuviškoms aktuali
joms, jei nori prie savo trans
liacijų pririšti rizikuojančius 
klausytojus okupuotoj Lietuvoj. 
Žinia, kad A* B- didžiuojasi sa
vo objektyviomis informacijo
mis, nes lenkams skirtose 
transliacijose galima išgirsti po
sakį: “geros ar blogos žinios, 
bet visada teisingos”. Gerai, 
kad teisingos. Melu penimi lie
tuviai okupuotoj tėvynėj teisin
gas žinias vertina. Tik, deja, A. 
B. žinios, skiriamos lietuviams, 
kartais atrodo

pataikūniškos ir juokingos.
Šitaip būna, kai A. B ima 

pasakoti, ką kalba ir daro Sov. 
Sąjungos komunistų vadai, ypač 
jų bosas Chruščiovas. Tada tik
riausiai pavergti lietuviai nori 
sudaužyti savo aparatus, kad 
negirdėtų A. B. naivumo, ne
norint pasakyti kvailumo. Ar 
A. B. “neutralieji“ politikai 
nesupranta, kad apie Chruščio
vo kalbas ir darbus pavergtie
ji lietuviai geriau žino,. negu 
A. Balsas, ir dar jį patį galė
tų pamokyti, ką tos kalbos reiš
kia? Jiem svarbiau, ką apie 
Chruščiovo propagandą mano 
laisvojo pasaulio vadai ir lais
vieji lietuviai. Santūrius diplo
matiškus tų vadų pasisakymus 
A. B į Lietuvą perduoda, bet 
laisvųjų lietuvių ir jų spaudos 
pasisakymus jis sistemiškai ig
noruoja ir boikotuoja.

A* B. paleidžia retkarčiais 
spaudos komentarus, pasisakan
čius dėl vieno ar antro politi
nio įvykio. Jis cituoja kartais

Azijos ir Australijos laikraš
čių balsus,

bet nė pasiklydęs necituoja 
lietuvių laikraščių, tartum jų 
nebūtų, tartum jie nieko nera
šytų pasaulinės politikos klau
simais: Jie parašo ir apie įvy
kius pavergtoj Lietuvoj ir juos 
komentuoja. Pvz., Klaipėdos ku-

(nukelta į 4 psl.)
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DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
(H)

Nepaisydami fakto, kad jų žygio kelias ėjo 
kaip tik per tris naujas Baltijos respublikas, ber
montininkai visiškai nesiskaitė su tų kraštų vadovy
bėmis. Niokojo Žemaitiją, imdami rekvizicijas ir ki
tokiu būdu alindami kraštą. Kitos išeities nebuvo, 
kaip tuos vokiečių likučius išvyti jėga. Bermonti
ninkai buvo sumušti Radviliškio kautynėse 1919 lap
kričio 21-22. Tuo laimėjimu bermontininkam buvo 
nukirstas kelias pasitraukti ir į Vokietiją. Lietuviai 
galėjo laisvai žygiuoti iki Nemuno žiočių ir užimti 
Klaipėdą. Bet čia įsikišo Santarvininkų karinės mi
sijos šefas prancūzų gen. Niesselis. Klaipėdos išva
davimo teko siekti kitu būdu.

Klaipėdos išskyrimas
Versailles, Prancūzijoje, 1919 balandžio pasira

šytos sutarties 99-tu straipsniu, nustatant karą pra
laimėjusios Vokietijos rytų sienas, iš buvusios kei- 
zerinės Vokiečių imperiios išskirta sritis dešiniaja
me Nemuno krante į šiaurės rytus nuo Tilžės, su 
Šilutės ir Klaipėdos (Memeli apskritimis. Iki Lietu
vos valstybės galutinio susiformavimo. Ambasado
rių konferencijos įgaliojimu, toji sritis buvo paves
ta administruoti prancūzams. Administratorium bu
vo paskirtas Gabriel Jean Patisnė (1881 - 1932).

Versalio taikos sutartį sudarant ir ją pasira
šant, Lietuva dar nebuvo santarvininkų nei de fac- 
to, nei de iure pripažinta, tai suprantama, kad ir 
Klaipėdos kraštą buvo reikalinga kam nors laikinai 
tvarkyti. Pats faktas, kad Lietuva jau nuo 1918 bu
vo pasiskelbusi nepriklausoma valstybe, santarvinin

kam buvo žinomas, tačiau to fakto pripažinimas — 
jau visai skirtingas reikalas.

Šioje vietoje pravartu pažymėti, kad Lietuva 
buvo pripažinta nepriklausoma valstybe Vokietijos
1918 kovo 23. ir nuo 1919 metų pradžios Kaune tu
rėjo savo atstovybę. Lietuva buvo atstovaujama 
Berlyne. Ir šis faktas Vakarų Europai buvo žino
mas, bet nugalėtos Vokietijos padarytas juridinis ak
tas nebuvo laikomas saistančiu. Priešingai, buvo bal
sų. kad tuo būdu Vokietija norinti Lietuvą sau pa
lenkti. . .
=Tuo pačiu laiku Lietuva turėjo grumtis su kraš

tą užplūdusiais bolševikais, bermontininkais ir len
kais. organizuoti krašto valdymo aparatą, užmegzti 
su kitais kraštais santykius. Tik apsigynusi ir įėju
si į tarptautinį bendradarbiavimą galėjo tikėtis pri
pažinimo de facto ir de iure.

Ir pačioje Versalio taikos konferencijoje Lietu
vai teko daug sunkumų nugalėtt Lenkų delegacija, 
oficialiai laikoma konferencijos dalyviu, stengėsi į- 
tikinti kitus konferencijos dalyvius, kad nėra jokios 
Lietuvos ir kad tai tik saujelės užsikirtėlių nerea
lus padaras, kurį lenkai siekė likviduoti karo veiks
mais ir poeviakų sukilimu iš vidaus. Bet tai jiems, 
kaip matėme, nepavyko. Lietuviam gi ne taip jau 
buvo lengva rasti draugų ir užtarėjų.

Naujakuriui susirasti draugų visuomet sunku. 
Dar sunkiau jų įsigyti politiniame gyvenime. To 
nepaisydama, Lietuva, lyg tas Lozorius, kėlėsi su
kaupdama visas savo pastangas, nei aukų nei pasi
šventimo netausodama. Pirmąjį mūšį laimėjo, kai
1919 rugpiūčio 26 Didžioji Britanija pranešė, kad 
Lietuvą pripažįsta de facto.

Kadangi Lietuva, lenkams klastingai sulaužius
1920 spalio 7 Suvalkuose pasirašytą sutartį ir užgro
bus sostinę Vilnių, nei diplomatinių nei konsuliari- 
nių santykių su lenkais neturėjo, tai jie praktiškai 
negalėjo pasinaudoti Nemuno upe miško medžiagai 
plukdyti į Klaipėdos uostą. Ieškojo kitų kelių savo 
kojai Klaipėdon įkelti. Lenkai pakišo prancūzams 
mintį: sudaryti Klaipėdos mieste lietuvių — len
kų kondominiumą. Su tuo planu sijosi taip pat sie
kimas apeiti pakartotinus Tautų Sąjungos reikala
vimus atstatyti Suvalkų sutarties nuostatus. Be to, 
lenkai matė, kad 1922 metais Lietuvai esant jau pri

pažintai de iure, Klaipėdos kraštas pagal Versalio 
sutarties 99-tą straipsnį turės būti perduotas Lietu
vos administracijai. Tokioj šviesoj atrodė Klaipėdos 
krašto reikalas 1923 metų apyaušryje.

Pavojinga “spraga”
Mums, rodos, čia būtų pravartu pakartoti pasi

sakymą Klaipėdos prijungimo klausimu tuo metu bu
vusio Lietuvos vyriausybės pirmininko Ernesto Gal
vanausko. Jis rašo:

“Čia negalėsiu suminėti visų Klaipėdos prijun
gimo tarpsnių, nes tai pareikalautų atskiros nema
žos studijos. Tie visi tarpsniai buvo mano pergyven
ti, būnant Lietuvos delegacijos nariu Taikos konfe
rencijoje, o vėliau Lietuvos vyriausybėje. Čia stab
telsiu tik ties įvykiais 1922 metų pabaigoje. Ne 
kas kitas, bet toji įvykių vilkstinė vertė mane, tuo
metinį ministrą pirmininką ir užsienio reikalų mi
nistrą. griebtis jėgos priemonių, kaip ultima ratio 
išeities. Tie, kurie tuo klausimu domisi, neabejoti
nai žino Versalio sutartyje aptartus motyvus Klai
pėdos kraštą atskirti nuo Vokietijos. Jiems taip pat 
yra žinoma, kad tą kraštą numatant Lietuvai per
leisti, buvo palikta mums labai pavojinga “spraga“, 
kuri sudarė progą Lenkijai koją įkelti Klaipėdoje, 
ypač ūkiškais samprotavimais. Versalio sutarties į- 
vykdymas buvo patikėtas Ambasadorių konferenci
jai, vadinamiems keturiems didiesiems. 1922 metų 
pabaigoje Lietuvos atstovas Paryžiuje p. Liubič- 
Milašius man pranešė, kad Lenkija, tarpininkaujant 
Prancūzijai, daro didelį spaudimą į Ambasadorių 
konferenciją jai suteikti tam tikrų teisių Klaipėdos 
uoste. Prancūzija ne vien tarpininkavo, bet ir rėmė 
Lenkiją, vadovaudamosi politinio saugumo sumeti
mais. Rusijai sugniužus. prancūzai tikėjosi vieton jos 
turėti naują sąjungininką. Tik ką atsikūrusi Lenki
ja pasirinko teritorialinės veržlios politikos linkmę, 
grobimą svetimų žemių ir išugdymą naujos galingos 
Lenkijos, nepamiršdama istorinių polinkių. Ambasa
dorių konferencija, Hnkdama Lenkijai suteikti kai 
kurias teises Klaipėdos uoste, pravėrė Veršuvai var
tus jų senoms svajonėms Lietuvą supti iš dviejų pu
sių — pietų ir vakarų. Lietuvos savaimingumą pa- 
laužus, neabejotinai atsirastų proga "globoti“ Latvi

ją, gal ir Estiją. Tokią diagnozę ir prognozę anuo
met, būdamas Lietuvos vyriausybėje, aš padariau. 
Iš to sekė labai aiški išvada: Lietuva savas gyvybin
gas teises privalo ginti: ultima ratio —- jėga. Tą pa
darė anuometinis ministeris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras“.

Toliau Ern. Galvanauskas, praleidęs pastabas 
apie pasiruošimą tam žygiui, politines — diploma
tines pastangas, planavimą ir įvykdymą, baigia sa
vo prisiminimus tokia išvada:

“Baigdamas manuosius samprotavimus, noriu 
pastebėti, kad tas garbingas Lietuvos saviginos žy
gis yra tiesioginė išdava anuometinės Lenkijos trum
paregės politikos. Tuomet Lenkija nesugebėjo toliau 
politiškai įžvelgti, nes tesirėmė tautiniu egoizmu ir 
labai siaurai suprastais valstybės gyvybiniais reika
lais“ (Draugas, 1953 sausio 7).

Klaipėdos krašto gyventojai buvo nemažiau su
sirūpinę dėl tokių lenkų užmačių, tad dar plačiau 
išvystė Klaipėdai gelbėti komiteto veiklą, stengda
miesi Klaipėdos krašto administracijos perdavimą 
Lietuvai pagreitinti.

' Klaipėdiečiai norėjo greičiau įsijungti į bendrą 
Lietuvos politinį bei ekonominį gyvenimą. Jiems la
bai nepatiko ir prancūzų komisaro Petisnė draugys
tė su vietiniais vokiečiais, kurie tebebuvo palikti vi
sose administracijos įstaigose. Tai kliudė pasireikšti 
tikriesiems krašto šeimininkams — lietuviams. Len
kų politinės pinklės klaipėdiečius dar daugiau baugi
no, nes jiems buvo aišku, kad. naujam “Freistatui” 
susidarius, jie ir toliau liks nustumti į šalį.

Nors Lietuvai buvo sunku ryžtis tiesioginiai pa
remti Klaipėdos krašto lietuvių kovą, bet kito pa
sirinkimo nebuvo: arba šaimininkaus lietuviai iš tei
sės ir teisybės, arba įsibraus lenkai iš klastos ir 
suktybės.

Klaipėdos krašto sukilimas
Išaušo šaltas 1923 sausio 15 rytas, pareikalavęs 

iš lietuvių kraujo aukų žuvusiais ir sužeistais, ta
čiau galutinai išsprendęs klausimą dėl Klaipėdos pri
sijungimo prie Didžiosios Lietuvos, kai visi kiti ke
liai buvo be pasėkų — Klaipėdos kraštas sukilo 
prieš prancūzų įgulą už savo teises ir kovą laimėjo.

(Bus daugiau)

i



liudija vokiečių socialinių tar

šo Lincoln Street, Hartford, Conn.

PHILADELPHIA WT£L

šei-

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

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.YX.

1.00

15.00

4.50

PIRMIEJI pavasario pranašai. Nuotr. v. Maželio

išsi
neš

pran. Edv. Melninkas 
WWCO — banga 1240-1000 kil.

aukštie- 
lietuvių 
pareiga

860 ..banga 
šeštadieniais —

Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

IZ. RUGIENIUS 
Balfo įgaliotini* Vokietijoje

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADUO VALANDA

McKEESPORT, Pa. — WEDO st.

810 banga 
Sekmadieniai* nuo 1:30 vai. p.p. 
Vad. kun. Alf. Šulinskai 

706 Talbot Avė., Bradock, Pa.

LIETUVOS PRISIMINIMAI
321 Robinwood Rd. 

VVATERBURY, CONN.

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

UTHUANIAN MELODIES
OETROIT — WJLB 

1400 banga 
šeštadieniai* 5-5:30 popiet 

yedija* Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Midi. '

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD WP0P 

1410 klc. • 
8ekmadien) — 11-12 vaL dieną

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOJ 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; 4eš.. - sekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

5.00 s 
6.50 $
600 i 
54X> f 
5.00 g
3.00 f

20 operų arijų, A. Ditiūtė-Treėiokienė (3 plokštelės) .......... 12.00 $
A. šabaniausko dainų-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 10.00 <?' 
3 plokštelės su 40 (vairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) . 10.00 $
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $6.00) 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodi* su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ............ 5.00
Pavergto* tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00 js
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 į
Lietuviško* dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 4.50 *
S. Barku* radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ........ .... 6.00

POPIEŽIUS JONAS XXIII' posšdžiauja su centriniu komitetu Vatikano susirinkimui pravesti.

PAGALBOS SUSIDARO SPRAGA

UŽ LIETUVIŲ AŠARAS 10
(atkelta iš 3 psL) 

nigų bylą kiekvienas lietuvių 
laikraštis ilgiau ar trumpiau 
komentavo, tačiau A B. nė vie
no tų komentarų į Lietuvą ne
perdavė, bet pranešė patį by
los Klaipėdos kunigams iškė
limo faktą. Tai buvo visai ne
reikalinga, nes tai buvo nevai
singa konkurencija su sovieti
niu Lietuvos radiju, bet buvo 
reikalingi Amerikos lietuvių 
spaudos balsai, kurie bent bū
tų paguodė persekiojamus lietu
vius. Deja, A. Balso reguliario
se informacijose tos paguodos 
nebuvo.

A B neduoda lietuvių spau
dos komentarų nei apie ūkinę, 
nei apie kultūrinę situaciją Lie
tuvoj. Ar nereikia aiškinti, kad 
šitoks elgesys reiškia antižur- 
nalistinį abejingumą pavergtos 
Lietuvos radijo klausytojų at
žvilgiu ir nerespektavimą mo
kesčių mokėtojų — Amerikos 
lietuvių, kurių gausi spauda ig
noruojama. .

Lietuviai laisvajame pasauly 
išleidžia knygų- Jų tarpe būna 
įdomių ir vertingų. Kodėl apie 
jas sistemiškai nepranešinėti, 
kodėl jų nekomentuoti, kai A- 
Balsas “kalba į Lietuvą?”, ši
taip klausytojai Lietuvoj būtų 
painformuojami ir apie naujas 
knygas ir apie jas svarstančius

laikraščius. A B. “žurnalistai”, 
išimtį tesuteikia tik Lietuvių 
Enciklopedijai. Kai pasirodo 
naujas jos tomas, tada jau gali 
tikėtis, kad vieną sekmadienį 
išgirsi to tomo recenziją, arba 
iš laikraščių sukompiliuotą ko
mentarą. Šitaip lietuvių 3 kny
gas per metus A B. pamini. 
Tai gerai, bet drauge ir blo
gai. Blogai todėl, kad A B. 
klausytojams pavergtoj Lietu
voj gali susidaryti įspūdis, kad 
tik tiek knygų laisvieji lietu
viai per metus teišleidžia- Ar 
žurnalistinė pareiga nereikalau
tų šitokį klaidinantį stovį iš
lyginti vertingesnių knygų ir 
žurnalų recenzijomis?

Jei Amerikos Balso 
ji pareigūnai nežino, 
skyriaus valdininkų 
būtų savo ponams pasakyti, 
kad okupuotoj Lietuvoj išeina 
nemažai lietuvių kalba parašytų 
knygų. Nors jos komunistiš
kos, bet Lietuvos žmonės, ypač 
jaunimas jas skaito, nes kito
kių negali gauti- Jas beskaitant, 
jiems kyla įvairių klausimų ir 
abejonių. Tiems skaitytojams 
tikrai būtę įdomu sužinoti, ką 
apie tokias knygas, įy autoriaus 
keliamus klausimus mano lais
vieji lietuviai-

Vasario 14 Bonnoje buvo su
kviestas vokiečių šalpos orga
nizacijų, amerikiečių ir vokie
čių valdžios atstovų pasitari
mas dėl įvežimo į Vokietiją 
JAV valdžios teikiamo maisto 
ir kitų gėrybių. Daugumas ame
rikiečių šalpos organizacijų su
stabdo maisto į Vokietiją įveži
mą, nes jos yra nuomonės, jog 
Vokietija yra ūkiškai pakanka
mai pajėgi ir be pašalinės pa
galbos gali pajėgti savo gyven- to išdalinimo apyskaitas, šėl
iojus aprūpinti- Amerikiečių 
šalpos organizacijos intensyvi
na savo veiklą atsilikusiuose 
Azijos ir Afrikos kraštuose, kur, 
palyginus su Vokietija, skurdas 
ir vargas žymiai didesni. To
kiam amerikiečių nusistatymui 
pritarė vokiečių šalpos organi
zacijos, kurios pasižadėjo tęsti 
iki šiol vykdytą amerikiečių šal
pos organizacijų darbą. 
Ryšium su šįa padėtimi vo
kiečių vyriausybė taip pat pa
keitė savo planus ir nuo 1963 
m. sausio 1 cL nutraukia siun
tų jūros ir vidaus transporto Aplink barakus balos, gatvės 
išlaidų apmokėjimą- Balfas,

153,80 DM renta mėnesiui. Nuo
ma 21 DM. Ir užėję pas kitas 
šeimas radome arba invalidus 
arba ligonius, ar senyvus žmo- 

nautojų pareiškimai. Kai paty- nes. Pagaliau pasiteiravome, ar 
rė, kad nebus gaunama Ameri
kos Valdžios maisto, labai nu
stebo: *“O ką gi mes duosime 
tiems vargšams?”.

Vasario 19-23 Amerikos am
basados Vokietijoje atstovas 
tikrino Balfe Muenchene mais-

piamųjų vardinius sąrašus ir 
lankė šelpiamuosius jų butuo
se- Jo nuomone, dar daugeliui 
svetimšalių pabėgėlių Vokieti
joje papildoma pagalba yra bū
tinai reikalinga. Kartu su am
basados atstovu vasario 21 ap
lankėme keletą Balfo šelpiamų 
latvių šeimų, gyvenančių Miun
chene, Moosacherstr. 100. Šiuo 
numeriu vadinama eilė medi
nių barakų, sužymėtų blokais 
A, B ir tt-, ir čia gyvena įvai
rių tautybių svetimšalių pabė
gėlių ir viena lietuvių šeima.

RADIJO VALANDĖLĖS

Tai ne smalsumo reikalas, 
bet intelektualinės ir morali
nės pagalbos problema. Ta pa
galba pavergtiesiems labai rei
kalinga, kad jie bent kiek iš- 

Dihlift DDftCDAMIK Uktų kritiški savarankūs 
nAVIJU inUUnAnlUJ mintyse. Bet ar A. Balso pa-

MINUČIŲ
10 minučię programos lietu

viškoms aktualijoms yra labai 
gėdinga dalis,

kad ir lietuvių ašaroms skir
tas atsitiktinis 10 nūn. prie
das nėra labai garbingas, kad 
reikia kasdien 7-10 min. lietu
viškiems dalykams ir kad jiem nors buvo planavęs gėrybių į- 

vežti dar ir 1963 metais, turė
jo prisitaikinti prie naujos pa
dėties ir pakeisti savo planą, 
prašydamas Amerikos ambasa
dą Vokietijoje patvirtinti gėry
bių įvežimo planą tik 1962 m. 
antram pusmečiui.

Gėrybių per vandenyną ir Vo 
kietijos viduje išt ežiojimo iš
laidos yra labai didelės ir- nė 
viena privati šalpos organizaci
ja neturi tiek išteklių, kad jas, 
be valdžių pagaibcs, pajėgtų 
apmokėti. Todėl ir tos ameri
kiečių šalpos vigaaizacijos, ku
rios yra kitos nuomonės ir ku
rios mato dar gyvo reikalo Vo
kietijoje paliktus pabėgėlius to
liau šelpti, turi nuo daiktinių 
gėrybių įvežimo atsisakyti. Ar 
pajėgs vokiečių šalpos organi
zacijos, nustojusios tokios di
delės iki šiob, gautos iš Ameri
kos pagalbos susidariusią spra
gą užtverti ir suorganizuoti bei 
sutelkti lėšųv kad nesutruktų 
iki šiol tęstas šelpimas, tenka 
abejoti. Dėl to daugelio sve
timšalių pabėgėlių buitis gali 
smarkiai pablogėti. Tai skau
džiai atsilieps į mūsų lietuvių

gal Am. Balso pareigūnams ligonių, senelių, invalidų, naš- 
prezidento žodis negalioja? Jei lių ir gausių šeimų jau ir da- nekentė lietuvių, kad kiekvie- pusės- 
galioja, tai turi būti žymu ir bar sunkią ekonominę būklę, nu atveju jautėme jo persekio- Kelionėje laive ia visi laikė ckora*’ tautiniai šokiai ir pan. 
Pabaltijo tautoms skiriamose ra Kad čia suminėtų pabėgėlių jimus- Po daug skundų pagaliau lenkaite Bet atvykus į Sydnė- pati ir š°kti ir
dijo programose. (Eli) būklė yra sunkiai pakeliama, buvo gautas lietuvis kunigas”. jų prieš išlipdama iš laivo pa- dainuoti chore-

sipuošė savo tautiniu drabužiu, (Iš “Mūsų Pastogės”, leidžia- 
kas jos bendrakeleivius labai mos Australijoje, 1962 vasario 
nustebino.

Šiuose mano žodžiuose yra 
ironijos, nes prašyti malonės, 
pavergtiesiems lietuviams iš A- 
Balso neketinu. Juk visi mato, 
kad JAV politikams labiau rū
pi Azijos ir Afrikos tautelės, 
negu Vakarų šalininkai komu
nistų pavergtuose kraštuose. 
Bet A. B- biurokratai tegu nors 
susirūpina savo įstaigos pasise
kimu. O jis tegalimas, tik vyk
dant žurnalistinį dėsnį —

kalbėti klausytojams kūrybiš
kai apie jiems rūpimas aktuali
jas (nors iš dalies)-

A. Balsas taip pat turėtų at
siminti, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra labiausiai vakarietiš
ki kraštai Sovietų Sąjungos ka
lėjime. Todėl šitų kraštų klau
sytojams reikią daryti išimčių 
— bent per radiją duoti dau
giau Vakarų kultūros, kad ji 
iš ten galėtų sklisti į svetimes-. 
nę dirvą Rusijoje. Pagaliau, ir 
JAV prez. J. F. Kennedy lie
tuvių delegacijai neseniai pa
sakė, kad Pabaltijo okupacijos 
JAV vyriausybė nepripažįsta. O

visi čia gyvenantieji yra ligoti 
ir nedarbingi. Mums atsakė: 
“Taip, nes visi pajėgus jau se
niai išvyko į JAV, Australiją ar 
Kanadą”-

Vasario 23 su JAV ambasa
dos atstovu lankėme lietuvius 
Ludwigsfelde. Pavardžių nemi
nėsiu, nes neprašiau jų leidi
mo. Turi neblogus butelius, bet 
jų pajamos ir sveikata labai 
menkos. Vienos šeimos galva 
(70 metų) džiovininkas, žmona 
ir besimokanti duktė gauna so
cialinę pašalpą 290 DM mėne
siui, iš kurių reikia 38 markių 
nuomai, 15 markių dukros ke
lionėms į mokyklą, 20 markių 
šviesai, gazui, tad maistui ir ki
tiems reikalams (3 asmenims) 
lieka 217 markių. Kitos šeimos 
tėvas (82 m.), žmona ir nesvei
ka dukra gauna tokią pat pa
šalpą. Panašiose sąlygose gy
vena ir kitos lietuvių šeimos.

Ligi šiol netekusias sveika
tos ar senyvo amžiaus ir nepa
jėgiančias dirbti šeimas nuo di
desnio skurdo ir alkio saugojo 
Balfo teikiamas maistas. Į ma-

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
PADUO VALANDA 

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

VVHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas

#
LAISVĖS VARPAS 

P. VIŠČINIS
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mas*. 

#

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA 

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

Boston, Mass.
WLYN —1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

reįgūnai (lietuvių skyriuj ir vir
šūnėse) apie tokią pagalbą pa
vergtiesiems pagalvoja? Tur 
būt ne, nes niekada neteko 
girdėti, kad per A. B. radiją 
būtų buvusi kritikuota ar ko
mentuota bent viena Lietuvoj 
išėjusi knyga. 0 jei šita kryp
timi parodytų bent kiek pa
stangų, jie po kurio laiko pa
matytų, kokių vertingų klausy
tojų yra laimėję.

Bet kam galvot, kad leng
viau negalvot ir programą už
pildyti oficialiu šienu, mažai 
tesirūpinant, ar radijo klausy
tojas yra nusiteikęs priimti to
kį maistą be lietuviškų prie
skonių? Jei pradėsi galvoti, ga
li pamatyti ir tokius nemalo
nius dalykus, būtent, kad

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

► PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
USKYRUS MMTADIENIUS, NUO 8 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckeateiao krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Es*ex Street, kelti* elevatorium | virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avanue ikiDslancey Street 
Atsineškite š| skalbimą, kuri* bu* ypatingai (vertinta*

duobėtos. Šeimos turi po vir
tuvę ir kambarį. Jos visos jau 
17 metų laukia, kada bus iš 
šių barakų į geresnius būtus iš
keltos. Pačios susirasti ir 
nuomoti butų neįstengia,
turimų pajamų pakanka tik no pastatytą ambasados tarnau- 
maistui- Užėję pas St. K. 
mą, patiriame, kad šeimos gal
va (58 metų) serga džiova, turi 
iškrypusį nugarkaulį, žmona 
negaluoja. Sūnus (31 metų) psi
chinis ligonis, laikomas sanato
rijoje. šios šeimos pajamos

tojui klausimą, kaip tokios šei
mos gyvens, kai joms bus nu
traukta JAV valdžios pagalba, 
jis atsakė, jog nežinąs, kaip jos 
versis, tik jis įsitikinęs, jog 
joms ir toliau papildoma pagal
ba būtina.

Punsko lietuvaite atvyko į Australiją
Sausio 29 laivu iš Lenkijos 

atvyko į Australiją, Sydnėjų, 
Punsko lietuvaitė Teresė Slavic
kaitė. Drauge su ja Australiją 
pasiekė dar 27 lenkai išeiviai. 
Teresė Slavickaitė atvyko kaip 
sužadėtinė. Jos išvykimu ir ke
lione pasirūpino Pranas Daili
dė, gyvenąs Marrickville.

Paklausta apie Punsko lietu
vius ir iš viso apie gyvenimą 
Lenkijoje, pasakojo: “Dabarlie- ... . 
tuvių gyvenimas Punske žymiai svei n ‘

Punsko lietuviai savo lietu
viškos spaudos neturi ir iš Lie
tuvos jos negauna. Su Lietuva 
susisiekti uždrausta, ir tas su
varžymas kaip tik iš Lietuvos 
pusės.

Teresė Slavickaitė yra našlai
tė. Gyveno pas savo dėdę ūky
je. Kiti jos giminės Lietuvoje. 
Kadangi tetos esančios “tolimos 
giminės”, tai prieš išvažiuoda
ma negalėjo nuvykti jų atsi-

Teresė labai džiaugiasi čia 
sutikusi tiek daug lietuvių. Pri
pratusi namie pas dėdę prie 
ūkio darbų, ji tuo tarpu jaučia
si pasimetus, nes, anot jos, 
“čia nėra nei staklių, nei ravė
jimo, nei gyvulių priežiūros”.

Dalyvaudama pirmą kartą 
Sydnėjaus lietuvių pobūvyje — 

pagerėjo. Neseniai gavom po ii- šiaip Punsko lietuvių gyve- Havajų vakare, T. Slavickaitė 
gų kovų lietuvį kunigą. Anks- nimas labai sunkus: visą laiką viskuo labai domėjosi ir stebė
čiau buvęs lenkas kunigas taip jaučia kietą spaudimą iš lenkų Josi- Teiravosi, ar čia leidžia

ma lietuviška spauda, ar yra

v
. t 7).

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausio* rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialu* pa
tarnavimas paruošiant pakietu* ( Europą. Pamėginkite užeiti pa* 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street 

Tel. AL4-83I9

New York 2, N. Y. »

v X v k «

Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 5.00 $
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Me* padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkiny* (14 šokių) ..................„........................
žirginėliai, Montreaiio liet, dramos vaikams pasaka ........ ....
Lithuanian, 2-speed record course ;................................ ........ .
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir vaitas ......... .................
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montreaiio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ......
Liet, dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai: Co- 

lonial Co. ___________ ... ___________ ,....... ■ ______
Plokštelių albumai gaunami: 

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



Pavasaris Čiurlionio
Pirmieji ankstyvojo pavasario REPORTAŽAS lt CHICAGOS 

žiedai lietuviškoje Chicagoje -
pražydo Čiurlionio galerijoje, 
kuri yra prisiglaudusi Jaunimo 
Centro rūmuose. Pavasarį čia 
atnešė dail. Broniaus Murino 
tapybos ir akvarelės darbų pa
roda, atidaryta kovo 17; tęsėsi 
iki kovo 25. Per tą savaitę pa
rodą aplankė apie 1000 žmonių, 
parduoti 23 paveikslai. Tai di
džiausio pasisekimo susilaukusi 
individuali lietuvio dailininko . ma poezija. Nusipirkęs kurį 
paroda. Kur paslaptis tokio pa- nors dail- Br. Murino darbą, 
sisekimo? žinai, kad turi nusipirkęs ne

dail. V. Vizgirdos, “saulėtais 
. spinduliais žėrintieji tonai”, — 

traukia ir buria žiūrovų akis. 
Dailininkas yra nuosaikus mo
dernistas, bet ir savo moder
nizme alsuoja gyva supranta-

Alto sekretoriaus “kietas laikymasis”
(atkelta iš 2 psl.) 

tus, rodančius, kad Altas jau 
ilgus metus atstovaująs Ameri
kos lietuviams Baltuosiuose Rū
muose. Allen pasirūpino dr. Vi
leišį parodyti nepatikimu as
meninu: dr. Vileišis esąs res- 

• publikonas, o šen. Dodd pri
sistatęs demokratu — vadina
si, sakęs netiesą. Šitam faktui 
paremti Allen parūpinęs ir ra
šytinį pareiškimą (Affidavit), 
Allen pasiūlęs Martinui susi
rišti su dr. Grigaičiu jo pateik
tai informacijai patikrinti — 
štai kaip atsiradęs anas garsu
sis telefoninis pasikalbėjimas, 
apie kurį dr- Grigaitis pasako
jo vasario 3 posėdyje”.
KAIP IŠAIŠKĖJO, KAD ALTO 
SEKRETORIUS NETIESĄ SA
KĖ APIE PERSONA NON 
GRATA

Prieš einant į antrąjį posė- 
/ dė, LB atstovams buvo būtina 

gauti prel- Balkūno sutikimą 
būti delegacijos kalbėtoju. Su
sisiekus telefonu, paaiškėjo, 
kad prel. Balkūnas pasitrau
kia iš delegacijos, nes pašali
nant iš jos dr. Vileišį jo da
lyvavimas moraliai būtų nepa
teisinamas. Visa Alto laikyse
na yra įžeidžianti, todėl jis gal
vojąs taip pat pasitraukti ir iš 
Alto. Bendruomenei negalint 
dr. Vileišio apginti, jis pasi
trauksiąs ir iš LB institucijų. 
Tik paaiškinus pasikalbėjimų 
eigą su Altu ir Martinu, prel. 
Balkūnas pažadėjo sekančią die
ną (su juo buvo kalbamasi 
II- 8) pats paskambinti į Wa- 
shingtoną ir tada pranešti ga-

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Nuotr. R. Briekaus

todėl 
daly-

WILLIAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS

- * to N(?w Yorko ir klutmi savo nusistatymą. Vasa- riais pasiremiant dr. Vileišis ’
Džiuginančiu faktu reikia lai

kyti jaunimo sambūrio suorga-

praei-

rio 9 d. 5:10 vai. vak. prel. ir buvo stumiamas iš delegaci
jos-

“Priminęs, kad dr. Vileišis nizavimą. Užmegztas bendra- 
visą laiką kenkęs Altui, dr. Gri
gaitis dabar reikalavo nutrauk
ti kalbas apie delegacijos papil
dymą. tvirtindamas, kad Baltie
ji Rūmai esą pareiškę, jog są
rašas uždarytas.

“Adamkavičius reagavo pa
reikšdamas: jei esąs paneigtas 
ankstyvesnis tvirtinimas, kad 
dr. Vileišis esąs persona non 
grata, tai negalima taip pat ti
kėti ir šiuo dr. Grigaičio tvir
tinimu. kad delegatų sąrašas 
jau uždarytas”, (b. d.)

(Bus daugiau)

Balkūnas pranešė Chicagon, 
kad po pasikalbėjimo su Mar- 

. tina jis nematąs prasmės pa
silikti delegacijoje, nes dr. Vi
leišis E jos Ernestas. Pagal 
Martiną nieko neturima prieš 
dr- Vileišį, kad jis būtų dele
gacijos nariu — jis nesąs jo
kia persona ingrata. Gavus to
kią žinią, su prel- Balkūnu bu
vo sutarta, kad bendruomenė 
griežtai reikalausianti dr. Vilei
šio grąžinimo į delegaciją, ka
dangi jE išmestas remiantis su
fabrikuotu tvirtinimu. Jei šitai 
pavyksią, tai prel. Balkūnas 
grįšiąs į delegaciją”.

BOSTONO skaute* Kaziuko mugėje.

>Ą«^IIIINKA1 
LIW .m* ji

Į IŠ VISUR Į B

1
Atsakymas, tur būt, yra tas, 

kad Br. Murino darbai skelbia 
pavasarį. Spalvų kontrastišku-

“Vasario 10 d. 9 vai. rytą 
LB painformavo dr. Grigaitį 
apie pasikalbėjimus su preL 
Balkūnu ir prel- Balkūno 
sprendimus. Dr. Grigaitis šiai 
informacijai neskyrė nė ma
žiausio dėmesio”.
KAIP ALTO SEKRETORIUS 
PATS SAVO ŽODŽIŲ IŠSIGY
NĖ

Vasario 10 LB atstovai pri
kalbino Alto pirmininką su
šaukti naują posėdį, nors ir 
priešinantis Alto sekretoriui 
naujai paaiškėjusiai padėčiai 
aptarti. Posėdyje c. valdybos 
vicepirmininkas Adamkavičius 
pareiškė: :

“.. E pasikalbėjimų su 
prel. Balkūnu paaiškėję, kad 
dr. Grigaičio teigimas apie dr. 
Vileišio nepriimtinumą Wa- 
shingtonui tesąs mitas, o jo 
tvirtinimas apie dr. Vileišį kaip 
persona non grata tesąs prasi
lenkimas su tiesa. Visų šių fak
tų akivaizdoj LB centro valdy
ba oficialiai reikalauja dr. Vi
leišį grąžinti į delegaciją, o 
grąžinimas savaime taip pat iš
spręs ir prel. Balkūno klausi
mą”.

“Dr. Girgaitis atsakė panei
giąs bet kada sakęs, kad dr. 
Vileišis esąs persona non gra
ta, ir puolė Adamkavičių, kad 
jis iš posėdžio išnešąs netikras 
žinias. “Apskritai kokia begali 
būti kalba apie persona, kai 
dr- Vileišis nesąs jokia perso
na. žinoma, prel. Balkūną tai 
jau galima laikyti persona”.

“Posėdžio dalyviai didžiai 
nustebo dėl tokio paneigimo 
ankstyvesnių tvirtinimų, ku- 

šiaip kokį paveikslą, bet meno 
kūrinį.

Parodos atidarymo metu dai
lininko kūrybos kelią apibūdi
no prof. Liaugminas, gi paro
dos katalogui svarų ir reikš
mingą įžangos žodį parašė dail. 
V- Vizgirda

Iki šiol dail Br. Murinas bu- 

meistru, šios parodos metu ak- 
vareliniai darbai liko kabėti. 
Daugumoje buvo išpirkti alieji
nės tapybos paveikslai.

Raida manyti, kad po šios 
parodos dail. Murinas savo pa
vasarį nuveš į rytus 4 New 
Yorko apylinkes, kur jo darbai, 
tikiu, žavės lietuvius meno mė
gėjus. Tuo tarpu iš rytų į Chi- 
cagą į Čiurlionio galeriją, at
keliauja dail Alf. Dargio paro
da- Ji bus atidaryta balandžio 
28. Alf. Dargis bus naujas vei
das Chicagos padangėje.

Prieš kurį laiką mano labai 
gerbiamas žum- J. Cicėnas 
“Dienų skeveldrose” (Naujieno
se) buvo nisiininęs apie “Vie
nintelę” laisvajam pasaulyje 
esančią Ahnaus galeriją, o Čiur
lionio galerijos, kuri saugo kū
rinius laisvajai Lietuvai ir kur 
tiek daug vertingų meno paro
dų įvyksta, nė nepaminėjo. Da
bar gi “vienintelės” Ahnaus ga
lerijos visai nebegirdėti, 
Čiurlionio galerija gyvuoja 
žengia pirmyn.

Šalia Čiurlionio galerijos
augo ir kita, rimtą vardą susi
dariusi Meno 
Chicago Saving 
patalpose.

Uždarant Br- 
susitikom trys Panevėžyje 1939 
gyvenę asmenys — buvę Pėda-' - 
goginio Instituto lektoriai muz. 
St. Sodeika ir dail. Br. Muri
nas ir aš, buvęs tuo metu Pa
nevėžio gimnazijos mokinys.

o 
ir

iš-

galerija, esanti 
and Loan Ass’n

Murino parodą,

TOATERBURY, CONN.
Sadutės šokis

Tradicinis Užgavėnių vaka
ras praėjo su nepaprastu pasi
sekimu. Visi stalai buvo rezer
vuoti iš anksto. Skoningos de
koracijos, geras orkestras vi
sus maloniai nuteikė. Svečių at
silankė ne tik iš Waterburio, 
bet ir plačių apylinkių — New 
Britaino, Hartfordo, Bridgepor-

darbiavimas tarp New Britai
no ir Waterburio.

Jaunimas pasirodė nepapras
tai įspūdingai, šešiolika mergai-. 
čių, nuotakų rūbais apsirėdžiu
sių. šoko sužadėtuvių šokį Sa
dutę. šoko salės viduryje. Nors 
publika jau buvo pradėjusi 
linksmintis, bet jaunos šokėjos 
greit atkreipė visų dėmesį. Šo
kį įvairino besikeičiančios de
koracijų šviesos. Po Sadutės 
New Britaino mergaitės pašoko 
komiškąjį liaudies šokį Piršly
bas- Ypatingai pasireiškė “ne

TĖVŲ JĖZUITŲ centras Chicagoje. Kairėje — Jaunimo Namai ir Čiurlionio galerija.

RUOŠIASI BAŽNYČIOS ŠVENTINIMO IŠKILMĖM
Paterson, N. J. Patersono lie- nytėlės išdygo nauja, žymiai 

tuvių šv. Kazimiero parapija didesnė mūrinė bažnyčia, o 
pereitą rudenį šventė savo 50 stambiom raidėm parašas virš 
metų jubilėjų. Dabar ji vėl frontinių durų liudija, kad čia 
ruošiasi didelėmnaujosios baž
nyčios šventinimo iškilmėm. 
Mat, šalia senosios medinės baž-

Mūsų kalba nusisuko į vieną 
panevėžietį, tuo metu buvusį 
Panevėžio vyrų gimnazijos pai
šybos mokytoją, dail. P. Puzi- 
ną. Jis gyvena New Yorke, o 
jo parodos taip ilgisi Chicagos 
lietuviai ir Čiurlionio galerija. 
Dar gyvesnis atsiminimuose at
sistojo dail- P. Puzinas, kai mu
du su muz. Sodeika ilgai žiūrė
jom į jo paveikslą, kabantį 
Čiurlionio galerijoje.

Taip, toje galerijoje nuo sie
nų žvelgia kiekvieno žymesnio 
lietuvio dailininko kūriniai, ir 
kada nors jų susilauks laisvo
ji Lietuva. VL R.

laimingas” bernelis, kurį vaiz
davo G. Marijošiūtė.

Abu šokius paruošė K- Ma- 
rijošienė iš N. Britaino. Akom- 
ponavo akordeonu Z- Seliokas. 
Visu parengimu rūpinosi V. 
Vaitkus. Jaunimas parodė, kad 
turi norų ir energijos, tik rei
kia tinkamų vadovų, kurie su
geba įžvelgti šių dienų jauni
mo sielon ir jį paskatinti.

Pasilinksminimas
Lituanistinės mokyklos ir 

skautų tėvų komitetai, įvertin
dami jauno sambūrio pastan
gas, rengia junimo pasilinks
minimą balandžio 28 d., 103 
Green St. klubo patalpose. Bus 
parodytas Sadutės filmas, paga
mintas repeticijų metu.
Naujas skautę tėvu komitetas

Kovo 18 įvyko skautų tėvų 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
per 40 tėvų. Erinktas naujas 
komitetas, į kurį įeina V. Vait
kus, Juozas Kazlauskas, Jonas 
Janušauskas ir Kazimieras Pa
liulis. Prieš susirinkimą įvyko 
skautų iškilminga sueiga, ku
rioje nors trumpai paminėtas 
šv- Kazimieras. Skaitė Sigutė 
Vaitkutė. Paukštytės sakė eilė
raščių. o didesnės padainavo 
lietuviškų dainų Dabar skautai 
jau ruošiasi savo globėjo šv. 
Jurgio šventei New Havene, į 
kur suplauks skautai iš įvairių 
Connecticuto vietovių. BūrelE 
skaučių vyksta į uždaras reko
lekcijas Putnamo seselių vie
nuolyne.

Bendruomenės susirinkimas
Apylinkės metinis susirinki

mas bus balandžio 8, sekmadie
nį, 3 vai- popiet 48 Green St. 
lietuvių klubo salėje. Susirinki
mas yra labai svarbus, 
nariai kviečiami gausiai 
vauti.

Baigė mokėti skolas
Sv. Juozapo parapija 

tais metais baigė mokėti savo 
skolą. Ekilmingas skolos do
kumentų sunaikinimas bus pa
rapijos banketo metu gegužės 
6. Energingai parapijai vado
vauja kun. klebonas E. Gra- 
deckas.

yra naujoji šv. Kazimiero baž
nyčia. Ji neatsirado savaime: 
reikėjo daug darbo, triūso, kan
trybės. Visa tai, žinoma, dau
giausia turėjo pakelti parapijos atlikti. O lėšų užbaigimo dar- 
klebonas kun- Jonas Kinta. Jis 
kiekvieną sekmadienį bažnyčio
je prašo aukų, jis siuntinėja 
daugybe laiškų, jis vis prašo ir 
prašo. Mes gi kiekvienas žino
me, kad daug maloniau yra duo 
ti, negu prašyti. Nuo jo neąt- kas siųskite: Rev' J- Kintą, 
silieka ir jo padėjėjas kun. 147 Montgomery PI., Paterson, 
Vyt. DemikE. Jiems gi abiems N. J. Čia galėtų ateiti į pagal- 
sunku būtų apsieiti be gero ir bą tie, kurie kada nors yra gy- 
pareigingo bažnyčios komiteto.

Velykinė radijo programa
Velykinėje Lietuvos Prisimi

nimų radijo programoje daly
vaus akt. Algis žemaitaitis su 
savo naujai organizuojama vai
dintojų grupe. Lietuvos prisi
minimų radijo programa yra 
viena E seniausių lietuviškų 
programų Amerikoje. Sausio 
mėnesį jai suėjo 26 metai- Dvi
dešimt penkerių metų minėji
mas, kuriame dalyvavo akt. S. 
Pilka E Chicagos ir Bostono 
mergaičių trio, įvyko praeitų 
metų balandžio mėnesį. Pro
grama yra kultūrinė—komerci- dol., Maryann Frapolli 200 dol. 
nė, bet kartais neaEEako ir Balandžio 1 Patersono šv. 
politikos. Paskutiniu metu bu- Kazimiero parapijoj prasidės 
vo gyvai reaguota dėl delegaci- 40 vat at|ajdai. Suma bus 15 
jos į Washingtoną ir audien- min anksčiau, t- y. 10 vai. 15 
ciją Erūpinusio dr. Vileišio rei- mjn pamokslus sakys kun. Vy- 
kalų. Programos laikas ir ad- Balčiūnas, pranciškonas, 
resas reguliariai skelbiamas išpažintys bus klausomos kiek-
Darbininke. L. Pr. vienos atlaidų dienos rytaE ir

vakarais. Atlaidai baigsis an
tradienio vakare 7 vai. 30 min- 
šv. MEiomis, kurias laikys kun. 
P. Totoraitis. Klebonas labai 
prašo tėvus, kad leistų vaikus 
dalyvauti procesijoje. Vaikai su
sirenka į parapijos salę sekma
dienį 10 vai. ryto.

Naujosios parapijos salės ati
darymas bus balandžio 7, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak- Po to bus 
bažnyčios statybos komiteto 
rengiamas kortų vakaras. Bus 
galima laimėti gražių dovanų. 
Parapiečiai prašomi kuo gausia 
dalyvauti.

Naujosios bažnyčios šventi
nimo proga norima išleEti de
dikacijos knygą, kur bus at
spausdinta parapijos Etorija, 
aprašyti bažnyčios statybos 
darbai, įdėtos statybos komite
to ir svarbesnių darbuotojų bei 
aukotojų nuotraukos ir kt- Tam 
tikslai kovo mėn. 31, šeštadie
nį, 4 vai. popiet parapijos sa- 
ėje šaukiamas parapiečių susi
rinkimas. Ypatingai kviečiami 
visų organizacijų ir draugijų 
atstovai, buvęs parapijos jubi
liejaus komitetas, bažnyčios 
statybos komitetas ir vEi pa
rapiečiai.

Mirtis aplankė kovo mėne
sį Waterburio lietuvius. Mirė 
LDS 5-tos kuopos du nariai: Ka
zimieras Petrauskas, palikęs 
žmoną Kazimierą, 3 dukteris, 
2 žentus, anūkus; Ona Kanke- 
lienė. palikusi 2 sūnus, 2 mar
čias, anūkus; vienas sūnus mi
rė kelias dienas prieš motinos 
mirtį. LDS 5-ta kuopa reiškia 
užuojautą jų šeimoms.

Be to, dar mirė R. Stadal- 
ninkienė, 45 metų, palikusi šei
mą; Jonas Vamauskas nukrito 
nuo antro aukšto priebučio ir 
užsimušė. Mirė kunigo Vičo tė
vas, priklausęs šv. Vardo drau
gijai. Draugijos nariai su dva
sios vadu kun. Sabuliu atsilan
kė atsisveikinti, su altoriaus vai
kais atkalbėjo rožančių- Baž
nyčioje per laidotuves dalyvavo 
šv. Juozapo parapijos mokyk
los vaikai su seselėmis moky
tojomis, vyskupas, keturi pre
latai ir daug kunigų.

Visi mirė kovo mėnesį. Pa
laidoti iš šv. Juozapo parapijos 
bažnyčios.

Lietuvię misijos prasidėjo ko
vo 19 ir užsibaigė kovo 25. Mi
sijas vedė kun- A Sabaliaus
kas. salezietis. Misijas žmones 
gausiai lankė. Po misijų buvo 
paskaita, buvo parodytas fil
mas iš raupsuotųjų žmonių ko
lonijos. Po to Antanas Paliu
lis visus pakvietė kavutės.

(P. J.) 

I

Žmonės naujos bažnyčios staty
bai gausiai ir noriai aukoja. 
Daugelis pasižada įtaisyti spe
cialias atminimo dovanas, kaip 
altorius, kryžius ir t.t. Bet yra 
ir tokių, kurie aukoja labai ma
žai arba ir visai neaukoja, nors, 
rodos, išgalėtų tai nesunkiai 

bams dar reikia labai daug- 
Tam reikalui paimta 30,000 do
lerių paskola, kurią mokėti mū
sų mažai Patersono parapijai 
nėra lengva. Todėl kas galėtų 
paaukoti vieną kitą dolerį, au- 

venę Patersone. Didžiosios baž
nyčios šventinimo iškilmės į- 
vyks birželio 24, 4 vai- popiet. 
Į kertinį akmenį bus įdėta sau
ja lietuviškos žemės ir stam
besnių aukotojų sąrašas.

Be anksčiau spaudoje skelb
tų stambių aukotojų, reikia pa
minėti Izabelę ir Juozą Jokū
bą vidus, kurie nupirko lietuviš
ko stiliaus kryžių ant bažny
čios bokšto už 1,000 dol. Savo 
tėvų a. a. Marcelės ir Juozo 
Vaičaičių atminimui jų vaikai 
paaukojo didžiajam altoriui žva
kides už 500 dol., Oną ir An
tanas Juškaidai aukojo 300

Balandžio 29 šv Onos drau
gija rengia vakarienę — šo
kius naujoj parapijos salėj. 145 
Montgomery Pl„ Paterson. N. 
J.

(nukelta j 6 psl.)

— Maironio minėjimą Wa- 
shingtone ruošia ateitininkai 
balandžio 8, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Katalikų Universiteto 
Michigan Avė., N. Y.) Sočiai 
Center patalpose (prie Grua- 
duate Hali Bldg), antram aukš
te (Room 252). Apie Maironį 
kalbės poetas Jonas Aistis. Bus 
ir trumpa meninė programa. 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Kultūros kongresas bus 
Chicagoje lapkričio 22-24. Nu
matyta plati ir įvairi progra
ma. Paskaitos bus visumos po
sėdžiuose ir atskirose sekcijo
se- Ta pačia proga ruošiamasi 
simfoniniam koncertui. Diriguo
ti kviečiamas kompoz. Jeroni
mas Kačinskas

— Vokietijos studentai atei
tininkai leidžia neperiodinį lei
dinį “Ateitin”. Spausdinama ša- 
pirografu. Naujausias numeris 
išleistas vasario mėn. (Nr. 3- 
15). Turinyje: Vasario 16 ir 
jaunimas, Kataliko santykiai su 
kito tikėjimo žmonėm, Douglas 
Hyde (atsivertęs anglų komu
nistas) apie Fatimą, Ateitinin
kų veikla Vokietijoje, D. Bri- 
tainoje, Italijoje ir k. Priedu 
eina “Kanapinė”, skirta humo
rui (nr. 1).

— Memmingeno, Vokietijo
je, lietuvių šokių grupė daly
vavo miesto labdaros koncerte, 
kurio programą pravedė jauni
mas. Vietos vokiečių dienraš
tis lietuvių dalyvavimą, taip pa
minėjo: “Lietuvių jaunimo šo
kėjų grupė (paruošta Alinos 
Grinienės) pateikė savo tėvynės 
liaudies šokių, kurie ir tremty
je puoselėjami ir todėl neiš
nyksta. Lietuvių šokėjų daly
vavimas buvo kaip tarptauti
nis įnašas dėkingai įvertintas”.

Amerikos lietusių mote
rų sąjunga skelbia narių va
jų. Moterims nuo 16 iki 50 
metų siūlo pašalpą ligoje ir gy
vybės apdraudą. Kultūrinėn 
veikion priimamos be amžiaus 
apribojimo; mokestis 2.50 dūl
inėtam. Sąjunga gyvai reiškia- - 
si Amerikos lietuvių veikloje. 
Smulkesnių informacijų ir pra
šymam blankų teikia centro 
raštinė- Adresas: 7155 So. Her- 
mitage Avė., Chicago, III

ALRK MOTERŲ S-GOS centro 
pirm. Elzbieta Pauzienė ir centro 
raštininkė Viktorija Leonienė.

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais. dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4.50 dol. Plokštelėje yra 12 da
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė. klumpakojis, polka, ei 
DP. Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų- Rašyti: Darbininkas. 910 
Willoughby Avė.. Brooklyn 21,

Woodhaven 21, N. Y.
Td.: Hlckory 1-5220



REAL ESTATE

Liguor Store, Inc^
322 Union Avė.

Forest HIII, Garden vicinity. White 
frame detached 1-fam. house 7Vį 
rooms, 4 bedrms., 3 on 2nd floor. 1 
on 3rd flr.. 1*4 baths, finished base- 
ment, GE dishvasher, washerdeyer, 
oil heat; garage, near express sub- 
way; Our Lady of Mercy Parish, 
Convenietn to schools, shopping etc. 
Asking 322,500. Owner. LI 4-4900.

puška, 3622 W. 7 Ist St, Chi- 
cago 29, UI. Dar nėra paskir
tas rytų sportu apygardos at
stovas.

Bayside Hills, Oueens. — $27,500 
Builder's own home. St. Robert’s 
Parish and School. CompL modem 
3 bedroom home. Recreation room, 
screened porch. Ali in perfect con- 
ditton. Extras. Walking distance to 
all conveniences. Excellent financ- 
ing. By appointment — BA 5-3860.

Bayside, Queens — Real Offering. 
Magnificent solidly built split level, 
brick & stone on 70x100 plot. 7 Ige. 
degant rms., 3 bedrms., .3 baths, 
living rm.. dining rm., enlarged eat 
-in kitehen, den w. fireplace & fin. 
basement. Ebctras. 2 - car garage, 
seenlandscaped evergreen plot. St. 
Roberts Parish. — BA 5-3486.

Glen Cove, L.l. Real Value $27.300. 
Large custom built Split: plaster 
walls, living rm., firepl., formai din
ing rm., eat-in-kitchen, 3 bedrms., 

.2*4 ceramic tile baths, playrm., den, 
attached garage, 100 x 100 fenced 
yard, dėt. l*4-car-garage. St. Pat- 
rick’s Parish, Walk to Parochial 
School & RR. Owner. OR 1-4492.

Barni**' 
KREPŠINIO VARMOS 

llaplldydami mūsų ankstyves
nius pranešimus skelbiame, kad , 
š. Amerikos lietuvių krepSnio 
varžybos įvyks 1962 balandžio 
28-29 Chicagoje. Varžybas vyk
do vidujinių vakarų sporto apy
gardos komitetas, vadovauja
mas Z- Žiupsnio. Varžybos bus 
vyrų, moterų, jaunių A kL, jau
nių B kl. ir mergaičių A kt Jau
nių ir mergaičių A klasei pri
klauso ne vyresni, kaip 1943 
m. gimę. Jaunių ir mergaičių 
B. klasei — ne vyresni kaip 
1946 m. gimę. Kiekvienoje^ kla
sėje leidžiama dalyvauti ne 
daugiau kaip 8 komandoms. Ko
mandos atrenkamos pagal apy- 
gardinių pirmenybių davinius- 
Apygardoms kontingentą nu
stato Faskas, atsižvelgdamas į 
apygardinių pirmenybių daly
vių skaičių bei komandų sporti
nį lygį, žaidynėse gali dalyvau
ti tik Šalfass nariai, atlikę 1962 
m. registracijos prievolę ir ati-

D A** t MINKĄS

TOPtACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGF 
Cafl LO 3-7291

šinyje. Tinklinio varžybos bus 
“2-jų minusių” (Double dimin- 
ation) sistemos- Dalyvaujančių 
komandų skaičius neribojamas. 
Pirmas 3 vietas laimėjusių ko
mandų nariams vyrų ir mote
rų klasėse bus įteikti lietuvių 
tautinei olimpijadai prisiminti 
medaliai.

Vyrų komandinės stalo teni
so varžybos bus “2-jų minusų” 
sistemos (Double elimination). 
Dalyvaujančių komandų skai
čius neribojamas. Komandą su
daro 3 žaidėjai. Galima turėti 
2 atsarginius žaidėjus-

Tiek tinklinio, tiek ir stalo 
teniso varžybose gali dalyvau
ti tik Šalfass nariai, attikusie
ji 1962 m. metinės registraci
jos prievolę.

Dalyviai registruojasi per 
sporto klubus iki balandžio 24 
adresu: A. Bielskus, 1211 Car- 
lyon Rd., East Cleveland 12, 
Ohio. 
Varžybų nuostatai bei kitos 
smulkesnės instrukcijos bei in
formacijos siuntinėjama visiem 
sporto klubam.
Naujas ryty sporto apygardos

VBHI j . vadovas
teniso varžybos bus gegužės 5 Naujuoju rytų apygardos va- 
-6 Clevelande. Varžybas vykdo dovu patvirtintas Aleksandras 
Clevelando LSK žaibas. Varžy- Vakselis. 112-09, 95th Avė., 
bos bus vyrų, moterų, jaunių Richmond Hill 19, N- Y. A. 
A kl., mergaičių A kl- Bus ir Vakselis apygardos vadovu bu- 
mergaičių B kl. varžybos, ta- vo išrinktas rytų sporto apy- 
čiau jos nebus žaidynių dalim, gaidos suvažiavime kovo 10 
tad ir taškai už jas klubam ne- Waterbury. Conn. . . ,
bus duodami, kadangi jos iš Faskas dėkoja buvusiam ry- geresniu investavimu, bus įdo- 
anksto nebuvo įtrauktos į žai- tų sporto apygardos vadovui V. mU susipažinti su Investavimų Turiu prieš akis ir Capita
dynių programą. Amžiaus kva- Bruzgelevičiui už pareigų ėji- (Mutual) Shares, Ine. apyskaitą, šis fon-
lifikacija ta pati, kaip ir krep- mą-

Krepšinio varžybos bus pra
vestos K- O (Vieno minuso) 
sistema, išskiriant 4 pajėgesnes 
komandas į priešingus ketver
tus. Pirmame rate pralaimėju
sioms komandoms bus “Paguo
dos turnyras”. Komandų išskirs
tymą ir burtų traukimą atlie
ka Faskas. Pirmas 3 vietas lei- 

\ mėjusių komandų dalyviams 
bus įteikti specialūs medaliai, 
bet tik vyrų ir moterų klasėms. 
Dalyviai registruojasi iki balan
džio 16 adresu: Midwest Lithu- 
anian Athletic Ass’n , 5926 So. 
Artesian Avė., Chicago 29, HL 
Registraciją atlieka. klubai.
Išsamūs varžybų nuostatai, in
strukcijos, reikalingos registra
cijos formos bei kitos informa
cijos yra siuntinėjamos visiem 
sporto klubam. __
Tinklinio ir vyry komandinės 
stalo teniso varžybos

S. Amerikos lietuvių tinkli-

Faskas nutarė savo sąstatan 
kooptuoti kandidatą Henriką 
Pikturną nuolatiniu nariu nuo 
balandžio 1.

Patvirtintas šachmatu komi
tetas
Kaziui Merkiui pristačius, pa

tvirtintas šis šachmatų komite
tas: vadovas Kazys Merkis, 431 
E. 7th St., So. Boston 27, Mass.; 
sekretorius Andrius Keturakis, 
narys Petras Kontautas- Visi 
3 iš Bostono.

Kanados sporto apygardos at
stovas — Viktoras Petrauskas, 
68 Coolmine Rd., Toronto 3, 
Ont. Vid. vakarų sporto apy
gardos atstovas — Vladas Kar-

Nauja "Sporto" administracija
“Sporto” administratorium 

sutiko būti Juozas Sodaitis, 87- 
85, 95th Avė., Woodhaven 21, 
N- Y. “Sporto” ekspeditoriais 
sutiko būti dr. Marija Žukaus
kienė ir Vida Gintautaitė, abi 
New Yorke- Faskas reiškia pa
dėką už jų apsiimtas pareigas.

Pirmas “Sporto” numeris jau 
išėjo. ‘Sporto’ vyr-redaktorium 
yra Kęstutis čerkeliūnas, 91- 
30, 221-st St., Queens Village 
28, N. Y- Faskas

Rego Park. Special $29.500. Beau- 
tiful Comer Brick,- semi-detached. 
4LĮ-+-3 rm. apartmt. Ideal profes- 
sional or income. Both available. 
50x100 aeross from Park;fencęd; 
garage, gas heat. fully carpeted + 
drapes & living rm. wall mirror. 
Assension Parish. Mušt be seen! ! 
Fine neighborhood. — HA 6-2926.

Investavimo fondai—Mutual Funds

Little Neck, Hills, L.l. $34,500. In- 
teresting center hall 7 rm. brick & 
frame, 2 sty. home, spac. grounds, 
profes. landseaped, large living rm., 
with firepl., full dining rm. 10x14, 
kitehen, 2 baths, 4 bedrms., 1 on 
Ist floor. Can be used as family rm. 
2-car garage, hot water heat. Clo- 
set & Storage space. BA 9-3191.

Lietuviškų produktų,:
DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuvė

64-09 Clintcn Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Brooklyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

VELYKOMS

PORK LOIN ROLL

bekonienos ritinukai

puikaus skonio

ekonomiškose skardinėse

nuo 3 iki l’s svaro.

Tikrai importuoti mėsos produktai ii Lenkijos

ATALANTA — KRAKUS — TALA

pitalo prieauglio (capital gam 
distribution) paskirstymo rein- 
vestavimas iki 1961 metų gruo
džio 31 dienos išaugo iki 56. 
954 dolerių sumos. Tik akcijų 
kainoms kylant, kapitalo vertė 
priaugo iki 32,498 dol.

Founders Mutual Fund, su
vedęs 1961 metų. apyskaitą, š. 
m- kovo 8 -Aplinkraščiu savo 
narius ir atstovus painfor
mavo, kad nuo 1955 metų 
kovo 31 iki š. m. kovo mcn. 
t. y. per seseris metus akcijų 
kainos pakilo 100 procentų, o 
dividendas su kapitalo paskirs- 

darymu ar turimųjų santaupų tymo prieaugliu sudarė apie 
200 procentų;

Kalendoriniams metams pa
sibaigus, investavimo (Mutual) 
fondai pateikia savo apyskai
tas ir balansus ne tik savo 
nariams — investoriams, bet 
ir plačiajai visuomenei. Kaiku- 
rie fondai, kaip pvz. Dreyfuss 
Fund, Ine., savo apyskaitas ir 
prospektus atskiru leidiniu duo
da prie plačiausiai pasaulyje 
žinomo dienraščio The New 
York Times, š. m. kovo 25 die
nos-

Manydamas, kad kai kam ir 
iš lietuvių skaitytojų, kas do
misi savo finansinių planų su

DISPLAY

MAPLE RĘST HOME
Ruth & George Schnaderbeck — 
Owners and Directors. — “Happy 
Haven for Sunset Years.’’ Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, comfort, pleasant atmo- 
sphere. Special diets. Dining room, 
tray Service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Savville, L.I., N.Y.

516 LT 9^4840

LENKIŠKAS KUMPIS
ant jūsų Velykų stalo šventes padarys 

linksmas ir sėkmingas.

veiktos ir pasisekimų padari
niais, noriu keletą faktų pa
teikti-

Pirmiausia reikia priimti dė
mesin tai, kad investavimo fon
dai yra finansinės institucijos, 
kuriose bet kurios sumos in
vestuotos, atneša keleriopą prie
augli tik per ilgesnių metų ei
lę (5-10 ir daugiau). Tai nėra 
jokia spekuhadja, kuri reiškia
si vertybės popierių biržose 
(Stock Exchange), kur per vie
ną lošimą galima daug uždirb
ti, bet galima ir apščiai pra
kišti. Investavimo (Mutual) fon
dų patvarumas ir pasisekimas 
išeina iš nuolatinio krašto gy
ventojų prieauglio, ūkinio kraš
to augimo ir investatoriaus 
kantrybės išlaukti keletą metų.

TIKRAS IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS
privalo būti su šiuo ženklu, kuris parodo 

produkto aukščiausią rūšį.

Visur reikalaukite lenkiško kumpio
ATALANTA — KRAKUS — TALA 

skardinėse nuo dviejų iki dešimties svaru

das yra dar visai jaunas. Jis 
pradėjo veikti tik 1960 metais. 
Jis apie 75 procentus surinktų 
lėšų investuoja tik i draudimo 
bendroves. 1961 Capital Shares 
Ine. veikla buvo gana sėkmin
ga. Jo akcijų kainos ypatingai 
greitai kilo Pvz. 1961 sausio 
1 akcijos kaina buvo 9.81 dol., 
o 1961 gruodžio 31, t. y. per 
vienerius metus pakilo iki 17.83 
dol., kas sudaro arti 100 pro
centų- Investuotoji suma, tar
kim, 1,000 dol., per metus iš- 
auaugo iki 1.600^dol- Šio fon
do savybė yra ta, kad jis atski
rai nemoka dividendų nei ne
daro kapitalo prieauglio pa
skirstymų, o viską reinvestuo- 
ja Į išduotąsias akcijas (Šerus).

Pateikdamas šią trumpą kai

May Easter bring Each and Every- 
one of us Peace of Mind—Universal 
Peace on Earth.

FIVE OAKS, INC.
“The House of Brochettes”. All Cre- 
dit Cards honored. Carte Blanche. 
49 Grove St., N. Y. C. OR 5-9669.

Joseph And rusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

TACONIC LODGE
COLD SPRING-ON-HUDSON. N. Y. 
Boys 7 to 14 • 8 weeks $350

July 1 - Aug. 25 — Education Program 
Ideally locatcd in the Hudson Highlands 
offers a well-round<-d program of spiri- 
only 60 mi. from N.Y.C. Taconic Lodge 
tual. intellectual. & physiral activities. 
The Lodge features an education pro
gram with daily classes in reading. ma- 
thematies. and language ,«tudy. Comp- 
leteiy staffed by Marist Brothers. For 
additional Information write: Brother 
Tiroothy Joseph. F.M.S.. Box M. 4300. 
Murdock Avenue. Bronx 66. New York.

Conducted by the
Marist Brothers of the Schools

štai ką rodo prieš mane gu- kurių investavimo fondų ap-
sos laisvosios lėšos yra laiko
mos banko asaugoje (custo- 
dian). Tai yra vieši, visiems pri
einami, patikrinami ir, supran
tama, visai patikinu dalykai.

linti Dreyfus Fund, Ine., apy- žvalgą, noriu pabrėžti tai, kad 
skaita. 1952 metų sausio 1 in
vestuotieji 10,000 dol., už ku
riuos buvo nupirkta 1753 ak
cijos (šėrai), kurių kainų kili
mas, gautojo dividendo ir ka

šios finansinės institucijos vei
kia griežtoje valdžios priežiū
roje, jų skelbiamos apyskaitos 
yra Public Accounting specia
lių revizorių patikrintos, jų vi-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
Augščiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 61
li New Yorke — 1654 2nd Avenae — TR 9-3647
’Į iTarp 85 - 86 g-vių»Ii Rklffewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068|j Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — TV 3-5540 ■!< 
Ftashinge — 41-06 Main Street — III 5-2552 & 
Jackssn Heights — 82-10 37th Avenae

— DE 5-1154

Silver Bell Baking Co.

BROOKLYN 6. N YS6-38 W STAGG ST

vestuvėms ir pokyliams tortai 
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

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

S & G MEAT MARKET
- buvusi — ■ 

J MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
* Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. TeL Stagg 2-4329

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HHA* N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Į SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm*

Telefonas. STagg 2-5938
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DARBININKAS
NAUJIENOS^

Ansely Karalienės parapijos 
bažnyčion balandžio 2. apie 2 
v. nakti, buvo įsilaužęs vagis 
ir norėjo apiplėšti, bet polici
ja laiku pastebėjo išmuštą šo
nini durų langą ir vagį, jauną 
vyruką apie 24 metų, sugavo 
bažnyčioje beplėšiantį aukų dė
žutes-

N. Y. filatelistu draugija iš
leido savo biuletenio kovo mė
nesio numerį. Numeryje Wal- 
ter E. Norton Plačiai nagrinė
ta 1941 metu Vilniuje persoaus- 
r’tnt’is na*tn ženklus. Biu'ete^i 
rpa.qcniOia k. Matuzas. 107-33 
117 St. Richmond Hill 19. N. 
Y.

Vytautas Strolia balandžio 1 
foCTotu groto Clinton Hali sim
foninio orkestro koncerte Broo- 
klvno Pratt institute.

Toronto vyry kvartetas, va
dovaujamas muz- Stasio Gaile- 
vičiaus. gegužės 5 koncertuoja 
Nevv Yorke. Webster Manor sa-
Įėję.

Svarbus susirinkimas. Žuvu
sioms bei nukankintiems už 
Lietuvos laisvę paminklo sta- 
tvmo reikalu balandžio 5 d. 
7:30 vai. vak. Atletu klubo sa
lėj (1332 Halsey St.. B'klvn) 
yra kviečiamas visų Nevv Yor- 
ko lietuvių organizacijų atsto
vu susirinkimas. Be to. tam pa
čiame susirinkime reikalinga iš
rinkti iš Netv Yorko organiza* 
eiju atstovu 15-20 asmenų į ko
mitetą Pasaulinės parodos rei
kalams. Komitetas numatomas 
sudaryti iš Netv Yorko. Netv 
Jersey ir Connecticuto valsty
bėse išrinktų organizacijų at
stovų bei visuomenės veikėjų.

Visiems suprantama, kad šis 
reikalas lietuviams yra labai 
svarbus ir skubus. Tad tenelie- 
ka nei vienos lietuvių organiza
cijos ar institucijos, kuri nepa
siųstų bent 2 atstovus i šį svar
bų susirinkimą.

ALB New Yorko apygardos 
valdyba

PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS
PIANO KONCERTAS 

BALANDŽIO 8 D. 8:30 vai. vak.
įvyks TOWN HALL

43rd Street (tarp Broaduay ir 6th Avenue) New Yorke

Bilietu kainos: $1.25; 1.75, 2.50: 3.00; Ložės $4.00. • Bilietai gaunami pas platin
tojus ir Town Hali kasoj • Požem. traukiniu važiuoti iki Times Sguare, paeiti 1 blokas.

Arthur Rubinšteinas, vienas 
žymiausių pasaulio pianistų, nu
sipirko du bilietus į Andriaus 
Kuprevičiaus koncertą, kuris 
bus balandžio 8, šį sekmadieni, 
8:30 v. v. Town Hali salėje.

Antanas Žilinskas, gyvenęs 
741 McDonough St, Brookly- 
ne, kovo 28 atšventė 85 metų 
sukaktį. Spaudos draudimo me
tais jis buvo uolus spaudos pla
tintojas, knygnešys, telkęs lė
šas lietuviškai spaudai. Atvy
kęs Amerikon, taip pat plati
no lietuvišką spaudą, reiškėsi 
įvairiose lietuviškose organiza
cijose, organizavo darbininkų 
unijas, prisidėjo prie Balfo or
ganizavimo, buvo jo direkto
rium. tremtiniams yra padėjęs 
atvykti į šį kraštą- Yra Lietu
viu Socialdemokratų Sąjungos 
narys nuo pat Sąjungos įstei
gimo.

Kun. St. Raila sakys pa
mokslas per 40 valandų atlai
dus Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje. Pamokslai bus 
sakomi pirmadienį ir antradie
nį (blandžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare.

ALR Kataliku Federacijos 
seimelis Netv Yorke kovo 11 
priėmė šias rezoliucijas:

1. Kviesti visas Netv Yorko 
ir apylinkės parapijų ribose 
veikiančias draugijas ir atski
rus asmenis kuo gausiau įsi
jungti į iškilmingą Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimą, kurį 
apskrities valdyba kasmet ren
gia Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne.

2- Raginti visus katalikus ir 
jų sambūrius dosniai paremti 
savo aukomis vienintelę ALR 
Katalikų Federacijos globoje 
stovyklą, kurioje kiekvieną va
sarą bestovyklaudamas mūsų 
jaunimas stiprėja katalikybės ir 
lietuvybės dvasioje.

3. Paskatinti visas organiza- 
cijasj. o vpač -jaunimo, kad 
šiais metais suruoštų Maironio 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimus. iškeliant jo kūrybos 
reikšmę lietuvių tautos atgimi
mui.

NEW YORKO ateitininkų iškilmingas susirinkimas Angelų Karalienės parapijos salėje kovo 25. Nuotr. V. Maželio

DISKUSIJOS TAUTINĖS IŠTIKIMYBĖS KLAUSIMAIS
Bostone kultūros klubas, ku

riam šiemet pirmininkauja dr. 
Br. Baškis. kovo 24 surengė 
diskusijas panagrinėti dr. Juo
zo Girniaus knygai ‘‘Tauta ir 
tautinė ištikimybė". Diskusijų 
vadovu buvo pakviestas dr. 
Jurgis Gimbutas ir iš anksto 
paprašyti pasiruošti žodžiu — 
stud- Nijolė Makaitytė, stud. 
Aloyzas Mučinskas, rašytojai— 
Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras ir “Keleivio" redak
torius Jackus Sonda. Dalyvių

Dail. Albino Elskaus kūrinių 
paroda rengiama balandžio 7 ir 
8 Apreiškimo par. salėje. Bus 
išstatyta apie 40 tapybos kūri
nių ir piešinių. Parodos atida
rymas bus balandžio 7. šešta
dienį, 6 v. v. Parodą rengia 
Nevv Yorko LB apygarda.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281 

šį kartą buvo apstu, ypač jau
nimo.

Susirinkimo pradžioje dr. J. 
Gimbutas supažindino su kny
gos autorium dr. Juozu Gir
nium ir jo diskutuojamos kny
gos turiniu. Vietomis pateikė 
trumpų citatų. Toliau diskusi
jų referentai pasisakė jų pasi
rinktomis temomis, susijusiomis 
su knygoje liečiamais klausi
mais: A. Mučinskas — kon
formizmas ir radikalizmas, J. 
Sonda — patriotizmas, nacio
nalizmas ir kosmopolitizmas, N. 
Makaitytė — liaudis ir elitas, 
A. Gustaitis — mišrios vedy
bos. St. Santvaras — santykiai 
su okupuota tauta. Vėliau visi 
referentai dar kartojosi, pasisa
kydami šiais klausimais Makai
tytė — ar jaunimas atlieka sa
vo pareigą tautai- Mučinskas 
— meilė ir pareiga tautai, Gus
taitis — jaunimas ir švietimas. 
Sonda — lietuvių bendruome
nė. Santvaras — lietuvių misi
ja.

Kaip matome, diskutuojamo
ji knyga buvo įvairiais atžvil
giais pasverta, bet vienas at
žvilgis ypač pabrėžtas: jaunimo 
ištikimybė savo tautai. Kad tuo 
pagrindu daugiausia remtasi, 
buvo gera, nes jei tos knygos

LIETUVA NUOTRAUKOSE
So. Bostone kovo 25, sekma

dienį, 3 vai. popiet parapijos 
salėje po bažnyčia Putnamo se
selių naudai buvo rodomi fil
mai iš Lietuvos. Prisirinko tiek 
daug žmonių, kad nebuvo vie
tos atsisėsti. Ypač daug buvo 
jaunimo.

Prel. Pr. Virmauskis suminė
jo, kad seselės dirba naudin
ga darbą lietuviams ir Lietu
vai. rengia vasaros stovyklas.

Ieškomas vyras, kuris galėtų 
nuvalyti langus bei išvaksuoti 
grindis. Darbas gerai apmoka
mas ir pastovus, pagal susitai- 
mą gali būti ir nereguliarios 
darbo valandos. Darbo vietovė 
yra Great Neck. L. L, N- Y. 
Kreiptis HU 2-1828.

Parduodamas namas, medi
nis, dviejų šeimų, 6-5 kamba
rių už 22.500 dolerių Wood- 
haven North sekcijoje. Kreip
tis telefonu VI 6-3993.

Išnuomojami 3-4 gražūs kam
bariai Woodhavene prie Jamai- 
ca Line traukinėlio. Tel. HI 1- 
1378.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas. geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518. 

mintys nerastų atgarsio jauno
je kartoje, veltui ji būtų ir ra
šyta- Kiek teko spaudoje pa
stebėti. knygai daugiausia ir 
daroma priekaištų, ar jos kai 
kurie kategoriški sprendimai 
gali būti priimtini esamom są
lygom. kuriose mūsų jaunoji 
karta bręsta. Dr. J. Girnius 
savo užbaigiamajame žodyje ir 
pabrėžė, kad aplinkos nugalė
jimas yra pats svarbiausias už
davinys mūsų jaunimui- Ieško
ma įvairių pasiteisinimų, bet 
tai neišteisina iš neištikimybės 
savajai tautai.

Diskusijose buvo gera tai, 
kad ieškota konkrečių priemo
nių lietuviškumui išlaikyti, ma
žiau besileidžiant į teoretinius 
svarstymus. Tokiom priemonėm 
pabrėžta šeima, organizacija, 
suvažiavimai, mokykla ir bažny
čia. Visa tai turi vesti į kul
tūrini darbą. Lietuvių uždavi
nys tremtyje yra kurti ir at
stovauti savąją kultūrą, nes tik 
ji gali mus išlaikyti prieš sve
timos kultūros įtaką.

Diskusijos buvo užbaigtos ka
vute. kurią paruošė Jadvvga 
Barūnienė ir Dana Izbickienė 
— abi kultūrinio klubo vicepir
mininkės. (T.

kur susirenka šimtai jaunų lie
tuvaičių sustiprinti kūno ir lie
tuviškos dvaiios.

Salomėja Narkeliūnaitė savo 
filmu perkėlė mūsų sugeltas 
širdis visai valandai į taip mie
lą Vilnių. Trakus. Kauną ir kai
mą- Čia nereikėjo “Tėvynės 
Balso" gen. Mikailovo agitaci
jos. Mes patys laisvu noru ža
vėjomės. liudijome, net verkė
me- Matėme gražius gėlynus, 
matėme naujų, bet ne taip me
niškų pastatų, džiaugėmės at
statyta Trakų pilimi, gėrėjomės, 
kad liko nors vienas kryžius 
nenuverstas. pamaldžiai skrido
me į Aušros Vartus, bažnyčias, 
Deja, Lietuvos šventovė — Vil
niaus katedra — išniekinta: 
nebėra statulų, nebėra šv. Ka
zimiero karsto- Vilniuje nebė
ra nei Trijų Kryžių. MK.

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7 I 18

$v. Petro parapijos banketas 
— Reunion bus balandžio 29 
liet, piliečių klubo salėse- Ren
gimo komitetas kiekvieną tre
čiadienio vakarą susirenka pa
sitarti- Banketo rengimui vado
vauja kun. J. Žuromskis.

40 valandų atlaidai šv Pet
ro bažnyčioje prasideda penk
tadienį, balandžio 6, 8 vai- ry
te mišiomis ir procesija; užbai
giami balandžio 8, sekmadienį, 
3 vai. popiet. Atlaidus praves 
ir pamokslus sakys T. Just. 
Vaškys, O.F.M. Per visas tris 
dienas bus daug svečių kuni
gu-

Naujosios Anglijos lietuvių 
kunigų susirinkimas bus balan
džio 6 d- šv. Petro parapijos 
klebonijoje 40 valandų adora
cijos metu.

Užėjo nuotaika naujiem na
riam stoti į Bostono lietuvių 
piliečių klubą: pereitame susi
rinkime jų net 30 buvo priim
ta. Stoja senųjų ateivių nau
jos kartos žmonės. Tokio suju
dimo rezultatas turės gi paaiš
kėti. O tuo tarpu reikia tikė
tis, kad stojimo priežastis — 
pirmiausia jų lietuviškas susi
pratimas, bet ne kas kita. Jei 
iš tikrųjų taip, — sveikiname.'

Naujas pirmininkas uždėtas 
vadinamiems komunistams se
niems lietuviams, bet tie. ku
rie mokytesni, nesutinka į pir
mininkus čia veržtis: jie daug 
ko prisibijo. Taip ir baigiasi 
dienelės, kai nebėra jokio prie- 
auglėlio- Jaunieji nestoja, nes 
sako, kad tai rusų partija ir 
tik Kremliui aklai tetarnaujan
ti.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, plečia prekybą ir 
yra reikalingas Bostone mies
tui ir apylinkėm atstovų — sa- 
lesmanų. Pirmenybė lietuviams. 
Rašyti lietuviškai ar angliškai 
adresu: Holy Light Candle Mfg. 
Co. 35 So. 8th St., Brooklyn 
11, N. Y., att. B. Kučinskas-

I

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 pusi. Kaina 1 dol. Labai 
patrauKli. anka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar. 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 VVilloughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Stephen B rėdės, J r
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Te] APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N.Y. -EV 4-2318

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

RALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T B S H A LI N S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse: veiklą ventiliacija

Tel. VTrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9. N.Y.

GRamercy 5-1437

VAITKUS
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIU3 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridųe, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktĮ

Nauja modemiška koplyčia šer
meninis dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ž.e- 
nr.aus:< mis kainomis. Kainos tos 
paCioS ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434


