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Ar prezidentas ir visuomenė atsilaikys prieš generolus?
Prancūzijos prezidento de 

Gaulle paruoštas derybas su AI- DeGaulle pašaukė atsarginius, įvilko į uniformas ir
žiru užsimojo sukliudyti nau
jas kariuomenės sukilimas Al- apginklavo savanorius, nes kariuomenė yra Aiži re

tik išgirs sirenas, važiuoti au
tomobiliais. užblokuoti aerodro-

žire. Gen. Maurice Challe va
dovaujama kariuomenė šešta
dieni, balandžio 22, užėmė Al- 
žiro miestą, suėmė valdžios ir 
kariuomenės pareigūnus. Suki
limas išsiplėtė i Graną ir Con- 
stantine. Užimti viso Alžiro ae
rodromai.

Prancūzijoje paskelbta karo 
padėtis. Prezidentas de Gaulle 
pasiėmė konstitucijos jam nu
matytus pilnus Įgaliojimus su
kilimui numalšinti. Kreipdama
sis į tautą, prašė: “Padėkite 
man“. Jam pareiškė visą para

mą tuojau partijų pavovybės, 
darbininkų sąjungos, masės ei
na su de Gaulle. Balandžio 23 
min. pirmininkas Debrė prane
šė tautai, kad padėtis yra rim
ta. nes sukilėliai numato nu
leisti Prancūzijoje desantus ir

paimti valdžią Į savo rankas. 
Ministeris pirmininkas kvietė 
civilinius , automobilistus, kai

mus ir Įtikinti parašiutininkus, 
kokią jie klaidą daro.

Sukilimą surengė tie genero
lai. kurie de Gaulle buvo atve
dę i valdžią.

VISA AMERIKA REMIA PREZIDENTO NUSISTATYMU 
IR NE LAIKAS DABAR IEŠKOTI ATPIRKIMO OŽIŲ
Kubos sukilimo nepasiseki

mas poros savaičių eigoje yra 
antras smūgis Amerikos pres
tižui ir laimėjimas Maskvai.

Pirmas, žmogaus pasiuntimas 
raketoje aplink žemę, buvo

lauktas ir nedarė tokio Įspūdžio 
kaip antrasis — Kubos sukili
mo nepasisekimas.

Nepasisekimo Įtakoje ieško
ma kaltininkų, atpirkimo ožių. 
N. Y. Times labiausiai

AMERIKA REMIA KENNEDY jo pasiryžime: “Kuba neturi būti išduota 
komunistam”.

apkaltino Central Intelligence 
Agency "kvailus aktyvistų ne
sugebėjimus apskaičiuoti".

Esą jie ėmėsi iniciatyvos, blo
gai pramatė visa padėti, blogai 
pasirinkę Kubos grupes, ieško
dami bendradarbių. N. Y. He- 
rald Tribūne informavo, kad 
Kubos invazijos planą prez. 
Kennedy paveldėjo iš buvusios 
vyriausybės. Plane buvo numa
tyta kubiečių pabėgėlių inva
zija. kuria iš oro turėjo pri
dengti Amerikos lėktuvai. Ken
nedy vyriausybės nuomonės pa
sidalino. C. I. A. ir Pentagonas 
buvo už numatyto plano vyk
dymą. Valstybės departamentas 
buvo jam priešingas. Ypačiai 
priešingas Bowles. Tada prez. 
Kennedy pasirinkęs kompromi
sinį kelią:

invazijos planui nesipriešin
ti, tačiau nesutiko, kad Ame
rikos ginkluotos jėgos invazi
joje dalyvautų.

Tokia nelaimingos operaci
jos praeitis, ieškant kaltinin
kų. Šen. Mansfield. už. kom. 
pirmininkas, betgi pareiškė: pa
dėtis yra tiek rimta, kad dabar 
nemetas ieškoti atpirkimo ožių. 
Tenka labiau žiūrėti, kas toliau.

PRANCŪZIJA REMIA DE GAULLE, kuris generolo uniforma kalbėjo: 
“Prancūzijos vardu įsakau pavartoti visas priemones šitiem žmonėm 
sutramdyti”.

Seymour Topping, N. Y. T. 
korespondentas, papasako
jo įspūdžius ir iš Vilniaus

Pagrindinis Įspūdis kores
pondentui — Vilnius esąs ‘tarp
tautinis miestas-’, nors ir yra’ 
Lietuvos respublikos sostinė. 
Vilniaus kavinėje jis girdėjo 
prie stalelių kalbantis lietuviš
kai. rusiškai, lenkiškai ir žy
diškai. Vienas profesorius jam 
paaiškino: "Vilnius tapo mažu
mų miestu; rusų kalba yra ben
drinė kalba“. Tą rusų domina
vimą "tarptautiniamų mieste“ 
paryškina statistika:

Pagal 1959 surašymą Vilniu
je lietuvių yra 33.6 proc.. ru
sų 29.4. lenkų 20. žydų 6.9. gu
dų 6.2: likutis ukrainiečiu ir ki
tų 35 tautybių (?) Rusai dabar 
persveria lenkų skaičių, o drau
ge su gudais persveria ir lie
tuvių. Tačiau visoje Lietuvoje 
kitas vaizdas. Iš bendro gy
ventojų skaičiaus 2.890.000 
lietuvių yra 79 proc. (pagal 
1959 surašymą viso gyventojų 
Lietuvoje rasta 2.711.000 Red.).

sų 3 bažnyčios. Sekmadieniais 
bažnyčios pilnos, daugiausia pa
gyvenusių žmonių, jaunų, paly
ginti. nedaug . . . Priminė au
torius, kad susisiekti su Roma 
neleidžia ketveri metai: kad vys 
kūpąs Julijonas Steponavičius 
iš Vilniaus yra išsiųstas i Lat
vijos pasieni. Tik išsiuntimo 
priežastis sušvelninta — dėl to, 
kad atsisakęs perkelti kunigą, 
kuris nepatiko valdžiai (o iš 
tikrųjų, kad atsisakė šventinti 
Į kunigus saugumo agentus. 
Red.). Priminė, kad iš kitų tri
jų vyskupų tik vienas yra pa
reigose — Telšių vyskupas, ku
ris kovo pabaigoje Kaune 
Įšventinęs 9 naujus kunigus. 
Kauno kunigų seminarijoje vi
so yra 60 klierikų.

Apie brangumą:
Vilniaus turguose yra priga- 

benta užtenkamai maisto pro
duktų iš kolchozų — pieno ir 
mėsos. Parduotuvėse drabužiai 
brangūs. Pramonės darbininkas, 
kuris uždirba mėnesiui 90 rub
lių ar kolchozo darbininkas, 
kuris uždirba 60 rublių, turi 
mokėti 80-170 rublių už gerą 
drabužių eilutę.

NINONAS: NET JEI TEKTŲ PASIŲSTI 
Į KEB > IR J. A. V. KARINES JĖGAS

Iniciatyvą už ateiti visi da
bar skiria prezidentui. Po pa
sitarimų su artimaisiais ben
dradarbiais prezidentas balan
džio 20 paskelbė:

— Amerika pritaria Kubos 
patriotų pastangom nusikraty
ti tiranija; Amerika jų neapleis; 
Amerika nusistačius, kad "Ku
ba neturi būti išduota komu-

tą. net jeigu kitos išeities ne
radus reiktų siųsti i Kubą gink
luotas jėgas.

Kokių žygių imsis preziden
tas. tik ateitis parodys. Tuo 
tarpu jis paskyrė atsargos gen. 
Taylor per pora mėnesių ištir
ti žvalgybos ir pusiaukarinių 
organizacijų veikimą.

ALLEN W. DULLES, C.I.A. di
rektorius, kurį nori daryti “atpir

kimo ožiu”.

Suėmė, <kai. leidimo 
paprašė Maskvoje

Darbininke balandžio 18 pra
nešta, kad Klaipėdos klebonas 
ir jo vikaras suimti. Papildo
mai iš kitų šaltinių dar prane
šama:

Klaipėdos klebonas kun. Liu
das Povilonis, nesulaukdamas 
iš vietos valdžios leidimo ati
daryti pastatytą ir užbaigtą baž
nyčią pamaldoms, nežinia, ar 
savo iniciatyva, ar sugestijo- 
nuotas, nuvyko tuo reikalu Į 
Maskvą, kur kulto komisariate 
buvo apkaltintas pasisavinęs su
rinktus pinigus, sau pasistatęs 
namą (faktinai kleboniją), areš
tuotas ir dingęs be žinios.

Jo vietoje Klaipėdos klebonu 
paskirtas kun. Al. Kinderis. 
Klaipėdos bažnyčia ir toliau 
stovi be pamaldų. Atrodo, kad 
valdžiai buvo svarbu, kad ji 
būtų pastatyta, bet liktų be pa
maldų, nes vis reikalavo tai 
vienokio, tai kitokio pataisymo 
ir Įtaisymo prieš duodami lei
dimą ją atidaryti.

GEN. MAURICE CHALLE.
naujo Prancūzijos sukilimo 

vadas.

Apie lenkus:
Pagal repatriacijos sutarti su 

Lenkija prieš 1958 emigravo 
i Lenkija 70,000 lenkų, liko 
200.000 visoje Lietuvoje, dau
giausia Vilniaus krašte. Lenkai 
turi savo mokyklas ir spaudą. 
Bet labiausiai jiem trūksta mo
kytojų. nes “masė intelektualų 
grižo i Lenkiją“.

Apie žydus:
Žydų gyventojų skaičius la

biausiai rodąs, kiek pasikeitė 
Vilnius. Prieš karą Vilnius bu
vo vadinamas antrąją Jeruzale. 
Iš Vilniaus 200,000 gyventojų 
apie pusė buvo žydai. Apskai
čiuojama. kad naciai nužudė vi
so (visoje Lietuvoje-7 Red.) 
apie 80.000 žydų. Dabar Vilniu
je 16.500 žydų. Turi sinagogą. 

—Bet per--išėjimo iš Egipto šven
te joje tebuvo 250 vyrų vidu
tinio amžiaus. “Tai ir visi vy
rai. kurie dabar lanko sinago
gą’’ — pareiškęs jam žydų ben
druomenės lyderis.

Apie katalikus:
Didesnio spaudimo kaip žy

dam komunistai daro katalikų 
bažnyčiom dėl jų didesnės Įta
kos gyventojam. Vilniuje iš 30 
katalikų bažnyčių atidarytos 
yra 11. Atidaros rusų ortodok

Apie laisvės pasiilgimą:
Rusų infiltracija ir Lietuvos 

sovietizacija Vilniuje prisiimta 
su mažesne neapykanta nei 
Kaune ir kituose grynesniuo- 
se lietuviškuose regijonuose 
pagal lietuviškus šaltinius . . . 
Pasiilgimas laisvių, apie kurias 
komunistai kalba kaip “buvusi 
buržuazini gyvenimą“ atrodo 
gyvas Vilniuje daugiausia tarp 
vyresnės generacijos žmonių". 
.Autoriui vieno iš vyresniųjų 
buvo sakoma, kad “jaunieji ne
pasigenda to, ko jie nepažįs
ta. Sovietai davė jiem pirmeny
bių — nemokamą mokslą, spor
tą ir keliones Sovietų Sąjungos 
ribose". Kas buvo autoriui tie 
“lietuviški šaltiniai“, nežinia. 
Jis pats nematė nei Kauno nei 
kitų miestų, nes lankyti tega
lima tik Vilnių. Tačiau tarp tų 
informatorių buvo J. Vildžiū
nas, Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas, kuris 
tarp kitko aiškino apie pramo
nės plitimą Vilniuje ir dėl to 
butų trūkumą, o G. Zimanas. 
Tiesos redaktorius, aiškino, 
jog atsisakius nuo teorijos, 
kad lenku mažuma turi Įsilieti' 
Į lietuvių kultūra, senieji ne
sutarimai tarp lenku ir lietu
vių dinge.

nistam". Tolimesnės komunis
tų pastangos gali išsemti Ame
rikos kantrybę, ir tada jei šio 
kontinento valstybės nenorės 
pasipriešinti komunistų pene- 
tracijai, tai Amerikos vyriau
sybė nevengs atlikti savo pa
grindinių įsipareigojimų.

Po šios griežto tono, tačiau 
bendrais žodžiais pasakytos kal
bos, kurioje buvo paliktos at
viros durys galimom derybom, 
prezidentas tarėsi ir su opozi
cijos lyderiais: buv. viceprez. 
Nixonu. aštriausiu Kennedy po
litikos kritiku Goldvvateriu. 
gub. Rockefelleriu. buv. prez. 
Eisenhovveriu — Kennedy no
rėjo turėti už savęs visos Ame-

Spaudoje: Bet greitai akcijai nemetas
Spaudoje tepastebim tik ga

limos opinijos pirmas užuomi
nas J. Restono (NYT) straips
ny. Jis kalba apie dvejopas 
galimybes prezidentui pasirink
ti. Iš vienos pusės prezidentas 
galėtų iškelti dvi tris divizijas 
i Kubą, kad greitu laiku atsta
tytų sugriautą prestižą. Iš ki
tos pusės — jis galėtų pažiū
rėti Į platesnio pasaulio vaizdą, 
kuri labai apniaukė Laos. stai
gus Prancūzų kariuomenės su
kilimas Alžire. Abudu sprendi
mai. t. y. greitas sprendimas ir 
delsimas eina su rizika. Ką pa
sirinkti. tik prezidentas galįs

są. Net kai Kuba gaus 150 ko
munistų treniruotų lakūnų Mi- 
gams. dar nebus rimto pavojaus 
Amerikos saugumui. Tačiau kai 
Castro mėgins vartoti savo ka
rinę jėgą prieš kitas Karibų jū
ros ar šio kontinento valstybes, 
tada reikalas bus aiškus. Tada 
Amerika galės ji likviduoti.'

Tokia mintis primena seno
sios “containment“ politikos 
pagrindinę tiesą: iki šios lini
jos, bet ne toliau, nors ji ir 
priešinasi prezidento pareiški
mui. kad Kuba negali būti iš
duota komunistam.

— Kuba pasiskelbė nerody
sianti jokio pasigailėjimo pa
imtiem i nelaisvę sukilėliam— 
jie turės mirti, jei Amerika ir 
toliau rems sukilėlius. Belais
vių Castro turįs 458. Sukilėlių 
žuvo 200. Castro kariuomenės 
500.

— Kuboje per televiziją ro
domas sukilėlių belaisvių ap
klausinėjimas. Jie pasakoja, 
kaip buvę apmokomi Ameriko
je, Guatemaloje, Nicaragujoje. 
Instruktoriai buvę amerikiečiai, 
vokiečiai, slavai.

— Nusiginklavimo derybų 
klausimu John J. McCloy. pre
zidento patarėjas nusiginklavi
mo klausimam, esąs pesimis
tas — ligšiolinė patirtis nero
do, kad Sovietai norėtų susi
tarti.

rikos pritarimą, ir respubliko
nai jo pastangas parėmė. Ni- 
xonas ir Goldwateris net aiš-

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VIE
NUOLYNO VADOVYBĖ

PASKIRTA
Po vizitacijos Lietuvių Tėvų 

Pranciškonų Vienuolijos Ame
rikoje Pranciškonu generolas 
Romoje paskyrė tokią vadovy
bę. provincijolas Tėvas Jurgis 
Gailiušis, O.F.M.. jo patarėjai: 
Tėvas Placidas Barius, O.F.M. 
(Toronte!. Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M. (Brookly- 
ne). Tėvas Jonas Dyburys, O. 
F.M. (Kennebunkportei. Tėvas 
Gabrielius Baltrušaitis, O.F.M. 
iKennebunkportei.

Nauji šioje vadovybėje yra 
Tėvas Placidas Barius ir Tėvas 
Jonas Dyburys.

Nauja vadovybė renkasi Ken- 
nebunkporte pirmo posėdžio 
balandžio 26. Ji paskirs sekre
torių ir visus kitur vienuolijos 
pareigūnus.

— Berlyno klausimu vėl lau
kiama naujo Maskvos spaudimo 
Maskva nori išnaudoti progą, 
kada Prancūzija turi vargo dėl 
sukilimo. Amerikos prestižas 
pažemintas dėl Kubos sukilimo.

— Venezuela siūlo pasikeis-

kiau pasisakė: rems preziden-

nuspręsti. Tačiau autorius Įtiki
nėja, kad dabar ne laikas grei
tai akcijai. Dabartiniu metu
Kubos pavojaus Amerikai ne-

— Laos reikalas bus svars
tomas 14 konferencijoje, kuri 
prasidėsianti gegužės 12 2ene-

— Kuboje ir egzily Castro 
priešininkai ir juo labiau suki
lėliai visus kaltinimus siunčia

ti belaisviais už sukilėlius ji 
grąžintu Kubos treniruotus vy
rus. kurie buvo mėginę sukin

VILNIUS Vienoje senų gatvelių.voje. Amerikos žvalgybai mą rengti Venezueloje
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linkę propaganda ' pasitikėti.Malonu gauti giriamus laiš-
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a konflikto motu; grasino Ame
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galvojimas dantį ginkluotą pe
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Kai' agresorius nebotų
Pasisakymas ryšium su vienu laiški! redakcijai

kreipia dėmesį į didesnius ar 
mažesnius suklydimus, kurie 
laikraštiniame darbe neišven
giami. Neišvengiami net tokiem, 
sakykim, atsargiem, kaip The 
New York Times (pvz. NYT 
James Reston informacija, kad 
Kinija ir rytų Europa pačios 
virtusios Sovietų Sąjungos są
jungininkais, yra nemažiau “pa
sūdytos nuotaika”, kaip Darbi
ninke “pasitenkinimas” virtęs 
“padėka”). Kritiški atsiliepimai 
dėl pačios linijos dar naudin
gesni, nes jie paskatina redak
ciją iš naujo pasitikrinti savo 
kelią.

Tokios paskatos sau redakci
ja įžiūrėjo Vyt. Sirvydo laiš
ke, paskelbtame Darbininke Nr. 
29. Laiškas yra rašytas ypatin
ga minčių, nuotaikos bei sti
liaus forma, kurios kilmei nu
spėti raktas galėtų būti ne
bent paties autoriaus laiško 
antraštė — “Nuo midaus ...” 
Tačiau laiškas liečia tokius 
klausimus, kurių vienokis ar ki- 
tokis spendimas ir sudaro 
laikraščio liniją. Redakcija ran
da reikalo tuos klausimus per
galvoti ir skaitytojui apie tai 
pasisakyti.

1. GINKLUOTAS IR 
BEGINKLIS

Laiško autorius /kalba apie 
dvi globalines jėgas — komu
nistines ir laisvojo pasaulio. 
Jas išreiškia .dviem simboliais 
— atūžiančiu traukiniu ir kar
ve su bombom ant ragų.. — Ne
svarbu, kodėl simboliu pasirin
ko Karvę, o ne Asilą ar Dramb
lį. Tai autoriaus individualus 
reikalas. Iš antros betgi pusės 
niekas nėra įpareigotas laiky
ti tokį pasirinkimą aukšto sko
nio ir originalumo ženklais. 
Jau prieš tai Chruščiovas buvo 
skelbęs, jog Vokietijos kancle
ris Adenaueris vienoj rankoj 
laiko Bibliją, o kitoj atominę 
bombą. O ir M. Sluckis, apsi
lankęs Amerikoje, skelbė, kad 
pabėgėlių “vadeivos” — “net 
atominę x bombą palaimintų” 
(Tėvynės Balsas. 1961 Nr. 17)... 
Vis atominė bomba prie tų sim
bolių.

Anais simboliais reiškiamas

Taip pritarė ir naujas preziden
tas Kannedy inauguracinėje kai 
boję 1961 sausio 20.

Taigi tie Amerikos preziden
tai galvojo, kad traukinio ma
šinistai turės bent instinktą 
(jei ne protą) sulaikyti trauki
nį. jei ta Vyt. Sirvydo karvė 
bus su bomba ant ragų.

Tarp dvejopų pažiūrų į tą pa
tį dalyką Darbininko linijai 
yra didesnis autoritetas Eisen- 
howerio ir Kemvedy žodžiais

sijai. Geriau jam: karvė be ato
minių bombų prieš atūžiantį 
Markso istorinės raidos traukia
mą trauklių!

Panašiai galvojančių yra ir 
daugiau. Ir Amerikoje ir Eu
ropoje. Net tokių, kurie sako, 
kad reikia mesti šalin visas 
bombas ir be jokių kontrolės 
priemonių. Tegul karvė bus be 
bombų, nepaisant ar tuo trau
kiniu vežamos bombos ar ne.

Tačiau yra ir priešingai gal
vojančių. "Mūšy ginklai turi bū-. išreikšta politika 
ti galingi, paruošti greitam 
veiksmui — taip, kad joki* po
tencialus agresorius nebūtu 
gundomas rizikuoti pats būti su
naikintas“. Taip skelbė prezi
dentas Eisenhoweris atsisveiki
nimo kalboje 1961 sausio 17. ai“Mes negalime ju gundyti w 
silpnumu. Nes tik tada, kai mū
šy ginklai be jokios abejonės 
bus pakankami, mes galimo be

Kaip mirė Latvijos 
vyskupas P. Strods

Pirmosios žinios, atėjusios 
apie vysk. P. Strodo mirtį, sa
kė. kad jisai miręs dėl širdies 
nusilpimo savo vasarinėje prie 
Rygos, pamaryje. Nebuvo jo
kios užuominos, kad būtų at
sitikę kas netikėto. Vėliau pra
dėjo rastis žinių, kad vysku
pas pasimiręs * dėl pavartoto 
prieš jį smurto.

Pirmiausia atėjusi žinia, kad 
vyskupą užpuolė kažkoks ko
munistas vienoje Kuršo parapi
joje. Vyskupas buvo nuvykęs, 
teikti Sutvirtinimo sakramento. 
Tarp sutvirtinamų bnvęs ir vie
no žymesnio komunisto sūnus. 
Tėvas puolęs vyskupą ir taip 
smarkiai jam smogęs, kad šis 
parkritęs žemėn. Nuo to smū
gio vysk. P. Strods ir miręs. 
Nuotraukose pašarvotas vysk. 
P. Strods matomas tik iš vienos 
pusės. Sakoma, neleista fotogra
fuoti sumušto veido. Tos žinios 
patikrinti nepavyko. Neaišku, 
ar tai liudininkų pasakojimai, 
ar tik nugirstos kalbos.

| Švediją pabėgęs Mazulans. 
kuris buvo komunistų radijo 
tarnyboje, paskelbė savo laiš
ką Chruščiovui. Tarp kitų kal
tinimų rusam prikišamas ir 
vysk. P. Strodo nužudymas. Vo
kiečių spaudos koresponden
tam Mazulans pareiškė, kad 
vysk. P.' Strods nužudytas Ry- 
gos miesto gatvėje.,Bet Mazu-

LATVIJOS VYSK- P. Strods teikia sutvirtinimo sdkramen-

2. LAISVE IR KARAS
Laiško autorius kalba apie 

siekimą Lietuvos ir rytų Euro
pos laisvę pirkti karu, apie sie
kimą Rytų-Vakarų rungtynes 
dėl saugumo baigti pasauliniu 
atominiu karu ... Kas tokio ka
ro siekia? Gal Darbininko re
dakcija? Gal lietuviški veiks
niai? Gal antikomunistiniai są
jūdžiai? To autorius nepasako, 
tačiau aliuzijų tokiai prielaidai 
duoda.

Tą patį kaltinimą, kuri laiš
ko autorius adresavo tik aliu
zijom. visai aiškiai ir konkre
čiai yra adresavę Chruščiovo 
propagandininkai skelbdami, 
kad karo siekia Vokietijos kan
cleris Adenaueris, kad karo sie
kia Amerikos “imperialistai”, 
kad karo siekią pabėgėliai nuo 
“liaudies” keršto.

Gali taip tikėti tie, kurie tu
ri varyti propagandą, ar kurie

kero vis tiek liks 300 milijonu 
kiny ir jy pakaks pasauliui do
minuoti.

R. Drummond (NYKT) pri
minė Chruščiovo žodžius iš šių 
metų sausio kalbos, kurioje 
Chruščiovas pateisino ir parė
mė karą sakydamas:

‘‘Karai už tautini išsilaisvi
nimą”. kaip Korėjos, Vietnamo, 
Alžiro, Laos, yra “šventi ka
rai”, yra teisingi, pageidaujami 
ir niekad nesibaigs, iki ten at
sistos komunistinės vyriausy
bės.

Tai Chruščiovo mintys, ne 
Drummondo. Dummondas jas 
tik dar pakomentuoja, tarda
mas: kiekvienas nekomunisti
nis režimas yra nelegalus ir dėl 
to turi būti nuverstas ... 
Chruščiovo aiškinimas apie “tai 
kingą koegzistenciją” nepri
ima status quo, ligi tuo status 
quo nebus virtęs komunistinis 
režimas.

Darbininkas dedasi prie tų, 
kurie regi faktą, kad grasini
mus karu skelbia ne tie, kurie, 
laisvės siekia, bet tie, kurie ki
tiem laisvę užgniaužia, kaip tai 
rodė ne tik Baltijos praeitis, 
bet ir Korėjos, Vietnamo, Laos 
nesenos dienos.

(Bus daugiau)

' - v Skyrių veda JONYNĄ SISIENE - r ,

\ Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

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

. , * —* ■ t . •

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

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

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

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniąi yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SPAUDA

Nauji faktai ir logiškas galvojimas
nešimas. Aną pranešimą Darbi
ninkas buvo ne tik skaitęs, bet 
ir kpvo 17 apie jį informavęs.

(nukerta į 3 psl.)

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasf didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Aukštai gerbiamas pone Re
daktoriau,
Prašau neatsisakyti patalpin

ti Tamstų laikraštyje šį mano 
laišką.

š. m. kovo mėn. 19 dieną 
dr. Razmos ir iniciatorių kvie
čiamas, dalyvavau Chicagoje 
įvykusiame diskusiniame susi
rinkime Geležinio Fondo stei
gimo reikalu. Po penkių valan- 

~dų diskusijų ir pasikeitimo 
nuomonėmis turėjau susirinki- 

lans nepasakė, ar taip girdėjęs apleisti. Maždaug trečdalis 
kalbant, ar pats tą faktą gerai diskusijų dalyvių jau buvo iš- 
žino? Aiškumo tuo tarpu nėra. vykę.
Bet nepaisant kokiom aplinky
bėm vysk. P. Strods mirė, jis savaitės laiko, radęs visoje lie-

galutini susitarimą ir bendras 
Fondas yra įsteigtas.

Dr. Razma ir kiti neturi tei
sės atidaryti “kartu” su Ben
druomene einamųjų sąskaitų. 
Bendruomenės atstovai neturė
jo teisės nei įgaliojimų tokiam 
susitarimui. Iš viso einamųjų 
sąskaitų atidarymas yra gali
mas tik tada, kada teisinis, 
įpareigojantis sutarimas yra pa-

Šis mano pareiškimas yra ge
rokai pavėluotas, nes aš dėjau 
pastangas rasti bendrą formu
lę pareiškimui vardu visų tų 
diskusinio susirinkimo dalyvių.

Labai nustebau, maždaug po kurių pavardės buvo panaudo- 
savaitės laiko, radęs visoje lie- tos be jų sutikimo. Deja, lai- 

yra nežmoniško režimo kanki- tuviškoje spaudoje paskelbtą kau nebegalimu ilgiau laukti, 
nys. (E “Dzimtines Balss”, 196 to susirinkimo nutarimą su vi- nes įvykių eigą gali padaryti

sų susirinkimo dalyvių, taigi daug žalos Geležinio Fondo idė
jai. Jau yra atidaryta sąskaita 
dr. A. Razma, dr. G. Baliukas 
ir Lithuanian Community Cen- 
ter (?) ir patikrintomis žinio
mis. eilė lietuvių ir Chicagos

X Nr. ?).
ir mano, parašais. Informacinia-

Vysk. Potra* Strods buvo gi- me diskusiniame susirinkime 
męs 1892 gegužės 1 Latvijoje, nebuvo numatytas joks nutari- 
Kunigų seminarija ir dvasinę mas ir. iš viso, nebuvo įmano-, 
akademiją baigė Petrapilyje, mas joks balsavimas. Dr. Rąz-  __  _________ _ .. ___ o„
Kunigu įšventintas 1916, dirbo ma ir kiti iniciatoriai puikiai lietuviškų institucijų jau yra 
parapijose, mokyklose ir spau- žino mano nusistatymą Geležį^ ^prašyti aukoti Lietuvių Fondui, 
doje. Nuo 1926 profesoriavo nio Fondo reikalu. Be mano ži- i įsteigtam iniciatorių ir Bendruo- 
Rygos kunigų seminarijoje ir nios ir sutikimo dėti mano pa- menės. Kol dar nėra aiškūs pa
buvo Latvijos universiteto filo- rašą po nutarimais, prieš ku- grindiniai steigiamojo Fondo
sofijos fakulteto dekanas. 1937 riuos aš iš esmės susirinkime
metais pakeltas į prelatus. 1947 pasisakiau, laikau nesuderina-
konsekruotas vyskupu ir pa- ma su visuomenines veiklos eti-
skirtas Liepojos diecezijos ad- ka.
ministratorium. Mirus Rygos ar- . Taip pat laikau neleistina, 
kivysk. Springovičiui, 1958 pa- post factum. pavadinti susirin- 
skirtas ir Rygos arkivyskupijos kūną steigiamuoju ir bandyti 
apaštalikišku administratorium, sudaryti įspūdį mūsų visuome- 
Mire 1960 rugpiūčio 5. Dabar nėję, kad Milijoninio Fondo 
Latvijoje nėra nė vieno vysku- iniciatorių susirinkimas (kuria- 
po. Vysk. K. Dulbinskas yra me tedalyvavo 4-5 potencialūs 
ištremtas į Sibirą, gi vyskupai stambūs aukotojai) ir Bendruo- 
Rancans. Urbšys ir Stoskans menės atstovai (kurie neturėjo 
yra Vakarų išeivijoje. tam jokių įgaliojimų) pasiekė and 6. Ohio

Naujienos balandžio 11 atsi
liepė dėl Darbininko spaudos 
apžvalgos, kur buvo sugretinta, 
ką rašo apie Lietuvos atstovy
bės uždarynaą^aujienos ir Dir
va. Darbininkas buvo girdėjęs, 
kad Alto galvojimas sutapo su 
Naujienų galvojimu ir kad “Al
to paskelbtas nusistatymas iš
reiškė Naujienų nusistatymą, 
bet ne visų kitų lietuvių”.

Naujienos dabar klausia, iš 
kur Darbininkas žino “visu ki
tų” nusistatymą. 0 gi tas nu
sistatymas nebuvo paslaptis. Jis 
buvo paskelbtas spaudoje. Dar
bininkas tuos pareiškimus buvo leibusuose kontrolierius Maka- 
surinkęs ir apžvelgęs kovo 17 rov ra(jQ netvarkos ir dėl jos ; 

darymo apkaltino sovietinius * 
pareigūnus tokiom pavardėm: f 
girtas taksmotorinės stoties šo- Į 
feris Gorenko autobuse ėmė Į 
muštis; girti autotransportinės [ 
kontoros šoferis Lepečkin ir mi- t 
licijos tarnautojas Bezzubov at- t 
sisakė mokėti už autobusą; gir- t 
tas MVD elektrikas Daukša gra- t 
sino autobuso šoferiui ►

— Žuvinto ežeras yra paukš- ► 
čių karalystė. Pavasaris jame ► 
prasidėjo šiemet nuo vasario ► 
antros pusės — tada jau par- ► 
keliavo vyturėliai. O varnėnai ► 

komitete esminio ~ nuomonių , grįžo atgal, net nepasiekę Bei- ► 
skirtumo nebuvę dėl klausimo, gijos. Viri kiti paukščiai taip ► 
kad “pasiuntinybės uždarymas pat pasirodė anksčiau dėl švel- J 
yra blogybė”. Apie tą nusista
tymą Naujienos patarė Dari- 
ninkui pasiskaityti Draugą va
sario 9 nr.. kur buvo Alto pra-

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AB. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89.50 už pilnų eilutę

Iš Lietuvos
Lietuvos boksininkas — So
vietu čempionas
Maskvos rungtynėse Sovietų 

Sąjungos pusiau sunkaus svo
rio bokso čempiono vardas 
1961 teko Lietuvos boksininkui 
Ričardui Tamuliui. Jį treniravo 
A. Šocikas.

Vilniaus autobusuose, tro-

VILNONES MEDŽIAGOJ J^Ų.>AldlMIESĮęMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES *' . .'

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

vilnonės skaros ir Šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

bruožai patiems iniciatoriams 
(statutas tik tepradėtas ruošti! 
ir kol neaišku, kad išryškėję 
bruožai gali būti suderinti su 
Bendruomenės linija ir princi
pais. toks savarankiškas Įvy
kiams už akių užbėgimas tokia
me rimtame reikale gali būti 
tik apgailestaujamas.

Su pagarba.
Algirdas Nasvytis,

nr., Pvz. iš Draugo vedamojo, 
kuris skelbė, kad “dėl Brazili
jos prezidento akto akciją rei
kia pradėti ir vesti plačiu mas
tu”, buvo galima spręsti, kad 
tie lietuviai, kuriem Draugas 
atstovauja, yra kitokio nusista
tymo nei Alto ir Naujienų nu
sistatymas. Tie lietuviai, ku
riem Vilkas atstovauja, taip pat 
priklausė prie tų “kitų”, kurie 
buvo priešingo nusistatymo nei 
Alto ir Naujienų paskelbtasis.

Naujienos dabar dar •infor
muoja, kad Alto vykdomajame

nios pereitos žiemos.
— Senieji’ rubliai buvo kei

čiami i naujuosius tik iki ba
landžio 1.

x v r v - /
£ " t įzį*

y. Zz

10823 Magnolia Dr.. cieve- CICHMANN, A. Efchmanno žmona, su javniavoiu aOnom* >
iri A nhin —____ ‘Rocardo.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
mtvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines ii Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

CORPORATION
Licensed by Intourist

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— 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:

• NEW YORK 3, N. Y^ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 000 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wil*on Avė.
• ROCHESTER, N. Y^ 583 Hudson Avenue
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street
e NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tek: LO 2-1446 «
• PITTSBURGH 3, Pa„ 1015 E. Carton Street — Tel.: HU 1-2750 J
• WORCESTER, Mas^, 174 Millbury Street — Tel.:
• HĄMTRAMCK, Mich-, 9350 Jo*. Campan — Tel.: 
e CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel. 
e CMICAGO 22, IIL, 2222 W. Chicagd Avenue — Tel.: 
e CMICAGO 29, Ui, 2439 W. 69th Street — Tel.: 
e SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel. 
e NEWARK 3, N. J^ 428 SpringfieM Avenue — Tel. 
e PMILAOELPHIA 23. Pa. 530 W. Girard Avė.
e WATERBURY, Conn„ 6 John Street — vei.: 
e GRAND RAPIOS, Mich, 41# Scribner Avė, N.W. 
e PASSAIC, N. J, 176 Market Street 
e DETROIT, Mich, 6440 Michlgan Avenue

kuną 4
1

Tel.: AL 4-5456 <
Tel.: Dl 5-8808 4
Tel. HY 1-5200 1
Tel. LO 2-5941 4

Tel.: FO 3-8569 į
Tel.: MU 4-4619 4

SW 8-2866 4
TR 3-1066 j

: TO 1-1068 1
: BR 8-6966 <
WA 5-2737 į
.: Fl 6-1571 <
: 81 3-1787 

Tel. WA 2-4035 
PLaza 6-6756 
— GL 8-2256 

Tel.: GR 2-6367 
________ __________________w__________ Tel.: TA 5-8050 
VINŠLANO, N. J„ We*t Landi* Avenve, Greefc Orthodox Bldg.

o JERSEY CITY, N. J, 75 Bright SL ir kampas Jersey Avenu*
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Kaip paminėtini birželiniai įvykiai 
šių metų birželio mėnesį su

kanka 20 metų nuo pirmųjų 
masinių lietuvių trėmimų į Si
birą ir nuo spontaniško lietu
vių tautos sukilimo prieš oku
pantą, karui tarp vokiečių ir 
rusų prasidėjus. LFB Taryba 
neseniai spaudoje priminė rei
kalą tuos įvykins paminėti, ži
nomas Kalifornijos lietuvių 
veikėjas Leonardas Valiukas 
Drauge balandžio 10 pasiūlė, 
kad tokiuose minėjimuose kal
bėtojais būtų kviečiami ameri-

3. Pirmęję trėmimę (birželio 
mėn. 1941) tremtinių knygą, 
kurioje būtų surašyti visi iš
tremtieji pagal amžių, užsiėmi
mą ir kt. Tai būtų akivaizdus, 
amžinas dokumentas, parodąs, 
kaip okupantas elgiasi su nieku 
jam nenusikaltusiais žmonėmis. 
Tokia knyga, pavadinta Tbeso 
Nemes Accuse, latvių jau seniai 
yra išleista.

4. Knygą apie lietuvię trem
tiniu golgotą Sibiro ir kitur. 
Mes daug ko apie tai nežino-

kiečiai. “Tegu, sako, amerikie-. me, nors daug ką ir žinome, 
čiai kalba apie Lietuvai ir ki
toms Pabaltijo valstybėms pa
darytą ir daromą komunistų 
skriaudą”. Siūlymas visai tei
singas. .Kas buvo birželio įvy
kiai, mes visi gerai žinome. 
Mūsų uždavinys yra pasirūpin
ti, kad ir visas pasaulis juos 
žinotų. Todėl minėkime ne vie
ni. Kviestame kitus ir supažin
dinkime juos su negirdėtu dvi
dešimtojo amžiaus bąrbarizmu.

Tačiau visokių minėjimų 
nauda yra palyginti trumpalai
kė. Todėl siūlau sukaktį atžy
mėti pastovesniais darbais, ne
neigdamas, žinoma, įprastinių 
minėjimų. Tais pastovesniais 
darbais butų leidiniai, kuriuo
se būtų užfiksuota nesibaigian
ti lietuvių tautos kančia ir žūt
būtinė kova dėl laisvės, dėl tau
tos išlikimo. Reikėtų paruošti 
ir išleisti štai kokias knygas: 

1. Naują . laidą Daumanto 
knygos "Partizanai už geleži
nės uždangos", nes sena laida .___ _____
jau išparduota. Čia būtų galima žvilgiu: jais būtų uždokumen- 
pridėti autoriaus biografiją ir tuotas tragiškas mūsų tautos 
galbūt .iliustracijų iš partizanų laikotarpis ir, antra, jie turėtų 

auklėjamosios reikšmės mūsų 
jaunimui. Reikia tik paskubėti 
juos išleisti, kol jaunimas dar 
moka skaityti lietuviškai. Beje, 
kai kas iš tokių leidinių, kaip 
pvz. knyga apie pačius trėmi
mus bei gyvenimą tremtyje, 
būtų naudinga išleisti ir anglų 
kalba. A. Rimvyde*

bet kur visa tai yra surašyta? 
O turėtų būti viskas surašyta 
iki smulkmenų. Juk ne vienas 
Sibiro tremtinys jau gyvena 
laisvajame pasauly. Tokių pa
sakojimų, kaip A. Valasevičiaus 
Dirvoje, knyga būtų ir mūsų 
jaunimui įdomesnė už visas 
nuotykių knygas. Argi ne keis
ta: knygų apie lietuvių pergy
venimus nacių koncentracijos 
stovyklose jau turime nemaža, 
o apie nemažiau žiaurius kan
kinimus bolševikų kacetuose 
Sibire nė vienos.

5. Lietuvoje po karo gyve
nę vokiečiai ir paskui sugrįžę 
Vokietijon yra paskelbę labai 
gražių prisiminimų apie lietu
vių žmoniškumą ar net kilnu
mą. Reikėtų tokius geriausius 
pasakojimus išversti ir išleisti 
atskiru leidiniu. Gal tai galė
tų - padaryti Europoje gyveną 
lietuviai?

Šie ir panašūs leidiniai bū
tų labai naudingi dvejopu at-

Kuboc sala, kaip ispanai sa
ko, yra panaši į paukščio liežu
vį: ilga, siaura ir lenktu galu. 
Tas įlinkis yra arčiausiai Ame
rikos krantą — tiktai už 96 
mylių nuo Floridos uodegos 
(Key Vest). Jei koks milžinas, 
paukštis turėtų tokį liežuvį, tai 
jam užtektų prasižioti prie Cin- 
cmnati (Ohio), kad vabalą pa
siektų New Yorke — už 730 
mylių. Toks yra tos salos ilgu
mas oro keliu. Platumo yra nuo 
25 iki 95 mylių. Be to, visas 
tas “liežuvis” apsivėlęs salom, 
lyg kokiom kruopom, kurių Ku
ba priskaito ligi 1000.

Vieną iš tų salų, beveik ties 
pačiu viduriu iš pietinės pusės 
(Karibijos jūroje), Kolumbas 
pripląukė 1498 liepos 31. Pa
vadino šv. Trejybės vardu — 
Trinidad. Kubą buvo aptikęs 
jau anksčiau — 1492 spalio 28- 
Salą ispanai užkariavo 1514 - 
1515, atimdami iš indėnų. Sa
vo tvirtovę ir miestą įsteigė 
šiauriniame krante priešais Flo
ridą. Tai Havana, Kubos sosti
nė. Dar pirmieji ispanų kolo
nistai ją praminė “Raktu į Nau
jąjį Pasaulį”. Iš tikrųjų, iš tos 
bazės lyg kokiu raktu atsira
kino didelių turtų karalystę: 
pavergė kone visą pietinę'Ame
riką ir didelę dalį šiaurinės. 
Taigi ispanai buvo pirmieji 
stambūs kolonistai. Anglai tik 
vėliau juos aplenkė.

CUKRUS IR KRAUJAS
Kubos sala ispanų rankose 

išliko apie 500 metų. Pradžio
je buvo tiktai atrama tolimes- 
niem Amerikos žemyno užka
riavimam. Ieškojo dar brangių 
metalų. Visa sala pasidarė bran
gi tik tada, kai iš Kanarių sa
lų (prie Afrikos), persodintos

Raktas. į Naują Pasauli
Sala, kur maišosi cukrus su krauju

rtt/t
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KUBOS situacinis žemėlapis.

gyvenimo. Ttto būtų pagerbtas 
ifržuvusio autoriaus atminimas.

2. Pertizaftinię dainę knygą. 
Tokių dainų storoką rinkinį 
esu matęs vieno mūsų poeto 
sUrėdaguotą jau prieš eilę me
tų. Negaliu atsistebėti, kodėl 
to rinkinio niekas iki šiol ne- 
išleido;,

■*Y*******'r**v****,*v*' 
METRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

cukrinės švendrės, užveistos 
plantacijos ir joms įdirbti im
ta gabenti iš Afrikos negrai. 
Indėnai buvo gerokai išnaikinti. 
Kai kurie susimaišė su juodu
kais ir baltaisiais. Pamažu susi
darė kubietiškas žmonių tipas, 
tačiau ligi 60 procentų ispaniš
kos kilmės. Toks yra ir dabar.

Cukraus prantacijas bedir
bant, liėjosi ne tiktai prakai
tas, bet ir kraujas. Jisai sruve
no dviem tėkmėm. Viena liejo
si tada, kai Kubą iš ispanų no
rėjo atimti danai, anglai, pran
cūzai. Bet Ispanija visus tuos 
pasikėsinimus atrėmė. Prieš 
Napoleono pastangas Kuboje 
įsistiprinti sukilo visa sala. 
Daugiau kraujo nutekėjo kovo-

KIENO RANKOSE 
BUS RAKTAS DABAR?

. Kuboje niekada netrūko nei 
riaušininkų nei ; prievartos. 
Žmonės karšti, valdytojai — 
dažnai savanaudžiai. Toks yra 
buvęs ir prez. Morales (1924K 
pasivertęs diktatorium, ir jį nu
vertęs Batistą (1933), įvedęs 

'griežtą diktatūrą. Bet reikia 
pasakyti, kad Batistą buvo pra
vedęs ir naudingų socialinių re
formų. žmones piktino ne tiek 
kietas Batisto? valdymas, kiek 
jo korupcija. Ji iššaukė Castro 
revoliuciją, kuri atnešė kraš
tui naują diktatūrą (1959 sau
sio 1). Bet šį kartą jau rau
doną.

Nėra abejonės, kad rusai da
bar norėtų pakeisti senuosius 
ispanus: paimti Kubos raktą į 

' savo rankas. Kolonizavę Kubą 
(nors Chruščiovas kalba prieš- 
kolonijas!), turėtų gerą atramą 
kolonizuoti ir Amerikos žemy
ną. Jei ' sakoma, kad istorija 
kartojasi, tai šį kartą norėtų 
ją pakartoti rusai: pasidaryti 
viso pasaulio kolonistai.

Vieną kartą reikia mesti kal
bėti apie komunizmą. Jis jau 
seniai pradingo. Komunizmo 
vardu žygiuoja naujieji paver
gėjai ir kolonistai. Kiek JAV 
efektyviai pasipriešins, tiek ji 
ir laimės. Gražūs žodžiai, nors 
ir labai stiprūs, čia mažai ką 
gali padėti. S.

JAV vėliau bandė Kubos salą 
iš Ispanijos nupirkti: siūlė 100 
milijonų dolerių, tačiau ispa
nai pinigu nesigundė — ne 
taip, kaip rusai padarė su 
Aliaska. Salos likimą reikėjo 
spręsti karu.

Kubiečių sukilimas prieš is
panus prasidėjo 1868 ir truko 
apie dešimtį metų. Kariaujama 
buvo labai kruvinai. Ispanų 
gen. Valamasedą buvo nusista- 

netu. Amerikos žemynas beveik nepaleisti salos iš rankų, 
ranka pasiekiamas. Tad dar 
1848-1851 buvo < prasidėjęs są
jūdis už prisijungimą prie JAV. 
Tam revoliuciniam sąjūdžiui 
vadovavo Narciso Lopez. Jis 
buvo nugriebtas ir nužudytas.

je už žmogaus teises ir lais
ves. Labai žiauriai 1844 buvo nu 
malšintas negrų vergų sukili
mas. Negrai gavo laisvę tiktai 
1866. Bet tai buvo jau laikas, 
kada saloje pribrendo nepri
klausomybės siekimas.

AMERIKA IR KUBA
Kuboje pirmoji mintis buvo 

išsivaduoti iš Ispanijos valdžios 
ir prisijungti prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių atskiru vie-

HAVANA. Operos rūmai prie centrinio parko.'

JOSE M IRO CARDONA, • Kubos 
sukilėlių vyriausybės ministeris 
pirmininkas.

nors ir tektų ją paversti dyky
ne. zBuvo išžudyta per 200,000 
sukilėlių. Tarp jų buvo ir sa
vanorių amerikiečių. JAV tada 
dar nesikišo su efektyvia pa
galba. Buvo išvarginta namie 
pilietinio karo dėl vergų išlais
vinimo.

Ispanijos ir JAV karas dėl 
Kubos kilo tiktai 1898. Po vie- 
nerių metų (1899 sausio 1) visi 
ispanai iš salos buvo išginti. 
Tačiau amerikiečiai Kubos savo 
rankose nepasilaikė. Kubai bu
vo duota nepriklausomybė. Ka
rinė JAV administracija pasi
traukė 1902 gegužės 20.

Tam tikru susitarimu JAV Tačiau tame pranešime tebuvo 
įsipareigojo kariškai įsikišti, jei paskelbta, kad “žinia apie Lie
stoj® kiltų neramumai arba tavos, Latvijos, Estijos atstovy- 
kas bandytų iš šalies Kubą už- bių uždarymą nepasitvirtino... 
imti. Tokia intervencija buvo 
1906, kai kraštas sukilo prieš 
konservatorius. JAV palaikė 
tvarką trejus metus. Antrą kar
tą JAV turėjo įsikišti 1912 me
tais, malšindama sukilimą ryti
nėje Kubos dalyje. JAV inter
vencijos sutartis pasibaigė 
1934.

Spauda • 

NAUJI FAKTAI...
(atkelta iŠ 2 psl.)

Jei tokių pavojų iškiltų, Altas 
painformuos visuomenę ir duos 
sugestijų, kaip į tai reaguoti”. 
Tų “sugestijų” neilgai teko 
laukti Darbininkas buvo jau 
painformavęs, kad vasario 14 
spaudoje buvo Alto praneši
mas su nurodymu — nesikišti. 
Argumentas: “Kaip Amerikos 
piliečiai, mes neturime teisės

— Dėl to . dar niekas nekal
tintų tėvynės išdavimu, bet kam 
pasidavėte gyvas? Ar turėjote

— Taip.
— Matote. Turėjote visus šo

vinius paleisti į priešą, o pas
kutinį sau. Ar ne toks buvo 
įsakymas? Ar ne taip prisie
kėte?

— Kaip aš galėjau tai pa
daryti, jeigu priešo buvau nu-

— E, savo pilvo partizanai; 
tik plėšikavote tarp savų žmo
nių.

— Tai netiesa! Aš dėjausi su 
tais, kurie veikė prieš vokie
čius.

— Menka nauda. Reikėjo su
sirasti mūsų partizanų dalinius 
ir veikti pagal jų instrukcijas.

— Ieškojau, bet nesuskubau 
taip greitai surasti.

(7) kai karas baigėsi; ramus savo
— Aš nesuprantu, ką aš ga- sąžinėje ir dar užtikrintas jų griebtas be sąmonės? 

lėčiau veikti iš amžinojo gyve
nimo. Verčiau man gyventi že
mėje, o ne rojuje. Aš noriu gy
venti. Jei Dievas yra, tegrąži
na man laisvę, teduoda man 
geriau gyventi žemėje. Visa ki
ta man nesvarbu!

Kvailys! Nesuprato, kad ir

Įėjimas, kurį sudaro daugybė 
pastatų, apimančių ištisą Mask
vos rajoną. Jie atitverti. Tik 
šiame kalėjime yra tūkstančiai 
žmonių. Tūkstančiai pralaiko; 
mi mėnesiais ir metais, tūks
tančiai tiktai praeina, praplau
kia, lyg kokiu žmonių jūros 
uostu. Maniau, kad tų trijų ka
lėjimų — Lubjankos, Lefor
to ir Butyrkų — Maskvai pa
kanka. Vienas kalinys priskai-

sės. Jeigu Italijos ambasadorius 
panorės jus matyti, galės nu
vykti į koncentracijos stovyk
lą

Po šio pasikalbėjimo mane 
nugabeno į “bažny&ą". Tai 
toks pastatas, paverstas kalėji
mu, kuriame kaliniai rūšiuoja
mi ir siunčiami toliau. Sužino
jau, kad caro laikais čia tikrai 
buvo kalėjimo bažnyčia, bet 
sovietam bažnyčių nereikia,

tė aštuonis. Nereikia dėl to ste- Jiem reikia daugiau erdvės ka
bėti?. Bolševikai sako, kad Įėjimam. Tą bažnyčią ir paver- 
Maskva stovi komunizmo prie- tė kalėjimu, padalinę į atski- 
kyje. IŠ tikrųjų, pasiekus tik- rus aukštus ir dideles celes, 
rojo komunizmo, kaip jie sako, Kur buvo altorius, įrengė iš-

kištis į svetimos valstybės po
litiką”.

Naujienos dabar iškelia dar 
vieną argumentą, kodėl Altas 
tokią sugestiją davė. Esą taip 
buvo padaryta “ne pagal savo 
intuiciją, o pagal gory Lietuvos 
drauęę (pabrėžta Naujienų) pa
tarimą”. Tai jau kitas reikalas. 
Galimas daiktas, kad po tų “ge
rų Lietuvos draugų patarimo” 
atsirado ir anas anksčiau pa
skelbtas argumentas: “neturi-,, 
me teisės kištis į svetimos vals
tybės politiką”.

Paskutinis Naujienų argu
mentas — toki reikalai pri
klauso ne Altui, o kam kitam: 
“Logiškai galvojant, čia pirmas 
balsas priklausė Vilkui, kuris 
veikia ‘globalinėje plotmėje’, o 
ne Altui”.

Patarimu “logiškai galvoti” 
gali pasinaudoti ir skaitytojas. 
Logiškai pergalvodamas Naujie
nų pateiktus faktus, kaip Al
tas sudaro savo nusistatymus, 
jis gali pagalvoti: o kas bus, 
jei pvz. “geri Lietuvos draugai” 
patars Altui tylėti dėl bolševi
kų okupacijos ir genocido Lie
tuvoje; ar tada Altas nepa
skelbs: “neturime teisės kištis 
| svetimos valstybės politiką”?

Logiškai galvodamas apie pa
reiškimą, kad toki klausimai 
priklauso ne Altui, o kuriom 
kitom “globalinėm” įstaigom, 
jis gali pagalvoti taip pat: gal 
tada ir mano auka Lietuvos lais
vės reikalui priklauso siųsti ne 
Altui, o tai globalinei įstaigai?

ir viskas. Turite dabar savo 
kaltę atpirkti garbingu darbu 
perauklėjimo stovykloje, — bai
gėsi tas tardymas pasmerkimu.

Tokių tardymų buvo tūkstan
čių tūkstančiaL Kone visiem be- turi išnykti kalėjimai, koncen- vietes ...

— O kiek mėnesių dirbote 
vokiečių koncentracijos stovyk
loje?

— Keletą mėnesių. Iš pradžių
jautėsi dar labiau įžeistas, mane gydė ligoninėje. Paskui 

dirbau šiek tiek ...
— Taigi, dirbote?
— Bet tai buvo civiliniai dar- tas išdavimas buvo tik toks, 

bai. kad jie buvo matę Vakarų Eu-

agentų Vakaruose, kad tėvynė 
prieš mane nieko neturi. Mato
te dabar, kuo tai pasibaigė? 
Taip jie laikosi savo žodžio.

kai tardytojas jam neleido gau
ti pagalbos iš žmonos ir tėvų, 
kurie gyveno Maskvoje. Pali
kęs namie dukrelę, labai jos 
ilgėjosi ir liūdo. Jį kiek sura
mindavo mano pasakojimai apie

Naujas mano kameros įnamis amžinąjį gyvenimą.
buvo Maskvos teatro solistas, Apie dešimtį dienų su mumis 
tenoras. Jisai IMI buvo už- dar buvo jaunas raudonosios

laisviam prisegtas “tėvynės iš- tracijos stovyklos ir net poli- 
' davimo” vardas ir bausmė. O cija, kadangi nusikaltimai atsi-

Atsiradau celėje nr. 11. Pu-

randa tiktai dėl blogų gyveni
mo sąlygų ... Taigi, Maskva ir

— Nesvarbu: vistiek priešo roP4 tr pažinę kitokį gyvenimą, stovi komunizmo priekyje.
naudai. Bolševikai bijojo, kad savo pa- Nuvedus mane pas aukštes-

— Reikėjo dirbti, nes kitaip sakojimais “neužkrėstų” žino- niojo rango teisėją, man buvo
būtų užmušę. “’t tebetikėjusių bolševikų pa- praneštas toks sprendimas:

— Ar tai pasiteisinimas? Už sakojimais, jog niekur kitur nė- . “ ' -- -

kintų žmonių su apžėlusiomis 
barzdomis ir blausiu žvilgsniu. 
Mano habitas tuojau patraukė 
visų dėmesį. Pylėsi klausinėji
mai iš arčiau ir toliau. Staiga 
ir aš pamačiau tai, kas pavir-

— Esate gavę 10 metų pa- to šeimyniška scena. Du su
rauktas Kursko maišę (vokiečių armijos leitenantas, apdovano- tėvynę reikia būti pasirengus ra geriau, kaip Sovietų Sąjun- taisos darbų. Pasirašykite, kad imtieji — vienas civiliškai ap- 
'—....................................... goję ... ‘ '

visų pirma ieškoti Dievo kara-

apsuptas. Vert), kai su vienu tas “Sovietų Sąjungos herojaus’ mirti, 
orkestru koncertavo kariam.

sprendimas buvo jums praneš- sirengęs, o kitas su sutana, vie
tas. (Autorius buvo nuteistas nas be barzdos, o kitas su vėš-

Vokiečių nelaisvėje taip pat dai- nelaisvę, pašovus tanką. Vė- Aš dar galvojau pasitarnauti vo įsakyta būti pasiruošus su už akių). lia barzda — prisiartino ir
navo. Dainavo savo okupuotoje liau grįžęs Sovietijon, buvo tėvynei ir dėl to pabėgau iš daiktais. Atsisveikinau savo — Gerai, — atsakiau. — jausmingai mane apkabino. Ne- 

belaisvių stovyklos. draugą solistą, palinkėjęs jam Man pailginote 10 metų pasą, sunku buvo pažinti T. Nicolą,
— O kodėl tuojau nepabėgo- ^iti laisvėn ir džiaugtis savo Yra žinoma, kad sovietų pilie- nes su juo matėmės dar rūg

te? žmona ir mažąja dukrele ra- ėjai, siunčianti į stovyklą, turi piūtyje. Vandelino Javorkos, S.
J., atgabento iš Bukovinos, ne
sitikėjau čia rastų pažinau tik 
iš barzdos. Jis buvo gavęs to
kią pat dozę bausmės kaip ir

medaliu. Pakliuvo vokiečiam į Lapkričio 24, 1945, man bu-

tėvynėje, dainavo Vokietijoje, areštuotas; atimti visi žymenys
per radiją. Tai buvo jam palai- ir laipsniai.

— Kodėl pasidavėte vokie
čiam su savo tanku? — jo 
klausė.

— Aš tiek kartų sakiau: bu
vau apsuptas (ir ne tiktai aš), 
gi prieštankinis priešo pabūk- partizanų, kai pabėgote? 
las išvedė tanką iŠ rikiuotės. — Tai buvo partizanai

kyta “tėvynės išdavimu”.
— Aš tariausi garsinąs savo 

tėvynę, — kalbėjo, — kai ru
siškas dainas dainavęu Vokieti
joje, o jfe (čekistai) panoro už 
tai prikišti man tėvynės išdavi
mą. 'Grįžau nieko nelaukdamas,

— Tuojau? Lengva pasakyti.. 
Aš pabėgau gana greitai: po 
keletos mėnesių.

— O kodėl neprisidėjote prie

mybėje ir tikėjime. (Autorius 
“juodu varnu” iš Leforto ka
lėjimo nugabentas į Butyrkus).

teisę bent trumpam pasimatyti 
su savo tėvais. Taigi ir aš da
bar turiu teisę pasimatyti su 
Italijos ambasadorium Maskvo
je-

vardas gerai pritinka. Tai ka- — Jūs neturite jokios tei-
BUTYRKAM daugiskaitos aš — dešimtį metų.
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•NNMNMINMNKNMNNiNHnKSMOSOeenori dirtti ir ujmkm’inpąi ankiu
E, pagalvojau, dar ne taip būkite gražiai suspindėjusiais

meteorais, kurių garbė ir gyvy-
dar nenukrito,. —- savo vokie-

DAIL. PAUL CEZANNE autoportretas.

sakymas.
Reikia kantrybės, aukos, dar

bo ir atsižadėjimo. Bijau tų, ku
riems lengvai sekasi. Bijau, nes

rimas pasakė. Prieš ką? Prieš 
senius? Kodėl? Nieko nepadarė, 
nieko nebepadarys! <

Sukišti visus į “garbage” 
(maždaug), užpūti, užrišti ir už-

1 APDRAUDOS SPECIALISTAS !
• 64-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
[ Tel. VI 3-1477 ]
> NAMŲ ADRESAS
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Kol nėra konstrukcijos ir

lietuvaitėm studentėm ir moksleivėm
. šiuo metu universitetuose ir panaikina abi virš minėtas kliū- 
gimnazijose registruojama nau- tis. Tai Nekalto Prasidėjimo se- 
jiem mokslo metam, bet yra 
daug tokių moksleivių ir stu- 

sėlių vedamas lietuvaičių ben
drabutis Putname.

mėk mano žodžius, jauniausias 
dailininke: net tie, kuriuos is
torija įrašė į savo lapus (kaip 
Rembrant, Tltiano, Picasso^ar 
kuris kitas) — kiekvienas jų 
yra pažeidžiamas. Nėra lengva 
sukurti didelį meną.

Ne taip seniai teko būti L. 
F. Bičiulių diskusijų vakare, ku
rio tema buvo — lietuvybės iš
laikymas. Jame buvo kviesti da
lyvauti ir pasisakyti ir patys 
jauniausieji (rodos, įvairių po
litinių ir “nepolitinių” kryp
čių). Man susidarė įspūdis, kad 
jaunimėlis šaunus: su ambici
jomis, pilnas gražbilystės ir ge
rų norų. “Mes sukilėliai” —

ko mokyklos ar universiteto.
; Kartais yra sunku apsispręs

ti, kokią gimnaziją pasirinkti, 
ar kokiame universitete studi
juoti. Dažnai norėtumėm mo
kytis toliau anuo miesto, bet 
čia kariais atsiranda sunkumų 
~ mokyklos su bendrabučiais 
dažnai labai brangios. Taip pat, 
Įįetavaitės, kurios priklauso lie- 

ri* atsiskirti nuo lietuviškos 
veiklos ir lietuvių draugų.

Lietuvaitėms studentėms ir

Putnamo bendrabučio gim
nazistės lanko Putnam Catho- 
lic Academy, vieną iš geriau
sių N. Anglijos katalikiškų gim
nazijų. Studentės studijuoja 
Annhurst kolegijoje. Abiems 
mokslo institucijoms vadovauja 
Šventos Dvasios seserys vie
nuolės.

Bendrabutyje taip pat dėsto
ma lietuvių kalba ir literatūra 
moksleivėms. Studentėms litua
nistikos kursą dėsto kun. dr. 
V. Cukuras Annhurst kolegi
joje.

PASTATYKIM
PUTNAM. CONN

PAGALVOK

SUSTOK
DIENOS KAIP VALANDOS

DA1L. K. ŽOROMSKIS

savo talentą. Tačiau žinokite, 
kad ir didesni už jus talentai 
nuo įvairiausių sąlygų žūsta. 
Todėl nebūkite lėliukai, kurią 
patikėtumėt savo mamai ar tė
čiui ar kaimyno bobutei Ne-

Jauni mano kolegos, ir vi
sas jaunimas, va, čia jum sta
tau reikalavimą kietą: išmoki
te galvoti ir dirbti, kad nepa- 
matytumėt savo žodžių tuštybės 
po kelerių metų. Duodu jum 
dvidešimt metų, ir tada paklau
siu: “Vyrai, ar ką padarėte?Už-

blogal’ Lietuvybė dar nežuvusl
— Kiek tokių sukilėlių yra? 

— paklausiau. — Norėčiau, kad 
jūsų būtų daugiau ...

Dr. J. Girnius, norėdamas iš
vargusius diskusijų dalyvius 
perkelti į kitą kambarį pasišil
dyti kava, davė man ženklą 
baigti šiandien, pasinaudoda
mas man duota proga, norėčiau 
užbaigti tada nebaigtą mintį, tikrinu jus, kad man Imis daug 
Kadangi nesu nei jaunas,, nei 
senas, o tik vidutinis (atseit, 
neutralus, o tokie šiandien ma
doje), taigi, kaip neutralusis 
drįstu klausti:

— Seneliams tai jūs statot 
reikalavimus? Nemažus! O pa
tys sau? Ar tuos pačiu* reika
lavimus prisitaikote? Ar nesa
te sau švelnesni ir nuolaides- 
ni? Jeigu tie jūsų statomi rei
kalavimai (iki maksimumo) yra 
taikomi ir jums patiems, ne tik 
taikomi, bet ir vykdomi, tai 
reikia tik džiaugtis ir sveikin
ti. Tada —- duokite daugiau to
kių sukilėlių, kuo daugiau! Kie
tų! Su galvomis ir su nugar
kauliais! Ir su reikalavimais! 
Nedarykite juokų ir tie, kurie 
nuspręsite pasirinkti meną!
Nereikalaukite iš tų, kurie jau 

sulaukė 80 ar 70 metų, šiaip 
ar taip — reikia skaitytis su 
ta, sakyčiau, žiauria fizine rea
lybe. Kurie nieko nepadarė iki 
to laiko, reiškia, — nebepada
rys.

Dailininko amžius yra tarp 
35 ir 70 metų. Todėl iš savęs 
reikalaukite tuojau, dabar! Kar
toju ir sakau jums: didelį me
ną sukurti nelengva.

Tai ką čia rodote, rodote tik

lengviau jūsų to klausimo ne
klausti, o tik pasidžiaugti, jei 
būsite ką padarę. Taigi, va, da
bar duodu jum dvidešimt me
tų, kad netuščiažodžiautumėt 
Ką pasirinksite, dirbkite užsi
spyrę ir pastoviai, kada koks 
nors vėjas nenupūstų, ir žiūrė
kite, kad jūsų vaikai taip pat 
jūsų nekaltintų, jog nieko ne
padarėte. (Pabaiga)

.Silpnoji pusė
Vokiečių laivas vežė iš Indi

jos į Hamburgą porą dramblių. 
Dramblienė laikėsi labai gerai, 
o dramblys taip susirgo jūros 
liga, kad Alžiro uoste teko lai
vui sustoti ir šauktis veterina
rijos gydytojo, kuris įpurkštė 
drambliui į nasrus keliolika ki
logramų miltelių prieš “svaigu-

Bendrabutyje laisvalaikiai 
pilni įvairios veiklos. Bendra
butyje veikia skaučių draugo
vė, moksleivės ir studentės atei-z 
tininkės, tautinių šokių grupė, 
choras, dramos būrelis ir visa 
eilė kitų. Taip pat bendrabu
tis yra gražioje gamtoje, daug 
progų sportui ir įvairioms iš
kyloms.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašau kreiptis adresu:

Rev. Mother Superior
Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn. Tehf. WA 8-5828

ATSIŲSTA PAMINĖTI
STUDENTŲ GAIRES, Nr. 

4., numeris padidintas, 102 p., 
skirtas Lietuvių Studentų Są
jungos dešimtmečiui paminėti. 
Suredagavo Romas Remeikis.

Čikagos Lietuvių Sporto Klu
bas Neris, leidinys iliustruo
tas, skirtas klubo 5 metų su
kakčiai paminėti, 24 pust

si NAMĄ SENELIŲ DŽIAUGSMUI

LIETUVIŲ SENELIŲ NAMAI — MATULAITIS HOME

DŽIAUGSMAS SULAUKUS SVEČIŲ

KDRKVmf4 BEKMADDBNJ—NUO 1:30 IKI 2.*00 VAL.

AR JOS NEPERMOKATE
už sdvo automobilio apdraudę?

Virš 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. 

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo. 
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

$3.50 
5.00 
1.00 
4.00 
4.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
4.50 
5.00 
6.00 
5.00 
6.50 
7.50

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos it Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų ............
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .................
Christmas CaroH Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato Pi........
Pavergtos Tšvynis dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .... 
Pavergtos Tšvynšs dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2.............
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok...............
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ....................
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėti. giesm. .......
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ....................
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų .... 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių ...........
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ..... ......
AHce Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ....................................
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai............ ........ ......
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės .......
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų ....................
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo .... 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro 

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

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

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

15.00

BE RŪPESČIŲ SAVŲJŲ TARPE

PAREMK

PAAUKOK
R. F. D. 2, PUTNAM, CONN



Skelbdama $ mėnesį Ben
druomenės mėnesiu, JAV LB 
CV kvietė ryžtis
itfMŽiMns bot drąsiems posū- 
Idant* tėvynės littvinūno kovo
ja, . bencfa'uofnsniniame ir kul* 
tvmMMM gywMnw * ir skatino

darbais ir pinigais bei dalyva- viai? Ar atšilo mūsų bendri- 
vimu K jo* susirinkimuose, pa- niai savitarpio santykiai?
rengimuose ir rinkimuose". (A. Mūsų veikėjų energija bei
L.B. nr. 311 judrumas aiškiai padidėjo, bet

Ar laimingai . užbaigsime tą dar ne visur. Bene didžiausios 
pastangos reikalingos ten, kur 
yra tautiečių, gerokai nutolu-

menesi

vių Bendruomenės gi ir Kul
tūros Fondo leidiniai, ypač rei- 
kalingieji mokykloms, juo. rai
čiau būtų išparduoti, juo grei
čiau įgalintų sudaryti lėšų se
kantiems leidiniams.

ALB biuletenis platinamas la
bai nelygiai. Kaikur dar geisti
nas tiražo pakilimas. Peržvel
gus į skaitytojų skaičius pa
skirose Valstybėse, didžiausi 
skaičiai būtų šiuo tarpu pagal

Naujų skaitytojų Šiuo metu 
surado Cypress . Hilis, N. Y. 
apylinkė — net 42. Rodos, kad 
ypatingais nuopelnais čia bus 
pasižymėjęs apylinkės pirminin
kas A. šėrikas.

' Pagaliau, mėnesiui pasibai
gus, visos jėgos bus sukauptos 
LB Tarybos rinkimams. Tai bus 
tikrasis pilietinio sąpnoningumo 
'egzaminas..

Gaila, kad kai kurios apylin-

IS VISUR
— Kun. Jonas Valiūnas mi

rė balandžio 14, širdies atakos 
ištiktas. Gimęs buvo Plymouth. 
Pa.. 1914 vasario 8. Mokėsi 
vietos pradžios mokykloje ir 
šv. Marijos kolegijoje *Emmits- 
burg. Pa. Teologijos mokslus 
išėjo šv. Bernardo seminarijo-

jeigu viskas jau šyla, tai ar 
visur atgijo mūsų “buvę” lietu-

"veikliai remti Lietuviu Ben-

ST. SIAUCIONAS (k.) patenkintas rodo LB Chicagos apygardos pirm.
J. Jasaičiui ir informacijos vedėjui J. Vaičiūnui 46 kandidatų sąrašą.

JAV LB TARYBAI rinkti čikagiškč rinkinč komisija peržiūri gautus 
kandidatę sąrašus. Iš k. į d.: K. Januška, E. Vilimaite, St. Šiaučiūnas 
(komisijos pirm.), Vilkas ir S. Daunys.

kės jau skelbia ne dvi dienas 
— geg. 13 ir 14 — rinkimams, 
bet tiktai vieną. Kodėl? Ar 
tiek užteks? Ar nepasitaikys 
kokių netikėtų kliūčių?

Stenkimės ne tik visiems Į- 
kvėpti pareigos supratimą, bet

Ohio ir Connectieut. Kitose — 
mažiau. Bet, aišku, kad nė vie
na dar nėra “prisotinta”. Lin
kėtume kitoms pralenkti tas 
skaičiais, žinoma, jeigu jos lei
sis nukeliamos į antraeiles vie
tas. Konkurencija, siekianti pir
mavimo, visados sveikas reiš- ’ ir sudaryti visus galimus pato- 
kinys. gurnus. Tik tokiu atveju galė

KUN. J. VALONAS

sime ramia sąžine laukti rezul
tatų.

Vladas Braziulis

visus bendruomeniška

nemaža yra ir kitokių 
reikalų, kurie verčia 
tik dirbti, bet ir sku-

Teisinas kaltina nepadorią spaudą
Hackensack, M. J. Bergen 

County Grand Jury apkaltino 
38-nių nepadorių, žurnalų re
daktorius, leidėjus ir platinto
jus. Kaltinimai buvo įteikti ba
landžio 12 po tardymo, užtru
kusio tris savaites. Tardymo 
metu buvo apklausti du psi
chiatrai ir eilė pedagogų bei 
teisininkų. Kaltinamajame ak
te minimi žurnalai yra leidžia
mi New Yorke, Chicagoje ir 
Kalifornijoje. Jei leidėjai gin
čys bylos teritorinę priklauso- 

- mybę, tai sprendimas dar il
gai užtruks. Kaltinamųjų tarpe 
yra ir dvi vietinės spaudos pla
tinimo bendrovės: Hackensack 
News Co. irFederal News Co. 
iš Passaic, N. J. Bausmė gre
sia — kalėjimas iki trejų me
tų ir 1,000 dol. bauda.

Visa bėda, kad. anot Bergen 
County prokuroro Guy W. Ca- 
lissi. Grand Jury neturi jėgos 
sustabdyti tų nepadorių leidi
nių platinima. Tai gali, padary-

ti tik teismas. Kaltinamajame 
akte, kaip nedora literatūra, 
išvardinti šie žurnalai:

Don Frolic. Confidential, 
Flash. French Frolic. Shovvcase. 
Gala, Picture Scope. Ace, Mo- 
dern Man. Swank, Scamp. Ve- 
nus Annual. Escapade Carni- 
val. Tab, Toučh. Spree, Plush 
Living for Men, Sir Knight, 
High Time, Cocktail. Nightcap. 
Pleasure, After Dark. Brunette. 
Figure Quarterly. Play. Show- 
case. French Frills. Photo Life. 
Man‘s Point of View. Bold, 
Foto-Rama, Hi-Life. Demoiselle, 
Tip-Top, French Frolic. Venus.

Kadangi kaltinimas paskelb
tas po gilių studijų, tai neat
sižvelgiant, kada ir kaip byla 
baigsis, jis yra rimtas įspėji
mas ir jaunąja karta besirūpi- 
nančiom šeimom. Tėvai turėtų
išsikirpti tų žurnalų vardus ir gų, mažai prenumeruojama laik 
pasekti, kad jie per klaidą ar raščių. Lyg esame dvasios el- 
sąmoningai nepatektų į jų na- getos? Tuo tarpu neišperkame 
mus. net premijuotų kūrinių. Lietu-

šių nuo kovos už tėvynės iš
laisvinimą, ar iš viso nesirūpi
nančių lietuvybe savo šeimose, 
ar šaltai iš šalies stebinčių Ben
druomenės gyvenimą ir nesu
prantančių jos būtinumo, kas
dienio būtinumo.

Priespauda iššaukia atsparą. 
Carinėje priespaudoje nebuvo 
mirusi mūsų kalba. Mūsų reti, 
bet galingi kovotojai — vieni 
žuvo, kiti didvyriškais žygiais 
laimėjo nepriklausomybę. O 
čia, šiandien, kartais užmiršta
me visa tai, kas mums turėtų 
būti brangu. Užmirštame vien 
tik todėl, kad gyvename lais
voje šalyje. Argi mūsų jau ne
jaudina dabartinės daug žiaures 
nės prievartos ir visokių panie
kinimų grandinės, veržiančios 
mūsų artimuosius tėvynėje?

Pralaužkime ledus, įsirikiuo
kime bendron šeimon ir sušil- 
dykime 
brolybe.

Betgi 
svarbių 
mus ne
bėti. Šen. Tom Kuchel ir, kon- 
gresm. Glen Lipscomb pasiūlė 
JAV Kongresui perkelti Lietu
vos bylą į Jungtines tautas. Ra
šykime tuojau visi šitiems ini
ciatoriams. komisijų nariams 
ir kitiems atstovams abiejų rū
mų pilnatyje. Tesužino valdžia, 
kiek tatai mums visiems rūpi. 
Tesuplaukia tenai tūkstančiai 
laiškų bei telegramų.

Dažnai girdime, kad kai ku
rie lietuviai, neturintieji gimi
nių, miršta nepalikę niekam sa
vo įvairaus dydžio turto. Ver
tėtų dažniau įvairiomis progo
mis priminti besirengiantiems 
rašyti testamentus tautiečiams, 
kad skirtų bet kurią savo pa
likimo dalį Bendruomenei. Lie
tuvių Fondas su tūkstantinėmis 
ir mažesnėmis aukomis atrodo 
pakankamai patikimas. Ben
druomenės tikslai, kurių skai
čiuje yra ir Kultūros Fondo 
rėmimas, įpareigoja visus au
koti pagal išgales nedelsiant. 
Lengva atsipareigoti ii* nuo so
lidarumo įnašo, kadangi tam 
tikslui užtenka įmokėti tik 100 
dol. Iš Geležinio Fondo pradi
ninkų jau galime paminėti pav. 
Roshesterio. N. Y. apylinkę 
— 400 dol., kun. J. Riaubą, 
Custer, Mich. — 101.66 dol.; 
buv. Cypres Kilis, N. Y„ apylin
kės pirmininką A. Maceiką — 
100 dol. Kiti — mažesnėmis 
aukomis bei pažadais, šio mė- - 
nesįo pabaiga tegaivina mūsų 
dosnumą.

Reikia žadinti domėjimąsi sa
va spauda. Mažai perkama kny-

Šią vasarą kolektyvinių ekskursijų Lietuvon nebūsią
Ir iš čia*keli senosios kar

tos lietuviai, pasinaudodami lai
mingomis pensininko dienomis, 
jau iš anksto kalbėjo ir rūpi
nosi kelionės dokumentais į 
okupuotąją Lietuvą. Bet dabar 
kelionių biurai iš New Yorko 
praneša, kad šią vasarą Lietu
von kolektyvinių ekskursijų ne
bus rengiama. Vilniuje bus lei
džiama sustoti ir pasilikti 5 
dienoms, kiek ilgiau Rygoje ir 
kituose Rusijos ir jos okupuo
tų kraštų., miestuose. Vilniuje 
viešbutis per naktį su maistu 
kaštuos 35 doleriai, o jei ku
rie norės pasimatyti su gimi
nėmis, tai, jei tik laiko bus, 
galės išsikviesti į Vilnių.

Tai sužinoję, gal ir teisin
gai sako, kad Lietuvoje Mask
vos sukurtuose dvaruose, kaip 
ten juos dabar vadina, kolcho
zuose baudžiauninkų gyveni
mas negerėja, bet vis labiau 
sMunka. Ypač labai skurdžiai 
atrodant jų gyvenvietėms. Lie
tuvos okupantas bijodamas jų 
melą demaskuojančių praneši
mų ir kalbų, dėl to vėl bando 
uždaryti duris į lietuviškąjį kai
mą, iš kurio kilę beveik visi,
kurie šiandien manė, kad jų mums nereikalingi. Atstovauja 
svajonės ir sapnai pamatyti sa
vo gimtąjį kaimą ir ten liku
sius artimuosius yra išsipildę, gero ir mums jis padarys? Gal 
kad jie bent pensininko dieno
se ten galės nuvykti.

Esą. jei negalima aplankyti 
savo gimtojo kaimo, jo žmonių 
ir tėvų kapų, tai dėl Vilniaus

ROCHESTER, N. Y.

gatvių ir kelių fabrikų, kurie 
taip įkyriai rodomi, nesą jo
kios prasmės ruoštis į tokią 
brangią ir tolimą kelionę, nes 
ir Amerikoje fabrikų tvaikas 
per 40-50 metų įgrisęs iki gy
vo kaulo.

Žinoma, okupantas vis dar 
galvoja, kad senieji Lietuvos 
emigrantai tebėra vis tokie pat 
jaunuoliškai naivūs, kokie jie 
buvo išvykdami iš Lietuvos 
prieš 40-50 metų, vis dar nė
ra nieko matę ir nieko neužmir- 
šę, kaip tik savo gimtąjį kai
mą. Lyg tų fabrikų kaminus ko
munistai sugalvojo ir pastatė.

o ligi jų okupacijos. Lietuvos 
žmonės gyveno džiunglių gy
venimą.

Bet kaip ten bebūtų su tų 
fabrikų atsiradimo istorijomis, 
vis dėl to okupantas gerai da
ro. kad bent rodydamas fab
rikus. pradengia šiokį tokį ply
šį į Lietuvos darbo žmonių 
visokeriopai išnaudojamą ir 
nuskurdintą gyvenimą. Lanky
dami fabrikus, kas ne aklas, 
kas anot Veronikos Zlotkie- 
nės, nėra palikęs akinius ir šir
dį Amerikoje, tas gali pamatyti 
nepadailintą tikrovę, darbo 
žmogaus darbo sąlygas, jų san
tykius su “vyresniuoju broliu" 
rusu okupantu ir t. t.

Rt.

ski- 
At 
ko-

Ištraukos iš vieno laiško iš Lietuvos
Pas mus gyvenimas geras. 

Dabar turime naujus pinigus, 
tai gyvensime dar geriau, tur
tingiau. Žada geriau mokėti už 
darbus. Žadėjimais ir viltimi 
gyventi reikia. Taip, tai nieko 
geresnio pas mus ir nėra.

Prezidentų nerenkam. nes jie

sekretoriai. Gerai, kad išsirin
kote naują prezidentą? Gal ką

nebus kaip tas senis kad buvo 
viskam apsnūdęs.

Mes labai trokštame iš jū
sų visokių žinių išgirsti, bet 
kad mūsų radijo aparatai la-

bai ant jūsų programų pyksta 
ūžia, cypia. Nieko negirdime. 
Bet šį bei tą sužinome, kas de
dasi po platųjį pasaulį. O ypač 
pas jus. Amerikoje.

Mes gyvename tik todėl, kad 
reikia gyventi. Esame Įkinkyti 
Į darbus. Neturime laiko nieko 
galvoti, išskyrus tik apie pra
gyvenimo egzistenciją. Manome, 
kad jūsų spauda šiek tiek gal 
rašo apie mus. Pas mus iš spau
dos sužinome tik tai. kas mū
sų vyriausybei yra tinkama.. Ki
tokių žinių negirdime. Esame 
paskendę darbuose ir rūpes
čiuose. vis kažko laukiame ...

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ 
PENNSYLVANUOJ

VIENUOLIKTAS SEIMAS
Balandžio • April 30, 1961 

JUOZAPO MARIJOS VILOJE 
NEWTOWN, PENNSYLVANIA

PRASIDĖS 11:00 V AL. SV. M1SIOMIS

ŠV. KAZIMIERO SESERYS IR RĖMĖJOS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
KUO DAUGIAUSIA SVEČIŲ. — DALYVAUDAMI SIAME SEIME 
PAREMSFFE LABDARINGUS IR KULTŪRINGUS TIKSLUS.

VISŲ ŠVENTŲ bažnyčia Chicagoje. pastatyta praeitais metais. Architektas — Stasys 
Kudokas, rangovu buvo Jonas Stankus. Parapijos klebonu yra kun.»PrancHkus Lukošius.

je Rochester, N. Y. Kunigu bu
vo įšventintas Scrantone 1938 
birželio 11. Pastoracijos darbą 
dirbo Tobyhanna. Scrantone. 
Wilkes - Barre. Pastaruoju lai
ku (nuo 1955) buvo šv. Mari-* 
jos parapijos klebonu VVana- 
mie. Pa. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse Muhlenberg, Pa. 
Gedulingas mišias už velionį 
balandžio .18 aukojo Scrantono 
vysk. Jerome D. Hannan. Da
lyvavo apylinkės lietuvių kuni
gai.' Nuliūdime liko tėvai — 
Jurgis ir Ona Karalevičiūtė Va
liūnai. ir broliai — Juozapas 
(Rahway, N. J.). Stasys (Blooms- 
berg) ir Albertas (Wilkes-Bar- 
re).

— Prel. Pr. Juras, šv. Pran
ciškaus par. klebonas Lawren- 
ce. Mass., birželio 18 vyksta 
Į Montrealį. kur šventins lietu
višką kryžių, pastatytą prie Ne
kalto Prasidėjimo Mergelės Ma
rijos seserų vienuolyno. Prel. 
Pr. Juras yra seserų rėmėjų 
draugijos pirmininkas.

— Aidu premija šiemet 
riama už mokslo veikalą, 
rinkti geriausiam veikalui
misiją sudaro dr. J. Balys, J. 
Dambriūnas. dr. K. Jurgėla, dr. 
A. Sužiedėlis ir A. Vaičiulaitis.

— Ateities žurnalas, šiemet 
sulaukęs 50 metų, yra vienin
telis lietuvių jaunimo laikraš
tis, išsilaikęs su mažom per
traukom nuo caro laikų. Buvo 
leidžiamas Lietuvoje, Vokietijo
je, dabar Amerikoje. Redakto
rių ligi šiol buvo 25. Viso išėjo 
440 numerių. Sudėjus į krūvą 
sudarytų apie 20,000 pusi.

Prel. K. Razminas, buvęs il
gametis arkivysk. J Skvirecko 
sekretorių?, dabar gyvenąs Ro
moje. Anglijos lietuviams ve
dė rekolekcijas ir lankėsi Lon
done.

— Algis Glaveckas, atitar
navęs JAV kariuomenėje. Hei
delberge. Vokietijoje, šiemet 
baigia medicinos mokslus.

— J. Simanavičius jau 10 
metų vadovauja “Tėvynės Pri
siminimų” radijo valandai To
ronte. Kanadoje.

— Toronte, Kanadoje, gegu
žės 13 ruošiamas didžiulis lie
tuvių solistų koncertas Eaton 
auditorijoje. Šiuo koncertu no
rima daugiau patraukti nelie
tuvių visuomenės. Programą iš
pildys sol. St. Baras. D. Stan- 
kaitytė. J. Vaznelis ir komp. 
dirigentas A. Kučiūnas. visi iš 
Chicagos.

Vineland, N. J. Balandžio 16 
staiga mirė Marija Žakevičie
nė - Krištaponytė. Nuliūdime 
liko jos vyras Jonas Žakevičius, 
duktė, dantų gydytoja. Stefa
nija ir Jonas Deksniai.

■5
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KRYŽIUOSE 
LEONARDO 
ANDRIEKAUS, O.F.M., fr 
religinių patriotinių eilė
raščių knyga. 208 ps!.. . 
iliustruota dail. T.Valiaus, . 
Graži poezija, gražiai iš- ; 
leista, verta įsigyti vi- 
siems. Kaina 3.00 dol.

GARBĖ DIEVU! 
Kun. Kaz. Senkaus, senos 
ir naujos giesmės su mal- 
domis. Išleido Tėvai Sale- 
zieciai Italijoje, v įsos gies- 
formato. 350 puslapių, 
giesmynas tinkąs bažny- 
mės su .gaidomis, mažo į, 
Vienintelis lietuviškai 
čioje ir namuose.
Kaina 3.00 dol.
Gaunamo* Darbininko 
administracijoje, 
910 Willoughby Avranc 
Rrooklyn 21, N. T. 
Tel.: GLenmorę, 5-7281.
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TAKOS DAllNIAI DAINAVOJE
MANCHESTER, MICH.

Kai naujasis JAV preziden-

LIETUVOS VYČIŲ DARBAI

paduoti pareiškimą komi- 
pirmininkui Jokūbui Stu- 
1264 White Street, Hill- 
N. J. Tai bus ketvirtoji

LOS ANGELES kolonijoje: garbės konsulas dr. J. Bielskis, inž. J. Trus- 
kauskas ir svečias prof V. Biržiška. Nuotr. L. Kančausko.

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y< 
Tel. HYecint 7*4677

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

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

Pąnas Toks, didžiai susikrim
tęs dėl nuosmūkio, nutarė ką 
nors daryti, kad smukimas bū
tų sulaikytas. Ir kam gi malo
nu, jeigu smunka tai, kas tu
rėtų laikytis bent ties juosme
niu. Ponas Toks ne iš tų, kad 
pakęstų kokį apsmukėlį, ypač 
kultūriniame darbe. Jo nuomo
ne, ir čia turime laikytis bent 
viduryje, jei negalima iškopti 
į paviršių. Būti suslėgtam apa
čioje — reikalas visai prastas. 
Toks pasispaudę glėbį knygų 
po pažastim ir nukiūtino į po
būvį.
/ — Prašau pirkti tą knygą’

— šaukė atsistojęs tarpdury 
je. — Ji stora ir įrišta, pigi. 
Jei perki 3, moki už 2.

— O kuriam galui turiu pirk
ti 3, jei pakanka 1? — pasi
šaipė apvalus žmogutis.

Ponas Toks apžvelgė jį aki
mis, kaip Fasko žaidikas fut
bolą, ir pagalvojo, kad apskri
toje galvoje tuščia. Nieko nenu
simano knygų rinkoje.

— E, matyti, esi tikras nuo- 
smūkininkas. Lietuviškų kny
gų neskaitai. Bent perverstum 
ir tada žinotum, kad iš 1 eg
zemplioriaus nieko nepeši. Ga
li būti baltas visas lankas, ga
li vieno trūkti, gali būti viršum 
kojom susiūta. Visko gali pasi
taikyti, jei perki tik 1 egz. Iš 
3 gali jau sudurstyti reikiamą. 
Prašau!

— Ne. man nereikia! — kra
tėsi apvalainis žmogelis. — Ir 
ką su ja veiksiu?

— Tai pasakė! Ką veiksiu?

Gi sužinosi,tai, ko nė autorius 
nežinojo rašydamas.

— Ką. ką tamsta sakai? — 
apspito poną Tokį visas būrys 
smalsuolių.

Siūlau pirkti tą knygą. Įdo
mi, — pakartojo ponas Toks.

— Prisiminimai iš praeities, ži
nomi ir nežinomi.

•kos dalinius (Beace Corps), ka
žin, ir kąs pagalvojo, kad tie 
jaunieji pasaulio tautų bičiu
liai taip greit suras būdus ir 
lietuviams padėti. Štai neseniai 
ALRK Federacijos Jaunimo sto
vyklos tarybos pirm. dr. A. Da- 
mušis gavo iš Michigano uni
versiteto studentų laišką, ku
riame klausia, ar reikalinga 
stovyklai kokia nors darbo tal
ka. Gegužės mėnesio antroje 
pusėje jie galėtų atsiųsti virš 
20 studentų. Aišku, jų gražus 
mostas priimtas ir, berods, 
tuo laiku bus tvarkomos ir nau
jai daromos kelios sporto aikš
tės (futbolo, lauko teniso ir bė
gimo takai).

Aukos daliniai jau penkti me
tai Dainavą lanko. Tai būrelis 
detroitiečių lietuvių, kurie kiek
vieną pavasarį nudegina sto
vyklos žoles, išvalo griovius,

SOL. RIMANTAS DABSYS Los 
Angeles kolonijoje yra brandžiau
sia dainavimo pajėga, dainavimo 
mokėsi pas muz Br. Budriūnų. Y- 
ra ateitinirfkas ir skautų veikė
jas. Nuotr. J. Briedžio.

genėja medžius, paruošia 
vyklavimųi namelius. Jų 
didysis užmokestis yra 
kinimas, kad gali padėti lietu* 
vybės tvirtovei — jaunimo sto
vyklai. Džiugina dar ir tyras 
oras, nors pasidaro pūslėtos ran 
kos ir kartais apsvyla blauz
dos.

Prieš pat šventą Jurgį, balan
džio 22, šeštadienį, stovyk- 
lon vyko nemaža talka mede
lių sodinti. Nors stovyklavie
tėje medžių nemažai, tačiau no
rima apsodinti pakeles, o įva
žiavimo dešinėj esantį kalną 
paversti pušynėliu.

Prie aukos dalinių priskir
čiau ir visus 4 jaunimo sto
vyklos globos komitetus, kurie 
tikrai daug darbo, asmeninės 
ir materialinės aukos suteikia 
berinkdami aukas, rengdami 
vakarus ir šventes. Deja, tik 
keturius. nes tokie komitetai 
tėra Detroite, Clevelande, Chi- 
cagoje ir New Yorke.. Argi ki
tuos miestuos neatsirastų kele- 
tos pasiryžėlių, kurie galėtų 
šiek tiek padirbėti stovyklos 
naudai? Ar nereikėtų pajudėti 
ir mūsų jaunimui, ypač jau bai
gusiems studijas? Padėt stovyk
lai, kurioje tiek gražių jaunat
viškų dienų ne vienas praleido, 
kurioje tiek dvasinės ir tauti
nės stiprybės pasisemta!

Gražu, kad vis dar atsiranda 
žmonių, padedančių stovyklai 
ir didesnėmis piniginėmis au
komis. Štai, visiems žinomi sū- 
rininkai ir gerų darbų rėmė
jai J. V. Andruliai, paaukojo 
500 dol. Kita tauri lietuvė, net 
savo pavardės nenorinti skelb
ti. žada duoti 500 dol. lietuviš
ko kryžiaus stovykloje staty
bai. Garbė ir padėka šiems ge
radariams.

Aukos daliniai ir aukos siu-' 
vykiai dar ilgai bus reikalingi, 
nes ir 30 tūkstančių skolą rei
kia išmokėti, o ir naujos sta
tybos bei pageriflimai stovyk
lai reikalingi. Stovyklos vado
vybė pasitiki lietuvių susiprati
mu ir kilniu darbu rėmimu ir

Neseniai pasirodė ..lietuvių 
kalbos kurso plokštelės, kurios 
yra skiriamos kalbos mokymo
si reikalams suaugusiems. Yra 
išleistos dvi 33 ir 44 apsisu
kimų greičio plokštelės su pa
aiškinimų knygele. Paaiškinimų 
knygelę redagavo ir išvertė dr. 
A. šešplaukis, o plokšteles į- 
kalbėjo buvusi Amerikos Balso 
tarnautoja Valerija Grigaitienė 
-Leverock. Plokšteles platina 
Lietuvos vyčių kultūros komi
sijos narys Pranas Gudelis, 129 
Rita St., Dayton, Ohio. Kurso 
kaina — 3 dol., o su persiun
timu — 3.25 dol. Kai bus at
gauta dalis į šį darbą įdėtų pi
nigų, bus išleistas lietuvių kal
bos kursas vaikams.

Yra taip pat išleistas gražus 
ženklelis, skirtas lipinti prie 
automobilių langų, lagaminų ir 
kt. Ženklelis vaizduoja stilizuo
tą, geltonos spalvos Vytį žalia
me fone. Aplinkui yra užrašas 
— “Knights of Lithuanid”. ši
tuos ženklelius platina New 
Yorko - New Jersey apskritis, 
kuriai pirmininkauja L. Jano
nis, 2124 Ellis Avė., Bronx, N.

trokšta, kad stovykla-virstų vi
sų mūsų džiaugsmu ir pasidi
džiavimu.

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

Už atstovybės sąžiningų ir pigų patarna
vimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovų

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

Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

i®

— Kaip autorius galėjo ra
šyti, kas jam nežinoma! — šūk
telėjo vienas per petį. — Jis 
rašo netiesą. •

— Atsargiau su žodžiais! 
subarė jį ponas Toks. — Iš kur 
tamsta žinai, kad rašo netiesą?

— Mes visi girdėjome! 
atsakė visi urmu.
. — Tiek tegirdėjote. kaip 
penktoje parapijoje skambinant 
mišparam, — kirtosi ponas
Toks. — Aš nesakiau, jog ra-
Šoma netiesa.

— Sakei! — spyrėsi tas ap
valusis. — Sakei, jog knygoje 
surašyta, ko nė autorius neži
nojo. Kaip jis galėjo rašyti ne
žinodamas?

— O ar tamsta žinai, ką da- 
• bar daro tavo žmoną? — per

smelkė ponas Toks aštriu klau 
simu.

’— Iš kur žinos, kad atėjc 
tiesiai iš saliūno! — pasigirdc 
iš būrio.

— Bet jeigu norės, tai su 
’ žinos, ar ne? ■
,* — Na, taip, — nusileido ap

skritasis.
— Matai, reikės sužinoti vi

sa, ko dar nežinai... Kokie ten 
būtų atsiminimai, jeigu rašytum 
tik tai, ką žinai, matei, girdė
jai? Čia, vą knyga, kurioje ra
šoma ir tai, ko autorius tepri
simena. Prašau!

Visas būrys veikiai iškriko, 
nepirkęs nė vienos knygos. Vie 
ri nenorėjo prisiminti, ką ži 
nojo, o kiti nenorėjo žinoti, 
ką kiti jau žino, bet mano, kad 

. nežino.
— Tikras nuosmukis! — su

murmėjo ponas Toks ir nudū
lino į kitą pobūvį.

iš spaudos

ALĖS

P. Natas

romanas

ssr*
i

I
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Vyčių kuopų pirmininkai ne
seniai gavo laiškus, kuriuose 
yra primenamas šios organiza
cijos stipendijų fondas. Besi
rengią studijuoti ar jau studi
juoją vyčiai, norintieji gauti šių 
metų stipendiją, turi iki birže
lio 1 
sijos 
kui, 
side,
metinė stipendija po 600 dol. 
Iki šioliai ją yra gavę 4 jau
nuoliai. Stipendijų komitetą su
daro: Jack Stukas, Joseph Bo- 
ley, kun. Albert Contons, kun. 
John Jutt, kun. John Žuroms- 
kis, Loretta Kassel, Anthony 
Mažeika, Anthony Young. A. 
Mažeikai reikia siųsti visas au
kas, skirtas šiam fondui (adre
sas: 149-31 120 Street, So. 
Ozone Park, N. Y. Paukoję 1 
dol. ar daugiau, aukotojai gaus 
gražias rėmėjų korteles.

"Vyties" žurnalas perkelia
mas Chicagon. Iki šiol buvo re
daguojamas Bostone, spausdi
namas Putname. Šią vasarą žur
nalą jau žadama pradėti spaus
dinti Chicagoje ir jį pervesti Į 
ofsetinę spaudą.

Uoliai ruošiamasi Lietuvos 
Vyčių istorijos, kurią yra para
šęs Ignas Sakalas, išleidimui. 
Dabar yra renkamos aukos. 
Kadangi neužilgo Lietuvos vy
čiai minės 50 metų gyvavimo 
sukaktį, tad iki to laiko norima 
istoriją išleisti. E. Šuiaitis

H 0 L y L1G H T -
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS'

35 So. 8th Street . . Brooklyn 1 1. N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18
' * ■'

Jau išėjo

RŪTOS

7\ AIGŽDf:
VIRSIM ff
GIRIOS

ŽVAIGŽDE VIRŠUM GIRIOS
ROMANAS buvo spausdinamas praeitų metų Darbininko atkarpoje ir 
nutrauktas, kad skaitytojai jau knygoje pasektų, kas atsitiko su Uogele, 

Rimgaudu, Vydu h* kitais ašuojiečiais. Tai tolimi karaliaus Mindaugo lai
kai, kada į Lietuvą žengė krikščionybė. Romane tie laikai prisikelia gra
žioje gamtoje, apipinti lietuviškų papročių ir miškų idilės.

KNYGA TURI 376 psL Jos kaina — tik 4.00 dol. Galima užsisakyti

DARBININKAS

•pi* 1961 moty įvykius nu* 
simanyti, jeigu DAR B I *

910 WiDoughby Avenue 

Brooklyn 21, New York

Detroit, Mich.
Perka namus

Dariaus ir Girėno klubas de
rasi su čekoslovakų namų ad
ministracija. norėdami atpirkti 
jų valdomus namus, esančius 
3009 Tilman, netoli Michigan 
gatvės. Šiuo metu jau yra ren
kami pinigai ne vien iš klubo 
narių, bet ir visų Detroito lie
tuvių, kurie nori padėti Da
riaus ir Girėno klubui įsigyti 
namus. Jau yra surinkta apie 
10,000 dol. Namai kainuos apie 
50.000 dol.

Dramos sambūrio veikla
Detroito dramos mėgėjų 

sambūris, kuriam vadovauja Z. 
Arlauskaitė - Mikšienė, balan
džio 8 Balfo vakare suvaidino 
komediją “Raudonas vynas”, o 
balandžio 16 Vasario 16 gimna
zijai paremti vakare davė trum
pą komediją “Uošvė į namus, 
tylos nebus”. Balandžio 30 vyks 
ta gastrolėm su “Nežinomąja” 
Į Hamiltoną, Kanadon.

— Dievo Apvaizdos ir 
Antano lietuvių parapijų
tininkai birželio 21-27 rengia 
piligrimų kelionę autobusu. Ap
lankys šv. Juozapo šventovę 
Montreal, šv. Onos šventovę 
Quebec, lietuvių pranciškonų 
šventoves Kennebunkporte, 
Me., Amsterdamo, Niagara Falls 
šventoves. Kelionė užtruks 7 
dienas, kaina su kelione autobu
se, nakvyne ir valgiu — 100 
dol. Autobusas išvyks nuo Die
vo Apvaizdos bažnyčios ir ten 
grįš. Kelionės kapelionu bus 
kun. V. Kriščiūnevičhis. vado
vauja Ona M. Valatkienė. Į ją 
kreiptis informacijos reikalais, 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, 
Mich. tel. BR 3-2224.

šv.
tre-

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

F. Tel. VI7-4477 :

S & G MEAT MARKET

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

BROOKLYN 8, N. Y.

o Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau aezono kainos 
e 40<£ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral Ir Motorola 

23 Inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL rak.: penktad. iki 9 vai. valL

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY * REAL ESTATE -Insurance

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

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take ai! orders spėriai price for Weddlngs and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Starr 2-4329

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

, NAUDOKITĖS PROGA!

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-8440

VINTER GARDEN TAVERN, INC.

Salė vestuvėm*, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietos. Pirmos rūiies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.
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AR ŽINAI, KAD

Prezidentas Kennedy siekia 
sudvigubinti pastangas gamin
ti ^ėliį vandenį iš jūrų van
denę. Paprašė Kongresą tam 
reUcalųr 23 miL Programa vyk
doma Jril nuo 1952. Suplanuo
tas penkios gamyklos, pirma 
bus Tesąs.

Vandens gaminimas yra ak
tualus reikalas. Apie 1980 ga
li vandens pritrūkti, jei nebus 
sugalvota jam pakaitalo. Van
dens vartojimą rodo toki skai- 

w čiai: Amerika dienai suvartoja 
dabar apie 300 bilijonų galo
nų. Po 20 metų dėl gyvento
jų prieauglio vandens reikės 
dvigubai daugiau, po 40 metų 
— tris kartus daugiau. Viena 
4 narių šeima suvartoja dienai 
350 galonų. Užauginti grūdam, 

' kad iš jų pagamintum riekę 
duonos, reikia 37 galonų.

Pašaukimų ima trūkti
Amerikoje religinės 

druomenės ima skųstis, 
mažta pašaukimų skaičius
kunigais, vienuoliais. Labiausiai 
tą mažėjimą jaučia protestan
tai. 1959 jie turėjo teologijos 
studentų 20,365, 1960 tas skai
čius sumažėjo 5.3 proc.

Geresnėje padėtyje yra ka
talikai — pašaukimų skaičius 
po truputį auga. Tačiau ne to
kia proporcija, kaip auga gy
ventojų skaičius. 1958 katalikų 
kunigų įšventinta 1,088. Dalis 
jų pakeitė tais metais miru
sius, kitiem reikalam liko tik 
336. Tačiau tais metais kata
likų skaičius padidėjo 1,460, 
126. Vadinas, vienas kunigas 
tenka 1,436 tikintiesiem. Per 
paskutinius 10 metų katalikų 
skaičius pakilo 40 proc. — iki 
40 milijonų. Kunigų skaičius 
pakilo puse to — iki 54,000. 
134 seminarijose

Sav. P. VlfiNIAUSKAS

31 Spring St, New Britais, Cona. TeL BA 8-8711

N VELNIO SU RAGAIS IR ILGA UODEGA 
gražiausiai numargintas, kieno 
stipriausias ir kas geriausiai 
sugeba risti. Petras Morkūnas 
laimėjo prizą už gražiausiai nu
margintą kiaušinį, antrą premi
ją laimėjo W. Antakauskas ir 
Katrė Kuzmickienė. Katrina 
Stanley geriausiai rito kiauši
nius/ o Jono Peculinio buvo 
stipriausias.

Antras tautybių festivalis
Pagal miesto planą Atvely

kyje Auditoriumo salėje įvyko 
antras tautybių, šiuo kartu šve
dų festivalis. Pirmas buvo lie
tuvių surengtas praeitą rudenį, 
lapkričio mėn. Ir švedai gra
žiai pasirodė savo ne tik liau
dies, bet ir pramonės išdirbi
niais, dainomis bei šokiais. Bū
dinga, kad meninę programą 
atliko daugiausia ne jaunimas, 
kaip pas lietuvius esti, bet vy
resnio amžiaus asmens, tautiš
kus šokius šoko pora visai se
nukų. Sunku būtų teigti, bet 
atrodo, kad pas juos jaunimas 
jau nebesidomi savo tautos rei
kalais. Parodoje eksponatų bu
vo mažiau, bet jie gal buvo 

ausa retos oaauelės nušaitk m Kapas’ Kur 511X1161131 Duvo «> P31*0 atidarymas, urazu, kiek tvarkingiau sudėstyti, ne- 
H palaidoti. Bet kur jie yra žuvę, kad palaikdffibš lietuviškos tra- gu pas lietuvius.

Balandžio 8 ir 9 Sv. Kryžiaus 
(Holy Cross) kolegijoje įvyko 
tikybos mokytojų ir mokinių 
kongresas, kuriame buvo per 
2,000 dalyvių. Įžanginę paskai
tą skaitė buvęs tos kolegijos 
prezidentas kun. William A. 
Donaghy, S. J. Savo paskaito
je prelegentas kvietė visus į 
kovą su blogybės pradu — šė
tonu. “Neieškok velnio, — jis 
kalbėjo, — su ragais ir ilga 
uodega. Šių dienų šėtonas dė
vi akinius ir juodą fraką. Jis 
yra baigęs kolegiją, dėsto ko
legijų salėse arba pardavinėja

et. jaunimui, žmogus yra leng
vai vedamas šių dienų mate
rializmo “šėtono”. Didžiausias 
žmogaus tikslas pasidaręs kuo 
greičiau padaryti dolerį. Šito 
žmonių nemokė Jis, kuris Get- 
semano darže, kentėdamas di
džiausią agoniją, pasidavė Die
vo valiai. Pasiduodamas Tėvo 
valiai, Kristus pirmą kartą pa
rodė žmogui amžinos taikos pa
vyzdį, bet žmogus iki šiol dar 
neišmoko, kaip savo valią pa-

ŠILAKOJIS
Vilkaviškio pakr., Pilviškių 

valse., netoli Bagotosios baž
nytkaimio. o taip pat Bagoto
sios geležinkelio stoties, yra 
Kazlų Rūdos miškų kampas. Jis

studijuoja yra kiek Įsikišęs į kaimo ūki- 
15,000; per 5 metus skaičius ninku laukus. Tas miško kam- 
padidėjo 17 proc, pas (miškelis) vadinamas šila-

Seserų mokytojų skaičius au- kojų. Dabartiniais laikais jis 
ga mažesniu procentu nei ku- niekuo nežinomas; senasis miš- 
nigų. Per 1£ metų mol kas seniai iškirstas, o naujai
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lenkti Dievo valiai. Ir pasau
lyje nebus taikos, kol žmogus 
neišmoks nusilenkti Dievo va
liau Pasitikėdama grynai ma
terialinėmis gėrybėmis, žmo
nija beviltiškai buvo paskendu
si dviejuose šio šimtmečio ka
ruose ir 1929 sulaukusi rinkos 
lūžio. Svarbiausia priežastis, 
kad krizės laikais buvo tiek sa
vižudybių, yra ta, kad žmogus 
vieninteliu gyvenimo tikslu lai
kė materialę vertybę, gyveni
mo sunaikintą. Mes matome 
šiandien bandymus apgauti Die
vą ... Matome nustebintus žmo
nes mažais dalykėliais, kuriuos 
jie pastebi savo tyrimo vamz
deliuose ir statančius sau klau
simą, kuo jie dar yra skolingi 
Dievui ... Mes einame tais 
pačiais keliais, kurie'veda į tą 
pačią jau išgyventą katastro
fą.

Margučių balius
Atvelykyje Maironio parke į-- 

vyko Labdaringos Draugijos su
rengtas tradicinis margučių ba-

šis. Sukilėliai buvo silpnai ap
siginklavę — tik medžiokliniais 
šautuvais. Kazokų buvo kariški 
geri šautuvai. Jie buvo dar gink
luoti kardais ir ietimis, o taip 
pat skaičiumi viršijo sukilėlius. 
Juos lengvai nugalėjo ir išžu
dė. Vargiai kas paspruko į miš
ką.

Kazlų Rūdos miške yra dide- liūs ir drauge pavasario sezo-
lis kapas, kur sukilėliai buvo no parko atidarymas. Gražu,

augo E 4.5 mil. iki 8.5 mil., o Bet šilakojis turi savo istori- 
. seserų mokytojų skaičius nuo ją. krauju rašytą, kurią papa- 

1950 pakilo E 80,000 iki 96, sakoja apylinkės kaimų ūkinin- 
000. E viso seserų skaičius kai.

1863 metų lietuvių ir lenkų 
— iki 168.527. Mokyklos turi sukilimo metu Antanavo dvare 

(Pilviškių vlsč.), kuris yra už 
kokių 5 kilometrų nuo šilako- 
jo. rinkosi ir organizavosi su
kilėliai Kartą jie patyrė, kad 
toje apylinkėje žvalgosi kazo
kų būrys. Sukilėliai puolėsi bėg
ti į mišką ir bėgo kartu visu 
būriu, manydami apsiginti nuo 
kazokų, jeigu juos užkluptų. 
Bėgančius sukilėlius kazokai 
pastebėjo ir užkirto kelią į miš
ką ties šilakoju. Prasidėjo mū-

nuo 1950 padidėjo tik 3,600

vis daugiau remtis pasauliečiais 
mokytojais. O tai labai padidi
na mokyklos išlaidas.

Mokslo ima taip pat trūkti
Mokyklų superintendentas 

John J. Theobald balandžio 14 
skelbė, kad New Yorke septin
to skyriaus mokinių 10,000 ne
gali paskaityti knygų, skirtų 3

neteko patirti. Kazokais buvo tuva, ar per Velykas kaimo 
vadinama ypatinga rusų caro jaunimas su didžiausiu užside- 
raitoji kariuomenė, sudaroma girnų gatvėse, jei oras būdavo 
paveldėjimo būdu. Kazokai bu- gražus, ar namuose, rinkdavo- 
vo panaudojami sukilėliams 
malšinti ir miestuose tvarkai 
užlaikyti. Kazokai pasižymėda
vo žiaurumu ir nagaikomis, ku
rias turėdavo kaip būtiną ap
ginklavimo priedą.

si mėginti savo kiaušinių stip
rumo, o j klojimus, kepurės pri
sidėję kiaušinių, rinkdavosi ri
dinėti.

Ir Maironio parke buvo iš
mėginta, kieno kiaušinis buvo

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.
Jackson Heights. N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

skyriui. Metinis tikrinimas pa
rodė, kad iš 172,000 miesto 
jaun. vidurinės mokyklos mo
kinių yra 67,067, kurie skaity
boje yra dvejais metais atsili-
kę.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
E New Jersey: B. Sabecky, Hyde Park, L. L, A Liužėnas, 

Linden, V. Remeika, Bloomfield J. Mockevičiuj — Amsterdam; 
O. Rekašius, Paterson, A Ase- J. Juodvalkiš, Rochester, P. Po- 
vičius, V. Valaitis, J. Strimai- vilaitis, Great Neck, L. I. L. 
tis — Elizabeth; B. Staskus, W. Rinkevičius, J?. Šimkus, P. Pet-

son, K. Koncevičiūtė, Jersey Ralys, Ricb&Hill, H. Januš- 
City, F. Butkus, A Arminas — kevičius, Yonkere.
Kearny, A Skučas, Plainfield. E Pa.: W. Shimonis, Phila-

Paieškojimai
Kanišauskas, Aleksandras
Nemčauskienė - Valentinavi- 

čiūtė, Emilija, jos šeima ir bro
liai Valentinavičiai, Romualdas 
ir Vladas, Juozo vaikai, kilę iš 
Palūkojo km., Kelmės vi., Ra
seinių apsk.

Požerauskienė, Aleksandra, 
iš Akmenės m., Mažeikių apsk.

Pukys. Juozas, Prano sūnus, 
gyveno Worcesteryje

šapkauskienė, Petronėlė, iš 
Akmenės m., Mažeikių apsk.

Sedlickas, Pranas
Siožinys, Povilas, Petro sū

nus, gimęs 1925 m. Nodėgulių 
km., Utenos apsk.

Sosnickienė, Johana, Stasio

822 Uakm Avė. Brooktyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2088

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, 
šventėms bei kitokioms

ROMAN FUNERAL CHAPEL

POpiar 5-4110

KAKLONAS

E New Yorko: V. Vilimienė,

haven, L L, kun. V. Bartuška, 
A Kondrotas, E. Walters, G. 
Bartkus, K Veršelis, V. Zavec- 
kas, V. Gureckas, C. Johnson, 
V. Jasinskas, S. Lauras, L. Vir
bickas, O. Budreckas, J. Gotus,
— Brooklyn; B. Mieželis, New Darbininko Administracija

J. Sadauskienė, Mahanoy City, duktė, E Akmenės m., Mažei-
P. Samanoms, Chester, P. Mil- kių apskr.
ler, DrexeL J. Lukošius, Phi- Valentinavičius, Romualdas 

ir Vladas, ir jų sesuo Nem
čauskienė, Emilija, Juozo vai-

sšūnas — Rkhmond Hill; S. 
Ramoška, Hempstead, S. Kar-

O. Balzerytė, Detroit, Mich..
A. Pacukewicb, Nashua, N. H.,

A Kalvaitis, Halk>well, Me.

Romos lankytojams
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija, vykdydama buvu

sio Chicagos Brighton Park Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebono preL Antano Brižkos valią, įrengė 
Romoje (netoli Kolegijos) moksUninkams ir turistams 

SVEČIŲ NAMUS.

Dėmesio

Kambariai — vienos, ar dviejų lovų — su voniomis 
ir kitais patogumais. Svečių namus ir virtuvę veda Se
serys Kotrynietės. Kainos — prieinamos.

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

LIETUVIŲ SV. KAZIMIERO KOLEGIJA

FUNERAL HOME

280 Chesfnuf Street
TeL BA 9-1181

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St, 
New York 24, N. Y.

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

Brooktyn 8, Ji. Y

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757 PL 4-1185

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanas H. Dirsa



SO. BOSTON, MASS.

BALDŲ KRAUTUVES

AMERIKOS MOKYKLŲ ĮTAKA MŪSŲ JAUNIMUI
BROCKTON, MASS.

surištais su

WILLIAM J. DRAKE —
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

direktorių suvažiavimo

BOSTONO

20

*

6 vėl pakils 
ir New Yorko

Dr. Armonienė iš Baltimore, 
Md., tuo reikalu balandžio 20 
dalyvavo specialioje Baltųjų Rū
mų konferencijoje Washingto- 
ne, D. C.

JOKŪBAS J. STUKAS, 
direktorius 

maloniai kviečia į

Priemamiausioinls kainomis ra 
labai gerom LAsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą ifl

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

nu- 
vardu 
inkta (BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME 
M. P. BALLAS — DirectoritM 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Nėw Yorko — New Jersey ap
skrities susirinkimas šaukiamas 
gegužės Sr penktadienį, 8 vaL

Dijakonas Jonas Chr. Kašėta 
birželio 3 įšventinamas kunigu. 
Kunigystės šventimus suteiks 
Brooklyno vyskupas Bryant J. 
McEntegart. Naujasis kunigas 
pirmąsias mišias aukos birželio 
11, sekmadienį, 11 vai., Apreiš- * 
kimo par. bažnyčioje. Kun. J. 
C. Kašėta yra Apreiškimo pa
rapijos uolių veikėjų Domini; 
ko ir Elžbietos Kašėtų sūnus.

gegužės pradžioje, 
išpildys visų trijų 
kraštų menininkai. 
— vakaran atšilau-

ruošiasi savo didžiajam meti
niam koncertui ir šokiam, ku
rie įvyks 
Programą 
Pabaltijo 
Koncertan
kyti kviečiamas visas lietuviš
kas jaunimas

Dr. Ed. ir Marija Jansonai 
iš Bostono buvo atvykę savo 
vasarvietės biznio reikalais į 
Ne’w Yorką. Lankėsi ir Darbi
ninko redakcijoje, . apžiūrėjo 
spaustuvę. Jie turi savo vasar
vietę, Audronės vilą, Cape Cod, 
Mass.

KADA SUČIULBĘS KANARĖLE?
Kanarėlės” spektaklis bus 

gegužės 6, šeštadienį, toje pa
čioje vietoje, kur buvo vaidi
nama A Škėmos “Vienas ir ki
ti”,— Van Wycko Junior High 
School, Jamaica, N. Y. Dabar 
eina pasiruošiamieji darbai — 
repeticijos.

Veikale yra tik keturi veikė
jai — trys elgetos ir viena 
mergaitė, šiuose vaidmenyse 
matysime Laimą Vasiliauskaitę, 
Kazį Vasiliauską, Leoną Kar
maziną ir patį režisierių Vytau
tą Valiuką. Režisūros padėjėjas 
Vytautas Strolia, specialią mu
ziką parašė Giedra Gudauskie
nė. Dekoracijos — dail. Romo 
Viesulo.

Nuo šių dekoracijų ir prasi
dėjo naujo spektaklio organi
zavimas. Tuoj po A. Škėmos 
“Vienas ir kiti” premjeros, V. • 
Valiukas, susitikęs dail. Romą 
Viesulą, užkalbino jį, ar nepa- 1 
darytų dekoracijas “Kanarėlė!”. ! 
Dailininkas atsakė nei šiaip, nei 
taip. Režisierius manė, kad dai
lininkui veikalas neįdomus, ir 
taip “Kanarėlės” pastatymas 
nusidels. Bet už poros ar tre- 
jetos savaičių staiga gauna di
delį voką iš dail. Romo Viesu
lo su dekoracijų piešiniais. De
koracijos buvo padarytos taip 
gražiai, patraukliai, su tokiu 
veikalo įsijautimu ir polėkiu, 
kad režisierius V. Valiukas tą 
pačią savaitę pradėjo organi
zuoti spektaklį.

Kaip ir A. Škėmos “Vienas 
ir kiti”, taip ir čia didžiausas 
jam talkininkas yra Kazys Va
siliauskas, padėjęs surasti ar-

ristus. Praeitame veikale Kazys 
Vasiliauskas buvo spektaklio 
administratorius, dabar pats 
įsitraukia į vaidinimą. Jį pilna
me savo humoristiniame talen
te matysime vaidinant vieną el
getą, kuris savo elgetos dalią 
surinka realiai, be jokių siel
vartų, iš gyvenimo pasiimda
mas visa, kas jam patinka. Ad
ministratoriaus sunkų “vaidme
nį” šį kartą pasiėmė inž. Ze 
nonas Jurys, vaidinęs “Vienas 
ir kiti”. Jis rūpinasi bilietais, 
dekoracijų išpildymu ir visais 
kitais reikalais, 
spektakliu.

Taip gegužės 
scenos uždanga,
lietuviai turės progos pamatyti 
naują, mūsų jėgomis pastatytą 
veikalą. (K.)

vedėjas. Visi katalikiškų orga
nizacijų atstovai bei nariai pra
šomi dalyvauti.

Tėvas Tomas Žiūraitis, O. PM 
iš Orford, Mich., balandžio, 23- 
25 sakė pamokslus keturiasde
šimt valandų švč. Sakramento 
garbinimo atlaiduose šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parap. Eliza- 
beth, N. J. Parapijai jau kelin
ti metai sėkmingai vadovauja 
prel. M. Kemėžis.

Kompozitorius Juozas Žilevi
čius iš Elizabethų persikėlė gy
venti pas savo dukterį. Jo da
bartinis adresas 49 Hershey 
Dr., Wayne, N. J. Muzikas J. 
Žilevičius daugiau kaip 30 metų 
išbuvo vargoninku šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijoje Eli- 
zabethe, N. J. PREL. PRANCI6KUS JU&KAITiS

DtMESId

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Oid Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes tūri 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd-

“Audronės" 
vilos vasarotojams

Dr. Ed. ir Marija Jansonai, 
vilos “Audronės” savininkai, 
norėdami atsakyti į daugelį 
paklausimų, praneša, kad Au
dronės vila ir šiais metais bus 
vadovaujama pačių savininkų ir 
atidaryta nuo birželio 10 die
nos. B anksto kreiptis — dr. 
Ed. Jansonas, 89 Mt. ‘ Ida 
Rd., Boston 22. Mass., tel. AV 
8-5999.

Ieškoma lietuvė mergaitė va
sarvietėje padavinėti į stalą ir 
dvi moterys virtuvės darbam. 
Kreiptis Dr. Ed. Jonsonas, 89 
Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass., 
tel. AV 8-5999.

Ateitininkę sendraugių Bos
tono apylinkės susirinkimas ba
landžio 16 įvyko J. ir St. Ei- 
vų bute. Pradžioje buvo pami
nėtas neseniai miręs Ateitinin
kų Tarybos narys a. a. dr. A. 
Šapoka. A. Mažiulis nuoširdžiai 
aptarė svarbesniuosius velio- 
nies ir jo veiklos bruožus, jo, 
kaip istoriko, visuomenininko 
ir publicisto įnašą mūsų moks
lui ir kultūrai. Šis žodis leido 
mažiau velionį pažinojusiem pa
justi jam didžią pagarbą ir di
dį gailestį jo netekus. Pirm. 
B. Paliulis visų vardu išreiš
kė užuojautą skyriaus narei, 
velionies žmonos seseriai p. 
Vasienei. Kun. dr. V. Cukuras 
kalbėjo apie Amerikos aukštų
jų mokyklų įtaką jaunimui bei 
jo pasaulėžiūrai. Turįs progos 
geriau pažinti kai kurias aukš
tąsias mokyklas, jose kapelio- 
naudamas bei dėstydamas; pre
legentas aptarė labai įžvalgiai 
Amerikos aukštųjų mokyklų, 
ypač nekatalikiškųjų, linkmę ir 
tendenciją. Susirinkusieji su to
kiu dideliu dėmesiu išklausė 
paskaitos ir kėlė įvairių su šia 
tema susijusių klausimų, jog

1$ BALFO VEIKLOS
NY Balfo skyriaus posėdis 

įvyko balandžio 20 Balfo cen
tro patalpose. Peržiūrėjus Įvy
kusio vakaro apyskaitą, rasta, 
kad vakaras “Nežinomoji” da
vė gryno pelno 1,115 dol. Nu
tarta pasiųsti speciali padėka 
Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būriui.

Centro Valdybos posėdis 
įvyko balandžio 18. Svarstė ei
linius šalpos klausimus ir bū
simo
planą. (Suvažiavimas įvyks ge
gužės 6 Nėw Yorke). Valdyba 
susirūpinusi, kad iki šiol ne
patvirtintas Balfo prašymas 
JAV maistui tremtiniam gauti.

119 E. llth St

INDIŠKAS šokis skautų vakare 
balandžio 8. Nuotr. G. Peniko.

■ ,
■ . • -

RADUO VALANDOS 
20 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO 

KONCERTĄ IR BALIU 
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 30

•WEBSTERHALL New Yorke
• Alice Stephens ansamblis iš Chicagos • “Rūtos” radijo dainų ir tau

tinių šokių ansamblis (vad. Alg. Kačanauskas; akomp. A. Mrozinskas)
• Juokdariai — “Dominykas ir Motiejus” (aktoriai Vitalis Žukauskas ir 

Alf. Petrutis) • Gros Ted Maksymowicz orkestras.
Programų* pradžia 4 vai. p.p.: tokiai—8 vai. (ėjimu I3AO; Rezervuota vieta 84-00 

Veiks DARBININKO spaudos kioskas su knygomis ir ptokftelėmis

IŠKILMINGAS MINĖJIMO BANKETAS IR ŠOKIAI
bu* tettadleni, BALANDŽIO 29 D, 7 vaL vak.

ROBERT TREAT VIEŠBUTYJE, 50 Bark Place, Newwk, NJ. • BUtato kaina 37.00

matėsi, kad ši tema visiems bu
vo viena iš aktualiausių. Pre
legentas paliko sendraugiams 
ir keletą naujausios literatūros 
pavyzdžių, kurie paruošia inte
ligentą sutikti naujais metodais 
mokslo bei religijos klausimus. 
Bostono ir apylinkės sendrau
giai didžiai dėkingi dr. kun. V. 
Cukurui už šį taip aktualų stu
dijinį žodį. P. p. Eivų nuošir
džiai priimti ir pavaišinti, atei
tininkai sendraugiai skirstėsi 
apsvarstę ir eilinius savo veik
los klausimus.

šv. Kazimiero par. mokykla, 
kuriai vadovauja Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys, balandžio 30 
ruošia įdomų vakarą su įvai
ria programa. Ėus statoma ope
retė. Pelnas skiriamas N. J. 
seserų vienuolyno, koplyčios 
statybai Tam pačiam tikslui 
ir bažnyčioje padaryta rinklia
va vokeliais.

Juozapina Kašėtianė mirė ba
landžio 5. Buvo uoli parapie- 
tė, veiklios Brocktono veikėjos 
ir prekybininkės Onos Kašėtai
tės motina. Buvo kilusi iš Mar
cinkonių. Jaunesnė būdama vei
kė visose katalikiškose organi
zacijose, ypač Moterų Sąjungo
je. Labai nuoširdžiai rūpinosi 
tremtinių reikalais ir, padedant 
savo dukrai Onai, visą jų eilę 
atkvietė į šią šalį, rūpinosi su
rasti jiems darbo ir padėjo 
daugeliui pirmomis kūrimosi 
dienomis savo materialine pa
rama ir patarimais. Paliko 3 
dukteris ir sūnų. Iškilmingose 
mišiose ir laidotuvėse dalyva
vo artimieji ir pilna bažnyčia 
parapiečių.,

L. Bendruomenės metinis su
sirinkimas įvyko kovo 25. Pir
mininkė Br. Ludonięnė padarė 
pranešimą, kas šiais 
veikta. Rev. komi ’ 
kalbėjo V. Senuta.
nauja valdybe-, pasiskirstė pa
reigomis: E. Bliudnikas — pir
mininkas, Br. Ludonięnė — vi- 
cepirm., J. Kutinąs — sekr., 
V. Jakimavičtas — ižd., ir E. j 
Grušienė — narė. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: J. Ludonis, A. 
Mantautas ir A. Mereckis. Iš 
Bostono dalyvavo apygardos 
pirm. J. Vaičaitis ir E. Cibas. 
Naujoji valdyba rūpinasi besi
artinančiais Tarybos rinkimais, 
renka solidarumo mokestį ir su-

WAGNER THEATER

darinėja narių sąrašus bei ruo- - 
šia rinkimų lapelius. Iš apylin
kės sutiko kandidatuoti į Ta
rybą St. Eiva.

šaulių Martyno Jankaus bū
rys balandžio 8 suruošė mar
gučių vakarą. Jį pravesti buvo- 
pakviestas R. Bielkevičius. Ofi
cialioje dalyje buvo pagerbti 
aktyvieji šaulių Sąjungos na
riai, prisidėję prie šaulių at
kūrimo tremtyje. Centro Val
dybos pirm. A Mantautas įtei
kė pasižymėjimo ženklus A. 
Puskepalaičiui, J. Vaičaičiui, V. 
Mantautui, C. Mickūnienei ir 
V. Jakimavičiui. Iš Bostono da
lyvavo Vanagaičio šaulių būrio 
pirm. Šležas bei keletas būrio 
atstovų. Meninėje dalyje visus 
linksmai nuteikė poetas Anta
nas Gustaitis, pažvelgdamas į 
šių dienų aktualijas iš išvirkš- 
čiosios pusės. Dainomis vaka
rą paįvairino D. Pareigytė, 
Br. Stundžienė ir J. Monkus. 
Susirinkime ir pobūvyje daly
vavo iš Worcesterio V. Man
tautas su žmona ir iš šv. Kry
žiaus kolegijos vienas žymus 
amerikietis, su šeima. G. L.

didinga spalvota, filmą

“SCHLOSS HUBERTUS’
Vaidina: Marianne Koch - Friedrich 
Domin - Lil Dagover - Paul Richter 
- Michael Heltau - Heinz Bauman

Briedinė filmą:

Dr. Vyt. Čepui, vyr. skauti
ninkui, sulaukus 50 metų su
kakties, balandžio 29 i 7 v. 
vak. tautininkų namuose ruo
šiamas pagerbimas ir vaišės. 
Pobūvį ruošia skautų Žalgirio 
tuntas, lietuviai teisininkai ir 
neo-lituanai. Vieta užsisakoma 
telefonu FA5-6049.

parapijos palaikymui paaukojo 
75 dol; Alenos Alseikaitės at
minimui Lectronics Corp. of 
America bendradarbiai parapi
jos bažnyčiai paaukojo albą ir 
gedulingų mišių mišiolą. 

Simfoninis koncertas 
. Melrose simfoninis orkest
ras balandžio 28, penktadienį, 
8:15 vai. vak. duoda ketvirtą
jį šio sezono koncertą. Bus iŠ- ___
pildoma Rossini overtiūra “Se- jOw 2-5113. 
miramis”, Mozarto “Concertan- 
te Symphonie” smuikui ir vio
lai, simfoniniam orkestrui pri
tariant, trys šokiai iš operos 
“Parduotoji nuotaka”, Smetano 
ir Grofe “Grand Canyon” sui- 
ta. Koncertą diriguoja komp. 
Jeronimas Kačinskas, solistai: 
smuikininkas Giora Bernstein 
ir violistė Barbara Steg. 

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje mi
šių palaidoti: Stasys Čekanaus
kas (balandžio 3) 69 m. Velio
nis gyveno 21 Jenkins St., Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 

' ir du sūnus. Palaidotas vetera
nų kapinėse. 

Adelė Cirienė (balandžio 3) 
70 m. Velionė gyveno 15 Sto
ry St. Nuliūdime paliko duk
terį ir du sūnus. Palaidota šv. 
Mykolo kapinėse.' 

Marcelė Jurevičienė (balan
džio 5) 72 m. Velionė gyveno 
124 0 St. Nuliūdime paliko vy
rą, dvi dukteris ir tris sūnus. 
Palaidota N. Kalvarijos kapi
nėse.

Stasys Janulis (balandžio 7) 
76 m. Velionis gyveno 18 W. 
Tremlet St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, duk
terį ir sūnų. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Izabelė Paulauskienė (balan
džio 8) 73 m. Velionė gyveno 
225 Gold St. Nuliūdime paliko 
vyrą, dukterį, du sūnus, sese
rį ir rolį. Palaidota N. Kai- ~ NEW YORK, N .Y. 
varijos kapinėse.

Anelė Lapinskienė (balandžio 
10) 85 m. Velionė gyveno 41 
Gatės St. Nuliūdime paliko sū
nų. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Aldona Alseikaitė (balandžio 
12) 34 m. Velionė gyveno 4 
Mėrcer St. Nuliūdime paliko 
dvi seseris ir rolį. Palaidota 
šv. Benedikto kapinėse.

Viktorija Kochanskienė (ba
landžio 14) 78 m. Velionė gy
veno 214 Spring St. West Rox- 
ūry. Nuliūdime paliko vyrą, 
dukterį ir sūnų. Palaidota šv. 
Mykolo kapinėse.

gahma gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuvas reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

386 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. Tel.: AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

FDNERALHOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass..
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį

Niauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 

FM bangomis 105.7 megaciklų 
Ii WKOX, Framingham, Mass

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

VEDĖJAS—P. VBCINIS 
47 Banks SL

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

LIETUVIŲ RADIO VALANDA
SEKMADIENIAIS nuo 11 iki 12 VAL. DIENOS 
1$ WHIL — 1430 kilocydes Medfcrd 55, Mass. stoties 
Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai 
arba siųsti paštu programos vedėjui JONUI ROMANUI, 
170 ‘H’ Street, So. Boston 27, Mass. Tel. ANdrevt 8-7635

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

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — 
TeL AN 8-0489 . . . Ten gaunamas ir "Dubininkas”

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prte PoreM Parinray Statloe) 

WOOOHAVKN. N. Y.

Suteikiam garbinga* taidotuvea 
Koplyčiom nemokamai vizose 
mieato dalyse: veikia ventiliacija 

TeL VTrriita 7-4489


