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Buvo pasodinti į baudžiamy- 
jy suolą tie, kurio vartojo dve
jopus svarsčius parduotuvėse 
prekes svordami. Yra tokię su 
dvojopais svarsčiais ir tarp in
formatorių, kurie skelbia žinias 
ir sudarinėja opiniją
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Po Diefenbakerio ir de Gaalle Kennedy matysis su Chruščiovą?
Ženevos konferencija dėl La

oso likimo yra šios dienos pa
grindinis politinis įvykis. Ta
čiau didelio susidomėjimo jis 
nekelia. Rezultatas iš anksto 
pramatomas ne Amerikos ir ne 
Vakarų naudai. Panašiai kaip ir 
Ženevos derybos 1954 dėl Viet
namo. Dabar, kaip ir tada, ko
munistai savo reikalavimus rė
mė karinės jėgos persvara,. 
prieš kurią Vakarų diplomati
niai žodžiai buvo bejėgiai.

Daugiau susidomėjimo kelia

Ar tai būtų Įspėjimas Chruščiovui, ar at ijimas nuolaida už nuolaidas?
N. Y. Times ir kitos spaudos 
paleista žinia apie galimą pre
zidento Kennedy pasimatymą 
su Chruščiovu. Tokio pasimaty-

galinti vesti 
dieną jau kį

— jei ne-

Susitikimo tikslas aiškinamas 
nevienodai. Vienas aiškinimas 
— prezidentas manąs, kad ko
munizmas veržiasi pirmyn, ne-

mo iniciatyva išeinanti iš Kon- apskaičiuodamas Amerikos jė- 
nedy. gos ir galimo pasipriešinimo.

Prezidentas norįs tad ne derė
tis su Chruščiovu, bet jį Įspėti, 
kad Sovietai gali būti blogai 
apskaitę ir kad tokia jų klaida

Susitikimas nusMomas bir
želio pradžioje viename iš vi
durio Europos miesty. Gal Vie
noje, Stockholme ar Ženevoje.

Chruščiovas 
sitarimus <h 
mų sustabdj 
kimo Amen! 
Taigi susitil 
vu būtų jau 
atsimokėjim

Battteįi Ri

AMERIKA ŽADA PAGALBI AZIJOS TAUTOM, NORS H' 
PASITIKĖJIMĄ PALAUŽĖ SEATO NETESĖJIMAS

UŽSIANGAŽAVIMO AR 
NUSIANGAŽAVIMO POLITIKA 
AZIJOJE

Laos, Pietų Vietnamas. Thai
landas — tokia eile dabar ei
na komunistų ekspansija pie
tų Azijoje. Laoso agonija eina 
Ženevoje. Pietų Vietnamo gel
bėti nuvyko viceprezidentas 
Johnsonas. Kovai prieš komu
nizmą Johnsonas gegužės 12 pa
žadėjo Pietų Vietnamui daugiau 
pinigų ir daugiau instruktorių. 
Prie 120 mil. šiais metais bus 
pridėta dar 40 mil., kad Pietų 
Vietnamas galėtų padidinti sa
vo kariuomenę iš 150,000 iki 
170.000. Amerikos karinių pa
tarėjų bei instruktorių skaičius 
iš 650 bus padidintas iki 1650.

vo pažadų. Seato konferencija 
žadėjosi intervenuoti. kad Lao
są išgelbėtų. Buvo paskelbtos, 
paskui vėl paneigtos žinios, kad 
Thailandas noris virsti neutra-

lūs. Pasak laikraščio, esą jaus
ti, kad Piety Vietnamas nueis 
Laos keliu, ir visa sritis iki Sin
gapūro bus atvira komunistę 
penetracijai.

Aišku boti 
patarėjai 
čiovu susi 
kad susitH 
aiškės po

KOKIS

jėga ginti piety Vietnamą nuo 
komunistę. Užsiangažuodama 
pinigais, Amerika nusiangažuo- PIETŲ VIETNAME.

ir prezidentas Ngo DinDinh Diem.
Johnsonas

Tuo tarpu Rusijos ir Kinijos 
komunistai labiausiai angažuo
jasi karine pagalba. Rezultatai? 
N? Y. Times tvirtina, kad Thai
landas esąs giliai sukrėstas A- 
merikai ir Seato neištesėjus sa-

ANGLIJA IR 1942 SUTIKO IŠDUOTI, 
BET PRIEŠINOSI JAV; IR LIETUVA, 
LATVIJA, ESTIJA PASIUKO TYLOJE

Valstybės departamentas pa
skelbė 1942 diplomatinius do
kumentus. Iš jų matyti, kokios 
derybos ėjo taip Amerikos. An
glijos ir Sovietų dėl Lietuvos, ’ 
Latvijos ir Estijos tais metais. 
Apie tai informavo Sumner 
Welles. valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas, memorandume, 
kuris buvo skirtas Adolf A. Ber- 
le j r., tada valstybės sekreto
riaus padėjėjui, dabar Kennedy 
patarėjui lotynų Amerikos rei
kalam. Memorandume Weiles 
duoda žinias, kurias jis buvo 
girdėjęs iš Anglijos atstovo 
Washingtone Halifaxo. Būtent:

Sovietai, rengdami sutartį su 
Anglija, reikalavo, kad sutarty
je būty įsakmiai minima, jog

VOKIETIJA RENGIASI I 
RINKIMUS »

Berlyno burmistras Brandtas 
agitaciją varo amerikiniu bū
du — važinėja iš miestelio į 
miestelį, lydimas 25 margai ap
rengtų motociklininkų, ir aikš
tėse sako kalbas, rašosi auto
grafus. Viešosios opinijos ty
rimas rodo Adenaueri toli pra- 
sinešus pro Brandtą. Kai Aden- 
aueris išeis iŠ kanclerių, parti
ja jo vietoje numatė Erhardą, 
o į užsienių reikalų ministerius 
dabartinį apsaugos min. F. J. 
Straussą.
SOVIETINIAI INTERNATAI

Sovietuose veikia 2,700 mo
kyklų internatų, kuriuose mo
kosi 600,000 vaikų. Iki 1965 valstybės, Lietuva, Es-
būsią 2,5 milijonai Internatuo
se vaikas laikomas nuo 7 iki 
18 metų. Jis turi būti išauklė
tas “naujas žmogus”, t. y. ’su 
komunistinėm pažiūrom ir įpro
čiais.
CHRUŠČIOVAS TAIP PAT 
NETURI LAISVĖS?

Chruščiovas Gruzijoje atsi
kirto Vakaram: “Jie sako, kad 
mes neturim laisvės. Mes, ko
munistai revoliucionieriai esa
me laisviausi iš visų laisvųjų 
pasauly. Mes turime laisvę 
tiem, kurie gamina gėrybes, ku
rie dirba kasyklose, fabrikuose, 
laboratorijose, bet Sovietų Są
jungoje nėra laisvės tiem, ku
rte apgrobia gyventojus" ... 
(Išeitų, kad laisvės neturi ir 
Chruščiovas, kuris yra grobi-

Prezidentą Rooseveltą veikė 
valstybės sekretorius Cordell 
Hull, tikindamas, kad Anglijos 
— Sovietų paktas, kuris pri
pažins Baltijos valstybes Sovie
tam, būsiąs "baisus smūgis 
Jungtiniu Tautę idėjai". Jei to- 
kis paktas būty pasirašytas, tai 
"mes negalėtume toliau tylėti, 
nes mūšy tylėjimas reikšty, jog 
savo tylėjimu mes pritariame".

Kai 1942 birželyje Molotovas 
atsilankė Washingtone, jis pa
tyrė, kad Amerika nesiduos čia 
palenkiama. Tada Anglijos - 
Rusijos sutartyje Baltijos vals
tybių klausimas buvo apeitas 
tylom.

šauly).

tija ir Latvija, turi priklausyti 
Soviety Sąjungai, kada Vokieti
ja bus karą pralaimėjusi.

Anglijos min. pirm. Chur- 
chillis su tuo sutiko. Jį prikal
bino užsienių reikalų ministe- 
ris Edenas, įtakingas vyriausy
bės narys ir buvęs atstovas 
Maskvoje Stafford Crips ir at
stovas Washingtone Halifa- 
xas.

Anglijos nusistatymą Welles 
savo memorandume vadino “ne- 
apginamu moraliniu pažiūriu", 
“nepaprastai kvailu". Rašė: 'Ko
kios taikos mes galime laukti, 
jei šioje ankstyvojo karo 'fazė
je Anglijos vyriausybė ir mes 
patys sutiksime milijonus žmo- 
niy parduoti".

Adolf Berte atsakyme Wel- 
les atsiliepė apie Anglijos nu
sistatymą kaip apie "baltiškojo 
Miuncheno siūlymą".

a katastrofą. Kitą 
pks aiškinimas — 
kas galimas, jei 
pasuks Ženevos pa- 
[ atominių bandy
to ir dėl Laoso li
ti priimtinu būdu, 
bnas su Chruščio- 
nė įspėjimas, bet 

s už nuolaidas.
Inai tuo tarpu kal- 
mitikimą paneigė, 
kad prezidentą jo 
įbmėja su Chruš- 
B. Aišku taip pat, 
p galimybė labiau 
Inedy pasimatymo 
I ir kitais sąjungi-

ninkais.
Ta proga pasakoma, kad pre

zidento Kennedy pažiūros dėl 
politinio metodo pasikeitusios. 
Prezidentas Kennedy ir valsty
bės sekretorius Rusk buvo skel
bę, kad vietoj viršūnių konfe
rencijų ir kelionių politiniai 
santykiai turi būti palaikomi 
normaliais diplomatiniais kana
lais. Dabar Kennedy, Johnso
nas ir Rusk važinėja tiek pat 
kaip Eisenhovveris. Nixonas ir 
Dulles. Rinkimų kovoje Kenne
dy aiškino, kad Baltuosiuose Rū 
muose Eisenhovveris laiko per 
didelį štabą, net 51 narį, da
bar to štabo skaičius padidėjęs.

ERIKOS KELIAS ŽENEVOJ
NESIRAŠYTi, 

KAPITULIACIJA?
RAŠYTIS AR 
JEI TAI BUŠb

Ženevoje 14 konferencija tu
rėjo prasidėti gegužės 12. Ją 
teko atidėtiįį šią savaitę, de
rybas vedant užkulisiuose. Ėjo 
derybos dėti paliaubų, kurios 
turi bųti įvykdytos prieš kon
ferenciją padedant. Pagaliau 
kontrolinė komisija pranešė, 
kad paliaubas padarytos. Ki
tas klausimas: kas atstovaus 
konferencijoje Laosui. Sovietai 
reikalavo, kad būtų trys grupės, 
tarp jų “neutralus" Souvanna 

~ Phe«nna*'ip4fttaataėasfcų- sukilėlių - 
grupės, trečia dabartinės Laoso 
vyriausybės. Amerika priešinosi 
komunistų atstovavimui, paga
liau sutiko su kompromisu: ko
munistai bus stebėtojai. Tre
čias, klausimas kyla: koalicinės 
vyriausybės. Sovietai reikalau
ja, kad vyriausybė būtų sutelk
ta apie Souvanna Phouma ir 
apimtų taip pat komunistus. 
Souvanna Phouma jų laikomas 
“neutraliuoju”, nors iš tikrųjų 
jis aiškiai palinko į Maskvą ir 
Peipingą. Taigi apie jį sudary-

ta vyriausybė bus komunistų 
kontrolėje.

Turint prieš akis tokias per
spektyvas, dėmesio vertas N. 
Y. Times vedamojo įspėjimas:

"Nėra pagrindo, kodėl mes 
turėtume sutikti Ženevoje su 
sąlygom, vienašališkom komu
nistu naudai ... Būty geriau 
Jungtinėm Valstybėm Ženevoje 
nieko nepasirašyti negu pritar
ti sprendimam, kurie tik pri
dengtu komunistę programą La 
osui paimti".

televizijoje 
kitą dieną

Our Sunday Visitor Tėvas 
Ginder sustoja prie konkrečių 
faktų, kaip viešojoj opinijoje 

vienu svarsčiu sveriamas tas 
pats nusikaltimas, jei jį pada
rė komunistas, kitu 
komunistas.

Žiūrėjau, sako, 
“Mein Kampf”, o
klausiau komentatoriaus, kuris 
skelbė protestą prieš Franco, 
kam jis rengė sąmokslą prieš 
“legaliai išrinktą” vyriausybę. 
Pagalvojau: ar smerktinas yra 
sąmokslas prieš “legaliai išrink
tą” vyriausybę? Juk Hitlerio 
vyriausybė buvo “legaliai iš
rinkta". Mussolinio taip pat. O 
sąmokslininkai prieš juos laiko
mi herojais. ,

GEN. LYMAN L. LEMIT- 
ZER, jungtinio štabo virši
ninkas, grįžęs ii pietų Azi
jos, pareiškė, kad Amerika 
turi.pakankamai karinių jė
gų Sovietų agresijai sunai
kinti. Amerika tebėra di
džiausia karinė jėga.

Ar kitas faktas:
Eichmannas žudė žydų rasę, 

o Chruščiovas žudė, nepaisy
damas, kokios žudomieji rasės. 
Pirmas žudė dujom, antras ba
du marino. Pirmas yra rodomas 
pasauliui stikliniame narve, an
tras rodomas už vaišių stalo 
kiekvienoje sostinėje. Taigi.

kad žudė Eichmannas — blo
gai, kad žudė Chruščiovas — 
gorai.

Arba dar kitas:
Laikraščių pirmi puslapiai 

mum skelbia, kokį baisų smūgį 
mes patyrėm iš savo priešo 
ryšium su Kuba. Prezidentas 
su patarėjais svarsto karinės 
jėgos siuntimą į Ariją tam Prie
šui pasipriešinti. Ten jau karo 
galimybė su Priešu. Tuo pat 
metu kituose puslapiuose skel
biama apie mūsų Priešo šokė
jus, Moisejevo baletą, kad “ma
loni grupė iš Maskvos laimėjo 
entuziastingus plojimus dide
lės auditorijos, scenos ir ekra
no garsenybių, kurios sėdėjo 
15 dol. brangumo vietose ... 
žvaigždėtoji ir kūjo su pjautu
vu vėliavos kabojo drauge". 
Taigi

Laose Priešui skelbiamas ka
ras, New Yorke jam aplodis
mentai.

O Kuboje?

— Prancūzija atšaukė pa
kvietimą Sovietų lakūnui Ga- 
garinui, kuris buvo pakviestas 
gegužės 31. tai pačiai dienai 
kaip ir prezidentas Kennedy. 
Sovietų laikraščiai skelbia; esą 
atšauktas kvietimas, kad Gaga- 
rinas neužtemdytų Kennedy.

— Amerikos lakūnas F. G. 
Powers. kuris yra Maskvos ka
lėjime, paneigė anglų spaudos 
paleistas žinias, jog jis pasiliks 
Sovietuose, jeigu bus paleistas 
iš kalėjimo.

MIRĖ ge-GARY COOPER 
gužčs 13, sulaukęs 60 metų. 
Mirtį sutiko dideliu dvasios 
giedrumu, pasitikėdamas, 
kaip jis sakydavo, Dievo 
Valia. Dvasios giedra jį ly
dėjo visą laiką nuo 1959, ka
da jis priėmė katalikybę 
drauge su žmona ir dukte
ria.

PIRMOSIOS ŽINIOS APIE 
BENDRUOMENĖS RINKIMUS

Apie bendruomenės rinkimų 
davinius žinias pats pirmasis 
pranešė iš Waterbury dr. P. Vi
leišis. Ten rinkimuose dalyva
vo viso 191 balsuotojas. Tai 
82 proc. turinčių teisę balsuo
ti arba 80 proc. daugiau nei 
pereituose rinkimuose.

Skaičiai: Bagdonas 127, Brič- 
kus 93, Eiva 26, Giedraitis 73, 
Grigalius 82, Gruzdys 84, Ivaš- 
kienė 86. Izbickas 75, Juknevi
čius 22, Mačys 31, Matulionis 
81, Močinskas 32, Pajaujis 56, 
Pipiras 31, Valaitis 82, Vilei
šis 170.

Hartforde balsavę taip pat 
apie dvigubai daugiau nei pe
reituose rinkimuose.

Apie Kubą kalba The Tablet 
bendradarbis, Kubos klausimais 
specialistas Dale Francis. Kal
ba faktus, iš kurių matyti, kad 

ta spauda, kuri sykį apgavo 
Ameriką su Kuba, nori apga
vimą pratęsti ir toliau.

Jis atkreipė dėmesį į N. Y. 
Times, kuris dabar apkaltino 
aštriai ČIA, kam ta įstaiga bu
vo pasirinkus remti kap. dr. 
Manuel Artimes, nes jis esąs 
kraštutinis dešinysis, oportunis
tas; sudaromas įspūdis, kad net 
gal artimas Batistai. Taip jį pri
statė ir Time ir Newsweek- 
Francis pastebi, kad tai aiški 
netiesa. Artimes esąs ne dešiny
sis. bet “į kairę nuo centro". 
Artimes reikalavęs socialinių 
reformų, ypačiai žemės refor
mos, bet jis griežtas antikomu- 
nistas ir krikščioniškai demo
kratiškai nusiteikęs. N. Y. Ti
mes kaltino, kad nebuvo pasi
remta kitu lyderiu Manolo Ray. 
Siūlo toliau juo remtis. O Fran
cis tvirtina, kad Ray tik nese
niai atšokęs nuo 
dėl komunizmo.

Jo pastatymas 
mas kito Castro,
du. Tačiau jį kaip tik dabar 
remia tie opinijos sudarinėto
jai, kurie prikalbino Ameriką 
vietoj Batisto* paremti Castro.

Šitokių faktų iškyla aikštėn 
vis daugiau. Juose ryškėja, 
kaip falsifikuotais svarsčiais yra 
parduodama “naujiena” ir kaip 
tas naujienas tenka priimti kri
tiškai.

Castro ir ne

būtę pastaty
ti k kitu var-

MRS. MAROARET HM*ARTI.AND prHma i» N«w Yor- 
ko vyskupo Jdm J. Magutre medalį. kuriuo ji apduvano- 
Jama kaip t«g mėty katalike motina, auginanti 5 mer
gaite*.

KUBOS REIKALAI
— Kubos valdžia sustabdė 

automobilių ir autobusų susi
siekimą nuo gegužės 8 su Guan- 
tanamo baze. Specialiais auto
busais buvo atgabenami 3.200 
Kubos piliečių, kurie turi darbą 
Guantanamo bazėje. Tačiau tar
nautojai tebekeliauja į darbus 

, kitom susisiekimo priemonėm.
— Castro priešininkas Kubos 

revoliucinė taryba yra didelė
je grėsmėje suskilti. Vienybę 
palaiko daugiausia Amerikos 
pažadas nutraukti paramą, jei 
nebus vienybės. Tarybos pirmi
ninkas tebėra Cardona.

— Kanada įkalbinėja Ameri
kai rasti kompromisą su Kuba 
ir siūlosi tarpininkauti. Nori 
tokios rolės kaip Anglijos san
tykiuose su Sovietais.

— New Yorke Castro prieši
ninkai gegužės 13 surengė pi
ketus prie N. Y. Times, kurio 
vedamąjį išsiaiškino Castrui pa
lankia prasme.

— Prancūzijos ir Alžiro de
rybos numatytos gegužės 20.

Ar demokratija tari būti tft su bikini? — 
Ar Amerika tari eiti tik Atėnų ūktam kelta?

Prezidento Kennedy paragi
nimas spaudai susilaikyti nuo 
žinių, galinčių išduoti Ameri
kos karines paslaptis priešui 
— tebesvarstomas. Yra prieši
ninkų, kurte sako, kad prezi
dentas iš vienos pusės garbina 
liberalizmą, o iš kitos — nori 
pažaboti spaudos laisvę. Yra ir 
ginančių prezidento nusistaty
mą. Tokis yra C. L. Sulzberger — Autorius mano, kad komisi- 
(NYT). kuris iškelia originalių

argumentų.
Mes patys — pastebi Sulz- 

berger — apsisaugojame nuo 
laisvių piktnaudojimo Įstaty
mais, kurie draudžia šmeižti. 
Mes pripažįstame, kad padoru
mo dėliai reikia iki tam tikro 
laipsnio apsirengti. Tad ar tik
rai saugu šaltojo karo metu de
mokratijai rodytis su bikini?

KONGO REIKALAI

dja Coųuilhatville paruošė nau
ją konstituciją. Jai priimti Kasa- 
vubu gegužės 12 pasiskelbė su
šauksiąs parlamentą ir senatą, 
kuriuos jis buvo paleidęs ko
voje prieš Lumumbą. To labiau
siai reikalavo Gizenga ir Mask
va. Kasavubu tikisi tokiu būdu 
pritrauksiąs Gizengą. Kad ne
bijotų vykti į parlamento ar 
senato posėdžius, Kasavudu 
prašė JT garantuoti atstovam 
neliečiamybę.

ja, sudaryta iš vyriausybės ir 
spaudos žmonių turėtų reko
menduoti, nuo ko reiktų susi
laikyti. Tiem, kurie giriasi, kad 
Amerika yra laisvių šalis ir ne
gali daryti taip, kaip daro So
vietai. autorius priminė Atėnų 
valdovo Periklio labai panašius 
pasigyrimus: esą Atėnai laisva 
valstybė ir užsieniečių neišvaro 
ir nesibaimina, jei jie ka patirs 
apie karinius pasirengimus. Tai 
tiesa, sako autorius, bet tiesa 
taip pat, kad Atėnai prieš Spar
tą karą pralaimėjo ir kaip vals
tybė žuvo.



"... iyą Mdh * Maskvoje/ baigė 
MVD mokyklą, kurioje buvo -

cijos stovyklom vadovauti, ne
patikimam elementui likviduoti.

OA»>

- Apie tuo* kurie planavo ir vykdp ir dopoe^N#**. p^įjkfĮin Soviaty

MVD P..Ulj|>iąri.

lyti ir žinias apie jus surinkti, 
jum tai aišku? Jūs turite laimę

Baigė 1936. Tai buvo tie patys * buvęs vidaus reikalų ministerio ženklais. Serovas paskui tarė: ko malonaus neišgirsite”. Moli- 
metai, kada Sovietuose perbėgo 
didžioji valymo banga. Tūkstan
čiai pirmaeilių valstybės žmonių 
buvo sulikviduoti.

Bet valymai tikėlė į priekį 
ir valdą valymo diegtuosius 
pareigūnus Taip jy buvo Ma x iinbną, tačiau Motinir spyrėsi, 
lenkovti, kurį Stalinas jau 1937 
paskyrė savo asmeniniu sekre
torium Buvo vidaus reikalę mi-

' nistern Kruglovas, saugumo mi- 
nisteris Merkurovas, Ivan Sero
vas, klusnus Malenkovo valios 
įrąnkk.

Baigęs akademiją Molinas at
sidūrė tiesioginėje Ivan Serovo 
valdžioje. Serovas jam davė vie
ną specialų uždavinį — ištardy
ti žuvų pramonės ministeriją. 
Molino raportas pristatė minis
teriją kaip prostitucijos namus, 
kuriem vadovavo žemčužina. 
Molotovo, žmona. Tas raportas 
patraukė Malenkovo dėmesį. Se
rovo pritartas, Malenkovas pa-

. skyrė 1938 Moliną Maskvos M- 
VD karininkų .mokyklos virši
ninko pavaduotoju.

Į aukštą vietą iškilęs, visada 
rizikuoji būti staiga nutrenktas. 
Rizikoje atsidūrė ir Molinas. 
1939 spalio 10 jis buvo iš
kviestas pas Serovą. Ten atėjo 
ir Malenkovas. Serovas atvertė 
Molino asmens bylą, rekomen
dacijos laiškus iš tų laikų, ka
da Molinas stojo-. į MVD mo
kyklą.

“Paskaitykit šitas rekomenda
cijas, - tarė Serovas. Molinas 
paėmė popierius, kuriuos buvo 
jam pastūmęs Serovas, ir vartė, 
nežinodamas, ko iš jo nori. 
“Galiu pasakytu kad šitie po
pieriai yra tikri, drauge Sero- 
vai. Tai gali patvirtinti ir drau
gai. kurie juos pasirašė”. Sero-

.. vas sarkastiškai šyptelėjo.

Jagodos pavaduotojas, vykdy- “Jum, drauge Malenkovai, pri- nas: “Kad aš užmiršau savo ap- 
dąmas valymus tolimuose ry- ’ klauso sprendimas”. Malenko- 
tuose, buvo pats suimtas ir lik
viduotas.

Serovas su pasityčiojimu ir

ILJA MOLI N

Jis. kaip viršininko pavaduo
tojas, mokęs busimuosius kari
ninkus, kaip reikia kovoti su 
išdavimu, daugiau nieko neži
nąs ir negalįs pasakyti.

Serovas pakilo,- ir Molinas 
jautė, kad už jo nugaros Sero
vas su Malenkovu persimetė

vas, kuris visą laiką buvo tylė
jęs, priėjo prie Molino ir aš
triom kerštingom akim, steng
damasis nepaleisti Molino žvilgs 
nio, tarė: “Aš klausiu jus: pa
sakykit. ar aš jum esu nusivy
lęs?”. Molinas lėtai ir tyliai at
sakė: “Jūs nesat nusivylęs”.

Malenkovas po kelių kitų 
klausimu: “Kas čia buvo.— lie
ka tarp mūsų. Turi būti griež
ta paslaptis. Visa kita lieka 
kaip buvę. Jūs, drauge Molina, 
liekatės viršininko pavaduoto
jas”. Paskui staiga:

“O kodėl jūs, drauge Moli
nai, tardymo metu nerūkėte? 
Jūs matėte, kad mes rūkome".

Molinas: “Aš užmiršau ciga
retes savo apsiauste”. Malen
kovas: “O kodėl jūs užmiršote 
apsiaustą?”. Luktelėjęs pridė
jo: “Kai jus pašaukė į Lubian- 
ką, jūs juk jautėte, kad čia nie-

siaustą, tai tiesa, bet jūs, drau
ge Malenkovai, lig šiol užmiršo
te čia apsiaustą nusivilkti”.

Malenkovas staiga pritilo, nu
stebęs Molino akibrokštu, pas
kui sušvilpė ir priėjęs sudavė 
per pečius Molinui. Visai man
dagiu tonu pasakė, kad Moli
nas galįs daugiau nebijoti. “Ge
rai, drauge Molinai, tačiau būtų 
jum geriau, jei priprastumėte 
viršininkų akivaizdoje susival
dyti”. Malenkovas padavė ran
ką Serovui ir. pasisukęs Į Mo
liną. tarė ; “Ne. rankos dar ne. 
Mes dar susitiksime. Kad mes 
jus. drauge Molinai, turim ste-

tam aš sutaisau pragarą ant že- t 
mės”. I

Pasikalbėjimas buvo trukęs- I 
daugiau kaip dvi valandas. I

Po dviejų dienų, spalio 12, ; 
Malenkovas vėl pakvietė Moli- ; 
ną. Ten laukė jau ir Serovas, ; 
Malenkovo asmeninio saugumo ; 
viršininkas. Malenkovas vėl pa- > 
klausė Serovą. ar jis tebepasi
tiki Molinu. Tas atsakė — taip. 
Malenkovas pakartojo grasini
mą rūstybe tam, kuris jį išduos. 
Besirengiančius išeiti Serovą ir 
Moliną Malenkovas neišleido. 
Ne, jie turį papietauti drauge 
su Malenkovu. Jis turįs dar kai 
ką su jais pakalbėti.

(Toliau bus: ką Malenkovas 
informavo apie būsima Baltijos 1 
valstybių užėmimą).

MĘROTYPan^&TradingU
943 Elizabeth Avenue • ' • Elizabeth, N.J.

Skyrių veda JONYNĄ glBIENt

Phone: ELizabeth 4-7608 /'

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS .

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

SPAUDA

ATSAKYMAS SĄMONINGAI
KLAIDINANČIAM VISUOMENĘ

WEISS & KATZ, INC
• 187 0RCHABD ST, N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IK MAŽMENŲ PREKYBA

i DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų' eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

J Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsienį.

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

mato tie. kurie patys tokią są
žinę turi.

2. Apie prel. A. Dambraus
ką — A. Jakštą rašiau jo 100 
metų gimimo sukakties proga 
ne kaip apie kunigą ar klebo
ną (jis niekad nėra buvęs kle
bonu), bet kaip apie didi lietu
vi, didi kultūrininką ir didį ko
votoją su Lietuvos lenkintojais 
bei rusintojais. Mažai yra tiek 
nukentėjusių nuo caro valdžios, 
kiek A. Jakštas buvo nukentė
jęs. Niekad nė vieno kunigo ar

S. m. “Keleivio“ 13 ir 14 
nr. ir “Naujienų” 76 nr. kaž
koks prisidengęs slapivardžiu 
St. šikšnys straipsnyje “sąmo
ningas klaidinimas” piktai už
sipuola mane dėl parašyto apie 
prel. A. Dambrausko santykius 
su caro valdžia straipsnio, ku
ris buvo atspausdintas praeitų 
metų “Darbininke” gruodžio 2- 
7 d. ir “Drauge” gruodžio 10 
d. Girdi. “P. Pauliukonis vėl 
prabilo prieš K. Bielinio ‘Penk
tuosius metus’ ... ima storą

1 „ . ■, r-h^v. o. klebonišką vėzdą į rankas ir iš-
'Bet tu žmonių nebėrr?-Kaip eina ginti neapginamo kunigo

nm jdim išgauti iš Jų prisipa- ą Jakšto” ... nes jo pataikau- lietuvis nėra užsitarnavęs pa
žinimą dėl siu dokumentu, jei jančiu cara parašytu žodžiu garbos. Tad kam čia tas “klebo- 
jie nebegyvi".

Serovo kalba davė suprasti, 
kad tie, kurie buvo rašę re
komendacijas Molinui stojant į 
mokyklą, yra likviduoti valymo 
akcijoje. Sovietinė logika reika
lavo:

į«i jie buvo apkaltinti išda
vimu, tai išdavimo kaltė tenka

“ir geriausio katino liežuvis ne
galėtų išlaižyti”. Pono St. šikš
nio supratimu, “padoriam kata
likui yra būtina juoda ir pik
ta sąžinė".

Į p. St. šikšnio daromus prie
kaištus ir mano straipsnio min
ties iškraipymus norėčiau tik 
tiek atsakvti:

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

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maldytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: Elizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 už pilną eilutę

Molinas pakartojo prisiminęs 
Stalino žodžius, kad sūnus ne
gali atsakyti už tai. ką padarė 
tėvas, ir atvirkščiai, tad juo la
biau Molinas negali atsakyti už 
tai, ką padarė jo dėdė. O tas 
dėdė buvo Tobačkov — Trenin 
buvo Maskvos komendantas, ku
ris 1939 buvo suimtas ir iš
siųstas į Karagandos koncentra
cijos lageri. Kitas Molino gi
minaitis Konstantin Frenovski.

1. Esu katalikas ir kataliko 
pareigas atlieku kaip sugebu, 
manau, kad ir p. St. šikšnys 
yra taip pat katalikas, ir savo 
katalikiškas pareigas atlieka pa* 
gal savo sugebėjimą bei supra
timą. Katalikų akcijoje niekad 
neužėmiau ir neužimu atsakin
gos pareigos, todėl mano var
dą jungti su katalikiškumu vi
sai nelogiška. O juodą ir pik
tą sąžinę kituose dažniausiai

THHT'5 R FHtT

niškas vėzdas”, neaišku: gal 
būt. straipsnio autoriui visada 
vaidenasi kažin 
su vėzdais.
. 3. Apie p. K. 
tuosius metus” 
ir tuokart juos tik tiek pami
nėjau. kiek jie brutaliai lietė 
prel. A Dambrauską. Todėl iš
sireiškimai: “P. Pauliukonis vėl 
prabilo prieš K. Bielinio “Penk
tuosius metus”, ar “Penktieji 
metai” išleisti 1959 m., bet 
Pauliukonis prabilo tik 1960 m 
visai neatitinka mano straips
nio paskirčiai. Gal kada bus 
laiko ir teks arčiau pažiūrėti į 
“Penktuosius metus”, kiek ten 
yra tikros tiesos ir kiek pasa
kų.

4. P. S. šikšnys kaltina ma
ne, kad aš sąmoningai klaidi
nu visuomenę, bet kodėl ger
biamas St šikšnys nepaminėjo 
viso mano str. turinio, kuria
me nurodyta ne tik tie A. Jakš- 

rfbšyti žodžiai, kurių “ir 
tįsio katino liežuvis nega- 
išlaižyti”. bet ir kiek A. 

(Nukelta į 6 psl.)

DAINAVOS stovykloje vyksta pasirengimai vasarai

VILNONES MEDŽIAGOS Jt)S(j ARHMEESIE3fS 
IMPORTUOTOS ir VU&HNES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknd^ns. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
kokie klebonai

Bielinio “Penk- 
dar nesu rašęs

KOLONIZUOTOJE LIETUVOJE
Kuo rūpinasi politinių ir 

mokslintų žinių platinimo drau
gi įa

Balandžio 12 buvo politinių 
ir mokslinių žinių platinimo 
draugijos suvažiavimas. Jos pir
mininkas J. Matulis kalbėjo, ko
kiu būdu tos žinios platinamos 
— pagrindinė priemonė paskai
tos. Esą jų priskaityta tiek, 
kad kiekvienai dienai Lietuvo
je išeina po 216 paskaitų. Ki
ta priemonė — klausimų ir at
sakymų vakarai, kurių 1960 bu
vo per 6.000. Toliau — liau
dies universitetai, kurių esą 
44. Vartojami tam pačiam rei
kalui ir literatūros teismai.

rymu, kurie esą “kapitalizmo 
liekanos”; reikią kovoti ir su 
religija. K. Meškauskas piršo 
dar kovą su “revizionizmu” ir 
ypačiai akcentavo kovą su pa
bėgėliais, kurie esą “pikčiausi 
lietuvių liaudies priešai” (va
dinas, komunizmo ir Maskvos 
priešai). Ir G. Zimanas, Tiesos 
redaktorius, kalbėjo apie rei
kalą kovoti su religija. Guodė
si. kad religija sparčiai nyks
ta. Ji esanti stipresnė tarp tų, 
kurie yra politikoje pasyvūs ir 
mažai skaito laikraščius. Di
džiausių nuopelnų kovai su re
ligija priskyrė iškunigiui Ra
gauskui. Jo visos knygelės 
prieš religiją neturėjusios to
kio pasisekimo kaip knyga, ku

Geriausios*rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 4
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 4 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- ■ 4 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui, j R. Europą 4
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 4

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. |
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Girde 5-7711 j
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YOU SAVE MORE THAV MONTY

Kalbėtojai mažiau pasakojo
apie gamtos mokslų žinių pla- rioje jis aprašė savo gyvenimą 
tinimą. Daugumos kalbose su
kosi partijos politikos skleidi
mas. Pvz. B. Pušinis ragino ko
voti su “praeities atgyvenom”, 
su girtavimu, su degtinės va-

(Ite, missa ėst), šiuo tarpu kal
bose mažiau buvo pabrėžiamas 
reikalas kovoti su “buržuazi
niais nacionalistais”, palyginti 
su kova prieš religija.

CHRU6ČIOVAS prisuka naują šachmatų figūrą.

COSMOS PAR
CORPORATION

Licensed by Intourist 4
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis i bet kurią « 
SSSR dalį. 4

4 
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — <

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — ..4
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų j 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 4 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 4 
nianis pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- < 
karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: J

• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 4
• 8ROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue Tel.: OI 5-6808 J
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilaon Avė. — Tel. HY 1-5290 4
• ROCHESTER, N. Y, 583 HudWn Avenue — Tel. LO 2-5941 4
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL: FO 3-8569 J
• PATERSON 1, N.J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 4
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446 J
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Caraon Street — Tel.: MU 1-2750 |
• WORCE8TER, Maaa, 174 Mtllbury Street — Tel.: SW 8-2868 <
• HAMTRAMCK, Mich^ 11333 Jos. Campau — Tel.: TR 3-1666 1
• CLEVELAND 13, Ohie, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 4
• CHICAGO 22, IIL 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: 8R 8-6966 J
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 į
• SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 «
• NEWARK 3, N. J^ 428 Springfield Avenue — Tel.: 81 3-1797 Į
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė., — Tel. WA 2-4035 4
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 J
• GRANO RAPIDS, Mich„ 414 Scribner Ave^ N.W. — GL 8-2256 4
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 4
• OETROIT, Mich^ 7300 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050 4
• ATHOL. Mase., 61 Mt. Pleaeant Street <
• VINELANO, N.J, Weat Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldg. 4

Skyrių* atiduytaa penktadieniai*, Mtadieniais ir «etanadtenl*M *
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Lituanus vajus
Lituanus, leidžiamas Lietuvių 

Studentų Sąjungos JAV, daug 
kam yra gerai žinomas. Tur būt 
mažai rasis beturty, kuriem ne
būtų tekę su tuo kultūros žur
nalu susipažinti ar bent apie jį 
išgirsti.

Šis žurnalas nuo kitų mūsų 
leidinių skiriasi tuo, kad yra 
leidžiamas anglų kalba. Antras 
skirtumas: veltui lanko beveik 
visas laisvo pasaulio universi
tetų bibliotekas, kultūrines bei 
politines įstaigas ir atskirus žy
mesnius asmenis, skleisdamas 
Lietuvos laisvės būtinumo bei 
komunizmo pavojaus mintis. 
Būtų gera, jei tos įstaigos ir at
skiri asmenys galėtų už prenu
meratą mokėti. Bet tikėtis to iš 
mūsų pusės būtų naivu. Tenka 
pačiai Uetuvių visuomenei šį lei
dinį išlaikyti.

Vajaus metu studentai krei
piasi į lietuviškąją visuomenę, 
prašydami paremti Lituanus. 
Jie lanko tuo reikalu atskirus 
asmenis ir įstaigas. Būkime dos
nūs! Jei kas ir būtų aplenktas, 
— dabar studentai turi baigia
muosius mokslo metų egzami
nus, — tai vis tiek prašomas 
savo pagalbos neatsakyti. Kai 
pasieks Lituanus prašymas su 
vokeliu, nenumėskime į šalį. 
Tai kvietimas į bendrą talką 
pavergtos tėvynės vadavimo la
bui. Įdėkime į vokelį bent vie
ną žaliuką ir, užlipdę pašto žen
klą, įmeskime į dėžutę, žurna
lui bus didelė parama. Jis galės 
toliau eiti ir pasakoti kitatau
čiam, kas yra Lietuva, kas lie
tuvių tauta, kokia jos kultūra, 
kaip ji buvo suklestėjusi lais
vės dienom, kaip dabar nu- 
smerkta vergijos ir kaip bolše
vikų vergija yra žalinga visiem.

Kitataučius Lituanus gana 
plačiai pasiekia. Pasirodžius 
paskutiniam Lituanus balandžio 
numeriui, JAV senatorius, at
stovaująs Wisconsino valstybei, 
pasiteiravo adreso menininkės, 
kuri papuošė tą numerį. Asti- 
liepė spaudos - komentatorė — 
žurnalistė, kurios prirašomos 
skiltys periodiškai pasirodo vi
soje eilėje JAV laikraščių. Ji 
prašo, kad Lituanus būtų jai 
nuolatos siuntinėjamas, nės ran 
da ypatingos medžiagos. India
nos valstybėje leidžiamas žur
nalas, kurio pagrindinis tiks
las patiekti kiek galint daugiau 
vertingų citatų, dažnai deda 
Lituanus vedamųjų . ištraukas. 
Kai ilgiau užtruko išleisti pas
kutinį Lituanus numerį, atėjo 
visa eilė pasiteiravimų, kodėl 
dar nėra naujo numerio. Teira
vosi atskiri asmenys ir biblio
tekos. Tie keli pavyzdžiai rodo, 
kad žurnalas gyvas, juo domi
masi, jis pateisina savo paskir- 
tį-

Senatorius Homer E. Cape
hart (Ind.) gegužės 3 rašytame 
laiške praneša, kad Lietuvos 
reikalu įteiktoji šen. Thomas 
H. Kuchel rezoliucija (S. Con. 
Res. 12) artimoje ateityje bus 
svarstoma Senato užsienio rei
kalu komitete.

Senatorius Capehart, to ko
miteto narys, rezoliucijai paža- . 
da pilną savo paramą.

KAS NUTIKO ALTUI?
Oficialiame Amerikos Lietu

vių Tarybos komunikate, išleis
tame prieš Vasario 16 skaitome:

"Alto centrinės valdybos su
sirinkime pasidžiaugta šia re
zoliucija ir padėkojus šen. Tho
mas A. (turi būti H.) Kuchel 
už iniciatyvą, nutaria 1) kreip
tis į Alto skyrius, komitetus, 
organizacijas ir draugijas ir vi
są JAV lietuviu visuomenę, pra
šant remti šios rezoliucijos pri
vedimą ...

"Alto centro valdyba, pripa
žindama didelę šen. Kuchel re
zoliucijos svarbą, prašo stipriai 
Įsijungti į jai pravesti akciją"..

Alto Vykdomojo Komiteto 
sekretorius dr. P. Grigaitis sa-

Šen. Thomas H. Kuchel rezoliucija svarstoma
— JUOZAS VIEKŠNYS —

vo vedamuosiuose Naujienų pasaulis". (Naujtaty vedamasis) 
dienraštyje rašė: 1961.11.13).

"Galima tikėlis, kad ji bus šiomis dienomis spaudoje vėl 
vienbalsiai priimta senate ir et- skaitome apie Alto Vykdomojo 
stovy bute. Tai bus oficialus Komiteto žygius Washingtone, 
JAV Kongreso pasisakymas už
Lietuvos, Latvijos ir Estijos iš
laisvinimą iš Soviety JUNGO!" 
(Naujianę ved. 1961.11.11).

"Nėra kalbos, kad senate ir 
atstovę buto įteiktoji rezoliu
cija turi be galo daug svarbos 
Lietuvos reikalui. Reikia iš
reikšti padėką jos sumanyto
jams senatoriui Kuchel ir at
stovui Lipscomb. Ir reikia pa
remti ją laiškais bei telegramo
mis senato vadams bei atstovę 
buto vadams ir taip pat kitiems 
senatoriams bei atstovams.

"Rezoliucija yra pasiūlyta 
kongresui, artėjant Vasario še- 
šioliktajai, kad būty ne tik pa
minėta Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 43 metę sukak
tis, bet ir kad būtu pagreitin
tas Lietuvos išlaisvinimas. Kon
greso pareiškimą- išgirs visas

apie pasitarimus su aukštais pa
reigūnais Valstybės departa
mente. Apie Kuchel — Lips
comb rezoliucijas nė žodžio. Ne
aplankyti nė rezoliucijų auto
riai, nė jų rėmėjai, nepazon
duotos pravedimo galimybės. 
Atrodo, kad rezoliucijų reikalu 
nesitarta nei su latviais nei es
tais.

Kas nutiko Altui? Kodėl Al
tas pakeitė pirmykštį savo nu
sistatymą? Kieno nutarimu tas 
pakeitimas padarytas: ar tos 
pačios Alto centrinės valdybos, 
kurios vardu buvo paskelbtos 
anksčiau cituotos komunikato, 
ištraukos?

' Kalbėdamas Vasario 16 mi
nėjime Alto Vykdomojo Komi
teto vicepirmininkas E. Bartkus 
egzaltuotais žodžiais ragino re
zoliucijas remti, to paties orga
no sekretorius dr. P. Grigai

tis, grįžę* iš Wa*hingtono Chi- 
cegoj* b**itenkan8am Alto Lee 
Angele* sk. pirmininkui inž. J. 
Jodelei petbiškė, jog Aito VykcL 
K-tas resoliuciję akcijos nebo- 
romsiąs ...

Senatorius Capehart, šios re
zoliucijos co-sponsorius, prane
ša, kad rezoliucijai duota ei
ga. Ar Alto Vykdomojo Komi
teto nariai, besilankydami Wa- 
shingtone, Lietuvos reikalu į- 
neštas rezoliucijas tik ignoravo, 
ar darė žygty ję eigą sustab
dyti?

Visuomenėje kyla nerimo ir 
susijaudinimo ženklų.

VLIKO PREZIDIUMO PRANEŠIMAS APIE VEIKSNIŲ 
KONFERENCIJA IR JOS NUTARIMUS

1961 metų balandžio 29-30 
dienomis Washingtone, D. C., 
susirihko pasitarti: a) Ameri
kos Lietuvių Taryba — Leonar
das šimutis, dr. Pijus Grigai
tis. Eugenijus Bartkus, Mikas 
Vaidyla ir Marija Kižytė; b) Vil
ko prezidiumas — dr. Antanas

Artimoje ateityje pasirodys 
naujas Lituanus numeris, skir
tas lietuvių liaudies menui. Ki
tas numeris plačiau iškels mū
sų žymiojo dail. Mikalojaus K. 
Čiurlionio kūrybą. Nors daug 
pastangų reikia redaktoriam, 
kol atskirus numerius paruošia 
bet A. Staknienės vadovauja
mas redakcinis kolektyvas sa
vo uždavinį atlieka kruopščiai 
ir sąžiningai. Lietuviškoji stu
dentija rūpinasi administraci
niais reikalais. Lietuvių visuo
menei tenka prisidėti sava pa
rama. Visų talka labai reika
linga. Manome, kad tai bus ge
rai suprasta ir Lituanus parem
tas auka, siųstina adresu: Litu
anus, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyri 21, N. Y.

RUSIŠKAS laisvas Klaipėdos uosto dirbtuvėse.

Trimakas, Jonas Stikliorius, 
Henrikas Blazas ir dr. Domas 
Krivickas; c) Lietuvos Laisvės 
Komiteto atstovai — Juozas Au
dėnas ir Pranas Vainauskas; d) 
Ralfo pirmininkas kan. dr. J. 
Končius. Konferencijon atsilan
kė Lietuvos atstovas Washing- 
tone Juozas Kajackas.

Konferencija, apsvarsčiusi vi
są eilę iškeltų klausimų, nuta
rė:

1. Lietuviškieji veiksniai, vie
ningai veikdami, siekia sustip
rinti pastangas ir išplėsti ben
dradarbiavimą su kitomis So
vietų Sąjungos pavergtomis tau
tomis, ypač latviais ir estais, 
tikslu sustiprinti pastangas ir 
veiklą Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms laisvės sie
kiant.

2. Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
os ko! onialinis pavergimas tu

ri būti keliamas Jungtinėse Tau 
tose, reikalaujant ištirti visus 
Sovietų Sąjungos įvykdytus ir
?bevykdcmus nusikaltimus Pa- 

>a’:tiio valstybėse, pažeidžiant 
ten tarptautinę ir žmogaus tei
sę, vykdant genocidą; tautinę 
ir religinę priespaudą, politinį 
ir kultūrinį prievartavimą, eko
nominį išnaudojimą ir visišką 
asmens ir tautos pavergimą So
vietų Sąjungai ir jos komunis
tinei partijai.

3. Konferencija primena di
džiosioms pasaulio valstybėms, 
kad jos turi tęsėti pažadus, pa
darytus Atlanto Charteryje, |- 
rašytus į Jungtinių Tautų char- 
terį ir į Žmogaus Teisės De
klaraciją. Lietuva, Latvija ir

Estija, o taip pat kitos Sovie
tų Sąjungos pavergtos tautos 
turi būti išlaisvintos. Iš jų te
ritorijų turi būti išvesta Sovie
tų Sąjungos kariuomenė, poli
cija ir administracija. Ten turi 
būti pravesti laisvi rinkimai, 
kad tos tautos laisvai galėtų pa
reikšti savo nesuklastotą valią . 
ir pasirinkti sau valdymo siste
mą, kokios jos pačios nori. Lais
vi rinkimai turi būti įvykdyti 
Jungtinių Tautų priežiūroje.

4. Kol tatai neįvykdyta, lietu
viškųjų veiksnių konferencija 
nutaria daryti visas pastangas, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir toliau kas metai skelb
tų Pavergtų Tautų Savaitę, kad 
palankiai vertintų ir palaikytų 
pavergtų tautų laisvinimo veik
lą-

5. Kad radio Free Europe 
nedarytų diskriminacijos lietu
viams, latviams ir estams turė
ti per tą radio stotį jų gimto
siomis kalbomis radio valandė
les jų pavergtiems kraštams.

6. Kad Voice of America be 
bendrinių informacijų lietuvių 
kalba skirtų daugiau laiko lietu
viškai tautinei, politinei ir kul
tūrinei informacijai.

7. Lietuviškieji veiksniai im
sis priemonių supažindinti Af
rikos, Azijos ir pietų Amerikos 
tautas su sovietinio kolonializ
mo apraiškomis ir konkrečiais 
pavyzdžiais Lietuvoje, kad pa
dėtų sulaikyti komunistinės pro 
pagandos skverbimąsi tarp tau
tų, kurios komunizmo nepažįs
ta.

8. Lietuviškieji veiksniai su
taria, kad ketindami kurią po-

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"
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ti mainydavo į tabaką ar kitus 
daiktus ... Taip vargdami ir 
kentėdami sulaukėme vasaros.

Vasarą čia dienos ilgos. Bir
želio mėnesį sutemsta tiktai 
trim valandom. Miškai ir krū
mai prisipildo paukščių čiulbė
jimo, kuris trunka beveik be 
atlydos ... Graudu darydavosi 
klausant gamtos džiugesio žmo
gaus nelaisvėje ir žiūrėti

vo verčiamas tampyti rąstus, 
kuriuos vos pavilkdavo jaunuo
liai. Tai praktika sovietinio šū
kio, kuriuo jie didžiuojasi: “Pas 
mus jauniem visur kelias atvi
ras, seniem gi visur pagarba” 
(U nas molodym viezde doroga, 
starykam viezde počiot). Taip, 
“visur kelias atviras” — nusi
kaltimam ir pavergimui. Var-

į gas seneliam, kurie pasipina
vilkė žinojo: “kas sočiau kiek paukščius, kaip jie laisvai skra-

— O, taip. Savo pamaldumu 
Šv. Eucharistijai prilygęs šven
to gyvenimo katalikui.

— Taigi, tasai šventas se
nelis (starec) aiškino, kad Ro
manovų dinastija grius, gi ateis 
revoliucija. Tie jo pranašavi
mai sklido slaptai carų laikais, 
nes dinastijos griuvimas ne 
betkam galėjo patikti. Bolševi
kam laimėjus, ir vėl draudžia-

jaunuoliam po kojom!
Mūsų varomųjų buvo nedide

lis būrys. Pėsti ėjom per miš
kus. Kariška palyda nebuvo 

........... _________ _______ _______t___  priekabi: nedraudė išsilenkti iš
gui T. Vendelinui. Vakarais ge- nome “volga - volga”, pasida- mis nė akių sudėti. Mediniuo- gretos ir nusiraškyti gervuogę

- - - - se barakuose blakėm veistis bu- arba avietę. Gi varė į tą pačią
vo ko geriausios sąlygos. Bla- stovyklą, sektorių 13, kur bu- 
kės čiulpė mūsų paskutinį krau- vau buvęs prieš keturis mėne-
ją. Betraiškant tuos parazitus, sius. Kelias irgi buvo tas pats,
mūsų pajuodusiu krauju • nusi- bet labai pasikeitęs: tada, ko- 
dažydavo suolai ir sienos ... vo mėnesį, dengė baltas snie- a prie Marijos apsireiškimų

Apie birželio vidurį man vėl 8° apklotas, o dabar žaliavo, Fatimoje prieš 29 metus (1917

(12)
Keletą savaičių darbas sekė- pavalgo, tą paskui kankina ir j°j° Per visas užtvaras ir drau- 

si neblogai. Galėjau ir aš už
dirbti dienai 800 gr. duonos, 
padėdamas dar ir savo drau-

džiamąją zoną.
Birželio dvi savaites baisiai

didesnis alkis”. Bet čia mus 
gelbėjo vasarėjančios dienos.
Vandeninė sriuba, kurią vadi- kankino blakės. Neleido hakti-

ma apie tai kalbėti. Mat, jisai 
pranašavo ne tiktai apie tikė
jimo persekiojimą, bet ir apie 
persekiotojų galą. “Bus gieda
ma Kristui — sakęs — vasar
vidžio prisikėlime”.

— Man tai patinka, — atsa
kiau. — Norėčiau manyti, jog 
tos vasarvidžio dienos bus pa
našios į kasmetinę Kristaus Pri
sikėlimo šventę ... Tai derina-

nerolas ir jo padėjėjas pagir- rė maistingesnė su daržovėmis, 
davo tuos, kurie savo normą kurias augino netoli stovyklos, 
perviršydavo bent 5 procentais. J. Javorka, be to, gavo tinka- 
Bet tai nebuvo skelbiamieji mesnį darbą sveikatos skyriaus 
"darbo karžygiai komunizmo raštinėje, o aš patekau į skai- 
pažangai”, o tiktai norintieji čty laimingųjų, kurie perrin- 
būti sotūs. Sotumas didino dar- kinėjo bulves. Reikėjo išskirti _ . ....
bo normą — jauteisi išplaukęs supuvusias nuo sveikųjų. Pir- paliepė pasiruošti su daiktais, viskas buvo gyva. Kas drįstų metais. Vert.). Ar girdėjote?
į geresnius vandenis. Bet štai mą kartą išbandžiau, kokia ska- Buvau kitur keliamas. “Kur ir sakyti, jog toji atmaina apeisi- Bus persekiojamas tikėjimas
vėl audra.' Tiem, kurie savo ni yra žalia bulvė, jeigu esi kam?”, švysterėjo mintis, gal na be Dievo rankos? Rusijoje, bet ateis tikėjimo per-
normą pakeldavo iki 4000 mes- alkanas. Apsirūpinę gabalėliais mane paleis? Deja, kelias į lais- Kitados tais miškais, garbin- galė ir pasaulio taika ... 
ginty, turėjo padaryti 4,500, skardos (peilių neturėjome), vę buvo dar labai ilgas. Gaila damas Dievą, vaikštinėjo šven-
kad gautų padidintą davi
nį. žmonės vis dar varžėsi, 
bet ir "stachanoviečiai” išsekė. 
Kilo nepasitenkinimas ir mur
mėjimas. "Ar nežinote: jei šian
dien pasieksime 150 procentų, 
tai lytoj bus pareikalauta 200?’

tomsiame rūsyje nusilupdavome buvo palikti nedalios draugus tas atsiskyrėlis Serafimas. Jis 
geresnę bulvę, kai sargyba ne- ir ypač T. Vendeliną, ėjusį jau gyveno netolimam Sarovo vie- 
matydavo, ir suvalgydavome 
pasigardžiuodami. Bet tai dary
ti buvo pavojinga. Vienas iš 
mūsų prisiminė matęs, kaip dėl 
vienos bulvės kalinys gyvybės

Gegužės mėnea| pristigo me- neteko.

63 metus; jo senatvei buvau nuolyne praėjusio amžiaus vi- 
didele atrama. Visoje Sovietų duryje. Apie jį man pasakojo 
Sąjungoje senyvo amžiaus žmo- vienas nuoširdus rusas. Ir kiti 
nėm didžiai sunku. dažnai užsimindavo tą šventąjį

Vieną kartą mačiau verkiant emeritą ir jo pranašavimus.
kaip vaiką gen. Tichockį, su- — šventas Serafimas Savors-

— Bet tasai vienuolis Sera
fimas kalbėjo, kad tikėjimas, 
bent pas mus, negalės ilgai iš
likti. Tuo metu gims Antikris
tas, kurio siautėjimas bus dar 
didesnis.

Kas žino? — suabejojau.

— Šv. Rašte pasakyta, kad
džiagos. Tinklų bei dangalų 
pramonė sustojo. Sutriko dar
bas, padidėjo vėl badas. Jis bu
vo dar skaudesnis. Sovietinė

Vakare prižiūrėtojas leisda
vo kiekvienam pasiimti po 2-3 
bulves, jei rasdavo, kad gerai 
dirbome. Vieni jas kepdavo, kn

iaukusį jau 68 metų, žiauriai 
su juo travc^pasielgęs “nariad- 
čikas” (prižiūrėtojas) — jaunuo
lis kokių 25 metų. Senelis bu-

kis, — man aiškino, — pašven
tęs tuos miškus savo malda ir 
atgaila. Ar apie jį ką nors esa
te girdėję? — klausė.

tūkstančiai metų Dievui yra 
kaip vakarykštė diena. Marija 
Fatimoje apreiškė, kad pasaulio 
laukia ilga taika. Tikėkime, jog

tai bus ilgas laikotarpis kon
struktyvaus Kristaus karalystės 
darbo.

Taip besikalbėdami apie da
bartį, kurią svarstėme praeities 
ir ateities fone, pasiekėme ir 
vietą, kur mus varė.

★

SEKTORIUS 13 po keturių 
mėnesių iš lauko buvo kiek pa
kitęs. Atsirado naujų priestatų 
ir užtvarų. Viduje mažai kas 
buvo pasikeitę. Didžiausias pa
sikeitimas buvo tas, kad iš per
einamojo sektoriaus padaryta 
pastovi "Bolševikinio režimo 
stovykla”. Įvesta griežtesnė 
drausmė. Dabar supratau, kodėl 
mane čia vėl atkėlė. Laikė so
vietų valdžiai pavojingu asme
niu.

šion stovyklon dabar telkė 
"liaudies priešus”. Didelis skai
čius buvo užsieniečių iš sateli
tinių kraštų, ypač vengrų, dar 
visiškai jaunų, apkaltintų, kad 
dirbo savo tėvynės fabrikuose, 
kada valdė "fašistai”. Sovietai 
juos teisė pagal įstatymus, apie 
kuriuos tie jaunuoliai neturėjo 
nė nuovokos, kad tokie įstaty
mai gali kur būti. Kaip jie ga
lėjo nusikalsti nežinodami įsta
tymo? Atvežami buvo lenkai, 
“mažiau nusikaltę": jie priklau
sė kariškiem krašto daliniam 
(Armija Krajowa), gynusiem sa
vo tėvynę nuo vokiečių, kai 
Lenkija buvo užimta.

(bus daugiau)

litinę akciją lietuviškoje visuo
menėje, prieš pradėdami tą ak
ciją vykdyti, jie iš anksto tarp 
savęs susižino ir susitaria, kaip 
savo pareiškimus ir veikimą su
derinti ir vykdyti vieningai.

9. Kreipdami dėmesį į vis 
besiplėtojančius ryšius tarp tau
tos okupuotame krašte ir išei
vijos laisvame pasaulyje veiks
niai nusistoto, kad ryšių palai
kymas turi apsiriboti asneniš- 
kais ryšiais tarp giminių ir pa
žįstamų ir jokiu būdu neturi 
būti išplėstas iki ryšių užmez
gimo su krašto okupanto pati
kėtiniais ar jo įstaigomis tikslu 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
teisinti ar švelninti krašto oku
pacijos faktą ar okupacijos pa
darinius bet kuriuo požiūriu— 
politiniu, teisiniu, kultūriniu 
ar kuriuo kitu.

10. Konferencija dėkoja vi
sai lietuvių visuomenei laisva
jame pasaulyje už nepailsta
mas pastangas ir aukas talkin
ti Lietuvos laisvinimo kovą. 
Konferencija sveikina brolius 
ir seseris lietuvius okupuotame 
krašte ir pareiškia, kad kova už 
laisvę bus tęsiama iki lietuvių 
tauto bus laisva ir Lietuvos vai 
tybė nepriklausoma.

— Senato komisi|o{o gegu
žės 2 priimtos Kennedy pro
jektas mokyklom remti — 3.3 
milijardai dol. Prieš balsavo 
tik šen. Goldwateris.

— Sovietai 1945 išsivežė vo
kiečių mokslininkų apie 6,000.

*



vyciy

nutarta, kaip dr. A. Nasvy- 
teigia) kurti bendrą fondą 
Geležinį su Milijoniniu kar- 
kurių pagrindinis kapitalas

Dr. A. Razmos atsakymas dr. 
A. Nesvyžiui dėl Lietuvos Fon
do (LHhuanian Foundation)

LAIMĖJĘ PREMIJAS BAYONNĖS jaunųjų vyčių suvažiavime; i* k. d. — Joyce Markowski, Audrone Jar- 
mus, Bernadette Czekay gavusios premijas už lietuvižkas Klės; Vitas Balnys, Juozas Mačiulaitis, Nerijus 
Jarmus — gavę dovanas už Vyties piežimų.

VYČIŲ - PAVASARININKŲ PARODOS SUKAKTIS
Šiemet sukanka 25 metai, kai 

Lietuvos vyčiai suorganizavo 
maršrutą dviem pasavarininkų 
atstovam ir jų iš Lietuvos at
vežtai rankdarbių parodai ši 
paroda buvo konkretus pavyz
dys, kaip šios dvi organizaci
jos — viena Lietuvoj, kita Ame
rikoj, turėdamos labai panašius 
tikslus — bandė bendradarbiau
ti.

Parodos mintis kilo dviem 
metais anksčiau pasikalbėjimuo
se tarp Lietuvos vyčių pirmi
ninko Antano Mažeikos, kuris 
su savo žmona tuo laiku lankė
si Lietuvoje, ir pavasarininkų 
veikėju dr. Juozu Leimonu, ku
ris tuomet buvo pavasarininkų 
vadas, ir Juozu Laučka. šie du 
jauni veikėjai pradžioje 1936 
metų patys atgabeno į Ameri
ką įdomų rinkinį apie tūkstan
tį įvairių rankdarbių, pavasa
rininkų suaukotų. Per žiemą ir 
pavasarį 1936 metais dr. J. Lei- 
monas ir J. Laučka važinėjo su 
rankdarbių paroda, aplankyda
mi apie 60 kolonijų, pradedant 
nuo Massachusetts valstybės ir 
baigiant maršrutą Omaha, Ne- 
braska; gi tų metų vyčių sei
me, Providence, R. L, jie ofi- 

daliai įteikė parodos rank
darbius, kaip dovaną Lietuvos : 
vyčių organizacijai. Tai buvo i 
didelis ir draugiškas mostas 
tarp dviejų labai artimų organi- 
zadjų. Vėliau į vyčių konstitu
ciją buvo įrašyta pageidavimas 
palaikyti su Lietuvos pavasari
ninkais glaudžius ryšius. San
tykiai buvo nuoširdžiai palaiko
mi ir stiprinami. Tiktai rusų 
okupadja Lietuvoje tą suartė
jimą nutraukė, bet ir iki šiai 
dienai Liet, vyčių konstitucijo- 
je yra užsilikęs santykiavimo 
pavasarininkais nuostatas, kaip 
mūsų vilčių simbolis.

Nors tuo tarpu negalima pra
matyti, kada Lietuvos lietuvis 
su užsienio lietuviu vėl galės 
laisvai bendrauti, bet nėra abe
jonės, kad prieš 25 metus su
organizuota brolių pavasarinin
kų rankdarbių paroda bus tin
kamai paminėta ruošiamoje Lie
tuvos vyčių 50 metų gyvavimo 
istorijoje. Visuomenė yra kvie
čiama prisidėti prie šios isto- 
jos išleidimo, pasiunčiant au
ką: Knights of Lithuania His- 
tory Fund, 76 Providence St., 
Worcester, Mass.

Kiekviena didesnė ir mažes
nė auka pagelbės istorijos lei
dėjams padaryti šią knygą pil
nesne ir gražesne, kas be abe
jonės pritiktų artėjančio auksi- 
nid jubilėjaus proga. Istorija 
paliks ir ateičiai tą žavų vaiz
dą, kuriame Lietuvos vyčių 
veikla pasiekė net pačią Lietu
vą ir iš tos Lietuvos jie bandė 
semtis sau jėgų ir įkvėpimo.

Juozas Boievičius

Lietuvos vyčiy Istorijos Fon
do Pirmininkas

New Yorko — New Jersey 
jaunieji Lietuvos vy

čiai savo sąskrydį turėjo balan
džio 30 Bayonnės lietuvių šv. 
Mykolo parapijos salėje. Daly
vavo 3 kuopa iŠ Philadelphijos, 
29 kuopa iš Nevvarko, 52 iš 
Elizabetho, 6T iš Bayonnės ir 
delegatai iš kuriamų Kerany, 
N. J., ir Maspeth, N. Y., kuo
pų. y

Sąskrydį pasveikino vietinės 
67 kuopos pirmininkas John 
Miskevvitz, apie Lietuvos reikar 
lūs kalbėjo centro valdybos pir
mininkė Helen Shields iš Phi
ladelphijos. Parodytas filmas iš 
Detroito jaunųjų vyčių veiklos. 
Vietinė Bayonnės kuopa parodė 
keletą sudramintų šy. Kazimie
ro gyvenimo vaizdų, o Phila
delphijos kuopa — lietuviškų 
papročių. Newarko ir Elizabe
tho kuopos atliko muzikinę pro
gramos dalį.

Buvo paskirtos po tris pre
mijas berniukams ir mergaitėm 
berniukams už Vyties nupieši
mą, mergaitėms — už lietuviš
kas lėles. Sąskrydis baigtas 
Švč. Sakramento palaiminimu, 
kurį suteikė dvasios vadas kun. 
V. Karalevičius.

Be vyčių sąskrydy dar daly
vavo šie kunigai: kan. J. Kon-

JAUNŲJŲ LIETUVOS VYČIŲ suvažiavimo dalyviai Bayonnčje balandžio 30.

BUSIM ATLIKĘ ŠVENČIŲ ŠVENČIAUSIU PAREIGI
1. Dr. A. NesvyČio baimė be 
pagrindo
Kovo 19 pasitarime dalyvau

jant JAV LB CV pirmininkui 
St. Barzdukui ir vicepirminin
kui dr. A. Nasvyčiui ir 23 fon
do iniciatoriams, susitarta (bet 
ne

tu, 
būtų naudojamas ir skiriamas 
būsimai laisvai Lietuvai, o tik 
kasmet gaunamieji procentai 
skiriami lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Jokių nutarimų mes 
nepadarėme, todėl nei St Barz- 
dukui, nei dr. A. Nasvyčiui, nei 
mums iniciatoriams iš niekur 
jokių specialių įgaliavimų ne
reikėjo.

Dr. A, Nasvyčiui yra labai 
gerai žinoma, kad JAV LB 
Centro Valdybos narių daugiau 
negu trečdalis pasisakė-už ben
drą fondą. Taip pat ir daugu
ma pasižadėjusių aukotojų pa
sisako už bendrą fondą.

Tokia yra daugumos valia tų, 
kurie nuoširdžiai yra suintere
suoti fondui aukoti ir jį orga-

čius, kun. dr. J. Starkus, kun. 
V. Karalevičius, kun. P. Totorai 
tis, kun. F. Bulovą ir kun. P. 
žemeikis. (V.) 

nizuoti. Tad mes turime būti 
demokratiški ir vykdyti sutar
tinai daugumos valią. Būkime 
nuoširdžiai demokratiški.

2. Bendras fondas turės pa
sisekimą

Kovo 19 pasitarime buvo ras
tas bendras susitarimas. JAV 
LB CV pirminihkas St. Barz- 
dukas pats suredagavo to susi
tarimo rezoliuciją, ir mes jam 
pritarėme. Ta rezoliucija pažo
džiui ir buvo paskelbta visoje 
lietuviškoje spaudoje. Dr. A. 
Nasvytis tada irgi buvo princi
pe už bendrą fondą, tik kai 
principų detalės buvo diskutuo
jamos, jis dažniau buvo prieš 
daugumos pasisakymus. Pagal 
aną susitarimą Lietuvių Fondo 
pagrindinio kapitalo saugumą 
laiduos patys aukotojai — as
menys ar organizacijos, kurie 
paaukos po 1,000 dol., ar 100 
dol. (teisės dydis pagal aukos 
dydį). Taigi ir pati LB, jos apy
gardos ar skyriai turės tokią 
teisę į Fondo saugumą, kiek 
jie sugebės suorganizuoti pini
gų ir įnešti į bendrą fondą.

Skirstyti fondo gautąjį kas
metinį pelną bus sudaryta ko
misija iš aukotojų ir LB atsto
vų. Nors LB teoretiškai ir ne
įneštų nė vieno dolerio i fon
dą (tikimės, kad Įneš nemažai), 
bet pelno skirstyme ji vistiek 
dalyvautų. Taigi, LB pozicija 
šiame fonde bus labai gera.

einamąją sąskaitą ati
daryti mus privertė patys au
kotojai laiškais. Fondo organi
zavimas jau taip labai yra pa
vėluotas, kad ilgesnis laukimas 
nebepateisinamas. Tad viena 
einamoji sąskaita Liet. Fondui 
ir buvo atidaryta pačių aukoto
jų Chicagoje: Lithuanian Foun- 

dation Nr. 89463 Standard Fe- 
deral Savings and Loan Assoc. 
4192 Archer Avė., Chicago 32, 
ni. Aukos apsaugotos keturiais 
pačių aukotojų parašais: A. Raz
ma, G. Baliukas, F. Kaunas, V. 
Šmulkštys.

Kita Lietuvių Fondui sąskai
ta atidaryta JAV LB CV Cle- 
velande (dr. A. Nasvyčiui tai 
žinoma), o kai Lietuvių Fon
dui statutas bus priimtas auko
tojų ir LB, tada visas suauko
tas kapitalas legaliai pereis į 
aukotojų fondo direktorių tary
bos rankas.

3. Fondo misija
Lietuvių Fondo vežimas pa

judėjo. Tūkstantinės ir šimti
nės į jį plaukia. Statutas eks
pertų rengiamas. Visi vieningai 
turime įsijungti savanoriškai ir 
spontaniškai: vieni aukomis, ki
ti organizavimu, o kas sugeba 
plunksną varoti — fondo pro
pagavimui ir sveikai kritikai 
prieš neigiamus pasisakymus.

Vieningai veikdanu, vieni ki
tiems teiksime moralės para
mos ir mūsų žygiai šio fondo 
misijai bus labai vertingi. Rea
lizuodami Lietuvių Fondą, su
darysime milžinišką finansinę 
paramą lietuviškai kultūrinei 
bei tautinei veiklai išeivijoje.

Norėčiau užbaigti dr. S. Bie- 
žio privačiai pasakytais žo
džiais: “Jeigu mes sugebėsime 
tokį fondą realizuoti, mes būsi
me atlikę švenčių švenčiausią 
pareigą mūsų dabartinės istori
jos bėgyje”.

Lietuvių Fondui po 1025 dol. 
paaukajo Andruliai, po 1,000 
dol.: Kaunai, Šukiai, Poškai, 
Naudžius, Kisieliai, žirguliai, 
Mackevičiai, Valiuškiai, Raz
mai; po 100 dol. paaukojo: Vai
neikis, Breivė ir dar vienas, 
kuris nesiskelbia.

A. Razma
1961 gegužės 1



zyba yra vyriausias ateitininkų 
patariamasis organas. Jos na
riais yra ir vyr. valdybos kele-

samdomi kiti gydytojai bei gai
lestingos seserys, raštinės tar
nautojai. Nors daktarė Veroni
ka Adomavittenė buvo po sun-

tam posėdžiui religinio auklėji
mo programą. Labai aktualiai 
ir nuoširdžiai kėlė problemas 
inž. P. Narutis, moksleivių są
jungos {urmininkas. Sendraugių 
S-gos pirmininkas prof. dr. V.
Manelis referavo ateinančią va
sarą rengiamos sendraugių sto
vyklos programą ir kvietė visus J 
dalyvauti Studentų S-gos pirm. 1 
S. Radvila kėlė jo vedamos są
jungos rūpesčius, kurių pirmuo
ju buvo klausimas, kokiu bū- 
du pervesti narius iš mokslei
vių Į studentus, nes pasirodo, 
kad baigę aukštesnias mokyk
las nevisi pereina Į studentų 
sąjungą. Chicagoje dar atskirą 
problemą sudaro korporacijų ir 

• bendrinės draugovės klausimas.
Tarybos posėdžiai truko dvi 

dienas. Vyravo gana draugiška 
nuotaika ir iš tos nuotaikos ga
lima tikėtis, kad ateitininkų or
ganizacija, išgyvenusi savus - 
sunkumus, pajėgs gyvai ir reikš 
mingai, vieningai reikštis mū
sų sunkiom šių dienų visuome
ninio darbo sąlygom.

ATEITIES JUBILČJUS
Balandžio 15-16 Chicagoje 

buvo švenčiamas Atities žurna- 1 
lo 50 metų jubilėjus. Pirmąjį 
vakarą buvo literatūrinė muzi- ' 
kine programa, o antrąjį — 
banketas. Buvo labai Įdomu 
sekti pačių ateitininkų, daugiau
sia tikro jaunimo, atliekamą 
programą. Vietoj susirgusios 
Prudencijos Bičkienės, girdėjo
me Blandytę, o savo kūrybos 
davė poetas K. Bradūnas, atvy
kęs iš Baltimorės. Visa kita bu
vo jaunų jėgų įdomi demons
tracija. Buvo labai vietoj, kad 
pačioj programos pradžioj bu
vo skaitoma mūsų žymaus ne
taiku mirusio poeto Vytauto Ma 
černio kūryba. Rečiau Chica- 
goj besilankantiems buvo Įdo
mu pirmą kartą išgirsti jau Į 
stiprią meninę jėgą išaugusį 
pianistą Manigirdą Motekaitį ir 
eilę kitų tos vietos menininkų. 
Tikėkime, kad Ateitis Chicagos 

______  _________ mieste tvirtai laikysis ir iškels 
tį, kai buvome dar tikrai jauni cįjos dvasios vadas, parengęs daug naujų talentų.
Greitai pastebėjome, kad mūsų 
kelionės draugai, sėdėję užpa
kalinėj sėdynėj ir svarstę moks
lines problemas, laikas nuo lai
ko sustodavo svarstę ir klausė-. 
si mūsų raseiniškių memuarų 
bei aktualijų, nes sakėsi suži
noję daug tokių dalykų, kurių 
ligi tol nebuvo girdėję. Kiek
vienu atveju, kelionė padeda 
suartėti ir arčiau vienas kitą 
pažinti Taip besišnekučiuoda
mi, pralėkėme Pennesylvanijos 
kalnus ir jų tunelius ir vėlyva 
vakarą pasiekėme labai Įdomią 
nakvynės vietą Akron, Ohio. 

PAS SAVUOSIUS 
Akron, Ohio, yra Įsikūrę gy

dytojai Vladas ir Veronika Ado
mavičiai abu palyginti jauni 
žmonės, baigę mokslus jau už
sieny. Tačiau abu spėję tapti 
žymiais savo srities specialis
tais ir stipriai pasireiškę savo 
gyvenamoj vietoj. Įvažiavęs Į 
Adomavičių sodybą, jauti, kad 
patekai pas prasikūrusius žmo
nes. Moderniškai pastatyta re
zidencija su visais Įrengimais, 
puošniais baldais. Sienas puošia karinę prievolę aviacijoje. J. 
žymiųjų dailininkų paveikslai 
Bet tai ne viskas. Mieste jie 
turi pasistatę kliniką, kurioje 
dirba ne tik jie patys, bet ir

deracijos vadą, dvasios vadą ir 
gen. sekretorių. Taigi tokiam 
kolektyvui, susidedančiam iš 
dvidešimt vieno asmens, laikas 
nuo laiko yra reikalas susirink
ti ir nuodugniai pasvarstyti sa
vo organizacijos reikalus. Gy- 

- venimas nestovi vietoj. Ypatin
gos Įtakos turi faktas, kad jau
noji karta bręsta jau visai emi
gracinėse aplinkybėse. Reikia 
vis iš naujo ir labai atsidėjus 
pasvarstyti kokiu būdu išlaiky
ti jaunąją kartą lietuvišką.

Federacijos taryba anksčiau 
, posėdžiavo dviejuose vietose, 

nes maždaug pusė jos narių gy
vena Atlanto pakrašty ir Vi
durio Amerikoj, šį kartą norė
ta Įvykdyti bendrą posėdį. Tam 
parinktas pavasario laikas, kad 
būtų patogesnis susisiekimas. 
Nevisi rytinio pakraščio nariai 
galėjo vyktų bet jei iš astuo
nių nuvyko penki tai jau buvo 
neblogai Dr. Vyt. Vygantas tu
ri savo orines priemones, todėl 
jam nepakeliui su automobilis
tais. Automobiliu keliauti liko
me keturi — kun. St. Yla, kun. 
V- Dabušis, S. Sužiedėlis ir šių 
eilučių autorius. Kun. V. Da
bušis, prityręs automobilistas 
keliautojas, viskuo rūpinosi 
Mums kitiems trims reikėjo tik 
važiuoti. Ir taip balandžio 14 
apie vidurdienį palikome New 
Yorką ir pasileidome puikiais 
keliais per New Jersey, Pennsyl 
vania, Ohio, Indiana link Chi- 
cagos.

KELIONE NENUOBODI
Mudu su kun. Viktoru, kaip 

šoferiai ir draugai nuo gimna
zijos laikų, sėdėjome priekyje 
ir svarstėme ne tik aktualias 
šios dienos problemas, bet ir

kaus budėjimo ligoninėje, ta
čiau malonėjo laukti gana vėly
vų svečių. Jauna, simpatinga 
gydytoja yra ne tik savo sri- 

-ties specialistė, bet ir puiki lie
tuvė motina, auginanti šešis 
vaikus, kurių vyriausias dar ne
turi dešimties metų, o jauniau
sias vos poros mėnesių. Vaiku
čiai auga grynoj lietuviškoj ap
linkoj, nes jų prižiūrėtojos taip 
pat lietuvaitės. Jie turi drauge 
su kaimynais ir savą lietuvišką 
savaitgalio mokyklą 
apatiniame aukšte.

Neilgai teko ten 
visada Imis įdomu

jų namo

būti bet 
atsiminti, 

kaip jauni mūsų profesionalai 
jau yra pakilę šio krašto są
lygom ir sykiu neatitolę nuo 
lietuviško gyvenimo bei nuo 
ateitininkų organizacijos, ku
rios eilėse abu yra išaugę. Ne
teko sustoti šioje labai jaukio
je šeimoje atgal grįžtant, nes 
Chicagoje iškritęs ne laiku ga
na gausus sniegas vertė ieško
ti kitų grįžimo priemonių tuos, 
kurie skubėjome, nes kun. V. 
Dabušis grįžo tik po savaitės.

ATEITININKŲ TARYBOS 
POSĖDŽIAI

Posėdžiai buvo Jaunimo Cen
tre. Juose dalyvavo labai akty
viai daugumas tos tarybos na
rių ir visų trijų sąjungų pir
mininkai. Pradžioje pagerbtas 
atminimas mirusio tarybos na
rio a. a. dr. A. Šapokos. Jo 
vieton į tarybą įėjo prof. dr. 
J. Meškauskas. Tarybos posė
džių smulkiau čia neįmanoma 
aprašyti. Gal kokiame žurnale 
bus tai padaryta. Atskiriems 
klausimams referentai buvo iš 
anksto parengę savo praneši
mus ar programas, kurios po 
diskusijų buvo priimtos. Labai 
aktyviai posėdžiuose dalyvavo 
Tėvas J. Kidykas, S. J. Federa-

— Moksleivių ateitininkų Ry
tų Apygardos stovykla šiais me
tais bus nuo rugpiūčip 12 iki 
rugpiūčio 26 pas tėvus pranciš
konus Kennebunkport, Me.. jų 
gražioje ir erdvioje sodyboje 
prie Atlanto vandenyno. Sto
vyklai organizuoti ir pravesti 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja pasižymė 
jusi savo veikla ateitininkė Da
lia Skudžinskaitė -’ Ivaškienė. 
Jai talkina stud. Irena Lendrai- 
tytė. dr. Petras Kaladė ir dr. 
Juozas Leimbnas. Moksleiviai 
ateitininkai kviečiami toj sto
vykloj gausiai dalyvauti ir iš 
anksto apie tai pranešti D. Ivaš- 
kienel 16 Hinckiey St.. Dor- 
chester, Mass. Smulkesnių in
formacijų bus patiekta vėliau.

• --- - - . _ .
GRUPĖ dailininkų Čiurlionio galerijoje: tž k. j d.: P. Kaupas, A. MarčtuHonis, V. Vizgirda, E. Marčiulionie
nė, A. Varnas, B. Murinas, M. Šileikis ir Z. Kolba, Nuotr. V. Noreikos.

Vokietijos vyriausybė remia lietuvių kultūrinius reikalus

Kongresmanas sveikina Janušaitį
Paterson, N. J. Kongresma

nas Ch. S. Joelson atsiuntė 
sveikinimą Juozapui Janiui - 
Janulaičiui jo perrinkimo 5-tos 
apylinkės demokratu klubo pir
mininku proga. Ch. S. Joelson 
savo laiške rašo, kad prisime
na praleistą su lietuviais rin
kimų metu vakarą lietuvių klu
bo salėje, kaip vieną iš laimin
giausių ir pabrėžia, kad neužil
go ir vėl tikisi susitikti su sa
vo bičiuliais lietuviais ir su 
tam vakarui pirmininkavusiu J. 
Janiu. Mūsų J. Janis jau de
šimtus metus pirmininkauja mi
nėtam demokratų klubui

Juoz. Janis, 50 metų, gyvena 
su savo žmona Petrone (©sai
te) 75-18th Avė., Paterson, N.

to, studijavo mechaniką Ford- 
ham univ. 3 metus. Rutgers un. 
N. J. 2 metus ir Cooper Union 
— 2 metus. -Jis dirba kaip in
žinierius Curttis Wright Co. 
Jau penkti metai yra Patersono 
miesto komisionierius — Youth 

' Guidance komisijos. Dvejus me
tus buvo jos pirmininkas. Pri
klauso šv. Kazimiero parapijai 
ir lietuvių klubui. Be to. su 
Juozu Jakubavicium yra nau
josios šv. Kazimiero bažnyčios 
statybos lėšų telkimo komisijos 
pirmininkais. Pats J. Janis jau 
Įteikė bažnyčios statybai 500 
dol. auka. Lietuvių klubo salei, 
kurios viešas didžiulis atidary
mas bus birželio mėnesį, auko
ja Hi Fi (garsinius) įrengimus, 

j' Juodu augina"dukrelę Patri &^rusj>adus garsintuvus^Si 
cija. 15 metų, kuri yra aukšt 
mokykloje 3-čioje klasėje, ir 
sūnų Juozą, 20 metų, mechani
kos studentą, dabar atliekanti

Janio tėvas suvalkietis, o mo
tina iš Rozalimo. J. Janis yra 
baigęs biznio administraciją 
Pace institute New Yorke. Be

DARB1NINKAS Meiną du kartu eavaitąj* Prenumerata metams 
•.00 doL Naujiems akaitytojams iki fcų metų pe- 
baicoe — 3.09 doL, dįoua ir 11*2 av tik 100 doL 

DARBININKO administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaanaod naujuml Metavtttai knygų leidiniai, mal- 
dakaygės bei UetuviHcoe pMeReKs.

Mettnto DARBININKO Kraikas a—■torans Rogp.-AvgMt 27
EKSKURSIJOS

| Niagara Falls, Ont. Canada, Birželio - Jone 3—4 d. d.
I Seaefių Pikniką, Patsam, Conn. Liepos - July 30 d.
Pas T.T. Pranciškonus, Kennebunkport, Me. Rugsėjo-Sept 

2—4 <Ld.

Visais reikalais kftjptia:
DARBININKO ADMIN1BIMCUA 
WNIeu«My Aveaue, Urenki/n 21, N. V.

Tatef.: aUdMname MSI Vakarai* GL 5-71H

Hi Fi sistema (kalbėjimui mu
zikai) bus pati geriausia iš visų 
Patersono salių.

Darbininko bendradarbio pa
klaustas. J. Janis apie klubą.

Vokietijos vyriausybės para
ma lietuvių kultūriniam reika
lam. PLB Vokietijos krašto val
dyba kreipėsi į pabėgėlių mi
nisteriją Bonnoje. prašydama 
didesnės paramos lietuvių Vo
kietijoje kultūriniam reikalam. 
Prašymas buvo palankiai iš
spręstas. ir todėl šiais metais, 
ypač vasarą, numatoma aplan
kyti eilę lietuvių kolonijų su 
koncertais ir paskaitom. Tiki
masi, kad koncertinei daliai pa
vyks gauti šiuo metu Vokieti
joje gyvenančią Liustikaitę.

Taip pat buvo padvigubinta 
tris ministerijos nuolatinė pa
rama Vasario 16 gimnazijai. 
Vietoj iki šiol skirtos metinės 
paramos DM. 12,000. 1961 me
tams yra skiriama DM. 24,000.

Europos lietuvių kunigų re
kolekcijos ir pasitarimai Romoj

Taip Velykų ir Atvelyko Ro
moje Įvyko Europos lietuvių ku
nigų rekolekcijos ir pasitari
mai. Iš Vokietijos dalyvavo 13 
kunigų. Rekolekcijom vadovavo 
Tėv. P. Brazys. MIC. Jos vyko 
lietuvių šv. Kazimiero kolegijo-

je. Pasitarimai vyko kolegijos 
viloje, prie Tivoli. Juose daly
vavo viso 34 lietuviai kunigai. 
Pranešimus padarė kolegijos 
rektorius prel. dr. L. Tulaba, 
Vokietijos lietuvių sielovados 
direktorius Tėv. A. Bernatonis. 
Prancūzijos lietuvių misijos di
rektorius kun. J. Petrošius. Lon 
dono lietuvių klebonas kun. A. 
Kazlauskas ir Vasario 16 gim
nazijos direktorius kun. dr. L. 
Gronis.

Atskiro posėdžio buvo susi
rinkę Italijos. Prancūzijos ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkai — kunigai: 
V. Mincevičius. J. Petrošius ir 
Br. Liubinas.

skaičius pabėgėlių Vokietijoje 
gyvena privačiai, ir jų gyvena
mosios patalpos dažnai yra blo
gesnės. negu pabėgėlių oficia
liose stovyklose. Lėšos esančios 
kuklios.

naująją salę ir naująją bažny
čią. pareiškė: “Aš labai laimin
gas. kad. nors ir neseniai. Įsi
rašiau ir Į klubą, nes matau, 
kad klubas atlieka daug gražiu 
lietuviškų darbų. Nauja salė 
bus tikrai gr'aži. Kai jos staty
ba eina jau prie galo, aš ma
tau. kad ji bus daug gražesnė, 
negu tikėjausi,, kai prieš pra
dedant statybą, susipažinau su 
jos brėžiniais. Reikia džiaugtis, 
kad salės statybos komitetas su 
pirm. A. Gudonių tikrai nuošir
džiai sielojasi statybos darbais. 
Ir naujoji šv. Kazimiero baž
nyčia atrodys labai graži. Jos 
vertė bus daug didesnė, negu 
tie išleisti jos statybai 135.000 
dolerių. Kiekvienas Patersono 
lietuvis turėtų didžiuotis esąs 
lietuviu ir galis pagal savo iš
gales prisidėti prie šių 
nių dviejų lietuviškų 
statybos”.

moder- 
pastatų

Emigracija. Kai kurie kraštai 
sušvelnino imigracinius varžtus 
ir priima ne tik sveikus ir dar
bingus pabėgėlius, bet ir men
kesnės sveikatos asmenis.

Šių metų pradžioj Anglija 
priėmė 370 menkos sveikatos 
pabėgėlių. N. Zelandija 69. Ka
nada 205 sirgusius džiova, taip
gi po kiek džiovininkų sutiko 
priimti Šveicarija ir Prancūzija. 
Svarbiausia lietuviam yra JAV 
dabartinė emigracinė programa

Balfo Įgaliotinio Įstaiga Miun- pagal specialų Įstatymą (Pub- 
chene praneša: 1961 kovo 24 
Miunchene amerikiečių šalpos 
organizacijų. USEP. ICEM. JAV 
- INS ir Jungtinių Tautų aukš
tojo komisaro pabėgėlių reika
lam atstovai svarstė klausimus, 
kurie dauguma yra aktualūs lie
tuviam ir kitiem pabaltiečiam.

Atvykęs iš Ženevos JT aukš
tojo komisaro pabėgėlių reika
lam Įstaigos direktorius Thomas 
Jamieson informavo, kad Hong- 
Konge 6,000 europiečių pabė
gėlių laukia galimybės išvykti. 
Tunise ir Maroke 275.000 pa
bėgėlių iš Alžyro gyvena pala
pinėse ir yra maitinami Raudo
nojo Kryžiaus lygos ir JT lė
šom. Graikijoje pabėgėliai jau 
iškelti iš stovyklų ir pastaro
sios uždarytos. Italijoj stovyk
lose gyvena 300. Jugoslavijoje 
600. Austrijoj 3,000 ir V. Vo
kietijoj 8.000. Šiais metais Aus
trijos pabėgėliai bus apgyven
dinti naujai pastatytuose bu
tuose. ir stovyklos bus panai
kintos. Vokietijoj su JT finan
sine parama šiais metais bus 
pastatyta 900 butų. Į kuriuos iš 
stovyk. bus perkelta apie 4.000 
pabėgėlių, ateinančiais metais 
bus statoma tiek pat butų, tai 
dar 4.000 bus perkelti iš sto
vyklų. ir 1963 stovyklos Vo
kietijoj bus galutinai panaikin
tos. Tačiau dar labaiJurg. Ežer.

lic Lavv 86-648). Iki šiol Į JAV 
vykti yra užregistruota apie 
1200 Įvairių tautybių pabėgėlių. 
Gavo leidimus vykti 286. tiria
ma 500. ligonių 233 ir apie 60 
sunkiai Įkurdinamųjų. Šiuo Įsta
tymu gali pasinaudoti ir men
kesnės sveikatos asmenys . ar 
sirgusieji džiova. Patartina mė
ginti ir tiem, kurie anksčiau 
dėl sveikatos buvo atmesti. No
rintieji Į JAV emigruoti tegul 
kreipiasi šiuo adresu: I. Rugie
nius. (13 b). Muehchen 2, Au- 
gustenstr. 46-III.

Norintieji išvykti i kitas ša
lis. kaip Kanadą. Australiją, D. 
Britaniją. N. Zelandiją ir kitur, 
turėtų pranešti Balfui savo pla
nus. nes dažnai atsitinka, jog 
atsiradus progai i kuri kraštą 
išvykti, yra duodamas labai ne
ilgas terminas užsiregistruoti 

(Nukelta i 7 psJ >
ir

— Dr. J. Girniaus studiją 
apie tauta leidžia Fondas Lie
tuvių Kultūrai Ugdyti. Fondas 
yra Įsteigtas Lietuvių Foronto 
Bičiulių prie žurnalo “Į Laisvę”. 

-Dr. kun. P. Celiešius tos studi
jos leidimui paskyrė 800 dol.

Kennebunkport, Me., šv. An
tano gimnazijos Pr. Dovydaičio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
metinė šventė ruošiama gegu
žės 21. sekmadienį. Pamaldas 
10:30 vai. laikys provincijolas 
tėvas J. Gailiušis. O.F.M.. ir 
pašventins naują vėliavą. Vė
liavos kūmu bus dr. Juozas Gir
nius. Vėliavą pasiuvo Sof. Sta- 
šaitienė iš Brocktono, vėliavai 
medžiagą parūpino Vakauzienė 
iš Bostono. Mass. Iškilmingas 
posėdis 2 vai. popiet. Paskaitą 
skaitys d r. J. Girnius. Įžodį 
duos 6 moksleiviai ateitininkai. 
Programoje eilės, mokinių cho
ras ir akordeonistas. Kuopoje 
yra 14 moksleivių. Kuopą glo
boja dvasios vadas kun. V. Bi
tinas.

— Eltos biuletenis pradėtas 
leisti ir ispanų kalba. Pirma
sis numeris išėjo balandžio 
mėnesi. Leidžiamas Argenti
noje. Ligi šiol Eltos biule
teniai buvo jau leidžiami lietu
viškai. vokiškai, angliškai ir 
itališkai. Biuletenius leidžia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (Vilkas), kurio būsti
nė yra New Yorke.

— Ig. Malėno elementorius 
vaikams jau išsiųstas saleziečių 
spaustuvėn Italijoje. Bus at
spausdintas ateinančių mokslo 
metų pradžiai.

— Dr. E. Armanienė iš Bal- 
timorės. Balfo direktorė, būda
ma Balfo direktorių posėdyje 
Brooklyne gegužės 6. Įteikė 180 
dolerių aukų ir dar pridėjo vir
šaus savo dešimtinę.

didelis

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
• ' ■ ' ;

Garsiame CAPE COO-OSTERVILLE. MASS.. kurorte < 
prie atviro Atlanto. LONG-BEACH pliažo, pušy [ 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

*“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD.. OSTERVILLE, CAPE COO. Mass.

o ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akru pušynas - parkas
e Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom 
e Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams 
e Geras lietuviSkas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. lAeAtadivnj» iki rugsėjo pabaiso.-., Lie
tuviai savininkai ristis maloniai kviečia atvykti. IS anksto kreiptis;

Dr. Ed. JANSONAS, 89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. 
Tel. AV 8-5999

n rba

AUDRONĖ - JANSONAS. 87 East Bay Rd., Osterville, 
Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

PRANE0U dideli dtiaugsmg: man daktaras liepė daugiau pėsčiom vaikščioti.



Gerbiamoji Redakcija,
Jau praėjo daug laiko 

metų), kai 1943 vasario mėn. 
buvau Gestapo areštuotas ir pa
sodintas kalėjime Plocko mies
te (Schroetersburg), kur vienas 
iš prižiūrėtojų buvo lietuvis. Jo. 
pavardės nepamenu.

Kalėjime sėdėjau 1943 nuo

skyriuje, čia kaip tik ir ėjo į 
prižiūrėtojo pareigas tasai lie- 7 
tuvis, apie kuri noriu parašyti, j 

Noriu pridėti,* kad buvau ka
lėjime ne tiktai Plocke. Buvau į 
net keturiuose, - kaip Montelu- j 
piai, Krokuva* ir k. Buvau už- t 
darytas penkiose koncentraci
jos stovyklose, kaip Myslovicai, 
Osviencūnas, Belsen. šitai iš
vardinu tam, kad parodyčiau, 
jog pažįstu kalėjimų aplinky-

Tasai lietuvis mano buvimo ■ 
metu Plocko kalėjime parodė 9 
daug geros valios ir pasiauko- - 
jimo. Jis buvo pavojuje praras
ti ne tiktai laisvę, bet ir gy
vybę, pagautas galėjo pakliūti 
į karo lauko teismą, geriausiu 
atveju — galėjo būti pasmerk
tas į koncentracijos stovyklą. 
Apie tai jis turėjo gerai žinoti.

Neatsižvelgdamas į jam kiek
vieną minutę gresiantį pavojų 
būti pagautam ryšio palaikymo 
metu (pasikalbėjimai ir visa ki
ta su kaliniais), tasai lietuvis 
statė save į pavojų iki tokio 
laipsnio, kad įeidavo į mano ka
merą. paduodavo pieštuką ir 
popieriaus, kad galėčiau parašy
ti laišką. O tokių daiktų atra
dimas pas kalinius buvo bau
džiamas mirtimi. Mano parašy
tuosius laiškus išnešiodavo pa
smerktiesiems, ir atsitikdavo 
net taip, kad jis nuvažiuodavo 
už 25 kilometrų nuo Plocko 
pas mano gimines ir nuvežda
vo jiems mano laiškus.

Kokis tai pasiaukojimas sa
vo artimui, gali tai įvertinti 
tik tie, kurie kaip ir aš, žino 
visas Gestapo kalėjimo sąlygas.

Nežinau nei pavardės ir ne
su tikras, ar tasai geraširdis 
yra gyvas.

Tam nuoširdžiam — prieš 
areštavimą visai nepažįstama-

aiBt
■&s;

SUMMER RESORTS

1 JOE’S MT VIEW, Box 61, Rd. #6.
I CatskiU 1, N.Y. — ORange 8-5864.
I Mod acccun.. alao family butigaluvs.

Famed Ital.-Amer. Cuisine. home buk
ins by 'Chef Joe*. Svimming poul. aun- 

.. deek. Casino with orchestra į daneinK
Bitely. Sports. n»-ar Catb. church. $42 
to $.» wk. includos everytbinK. Book
let. JOS. SCAF1D1. Prop. M.m. Wknd. 

r • Spc. $25. Fri. rve. tilltTues. after dinnt-r.

> 
►

PINE GROVE HOUSE

East Qu»que. L. I. N. Y.
T.-1. Hanipton Bays 2-0877

.Prie Shinnee<K*k Bay Įlankos, seniai 
žinomas gerais valgių patiekalais. Yra 
maudynes, laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos Šeimos. Namukai (cottages) 
savarankiškam ūkininkavimui Prieina
mos kainos. Dvi mylios ligi katalikų 
bažnyčios. Savininkas

M ra. j. E. Tunnell

►

SIUNT1NIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias Įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.'

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

Prašoma kreiptis ir Įsitikinti pas atstovą

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

TeL EV 7-4940 Ir EV 4-1232

LOS ANGELES lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia. Nuotr. L. Kančausko.

KUN. ANT. RAČAIČIO KUNIGYSTES SUKAKTIS
ROCHESTER, N.Y." Kun. Antanui Račaičiui jo 

25 metų kunigystės jubilėjaus 
proga gegužės 21 šv. Jurgio sa
lėje yra rengiama pagerbimo 
vakarienė.

Jubiliatas yra gimęs 1908 Su
valkijoje. Pradžios mokyklą bai
gė Paežeriuose, progimnaziją 
Pilviškiuose. 1930 įstojo į Vil
kaviškio kunigų seminariją ir 
1936 ją baigė. Tais pačiais me
tais birželio 11 gimtojoj Gižų 
parap. bažnyčioje kun. A. Ra
čaitis aukojo pirmas šv. Mišias. 
Į kunigus įšventinimo apeigas 
atliko vysk. Mečislovas Reinys.

Po šventimų jaunas ir ener
gingas kun. Antanas visa siela 
įsijungė į katalikiškąjį darbą
su angelaičiais, pavasarininkais, Pennsilvanijoje. 1956 atvyko į 
katalikų vyrų ir moterų orga
nizacijomis bei ateitininkais. 
Lietuvoje dirbo pastoracinį dar
bą Keturvalakių, Plokščių, Sin-

tautų ir S. Kalvarijos parapijo
se ir dėstė tikybą pradžios mo
kyklose.

Tolimesnis kun. A. Račaičio 
gyvenimas labai panašiai rie
dėjo. kaip ir daugelio lietuvių 
bėglių. Tik gal kiek žiauresnėm 
sąlygom, nes buvo užkluptas 
rusų kariuomenės ir teko po 
rusais gyventi 10 mėnesių. Te
ko badauti, buvo kalėjime, kol 
slaptai perėjo i anglų zoną 
Schleswig - Holstein provinci
joje.

1950 kun. A. Račaitis atvyko 
į Ameriką. Dirbo pastoracinį 
darbą Mansville ir Mt. Carinei

Rochesten ir iki šiol dirba lie
tuvių parapijoje pastoracini 
darbą.

Yra labai taikaus, švelnaus

jam bičiuliui noriu šituo bū- Jakštas yra nukentėjęs nuo ca-
du labai giliai padėkoti už jo 
tokį nepaprastą kaliniams pa
lankumą. Niekas nesakė gailė
tis kalinių, bet visada buvo 
šaukiama juos naikinti, kaip tai 
darė Eichmanas ir dešimtys 
tūkstančių jam panašių.

Būčiau nepaprastai patenkin
tas. jeigu jisai arba nors ir jo 
šeima galėtų sužinoti, kokius 
karštus jausmus ir prisimini
mus turiu iki šiai dienai apie
jo pasiaukojimą.

Jeigu atrastumėt tiek vietos 
savo laikraštyje, tai prašyčiau 
ši laišką išversti ir laikraštyje 
paskelbti.

Su pagarba
Adrzeį Szymerski

150 Brook St.
Union City. Conn.

1961 balandžio 18

Atsakymas sąmoningai klaidinančiam
(atkelta iš 2 pst) polius, tad St. šikšnio tokį pa

sakymą laikau grynu prasima
nymu ar nesugebėjimu supras
ti svetimų minčių.

6. Spaudoje jau ne kartą bu
vo rašyta, kad bent šiuo metu, 
kai mūsų tėvynė yra pavergta 
ir naikinama, reiktų visokiems 

‘“teisėjams” susilaikyti nuo de
gančių partine neapykanta kal
tinimų, kuriais priešas vėliau 
naudojasi. Atrodo, kad lietuvių 
tarpe nebuvo nė vieno pado
raus pasišventusio lietuvio: vie
ni caro pataikūnai, kiti vokie
čių kolaborantai, treti komu
nistų parsidavėliai, dar kiti len
kų bernai ir tt. Garbingieji tei
sėjai, teisdami ir pasmerkdami 
“kaltuosius”, turėtų atsiminti, 
kad ir jie yra išdavę tam tik
rų vekselių, kurie suregistruo
ti, bet nelaikąs dabar apie juos 
kalbėti.

ro valdžios ir kaip jis žiūrėjo 
į rusų okupaciją Lietuvoje ir 
kuriuo tikslu rašė tą garsųjį 
straipsnį atremti lenkų užma
čiom Lietuvoje. Aš neginčiju 
ir katino liežuviu nelaižau. A. 
Jakšto parašytų žodžių, tik A. 
Jakštą vertinu ne iš kelių jo 
parašytų sakinių, bet iš visos 
jo veiklos ir tuos sakinius imu 
su viso straipsnio turiniu. Visai 
kitaip atrodo tie posakiai atski
rai paimti ir visai kitaip visu
moje. Bet, žinoma, kur žmo
gus nusistatęs matyti tik juo
da, tai jis daugiau nieko ir ne
mato. A. Jakšto nereikia ginti, 
jis pats save apsigina savo mil
žiniška veikla.

5. Niekur savo straipsnyje 
nesu pasakęs, kad P. K. Bie
linis 1905 metais daužė mono- Pr. Pauliukonis

1

SUN ‘N’ ŠOU N D M0TEL 
MONTAUK 2. L.I.. N.f.

The only Motei on the Sound. New this 
year. Motei A Efficiencies, Sound proof. 
wall to wall carpeting. Heated; every 
room has water view. Private beach. 
Attractive rate*. Walking distance to 
Montauk Harbor A Fishing Boats. In

> Queenc — Call OLympia 8-3053.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacint 7-4677

būdo. Labai myli jaunimą, vai
kus. Laikosi Lietuvos kunigų 
tradicijos mišių patarnautojus 
gerai apdovanoti, jei zakristi
joje dar kalbasi lietuviškai.

Vakarienei rengti yra suda
rytas komitetas, kurio garbės 
pirmininku yra klebonas kun. 
Valiukevičius, pirmininkas Žel- 
nis, reikalų vedėjas Slicks, fi
nansų — Chapas. Vaišių vado
vai: F. Jurlen (Jurgelionis) — 
anglų k., dr. A. Stankaitis — 
lietuvių kalba. Meninei progra
mai išpildyti yra pakviestas 
kvartetas, kuriam vadovauja 
Jonas Adomaitis. (b.)

CHILD CARE FOR 
SCHOOL AGE CHILDREN 
IN YOUNGER - BR0NX ARBA 
Loving care. Catholics welcome. 

Reasonable prices. TU 1-6740

CHILDREN BOARDED
IN WEST BR0NX 
2 to 7 years of age 

Catholics welcome. Near all trans- 
portation. Loving care. Reasonable 
prices. — Telephone LU 7-2563.

COUNTRY BOARD

LOVELY HOME FOR ELDERLY 
PEOPLE — Kind Consideration - 
Ebccellent Table - Home Cooking - 
Catholics welcome - Reasonable 
prices - Near Bus Station - Beauti- 
ful grounds. Spacious porch. Phone 
anytime — MO 7-9165.

, . CHILD CARE
IN BROOKLYN BY DAY OR BY 
WEEK. Catholics Welcome. Loving 
Care. Very Reasonable Prices. Tel.:

PR 8-7577

RELIGIOUS NOTICE

CHILD CARE
ST. ALBANS, L.I. N.Y. WEEKLY 
- DAILY OR HOURLY. Catholics 
Welcome. Reasonable prices. Call 
Anytime — RE 9-9366.

CHAMINADE
Mineola, Long Island

A high school for boys taught by Ma- 
rianists • A high school eųuipped with 
an 80-position language laboratory and 
stressing the need for leaming to speak 
modern foreign languagcs • A high 
school that features speech and speech 
activities.

REAL ESTATc

In Our Lady of th- St-as Parish 
on StatPn Island. Annadalo. — $18.950.

YOU’LL SAVE §500
Prices wili be raised from June 1st.
ONLY 10 HOUSES LEFT FOR SALE: 

HICKORY HILL HOMES
Amboy Rd.. Annadale. S. I. Bay St. up 
to Hylan Blvd.: Hylan Elvd. turn right 
at Barclay, left at Amboy Rd. to the 
Model Homos Telephone FL 6-1699.

CHILD CARE -
BY DAY OR WEEK IN Catholic 
Home on CONVENT AVENUE. 
Manhattan. AGES 1 TO 4. HOT 
MEALS. RESONABLE PRICES.

MO 6-8135

— IN MANHATTAN — 
CHILDREN BOARDED DAYS

Loving Care - Fine Home 
Very Reasonable Prices 

Catholics Welcome 
> MO 3-8673

In WHITESTONE, LL N.Y.
Catholic Lady WILL CARE FOR 
CHILDREN AGES 3 to 5 — 5 days 
a week. Loving care: in private 
home. Reasonable prices. Phone: 

FL 8-6274

East Shores Estates. Lake Hopat- 
cong, New Jersey. Furnished Sum- 
mer Cottages for rent, family com- 
munity, all cunvenient.es. Church on 
property; ūse of 1000 ft. sand beach 
and boat docks. Call Hopatcong 8- 
0493 or see J.E. Benedict on prems.

ELM RĘST HOUSE
E. Durham 2. N.Y. — CEdar 9-6961. 
Modern rooms with running hot & 
cold water. Cool dining rm. Sports. 
swimming, riding, aniusements, mo- 
vies. dancing. Near all churches. $37 
to $42 per week. Adults only in July 
and August. Booklet. No singles in 
July and August. Mrs. Hattie Field

CHILDREN BOARDED

MOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

reLigįous candles OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . . . . . Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY * REAL ĖST ATE -Insurance

HAVEM REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Įh Gaunamos Darbininko 
v administracijoje, 
ll 910 Wflloughby Avenue 
l Brooklyn 21, N. Y.

i i TeL: GLemnoce 5-7281.

i S A U L Ė 
‘kryžiuose 
į LEONARDO
l ANDRIEKAUS, O.F.M., |

religinių patriotinių eilė- | 
i raščių knyga, 208 pst,

-

i iliustruota dail. T.Valiaus, 
j Graži poezija, gražiai iš- 1 
(■ leista, verta įsigyti vi- 
i šiems. Kaina 3.00 doL

G A. R B Ė DIEVUI! 
H Kun. Kaz. Senkaus, senos į 
E ir naujos giesmės su mal- | 
!' domis. Iš'eido Tėvai Sale-
ji ziečiai Italijoje. Visos gies- 

, formato, 350 puslapių. ’ 
IĮ giesmynas tinkąs bažny- į
V mes su gaidomis, mažo j1

•

Vienintelis lietuviškas i
į čioje ir namuose.
h Kaina 3.00 doL

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ

EKSKURSIJA

į Au ries vi lle, N. Y

birželio'June 
3-4 dienomis

St. Catharines

Niagara Falls, Ont^ Canada
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 3 d. tuojau po 
mišių 6:30 vai. Pranciškonų koplyčioje — 680 Bushwick, 
B’klyn. N. Y. • Kelionė ir nakvynė Henry Hubbs Hotel, 
Niagara Falls. N. Y. asmeniui $22.00. • Visi keliautojai 
prašomi paimti dokumentus ar asmens pažymėjimus, kad 
būtų galima aplankyti Kanadą. • Visais kelionės reika
lais prašom kreiptis į Darbininko administratorių — T. 
Petrą Baniūną. telef. GL 5-7281, vakarais GL 5-7068. 
Laiko nedaug — susidomėję kelione rezervuokitės vietas!

THE SIX GABLES 
BARRYVILLE

St. Anthony of Padua par. ūkis gražioje 
Catskill kalnų Sullivan apylinkėj tarp 
Barryville ir Julari. Apie 55 akrus že
mės. pusė pievų, pusė pužų miško; Ide
ali vieta kurortui. Colonialinio stiliaus 
namas su 17 svečių kambarių; šiltas ir 
šsltas vanduo: atnaujinti privatūs kam
bariai. alyvos pečius šildymui kambarių 
ir vandens. Apie 3000 dėslių vištų, dar
žinė ir specialus tvartukai. Prie vieš
kelio: 2 kartu ateina paštas; mokyklos 
autobusas pravažiuoja pro namus; kai
mynystėj bažnyčia ir krautuvės. Su gy
vu ir n-gyvu inventorium parduodama 
ištikus šeimoj mirties nelaimei. Galima 
apžiūrėti bet kada.

H. O. HINCK
Barryville. N. Y. — Tel. Barryville 2474

BURKARD MASPETH
T DON T MEAN TO RUSH YOU BŪT 
WS ONLY HA VE 4 LEFT: Reasonable 
price. Solid Brick 4’į room ranch typ-; 
largę basement. -xtra large garage. In 
Queens 818.990. Gas hot trater. base- 
board heating. 100 amp. electric sej-i ice. 
airconditioned (sleeves only). Ag-nt on 
premises. DA 8-7265: 63rd Street. Bet. 
Flushing Avė. A 59th Avė. — MODEL 
HOUSE OPEN DAILY Irom 12-5 P.M.

In Brooklyn
Registered BABY NURSE CARE 
FOR INFANTS FROM BIRTH TO 
3 YEARS. Private home with 11 
years experience. Plenty of space. 
Catholics welcome. Call UL 8-1553.

CHILO CARE ANY AGE

Brooklyn — Catholics Welcome 
Loving care. Reasonable prices 

Phone anytime:
Dl 6-3976

RĘST HOMES

Catholics Welcome at
SUNKEN M E ADO W 

RĘST HOMES
Beautiful grounds, special diets 

24-hr. supervision. Certified.
516-KI 2-9879

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Je* tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sotaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir areftesntaun patarnavimui,

YIjRFRT1 F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ.

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

WOOOHAVEN 21, N. Y;

;;
196-53 — SSCb Street 

’ Mumiiiimmii

Sav. V. ZKLENIS

S & G MEAT MARKET
J buvusi ■

■

* J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE J
; Home-Made Bologna J
; ANTANAS VAITKUS, vedėjas J
* Papigintomis kainomis priimame užsakymus ]
J VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
> Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Wedding8 and Parties <
349 Grand Street. Brooklvn 11. N. T. — TeL Stacg Ž-432B

L____________________________ _ _____________________________■-----------------------

TeL: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

NAUDOKITBS PROGA!

BROOKLYN t, N. Y.

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezone kainos 
40% nuolaiaos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admlral ir MotoroM 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko
Darbo valandoj: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. Iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
' 1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel EVergreen 2-6440

SaM vestuvinis. Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnial 
pietūs. Pirmos rūžies lls- 
tuvHkas maistas prieina
momis kainomis.

i _

cunvenient.es


BARBI

- š

vasarna- 
aameni*

atostogų

Maine.

Gražiajame MAINE kraite —

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

Geriausiai pailsėsite

Salyje Kennebunkport, 

Pranciškonų vedami 
miai priima pavienius 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugšėjo 1 d.

Daugeljo metų praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 
žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONĄSTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-2011 
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Pavasario pirmoji ekskursija 
į Niagara Fails, Kanadoje, ir 
Auriesville jėzuitų šventovę iš
vyksta. birželio 34. Informaci
jų kelionės reikalais kreiptis
į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y. tel. GL 5-7281, vaka
rais geL GL 5-7068.

Moterę Vienybės susirinki
mas įvyksta gegužės 16, antra
dienį, 8 vai. vak. Arūno namuo-x 
se, 86-04 94 St., Woodhaven 
21, N. Y. Paskaitą “Dainos 
reikšmė lietuvių tautai” skaitys 
E. Čekienė. Kviečiamos visos 
narės ir svečiai.

Liet. Moterę Atstovybės N. 
Y. Klubas gegužės 21 d. 5 vai. 
popiet ruošia Sekminių popietę 
V. Steponio Festivalio restora
ne; Programą praves aktorius 
Vitalis Žukauskas. Laimėji
mams leidžiamas dail. Elenos 
Urbaitytės paveikslas “Kompo
zicija iš Morres’\

Drąsučiui ir Liudai Grigaitei- 
Gudeliams balandžio 29 gimė 
sūnus, kuriam duotas Pauliaus 
vardas.

New Yorko skautai ir skau
tės, prisimindami lietuvius 
skautus kankinius, balandžio 
23 gausiai dalyvavo pamaldose 
ir bendroje komunijoje. Dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė 
dvasios vadas kun. J. Pakalniš-

penkinę rašo, kad Darbinin
kas visus metus butų siuntinė
jamas ligonei E. Augulienei, 
Rosary Hill Home, Hawthome, 
N.Y., be kitko pastebi: “Tikiu, 
kad spausdintas lietuviškas žo
dis jai palengvins ligoje”.

Dabar yra geriausia proga 
užsakyti Darbininką, ypač ligo
niams seneliams papiginta kai
na iki metų galo už 3 doL, vi
siems metams 5doL, o už šiuos 
ir 1962 metus 8 dol. Užsaky
mus siųskite: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. TeL GL 5-7281.

Lietuvię katalikę darbininkę 
klubo narių susirinkimas bus 
pirmadienį, gegužės 15 Angelų 
Karalienės par. salėje, tuojau 
po vakarinių pamaldų.

MIRUSIEJI

Sofija šlikienė, 68 m., mini 
gegužės 5. Palaidota iš šv. Jur
gio bažnyčios šv. Karolio kapi
nėse. Paliko liūdinčią seserį M. 
Kubauskienę, gyv. Macon St., 
Brooklyn, N. Y.

Domininkas Trečiokas iš Mas- 
peth, N. Y., mirė gegužės 8. 
Palaidotas iš V. J. Atsimainy
mo bažnyčios šv. Karolio ka
pinėse. Paliko anūką A. Story 
ir kitas gimines.

Jonas šedrikas, 80 m., iš Mas- 
peth, N. Y-, mirė gegužės 10. 
Palaidotas iš Aušros Vartų par. 
bažnyčios New Yorke šv. Jono 
kapinėse. Paliko žmoną Salomė
ją, 4 dukras ir 2 sūnus.

Visų laidotuvėms patarnavo 
šalinskų laidojimo įstaiga.

mIinios__

:. N. Y. lietuvię skautams remti 
komiteto susirinkimas bus ge
gužės 21, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos mokyklo
je, Brooklyn, N. Y. Jame bus 
pasitarta dėl mūsų skautų veik
los, stovyklavimo, jų rėmimo. 
Be to, bus komiteto rinkimai, 
nes šis susirinkimas yra meti
nis. Naujieji tuntininkai Bru
žinskai padarys svarbų prahe-

PADĖKA

Mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo proga gegužės 6 d. Lie
tuvių Piliečių klubo patalpose 
įvykusios puotos metu, kur bu
vo apie. 350 dalyvių, visiems 
dėkojame už atsilankymą ir 
ypač prel. J. Balkūnui, kuni
gams P. Lekešiui, P. Bulavai 
bei kun. Jonui Buikui už dova
ną. Taip pat dėkojame už do
vanas bei gėles mūsų tėveliui 
Jonui Raževičiui, seserims, švo- 
geriams: H. Brenan, A. Suba- 
čiams, V. Lynam, Grigaliam, J. 
Kabošiams, C. Galiniams, V. 
Paulauskams, J. Rimšai, U. Sa- 
šienei, Drulių šeimai iš Pa., Ja- 
nuškams iš Kanados. Svočiai 
A. Stripeikienei už tortą ir gė
les bei svotui J. Rimšai už gė
rimus. Puotos rengimo komite
tui: A. Grigaliams, V. Lap-
šiams, A. Stripeikams, J. Ka- stovas, S. Daunys, J. Vaičiūnas 
bošiams, C. Galiniams, C/-Kuž- ir J. Vaidelys — Lietuvių Ben- 
niskams, J. Aleknoms, V. Pau- ' druomenės atstovai, ir dr. A. 
lauskams ir J. Savickui bei J. 
Rimšai.

Lietuvybės išlaikymo straips
niai numatomi premijuoti tre
čiam Amerikos lietuvię gydyto
jų suvažiavime New Yorke bir
želio mėn.

1959 rugsėjo 6 antram Ame
rikos lietuvių gydytojų suvažia
vime Clevelande buvo nutarta 
duoti 3 premijas už straipsnius 
lietuvybės išlaikymo temom 
tremty, atspausdintus JAV bei 
Kanados laikraščiuose ir žurna
luose. Pirmai premijai buvo pa
skirta 250 dol., antrai — 150, 
trečiai 100 dol.

Panašių straipsnių autoriai 
privalo ne vėliau š. m. birželio 
10 d. pranešti A. L. Gydytojų 
Sąjungos sekretoriui: Dr. V. 
Tauras, 2652 W. 59 St., Chica- 
go 29, m., savo straipsnių ant
raštes, kada ir kokiam laikraš
ty bei žurnale tai buvo atspaus
dinta.

Straipsnius įvertinti yra su
daryta komisija, kurion įeina: 
B. Babrauskas — Rašytojų 
Draugijos atstovas, A. Gintne- 
ris — Žurnalistų Sąjungos at-

OAIL. ROMAS VIESULAS apžiūri savo “Dainų” leidinį. Nuotr. V. Maže
lio.

8

Dail. R. Viesulas puošia “Kanarėlę'
ŠĮ šeštadienį, gegužės 20, 
v. v. Van Wyck Junior High

School, 85-05 144 St., Jamaico- 
je, įvyksta Kosto Ostrausko 
“Kanarėlės” spektaklis. Reži
suoja Vytautas Valiukas, vai
dina: Laima Vasiliauskaitė, Leo
nas Karmazinas, Vytautas Va
liukas, Kazys Vasiliauskas. De
koracijos dail. Romo Viesulo.

Romui Vieštilui teatras nėra 
svetimas. Jis yra vaidinęs teat
re prieš meno studijas. Tad ne
nuostabu, kad jis gerai jaučia 
sceną ir “Kanarėlei” padarė 
originaliai rir įdomias dekora
cijas. Jų eskizai labai patiko re
žisieriui Vytautui Valiukui, ir

Bostono arkivyakupijo* mo
terų kongresas bus gegužės 15 
Statlerio viešbutyje, šv. Petro 
parapiją atstovaus J. Satkevi- 
Čienė, M. Mickevičienė, Ona 
Evans ir Ona Carroll.

Komę. Joronimos Kačinskas 
pakviestas Melrose simfoninio 
orkestro administracijos dirbti 

-ir kitą sezoną su jų orkestru. 
Gegužės mėn. bus suplanuoti 
nauji koncertai ir jų progra
ma. Taip pat bus numatyti kon
certų solistai.

Pučiamęię instrumontę kvin
tetas, kurį sudaro Boston Sym- 
phony instrumentalistai, užsa
kė komp. Jeronimui Kačinskui 
parašyti jų ansambliui kvinte
tą. šis ansamblis kasmet pla
čiai gastroliuoja^ JAV ir Euro
poje.

Vedė. Balandžio 29 moterys
tės ^sakramentą priėmė Gintas 
Simonaitis ir Reda Lendraityte, 
gegužės 6 — Joseph M. Catal- 
do su Maryte Plevokaite.

Įrekordavo giesmes, švč. Jė
zaus Širdies apaštalavimo drau
gija, kurios veikla apima viso 
pasaulio kraštus, pakvietė šv. 
Petro parapijos chorą įrekor- 
duoti į juostas tris lotyniškus 
ir du angliškus motetus. Juos
tos bus multiplikuotos ir iš- 
siuntinėtos į katalikiškai akci- 
jai prieinamus kraštus. Šv. Pet
ro parapijos choras balandžio 
30 įrekordavo motetus Regina 
Coeli — A. Lotti, A. Sacrum 
Cor Jesu — J. Schweitzer, Ex- 
altabo te, Domine — J. Gau- 
bas, 0 Holy Name ir Oh Mary 
We Hail Thee — W. Card. O’- 
Connel.

Mirusieji. Po gedulingę šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: Juozas Baltušis (balan
džio 20) 82 m. Velionis gyveno 
510 N. Main St., Randolph, 
Mass. Nuliūdime paliko dukterį 
ir brolį. Palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Ieva Astrauskienė (bal. 22) 
68 m. Velionė gyveno 7 Doug- 
las St. Nuliūdime paliko dvi

Pagal šiuos planus dekoraci- seserys.' Palaidota šv. Kalvari
jos gana tiksliai išpildytos. Tuo jos kapinėse, Brockton, Mass.

Antanas Tamošiūnas (bal. 
24) 63 m. Velionis gyveno 64 
Sudan St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko seserį. Palai
dotas Highland kapinėse, Nor- 
wood, Mass.

Stanislova Petrulienė (balan
džio 26) 72 m. Velionė gyveno 
19 Old Harbor St. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palai
dota N. Kalvarijos kapinėse.

— Padariau. Ateikite ir pa
žiūrėkite!

Dekoracijas jis suplanavo ga
na atitrauktas, su ekspresionis
tine nuotaika Yra apgriuvusios 
buveinės idėja, su keliom są
sparom. čia gyvena išstumti 
žmonės. Tą jų nedalią, žmogiš
kos buities konfliktus, išreiš
kia įvairios konstrukcinės for
mos ir ypač krosnis. Spalvos 
— rudai pilkos.

Taip pat padaryti planai vi
siem scenos baldam, net lovų 
apklotam, priderinant juos prie 
bendros nuotaikos. Padarė ir 
kostiumų apybraižas, duodamas

ATOSTOGOS 
prie Atlanto

BERNIUKŲ 

STOVYKLA
vadovaujama Tėvų Parnciškonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau. Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų.

Stovyklos vadovybė užtikrina 
kiekvienam fizinį, dvasinį ir tau
tinį atsigaivinimą. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONĄSTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-2011
ar 207 WO 7-2011

Berniukai iš New Yorko apy
linkės bus vežami iš Brooklyn, 
N.Y. birželio 30 d. mūsų priemo
nėmis. Tik reikia iš anksto pra
nešti, kas nori tuom pasinaudoti.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

jis tuojau ėmėsi organizuoti pagrindines idėjas.

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

- Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

WAGNER THEATER

Brooklyn, N. Y.

Labai gaila, kad jis negalės

ir SMjiBvat* Vokietijos mvSIL apžvalga

FUNEBAL HOME

lr BALSAMUOTOJAS

WEVD - 1330 HL 97,9 mg. FM

ros žagarietės kuopos pirmi- progos pamatyti ir vienuolyno 
ninkė, skaučių vieneto atsto- sienoje iš lauko šiomis dieno-

tininkes raštu sveikimo MAS 
dvasios vadas kun. I. Urbonas, 
SAS centro valdyba ir Pax Ro
maną pirm. dr. V. Vygantas. 
Žodžiu pasveikino MA Barbo-

Po 
su- 
pa-

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

tininkų globėja sesuo M. Be
nedikta.

Svečių buvo iš New Yorko, 
Worcesterio, Brocktono, Bosto
no ir kt Atvykusieji turėjo

Dėkoja visiems

Magdalena h* Pranas

vė, studenčių ateitininkių atsto- mis įtaisytą Šiluvos Dievo Mo
vė, vienuolyno viršininkė Mo- tinos pasirodymo mozaiką, pa
tina Augusta ir AF gen. sekre- gamintą A. Kašubienės (p)

Suteiktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikta ventiliacija

TeL Virpinta 7-4499

dalyvauti spektaklyje. Bet visi 
matysime jo gražų kūrinį — jo 
dekoracijas “Kanarėlei”.

RAOUO PROGRAMA 
ved. Stop. Mlnfous, Boston,

Montvidas bei dr. V. Tauras — 
A. Liet. Gydytojų Sąjungos val
dybos nariai.

A. L. Gydytoj ę Sąjungos
Milai Valdyba

lituanistikos vasarinių kuršę 
Fordhamo universitete šiemet 
nebus. Nesusirado1 reikalingas 
studentų skaičius.

#
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADUO VALANDA 
Direktorius.

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kiL Braddock, 
Peniu.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

FUNEBAL HOME
M. P. BALLAS — Directoriua
ALE. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Itelph J* VdlBtka

WJLB — 1400 kfl., Detroit,
Mich.
ŠeŠtad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkirsy Statlon) 

WOODHAVEN. N. Y.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

PatamavfmM dieną Ir naktį
Nauja modemtaka koplyčia šer
menims <Tk'kal. Aptarnauja Cun- 
brtdge ir Bostono kolonijas le- 
mtaustomia kainomis. Kainos ton 
pačio* ir į kitus miestu*.

įtaikai* laukite: Tel. TR 84494

Stephen Aromiskis 
<AHMAKAUSKAS) 

Grabortas-Balsanniotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

12 vai. dienos
vasario žieduose. Putnamo atei- kapelionas kun. St. Yla ir atei-

TeL EVergreen 7-4335

Spektaklį globoja Lietuvių Mote
rų Atstovybės New Yorko Klubas

“Kanarėlė” ateitininkų šventėje
Ateitininkų metinė šventė 

Putnam, Conn., gražiai atšvęsta 
pereitą sekmadienį, gegužės 7. 
Iškilmingo susirinkimo metu 
Barboros žagarietės kuopos na
rės Jagna štangerbergaitė ir 
Aušra Vasiliauskaitė davė įžo
dį. Studentės įžodį davė Rimgai- 
lė Kucinaitė. Įžodį priėmė Bar
boros Žagarietės kuopos dva
sios vadas kun. dr. A. Paškevi
čius. ženklelius prisegė AF 
gen. sekretorius kun. V. Dabu
šis.

Iškilmingą susirinkimą pradė
jo studenčių ateitininkių drau
govės pirmin. Audra Antanai
tytė jautriais ir prasmingais žo
džiais sujungdama ateitininkų

110 Wyckcff Ave^prie DeKaib Avė. organizacijos gajumą ir nuošir- 
džią Dievo meilę su gyvybės 

uIM^i.IMdieTCe atgimimu ir išsiskleidimu pa- 
Penktadienį, gegužes 19, iki — 
Trečiadienio, gegužės 24, 1961 

Gražios muzikos ir gebos nuotaikos 
. spalvota filmą

“UNTER PALMEN AM 
BLAUEN MEER” 

pagal Ludvig Gangbofer romaną 
Vaidina: BiM Johns, H. Julmke, H. 
Zacharias, J. Rūbini, T. Reno ir kL 

Briedinė filmą:
“Die Perle von Tokiy” 

BIRBCTOR. PMBionlst Mooastery. Box

Dariaus - Girėno 28-jų skridi
mo metinių pagerbimui su
rengti, šaukiamas visų draugi
jų valdybų pasitarimas gegu
žės 24, trečiadienį, 7,30 vai. 
vakare, lietuvių Piliečių klu
bo salėje, 280 Union Avė.,

jiavos Ignatavičianės - Zig- 
mantaitės, iš Voverų kaimo, 
anksčiau gyvenusios Lawrence, 
Mass., ieško brolis. Pati ar apie 
ją žinantieji prašomi atsiliepti: 
Ona Malakauskienė, 234 Broad- 
way, Bayonne, N. J.

Pats R. Viesulas, kaip pa
prastai, kukliai kalba apie savo 
darbus, nesigailėdamas sąmo
jaus. Paklaustas apie “Kanarė
lės’* dekoracijas, irgi atsakė 
kukliai:

torius kun. V. Dabušis. J. Štan- 
gerbergaitė ir R. Kucinaitė pa
dėkojo už sveikinimus. Sugie
doti ateitininkų ir Lietuvos him
nai. Prof. V. Brazaitis skai
tė paskaitą — egzistencinė min
tis “Kanarėlės” vaidinime, 
to bendrabučio mergaitės 
vaidino K. Ostrausko trijų 
veikslų dramą “Kanarėlę”.

Po programos šeimininkės 
pavaišino svečius skoningai pa
ruoštais užkandžiais. Šventei 
svečių ir .jaunimo šokiams pri
sirinko apie 100.

Putnamo ateitininkių šventės 
kasmet paruošiamos labai rū
pestingai ir nuotaikingai bei 
sklandžiai pravedamos. Daug 
dėmesio ateitininkių organiza
cinei veiklai skiria vienuolyno

"Kario" naujas numeris

Jau išėjo iš spaudos ir iš
siuntinėtas prenumeratoriams 
naujas gegužės mėn. “Kario” 
5 (1372) nr. Jo turinyje įdėti 
šie rašiniai: B. Augino — Lietu
viško židinio vaidilutė, O. Ur
bono — Didžiojo šiaurės karo 
frontas Lietuvoje, J. Baublio
— Geležinkelių būrys Vilniaus 
kryptimi, V. Sirvydo — Seno
vės Lietuva, F. Kiršos — šven
tieji akmenys (eil.), A. Berno
to — šautuvas, V. Mantvydo
— Lietuvos valstybės sienos, 
B. Goldwaterio — Užsienio po
litika, kokia feikalinga Ameri
kai, V. Putvio — Žmogus ga
liūnas, K. — Pasilikusiai mo
tinai, A. Mirono — Jaunos 
sielos karys — rašytojas, K. 
Kepalo vert. *— Iš lenkų karo 
ataš. pik. L.Mitkievičiaus Kau
no atsiminimų 1938 ir 1939 me
tais. Be to, karinės žinios, mi
rusieji kariai ir kt.

pasirūpino spektaklio adminis
tratorius Zenonas Jurys. Medžio 
darbus padėjo atlikti Romas 
Vilkas ir Aleksandras Gecevi- 
čius. Dažymo darbus atliko vie
nas amerikietis. Gegužės 6 
New Yorke lankėsi pats dail. 
Romas Viesulas ir pasidžiaugė 
dekoracijų išpildymu. Jam be
reikėjo tik kur ne kur pridėti 
vieną kitą' brūkšnį.

Romas Viesulas profesoriau
ja Philadelphijoje, dėstydamas 
meną, šį pavakarį jį pakėlė į 
profesoriaus asistentus, šiam 
savaitgaliui jis yra kviečiamas 
su paskaita į Michigan valsty
binį universitetą, kuris yra An- 
narbor, prie Detroito. Meno— 
architektūros skyriuje rengia
ma paskaita, diskusijos ir pa
roda. Pakviestas po vieną ofor
to, graviūros ir litografijos spe
cialistų. Dail. R. Viesulas aiš
kins litografiją ir kalbės apie 
dabartinę Europos grafiką.

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADUO VALANDA 
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL — 1430 klL Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

#
LAISVES VARPAS 

ved. P. ViMSnb
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WKOX, Framingham, Mass.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

V. VALIUKAS

K. VASILIAUSKAS ir

Rež. pad. V. STROLIA

Admin. Z. JURYS

L. VASILIAUSKAITE

L. KARMAZINAS

TIK VIENĄ KARTĄ NEW YORKE!
K. OSTRAUSKO 3 PAV. DRAMAKANARĖLĖ

Rež. V. VALIŪKAS — Dail. R. VIESULAS

ITD9 VAN JUNIOR HIGH SCHOOL
IV U K i 85-05 144 STREET, JAMAICA, L. I. N. Y.

VAŽIUOTI:
BMT—Jamalca Unija iki Queens Blvd. stoties arba 
IND linija K ar F traukinta iki Sutphin Blvd. stot.

Įėjimas su pakvietimais, ku-

rie gaunami pas admin. Z. 

Jurį — TeL MI 7-1541; pas 

platintojus ir vaidinimo die

ną prie įėjimo.


