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Vienos susitikimas turi tiktai užkirsti kelią katastrofai
Išaiškėjo: Kennedy ir Chruš

čiovas susitiks Vienoje birželio 
3-4.

Kennedy pasirūpino, kad su
sitikimas nebūtų pervertintas 
iš anksto. Kennedy ir Chruš
čiovo bendru sutarimu paskelb
tas to paties turinio praneši
mas, kad susitikimas neturi 
tikslo derėtis nei susitarti tarp
tautiniais klausimais, kurie 
liestų daugelio kitų valstybių 
interesus. Susitikimas bus pir
mas asmeninis kontaktas, ku
ris išaiškintų pažiūras, liečian
čias abiejų kraštų santykius.

Pakartotiniais pareiškimais 
norima sudaryti Įspūdi, kad pre

AMERIKA ŽENEVOJE
Ženevoje 14 konferencijoje 

komunistinės valstybės nori te
rorizuoti Ameriką pažeminimu 
— rodydami, kad Amerika tu
ri nusileisti nuo savo reikalavi
mų. Amerika reikalavo, kad 
prieš konferenciją būtų Laose 
paliaubos; kitaip ji nedalyvau
sianti. Pradėjus konferenciją, 
išaiškėjo, kad komunistai tų 
paliaubų nesilaiko. Amerika nu
rodė faktus, kad paliaubos jau 
buvo 33 kartus sulaužytos. 0 
Sovietų lėktuvai tiktai gegužės 
18 įskrido, su pagalba komu
nistam 18 kartų. Valstybės se
kretorius Rusk gegužės 20 iš 
Ženevos išvyko, tačiau iš kon
ferencijos visai nepasitraukė: 
savo vietoj paliko Harrimaną.

Gegužės 19 Amerikos dele
gacija aštriai atrėmė komunis
tų kaltinimus Amerikai ir pa
skelbė. kad komunistų siūly- 
lomas "neutralus, taikingas, 
sujungtas Laos "reiškia Laos 
komunistų iš šalies kontrolėje.

KAS LAIMĖJO AR PRALAIMĖJO?
Kongo lyderiai posėdžiavo 

Coųuilhatville jau 4 savaites. 
Sutarė Kongo valstybę vadinti 
Kongo federacinė respublika, 
kurioje būtų 20 valstybių. Ta
čiau liko neaišku, kas bus su 
Katanga, rytine provincija ir 
Kivu. O šios dalys sudaro vi
so Kongo du penktadalius plo
to. Be to, Katanga yra turtin
giausia dalis; ji viena duoda 
40 procentų visų valstybės pa
jamų. Nors jos prez. Tshombę 
prezidentas Kasavubu laiko su
imtą. nors JT kariuomenės ge
riausią visame Konge Katan- 
gos kariuomenę nuginklavo, ta
čiau vidaus reikalų ministeris. 
kuris dabar valdo vietoj Tshom- 
bės. pareiškė, kad Katanga tar
sis tik tada, kai bus paleistas 
Tshombe ir kiti jo ministeriai 
bei patarėjai.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS 
PRAEITY

Pirma buvo Ženevoje 1955. 
Pagimdė ‘‘Ženevos dvasią". 
Anot N. Y. Times, ta dvasia 
padėjo užliūliuoti Vakarus, o 
Maskva tuo metu įsibrovė i vi
durinius rytus.

Antra buvo 1959 Amerikoje. 
Pagimdė ‘‘Dovydo stovyklos 
dvasią”. Ši dvasia užmaskavo 
pagrindinį nesutarimą dėl Ber
lyno.

Trečia buvo Paryžiuje. Ne
buvo jokios “dvasios”, tik čia 
buvo susprogdintos ankstesnės 
“dvasids”; o to sprogdinimo 
tikslas buvo suskaldyti sąjun
gininkus.

Kokia dabai* bus “Vienos 
dvasia”?

Chruščiovas dabar esąs kaip Hitleris prieš ketvirto dešimtmečio pabaigą

zidentas Kennedy nori "Įspė
ti" Chruščiovą dėl jo galimo 
klaidingo įsitikinimo, jog Va
karai negins laisvojo pasaulio; 
nori "įtikinti jį siekti sugyve- 
simo su laisvom tautom, kurios 
nori išlaikyti taika ir laisve-’ 
(NYT).

Konferencijos faktas nuste
bino. ir tik dabar daugiau ke
liami
ARGUMENTAI UŽ IR PRIEŠ:

N. Y. Times pateisina konfe
renciją įtikinamiausiai: ji rei
kalinga "patenkinti pasaulio

"Toki taikingų ir sujungtų vals
tybių pavyzdžiai yra Mongoli
ja, Tibetas, Baltijos valstybės 
ir kt. rytų Europoje".

ŽENEVOJE: Gromyko ir Rusk.

Rytinės provincijos valdyto
jo Gizengos nepasisekė Kasavu
bu privilioti į konferenciją ir 
apgauti, kaip buvo apgautas 
Tshombe. Nepasisekė Gizengos 
nei patraukti jo didžiausio prie
šininko Tshombės suėmimu. Re
miamas Sovietų ir kitų komu
nistų, Gizenga nepripažįsta ly
derių konferencijos nutarimų ir 
paskelbė, kad Kasavubu netu
rįs teisės šaukti parlamento; 
kad jį sušauksiąs jis. Gizenga.

Lieka stebėti, ar nebus ap
gautas ir pats Kasavubu. nes 
kol ėjo lyderių konferencija, 
ten JT gen. sekr. Hammars- 
kjoldui atstovavo kitas asmuo, 
ne indas Dayal. Dabar jau pa
skelbta. kad po konferencijos 
atvyks vėl Dayal. prieš kurį 
Kasavubu labiausiai buvo pro
testavęs.

CHRUŠČIOVAS PAŽADĖJO 
EITI MALENKOVO KELIAIS

Chruščiovas gegužės 20 pa
skelbė. kad pramonė bus nu
kreipta gyventojų reikmenim 
gaminti. Sunkioji pramonė jau 
pakankamai apginklavo Sovie
tus ir padarė juos saugius. Pir
mumas dabar lengvajai pramo
nei.

Komentatoriai kreipia dėme
sį, kad Chruščiovas ėmėsi tos 
politikos, kurią siūlė Malenko- 
vas prieš 8 metus. Tada prieš 
jį sukilo Chruščiovas, ir 1955 
Malenkovas buvo išmestas iš 
ministejių pirmininkų.

Gyvenimo standartas Sovie
tuose dabartiniu metu esąs 
trečdalis amerikinio. Truputį 
geresnis nei amerikiečio 1890 

opinijai, kad JV nėra nelanks
čios ir nevengia pastangų at
leisti tarptautinei Įtampai".

Kitos pusės argumentai:
Būtų naivu galvoti, kad 

Chruščiovas ar Kennedy suži
nos tik susitikę apie viena ki
to planus daugiau, nei jie da
bar žino. O pareikšti “įspėji
mą" — tam yra diplomatiniai 
kanalai, kuriais Kennedy vy
riausybė žadėjo labiausiai rem
tis. Konferencijai laikas pato
gus Chruščiovui ir nepatogus 
Amerikai, nes šiuo metu Ame
rika yra ištikta įvairių nepasi
sekimų. O prezidentas buvo 
anksčiau įspėjęs: jei Chruščio
vas įsitikins, kad jėgos persva
ra kalba jo naudai, niekas ne
sulaikys jo nuo vaisingų de
rybų suardymo.
KOKI BUS REZULTATAI:

Spėjama, kad po viso pasikal-

KENNEDY IR
Prezidentas Kennedy ėmėsi 

iniciatyvos konferencijai su 
Chruščiovu jau vasario mėn. 
Tai buvo aptarta su Amerikos 
atstovu Thompsonu. Preziden
tas ėmėsi iniciatyvos šiuo mo
mentu. nes labiausiai susirūpi
nęs: pašalinti nesutarimo kliū
tis derybose dėl atominių ban
dymų sustabdymo; išsiaiškinti, 
kurias sąlygas Chruščiovas sta
to Laoso neutralumui; išsiaiš
kinti dėl Berlyno, kurį paskuti
niu metu Maskva grasina labiau 
šiai spausti.

Jei prezidento iniciatyva 
tuos klausimus išvestų iš akli- 
gatvio. būtų laikoma laimėjimu.

Chruščiovas susitikimui turi 
palankesnę atmosferą nei Ken
nedy. J. Alsop (NYKT) tą at
mosferą palygina su Hitlerio 
nuotaikom prieš ketvirtojo de
šimtmečio galą. Amerikos pres-

Moterys—-geros valios ambasadoriai

KANADOJE: Mrs. Kennedy ir 
Mrs. Vanier, gubernatoriaus žmo- 
”a.

PASLAPTINGA
GENEROLŲ MIRTIS

Maskva gegužės 18 pranešė, 
kad eidami pareigas žuvo avia
cijos katastrofoje 4 generolai 
ir vienas pulkininkas. Kokiu 
būdu — neskelbė Vėliau bu
vo pranešta, kad žuvo su keli- 
kopteriu

bėjimo gali būti sutarta forma
li keturių viršūnių konferenci
ja'. Spėjama taip pat, kad gali 
būti nustumtas toliau Berlyno

Iš keliones po Aziją jau grįžo
Viceprezidentas Johnsonas 

gegužės 20 baigė savo kelionę 
po Azijos valstybes, kur jis 
turėjo sustiprinti pasitikėjimą 
Amerika kovoje prieš komuniz
mo invaziją. ' Aplankė Pietų 
Vietnamą, Filipinus. Formozą, 
Indiją. Pakistaną. Visur paža
dėjo Amerikos pagalbos prieš 
“subversiją; infiltraciją ir te
rorą”. Paskutinį aplankė Pakis
taną. kuris yra gavęs karinės 
pagalbos daugiau kaip 1 mili
jardą. Jam pažadėta ūkinės pa
galbos 1.5 milijardo.

CHRUŠČIOVAS
tižo pralaimėjimas Kuboje. Lao
se. Korėjoje išaugino Chruščio
vo aroganciją. Jis regi, kad 
Amerika, pasižadėjusi ginti La
osą, turi jį jau nurašyti. Chruš
čiovas galįs lengvai save įtikin
ti. kad ir Berlynas nebus gi
namas. Dėl to Chruščiovas ir 
skelbė, kad iaro nebus. Karas 
nebus rekalingas. Be karo ko
munizmas triumfuosiąs pasauly. 
Chruščiovas galįs būti Įsitiki
nęs, kad antroji pusė pąsaulio 
neturi nei priemonių nei va
lios pasipriešinti. Dėl to Chruš
čiovo arogancija galinti ji su
gundyti ir imtis grasinimo di
desniu karu didinant savo rei
kalavimus.

Sulzberger (NYT) mini, 
kad tarp tų Chruščiovo reika
lavimų gali būti ne tik Berly
nas, net ir Turkija bei Persi
ja.

FORMOZOJE: Mrs. Johnson ir 

Mrs. Chiang Kaishek.

KOVA TARP DE GAULLE ir 
UNIJŲ

Paryžiuje unijos numatė bir
želio 8 susisiekimo priemonių 
streiką, jei nebus pakeltas at
lyginimas. Vyriausybė nutarė 
paskelbti mobilizaciją darbinin
kam ir tokiu būdu nepaleisti 
iš darbovietės. 

klausimas ir sušvelnintas Lao
so sprendimas, jei Maskva ma
tys kitos rūšies jai priimti
nų nuolaidų.

FORMOZOJE. Viceprezidentas Johnson užtikrino prezi
dentą Chiang Kaisheka. kad Amerika kom. Kinijos ne
pripažins.

Renka pinigus vergam išpirkti
Kuboje vergija panaikinta 

1886. taigi prieš 75 metus. Tais 
sukakties metais Castro pasi
skelbė. kad parduoda 1.200 be
laisvių sukilėliu už 500 trakto
rių — buldozerių. Į jo pasiū
lymą gegužės 20 atsiliepė Ame
rikoje Reuther. Milton Eisen- 
hovver ir Mrs. Roosevelt. pasi
skelbdami. kad organizuoja fon
dą tiem Castro vergam nupirk
ti. Buldozeriai atsieis apie 3 
mil. dol. Taigi už vieną vergą 
2.500 dol. Amerikoje akcija 
šiam fondui organizuoti rado 
gyvo atgarsio.

Lotynų Amerikos studentai 
prieš Castro ir prieš visus 
Panamoje buvo studentų kon-

PIETU KORĖJA IŠSILAIKĖ 
TEISĖTOJE VAGOJE

Pietų Korėjos naujos vyriau
sybės prieky atsistojo pats 
perversmo vykdytojas gen. 
Chang Do Young. Kiti 14 mi- 
nisterių yra karininkai. Buvęs 
ministeris pirminink. formaliai 
atsistatydino. Prezidentas buvo 
taip pat atsistatydinęs, tačiau 
kariuomenės spaudžiamas atsi
statydinimo raštą atsiėmė. Nau
ja vriausybė pasisakė kovo
sianti griežtai prieš korupcija 
ir prieš komunizmą Vadinamų 
kairiųjų, tikriau prokomunistų. 
laikraštininkų ir kitokių veikė
ju esą suimta apie 1.090.

— Vokietija ir Persija pa
reiškė pasitikėjimą, kad pasi
kalbėjime su Chruščiovu pre
zidentas Kennedy tinkamai 
gins jų reikalus

— Lietuvoje valdžia iš tėvų 
atėmė du vaikus, kuriuos tė
vai norėję auklėti kaip adven
tistus.

Washingtonas buvo likęs be 
vyriausios valdžios — prezi
dentas buvo Kanadoje, vicepre
zidentas Azijoje, valstybės se
kretorius Ženevoje. Spaudoje 
tuo metu pradėjo kalbėti, kad 
VVashingtonas liks ir be poli
tikos. Spauda, kuri lig šiol la
bai palankiai vertino preziden
tą. pradėjo atsargiai, bet atvi- 
rai ir kritikuoti.

Būdingas tuo yra James Res- 
ton (NYT); jis priminė, kad 
prezidentas tautą prašęs para
mos. Bet ką tauta turi parem
ti. net ir įsakmiai klausiamas, 
atsakė maža ką pasakančiais 
žodžiais. Ar jis prašė paramos

gresas. Dalyvavo Meksikos, 
Hondūro, Costa Ricos. EI Sal
vadoro. Panamos. Nicaraguos ir 
Guatemalos studentai. Gegužės 
20 jie pasmerkė Castro varto
jamas priemones; pasmerkė So
vietų Sąjungą, kad Kubos re
voliuciją nori išnaudoti komu
nizmo ekspansijai į kitas lo
tynų Amerikos valstybes; pa
smerkė ir Jungtines Valstybes, 
kad suvaržė prekybą su Kuba 
ir Įsikišo i Kubos sukilimą. 
Prieš Castro pasisakė visi, iš
skyrus Nicaraguos atstovus, o 
Guatemalos susilaikė.

RASINĖS RIAUŠĖS

Montgomery, Ala., gegužės 
20 Ku Klux Klanas suorganiza
vo užpuolimą autobuso, kuria
me važiavo juodieji ir baltie
ji. demonstruodami rasių vie
nybe. Sužeistų 20. Federalinė 
vyriausybė pasiuntė kariuome
nės su ašarinėm bobom. Riau
šės gegužės 21 kartojosi. Pa
skelbti karo padėties įstatymai 
visoje valstybėje.

KU KLUX KLANO lyderis Ro- 
bert Shelton atsakingas už nau 
les.

blokuoti komunistų veržimuisi 
iš ribų Laose, kitose Azijos da
lyse, Persijoje? Ar atsisakyti 
nuo praeities įsipareigojimų 
ginti, kas neapginama — nie
kas to nežino. Esą viceprezi
dentas dosniai dalina pažadus 
Azijoje, tačiau jo bendradar
biai tikina, kad nėra nuspręs
tas pagrindinis klausimas — 
ginti»ar neginti jų sienas nuo 
komunizmo. Vyriausybės esan
ti klaida, kad ji pirmiau kal
ba, o tik paskiau apsisprendžia; 
kad pažada daugiau, nei gali 
ištesėti; kad ji neturi darbų 
svarbumo eilės.

Šitas netikrumas, neapsi
sprendimas vyriausybės viršū
nėse davęs netikrumą ir spau
dai. Spauda davinėja vyriausy
bei patarimus daryti tą ir ki
tą. Henry Luce giria interven
ciją. W. Lippmann ragina at
sisakyti nuo praeities Įsiparei
gojimų. nuo to. kas neatlaiko
ma. Ir tie. kurie mano, kad ne
išmintinga viską ir visur ginti, 
susilaukia izoliacionistų, paci
fistų, appeasemento šalininkų 
vardo. Kita pusė, kurie nori 
viską atlaikyti, pasmerkiami 
kaip karo kurstytojai. Vieni ir 
kiti sutinka, kad taip negali 
tęstis. Per porą savaičių pre
zidentas turės apsispręsti.

★

Prezidento padėtis neleng
va ir dėl to, kad nevienodo ap
sisprendimo iš jo laukia.

Tie, kurie norėtų iš prezi
dento greitesnės koegzistenci
jos su komunizmu ir kalba apie 
prezidento neapsisprendimą, 
turi galvoje, kad jis per lėtai 
eina koegzistencijos link —- 
reiktų didesnio tempo. Tie. 
kurie norėtų iš prezidento pasi
priešinimo komunizmui ir kal
ba apie jo neapsisprendimą, 
turi galvoje per greitas nuolai
das nuo prezidento užsiangaža
vimų — pvz. Laose. Ženevo
je. o The Tablet aliarmavo ir 
kitas prezidento nuolaidas ko
munistam, nieko negaunant už 
jas: sovietinės propagandos 
laisvas gabenimas i Ameriką, 
apmokant pašto išlaidas Ame
rikos mokesčių mokėtojų pini
gais; padidinti pinigus komu
nistinei Jugoslavijos vyriausy
bei. Lenkijos, kuri deklaraci
joje pripažino Jungtines Vals
tybes “viso pasaulio tautų prie
šu”; dabar dar nori duoti Če
koslovakijai. kuri padėjo su
stiprėti Kuboje Castro ir ren
gia komunizmo specialistus Kon 
gui ir kitom .Afrikos dalim .. .

Įtampa tarp dvejopos Ame
rikos auga, prieš tariant pre
zidentui apsisprendimo žodi. 
Bet laiko ir jis turi nedaug, 
nes jau reikės ji tarti susiti
kus su de Gaulle ir su Chruš
čiovu.

IŠ DERYBŲ NIEKO NEIŠEINA
John J. McCloy. prezidento 

patarėjas nusiginklavimo rei
kalam. pareiškė esąs pesimis
tas dėl derybų Ženevoje ato
miniu bandymų sustabdymo 
klausimu. Prezidento pageida
vimu. šia savaitę vyksta dar 
specialiai Kongreso komisija 
susipažinti su derybų eiga vie
toje.

— Kongo vyriausybė gegu
žės 20 pagrasino nutrauksian
ti susitarimą su J. Tautom, jei 
Dayal bus grąžintas

— Formozos lėktuvas gegu
žės 9 prasiveržė i komunisti
nės Kinijos sostinę per 1020 
myliu ir numetė maisto pake
tus

— Brazilija ir Argentina pa
sisakė prieš bet kokias sank
cijas. taikomas ('astrui

— Kardinolas Spellmanas 
( astro vergų fondui paskyrė 
5.000 dol



GEORGIJ M. MALENKOVAS

SPAUDA

i

RYGOS miesto katedra.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

r

KAI RITERIS nutileldtia po vandeniu.

AR PINIGAIS JAUNIMO 
NUSIKALTIMUS IŠNAIKINS

.buvo 
scena 
Toje 
buvo

vėl 
ne- 

vie- 
sto-

ginkluotos Maskvos jėgos.
(Kitame nr. Molinas dar pa

sakos. kaip deportacijų vykdy
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DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

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

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

TeL: AL 4-8319

jinimo. Kodėl? Nes mės ėmė
me tikėti, kad vienais pinigais 
galima pastatyti laisvės tvirto-

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

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

(wbolesale) kainomis.

K & K FABR1CS

WEISS & KATZ, INC
. 187 ORCHAKD ST . N. Y . C. GB 7-1130

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais «

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8.30 vai. iki 4 , vai. popiet.

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

Krautuvė: 75 East 7th Street e Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis i bet kurią « 
SSSR dalį. 4
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apie 1961 moty įvykius nu- 
simenyii, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. ].
Telefonas: ELizabeth 4-1711
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DARBININKAS

Kim vagonų? Ar netirite pakankamai šautuvų?
vas įsakė atvykti Molinai ir ki-

veik visi turėjo praktikos kaip 
operacinių grupių viršininkai. 
Visi jie buvo pakviesti konfe
rencijos partijos centro komite
to rūmuose.
Buvo ten nustatyta iki smulk

menų, ką turi atlikti grupės, 
kurios visos buvo Serovo vado
vybėje. Suiminėjimai turėjo bū
ti vykdomi pagal šimtus kar
tų Sovietų Sąjungoje išmėgin- 

> tus metodus. “Liaudies priešus" 
• išvežus, eilė buvo intelektua

lam, paskui “buržuazijos” kla
sei, įvairių religijų nariam, na- 
.riam .net organizacijų, kurios 
tesirūpino šalpa. Viršūnėje sto
vėjo Malenkovas — planavo, 
vykdymu kontroliavo.

Serovas 1940 vasarą savo bu-j 
veinę perkėlė į Rygą. Priemies- 

' ty tam reikalui užėmė ištaigin
gą vilą ir joje įsikūrė su ke
liais karininkais. Tarp j u buvo 
ir Molinas. Iš ten ėjo planai, 
pasiruošimas pirmosiom depor
tacijom iš Baltijos kraštu.

1940 rugpiūčio pabaigoje Se
rovas gavo žinią, kad atvyks
ta Malenkovas. Serovas buvo 
sujaudintas, žinojo, kad Malen
kovas nėra patenkintas ligšio
liniais suėmimais. Malenkovas 
atskrido lėktuvu į Rygos aero
dromą. kur jo sutikti buvo nu
vykęs Serovas. Automobiliu 
Malenkovas atvyko i vilą pik
tas, įtūžęs. Brito iš automobi
lio gana lengvai savo beformį 
poros centnerių svorio kūną. 
Keikėsi Serovui visais kazokiš
kais keiksmais. Įėjęs į vilą, nu
traukė ant žemės langų užuo
laidas, sudaužė vazas, kurios 
dar buvo likę ant stalų. Per 
pusvalandį apilso ir aprimo, 
Serovo vis raminamas ir už
tikrinamas. kad jisai jam esąs 
ištikimas. Tada įsakė sušaukti 
konferenciją. Visų operaciniu 
grupių viršininkus ir jų pava
duotojus. Konferencija paskir
ta lygiai vidurnakčio metu. Li
gi to laiko Malenkovas atgavo 
pusiausvyrą.

Vidurnakti visi viršininkai 
jau buvo atvykę: dalyvavo ir 
keli civiliai. Tarp jų buvo ir 
Latvijos kompartijos sekreto
rius bei keli kolaborantai. Įžen
gė Malenkovas ir valdydama
sis. bet aistringai reiškė pasi
piktinimą, kad kai kurių ope
racinių grupių veikla nebuvusi 
patenkinama. Jei valymas ne
bus tikslesnis — grasino Ma
lenkovas — teksią valyti ope
racines grupes.

Serovas teisinosi, kad susi
dūrė su kliūtim, kurios nebuvo

twke a year

Owners of Senes H Bonds 
receive an interest check 
every months for 10 
years. This way they enjoy 
rurrent income on their in- 
vestment.
Series H Bonds are pur- 
chased at face value begin- 
ning with $500 denomina- 
tions. They nuw eam 
interest hold to maturity. 
Your money can't bė lošt 
hecause Bonds are replaced, 
free. if lošt or destroyed.
Every H Bond is a share in 
a stronger America. Why 
not get on Uncle Sam*s 
mailmg list now?

Ų.S. SAVUfGS BOTOS

YOUR NAME

numatytosr “Trūksta net vago
nų suimtiesiem 
jo Serovas.

"Ar gal jūs
karnai p^ako 
dyti?".

išvežti”. kalbė-

neturite užten- 
žmonėm nutil- 

sušuko Malenkovas. 
"Kam jum reikia vagonų? Ar 
jūs neturite pakankamai šau
tuvų?".
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IVAN SEROVAS

Momentui stojos" tylu. Net 
žmonėm, kurie buvo parinkti 
iš tardytojų, saugumo karinin
kų. specialiem uždaviniam ap
mokytų. darėsi nejauku, kada atsi-
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AR VIENAIS PLNGAIS GALIMA 
PASTATYTI LAISVES TVIRTOVES?
Prezidentas Kennedy nori 7 

milijardų 5 metam užsienio pa
galbai. Kongrese auga nepasi
tenkinimas tos pagalbos suvar
tojimu. Daugumos lyderis Mans- 
field. tris kartus buvęs Laose, 
apie Laosui duotą pagalbą (300 
mil.) kalbėjo: “Buvo eikvoji
mas. buvo grobimas, buvo ko
rupcija". Respublikonas šen. 
Norri Cotton rašė: "Mūšy už
sieninės pagalbos programa ne
mirs, bet ji reikalinga panau-

PAVEIKSLŲ VAGYS

Garsiųjų dailininkų paveiks
lai yra didelis turtas. Vagys 
mielai juos griebia. Praeitų me
tų balandyje tokie paveikslų 
vagys prancūzų Rivieroje įsi
kraustė į vieną restoraną ir 
pavogė dvidešimt paveikslų, jų 
tarpe — Picasso “Auksinį ba
landį”. Policija sekė pėdsakus, 
bet vagių vis nepagavo.

Pagaliau patys vagišiai susi
ginčijo dėl savo grobio ir nu
žudė savo vadą. Taip šiais me
tais Marseille policija gavo iš 
vieno kunigo laišką ir trauki
niu siuntini. Atidarius tą siun
tinį. rado visus pavogtus pa
veikslus. Niekas nebeklausė, 
kaip paveikslai atsidūrė pas ku
nigą. kuris persiuntė polici
jai. Savininkas, atgavęs savo 
turtą, vėl papuošė restoraną ir 
visiem svečiam iškėlė vaišes.
Gi Picasso “Auksinį balandį" 
paskolino Tokyo vieno dien
raščio redakcijai, kuri nori pa
veikslą pristatyti savo skaity
tojams.

Serovas ir Lietuvos okupacija (3)
MERCURY Paneli Trading Co. 

943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SISIEN® 

Phone: ELizabeth 4-7608

galingiausias po Stalino Sovie
tų Sąjungos žmogus taip atvi
rai pareikalavo vykdyti masi
nes žudynes.

Tylos rodės buvo paveiktas 
ir Malenkovas. Vaikščiodamas 
apie stalą, lyg teisindamasis, 
ėmė aiškinti politinę padėtį. 
Esą padėtis taip įsitempus, kad 
negalima reikalo atidėlioti nė 
ketvirčiui valandos. Politinė pa
dėtis nežadanti ramybės. Gali
ma laukti konfliktų tik pagilė- 
jant. Nesą laiko ...

Paskui jis sviedė sulankstytą 
popietį ant stalo, tardamas: 
"Aš įsakau ..

Truko’ apie dešimt minučių, 
iki jis išdėjo savo įsakymus ir. 
instrukcijas, kurios buvo sura
šytos aname sulankstytame po- 
pieryje.

Kai jis baigė, vėl stojos ty
la. Ji rodės truko dar ir tada, 
kai Malenkovas jau 
aerodrome. Viloje \ 
daug kuo pasikeitė, 
toje prie stalo, kur
vėjęs Malenkovas. dabar

Kovai su jaunimo nusikalti
mais vyriausybė numatė šiem 
metam 10 mil. Sudarytas komi
tetas, kurio priekyje yra Ro- 
bert Kennedy. Kiek kova su 
paauglių nusikaltimais yra ak
tuali. rodo Los Angeles skai
čiai. Ten policija apskaitė, kad 
ne mažiau kaip 20.000 paaug
lių yra susimetę į 330 gaujų 
Los Angeles apskrity pernai 
buvo suimti 12,694 paaugliai.

Prezidento populiarumas di-

Pagal Gallupo instituto davi
nius. pernai prieš lėktuvo U-2 
istoriją prezidentą Eisenhowe- 
rį rėmė 62 procentai, po isto
rijos su lėktuvu ir po Chruš
čiovo išsikoliojimo Paryžiuje Ei- 
senhowerį rėmė 68 procentai 
amerikiečių.

šiemet prieš Kubos sukilimą 
' prezidento Kennedy

pritarė 78 proc.- Po
politikai 
sukilimo

83.

,stojo Serovas. Aplink jį atski
rų grupių specialistai, techni
kai. Serovas antru tartu paskai
tė Malenkovo direktyvas ir aiš
kino smulkmenas. Aprūpinęs 
įsakymais, išleido visus į jau 
bundantį Rygos miestą.

Kad Malenkovo direktyvos 
reiškė Baltijos valstybių gyven
tojam terorą ir pasibaisėjimą, 
Serovui mažai rūpėjo kaip ir 
Malenkovui. Tuo jis buvo pa
našus į savo viršininką, prieš 
kurį drebėdavo tiek pat, kiek 
kitus versdavo drebėti prieš sa
ve.

Serovas ir Malenkovas buvo 
"aparatai", kurie veikė tobu-

žino ir be sovietinio pareigū
no liudijimo. Jo liudijimas mum 
įdomus ir svarbus tuo, kad pa
rodo, kaip visa apgaulė buvo 

tai. tiksliai', sutruk sujota Maskvoje ir vykdoma

dymo tos kliūties, kuria vadi
nasi širdis, sąžinė.

Ką pergyveno Baltijos kraš
tų gyventojai. Molinas to ne
pasakoja. Tačiau skaitytojas tai

Gaires lietuvio studento kely į ateitį
Studentę Gairėse Nr. 4 buvo 

parodyta, kaip lietuviai studen
tai, bent jų aktyvioji dalis, žiū
ri į lietuvišką veikimą, į lietu
višką knygą, partiją. į ameri
kinę partija ir tt. Tų aktyvių
jų studentų lyderiai rūpinasi 
nutiesti gaires ir tolimesnei lie
tuvio studento veiklai — tiek 
individualinei, tiek ir pačios 
sąjungos veiklai.

Norint tas gaires pažinti, dė
mesio vertas Audriaus Pykalo 
straipsnis “Politinis sąmoningu
mas". Autorius mato, kad “per 
visą istoriją studentų akademi
kų jėga krito {valdovai, krito 
valstybės, keitėsi gyvenimo for
mos. Tai istorinė misija ir tra
dicija". Jos vykdymo pavyz
džiais nurodė Vengrijos, Korė
jos, Japonijos įvykius. Iš kitos 
pu^ės betgi mato, kad JAV 
studentija esanti “lyg mieguis
tas begemotas" — nedalyvau
janti visuomeniniame politinia
me veikime. Lietuviai studentai 
augę amerikiniu pavyzdžiu. Lai
ko tai apgailėtina žyme, nes 
“mūsų išeivija praranda dar 
vieną gyvybės ženklą — poli
tiškai sąmoningą ų* veiksmingą 
studentiją”.

Autoriaus sugestijos neabejo
tinai už tai. kad lietuviai stu
dentai reikštųsi visuomeninėje 
— politinėje veikloje.

Kitas balsas, kuris rodo gai
res jau ne atskiram individui, 
bet visai studentų sąjungai, yra 
Adomo Mickevičiaus “Studentų 
Sąjungai pradedant dešimtuo
sius metus".. Po visos padėties 
įvertinimo jis siūlo šiom gai
rėm kreipti sąjungos veikimą:

— “daug išsamiau ir atidžiau 
pabrėžti ideologinę vakaru pa
saulio kovą su komunizmu, tu
rint mums taip esminį pavyzdį, 
mūsų kilmės kraštą — okupuo
tą Lietuvą ir jos išlaisvinimo

— pabrėžti nario individua
liškumą šiame mass culture’ 
krašte. Basirandant dviejų tau
tybių ir dviejų vertybinių kelių 
sankryžoje, turėtume įgauti kri
tiškesnį žvilgsni mūsų dienų gy
venimo momentuose ir situaci
jose. Čia turėtų pasireikšti da
bartinio jauno lietuvio intelek
tualo tipas";

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS .

— "Aktyviai rūpintis litua
nistikos studijomis, bendradar
biaujant su egzistuojančiomis 
mūsų lituanistikos institucijo
mis bei atitinkamais universite
tais, kur lituanistikos dėstymas 
yra įmanomas".

Po šių pasisakymų galime ir 
sustoti. Sustoti su pasitenkini
mu, kad laikraštis ir asmens, 
kurie akademiniam jaunimui 
rodo prieš akis gaires, yra iš
likę aktyvūs viso plataus gyve
nimo akivaizdoje. Pirmiausia jie 
atmeta studento nuskendimą 
masėje ir profesijoje. Reikalau
ja intelektualui privalomo 
aukštesnio lygio. Aukštesnio 
trijose srityse—dienos įvykius 
vertinti kritiškai, dalyvauti ak
tyviai visuomeniniuose klausi
muose; antra, kreipti akis ir 
reikštis ten, kur būtų naudin
ga Vakarų kovai prieš komu
nizmą, Lietuvos kovai už laisvę; 
trečia, reikštis lietuvių kultū
ros studijom ar jų parama.

Akademinio jaunimo pasine- 
šimas šiom gairėm nėra prie
šingas senesnės, kartos keliui. 
Atvirkščiai, pastarųjų veiklą pa
keltų Į aukštesnį ir racionales
nį laipsnį. Tuo atžvilgiu būtų 
nepagrįstas nuogąstavimas, kad 
studentijos vadovaujantis akty
vas savo siekimais ir galvoji
mu esąs atitrūkęs nuo lietuvių 
tautos tradicijų.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinėš vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

Onos Elenos Povilaitytės 
įpėdiniams ,

1959 liepos mėn. mirė Ona 
Elena Povilaitytė, kilusi iš Pa
nemunės, palikdama stamboką 
turtą. Velionies brolis Stasys 
Povilaitis esąs miręs Lietuvoje 
tuoj po pirmojo pasaulinio ka
ro? o vėliau išmirę ir jų vai
kai: Aleksandras, Marija, Ele
na ir Agnė. Stasio Povilaičio 
žmona Antanina Povilaitienė 
taip pat mirusi Lietuvoje antro
jo pasaulinio karo metu.

Velionies giminės arba žinan
tieji apie įpėdinius prašomi tuo
jau atsiliepti:

Consulato General of Lith- 
uania, 41 W. 91 Street, New

• BROOKLYN 21, N. Y. 508 Wilaon Avė. -
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue
• LAKEWOOD, N. J. 128 - 4th Street —
• PATERSON 1, N. J., 99 Main Street —
• NEW HAVEN, Conn., 8 Day Street —
• PITTSBURGH 3, Pa„ 1015 E. Caraon Street
• WORCESTER, Hm, 174 Mtllbury Street
• HAMTRANCK, Mfch„ 11333 Jos. Campau ■
• CLEVELANO 13, Ohio, 2883 W. 14th Street — Tel.
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.:
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.:
• SAN FRANCI8CO, Cal, 2078 Sutter Street — Tel. 

NEWARK 3, N. J., 428 SpHngfieltf Avenue — 
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — 
WATER8URY, Conn„ 8 John Street — Tel. 
GRANO RAPIDS* Mich., 414 Scribner Avė, N.W. - _ 
PASSAIC, N. J, 178 Market Street — Tel.: GR 2 5387

• OETROIT. Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Mm, 61 ML Pleasont Street — ’ CH 9-6245
• VINELANO, N. J, W«st Landb Avenue, Greek Orthodoa BMg.
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Cukrinis socializmas

Sovietiniai parazitai apsidraudė mirties

Kuboje ilgi Castro revoliu
cijos buvo pakankamai cukraus, 
bet stigo socializmo. Dabar vis 
daugiau atsiranda socializmo, 
tačiau ima pristigti pirkėjų cuk
rui Socializmas ir cukrus turi 
kaž kokį artimą, bet nelengvai 
suderinamą ryšį.. Ir tai ne vie
noje tik Kuboje.

SoctaHzma* nuo pat savo 
pradžios pakišamas žmonėm, it 
cukraus gabalėlis vaikam, kada 
jie įsirėkia. Ne visada tiktai 
dėl alkio. Cukrus negali alkio 
visai nuvyti, kadangi jo vieno 
nepakanka, nors yra reikalin
gas maistui. Vaikus ramina dau
giau gomurio kutenimu — sal
dumu, kurio norisi vis dau
giau. Bet dėl to saldumo ilgai
niui darosi šleikštu. Kiekvienas 
perimtas malonumo saikas ap
karsta. Vaikas ima rėkti, kad 
jam vėl nemalonu.

Suaugusiom saldumo pertek
lius gali iššaukti ligą, vadina
mą cukrine arba diabetu. Su
trinka maisto apykaita, žmogus 
pradeda nebetekti nuovokos sa
vo padėtyje ir laike, pradeda 
pamažu pūti. Panašius reiški
nius visuomeninėje santvarko
je kai kur iššaukia ir socia
lizmas.

Naujais laikais socializmas 
pasirodė kaip cukrinė idėja, la
bai tikusi raminti žmones, Įsi
lėkusius dėl socialinių nege
rovių. Alkis reformų buvo ir 
kai kur tebėra didelis. Deja, 
socializmas pasirodė nepakan
kamas ta akį apraminti. Sal
džiai tebekutena teorijoje gra
žiais žodžiais ir žadiniais Įgy
vendinti visuotinį teisingumą, 
bet praktikoje apkartina per
dėtu saldumu, kuris žmones 
masina ir žudo it kokias muses.

Visuotinio teisingumo pasiek
ti tiktai valstybinėm reformom 
nėra lengva, jei iš viso įmano
ma. Kas vieniem tikrai pade
da, kitiem gali labai kenkti.

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS IS KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

dė)
Akyse man tebestovi viena 

scena. Krovėme prie geležinke
lio medžius už kokios valandos 
kelio nuo stovyklos. Atlikome 
skirtą normą, bet reikėjo dar 
skubiai pakrauti? virš normos 
penkios ar šešios platformos. 
Jau temo. Sargyba iššaukė pa
galbą: šunų, milicininkų, žibin
tų. Bijojo, kad tamsoje kas ne
pabėgtų ... (O kas gi bėgs 
tokiu giliu sniegu?). Kai žibin
tų pritruko, rinko sakuotas ša
kas ir jomis švietė kelią, ku
riuo vos-vos judėjo žmonės su
šalę, išbadėję, kone virstą iš 
kojų ... Kai kuriuos reikėjo 
prilaikyti ar panėšėti. Koks čia 
galėjo būti bėgimas, užpuolimas 
ar murmėjimas?! Jei kas ir at
sidusdavo, tai tik į Dievą! “Jei 
Kristus Išganytojas nepalaiky
tų, kas galėtų besurasti bent 
mūsų kapą” ... Bėgimas ir 
šiaip jau buvo netikras daly
kas.

Turėjau draugą čigoną iŠ
Odesos. Dirbome tame pačia- gegužės mėn. yra prieš Dievą. Taigi, padėti te pasirašyti valstybei paskolą? atsikirsti, kapas mane atleido. (bus daugiau)

Tad kai negalima valstybėje vi
sus patenkinti, tenkinama bent 
dauguma. Socialistinėm refor
mom yra būdinga, kad jos ima 
nepatenkinti daugumos, norė
damos patenkinti absoliučiai vi
sus. Perimtas saikas virsta 
karčiu komunizmu.

★
Komunizmas, išriedėjęs iš so

cializmo, yra mūsų laikų cuk
rinė liga arba diabetas. Komu
nistinių idėjų apsėsti žmonės 
nebetenka sveikos nuovokos, 
kaip ir sunkūs diabetikai. Ko
munistinėje santvarkoje pasi
reiškia gangrena. Ji šalinama 
diktatūrinėm ir policinėm prie
monėm. tartum insulino švirkš
tais, bet pagydyti negali. Vi
suomeninė santvarka pūliuoja 
nuolat, nes joje sutrinka nor
mali idėjų apykaita.

Bet tai mato tiktai tie, ku
rie praktiškai išgyvena socia
listinį komunizmą arba bolše
vizmą. Kas tebegyvena dar ko
munizmo “medaus mėnesį”, te
besivargina pavojingu saldumu. 
Tokioje padėtyje dabar yra Ku
ba.

★
Castro po nepavykusios in

vazijos paskelbė Kubą socialis
tine respublika ir vienam ang
lų žurnalistui (K. S. Karol) pa
sakojo, kad Kubos žmonės bu
vo ir už revoliuciją ir už re
formas, bet prieš socializmą. 
Girdi, kapitalizmas tą sąvoką 
apdūmęs. Iš tikrųjų, žmonės 
turėjo ir tebeturi sveiką nuo
voką, kas yra Castro “socializ
mas”, kuri jis viešai atidengė, 
nusimesdamas kaukę. Gi jo 
smegenų ir iždo valdytojas Che 
Guevara tam pačiam žurnalis
tui dar pareiškė, kad jiedu su 
Castru seniai buvo marksistai 
ir leninistai, bet tik dabar pra
dedama vykdyti tikroji revoliu
cija. Nėra jau. tur būt, niekam 
abejonės, kad ji yra diabeti
nė — cukrinės ligos gangrena 
prie Amerikos krantų.

me būryje. Dėl jauno savo am
žiaus (teturėjo apie 30 metų) 
sunkiai pakėlė nelaisvę. Man 
nusiskųsdavo nuliūdęs, kad ne
bematysiu savo šeimos ir na
mų. Aš stengiausi palaikyti jo 
dvasią, ir vis dėlto ... Tą rytą 
lijo. Išsirikiavę po tris, tylėda
mi ėjome mišku, nešini kirviais 
ir pjūklais. Pasiekus vietą, kur 
kelias susiaurėjo, čigonas iššo
ko iš eilės ir spruko į mišką. 
Mums visiems buvo įsakyta tuo
jau gulti, nes šausią. Vienas 
mus sergėjo, o kitas puolėsi vy
tis bėglį, bet veltui. Buvo duo
tas aliarmas. Atsirado daugiau 
sargybinių ir šunų, tačiau bėg
lio nesurado ... Netoli jis bu
vo benubėgąs nuo Tjemlago. 
Nelaimingajam dingtelėjo gal
von mintis užeiti į laisvo žmo
gaus trobą paprašyti valgyti. 
Vaišingai priimtas, bet ir išduo
tas ... Mordvijos gyventojam 
griežtai įsakyta pranešinėti apie 
kiekvieną nepažįstamąjį, čigo
nas buvo išsiųstas į dar griež
tesnį sektorių 19. Tai atsitiko

Soviety Rusija, jau pakanka
mai pagarsėjusi kaip budelių— 
žudikų viešpatija, gegužio pra
džioje \ dar pasiskardeno mir
ties bausmės padidinimu. Vadi
namojo aukščiausio Rusijos so
vieto prezidiumas išleido įsaką

bausti mirtimi už valdinio bei 
visuomeninio turto pasisavini
mą, pinigų bei .vertybinių po
pierių padirbinėjimą ir terori
zavimą suimtyjų, laikomų kon
centracijos stovyklose, vadina
mose "pataisos darbais".

Ligi šiol pagal Įstatymus mir
ties bausmė tegalėjo būti tai
koma už sąmoningą žmogžudys
tę, valstybės išdavimą, šnipi
nėjimą, banditizmą ir išprie
vartavimą sunkiom aplinkybėm
Vyriausias prokuroras Ruden- 
ko praplėstą mirties bausmę 
paaiškino tokiais žodžiais: “Yra 
atėjęs metas, kada stambus 
valstybės turto savinimasis tu
ri būti laikomas nemažesniu nu
sikaltimu kaip žmogžudystė, ku
ri užtraukia mirties bausmę su
šaudant”. Pavyzdžiui jisai nu
rodė Gruziją ir Ukrainą (Kije
vą), kur buvo pasisavinti šim
tai tūkstančių rublių.

Vos keliom valandom pra
ėjus, kai tasai mirties įsakas 
buvo paskelbtas, pasirodė dar 
antras potvarkis. Vadinamoji 
“Federalinė Rusijos Respubli
ka” (didžiausia iš 15 “respub- 

smerkimu — nepasiekė tiks
lo. Griebtasi grasinimų mirties 
bausme ir ištrėmimu.

CHRUSCIOVO, kukliojo proletaro, vila su 40 kambarį,.

Gegužės 1 šventėje, 1947, vi
soje Sovietų Sąjungoje buvo 
įprastinė akcija rašydintis pa
skolos lakštus valstybei. Nesi
drovėjo tokius siūlymus teikti 
ir suimtiesiem, nes ir jie turį 
paremti sovietinį ūkį. Iš suim
tų niekas nedrįso nė prasitarti, 
kad jie pinigo neturi. Aš turė
jau savo sąskaitoje keletą de
narų, bet tylėjau. (Autoriui bu
vo konfiskuoti pinigai suimant, 
bet paskui stovykloje pervesti 
į jo sąskaitą. Vert). Po kele
tas dienų mane pakvietė pas 
“auklėjimo ir kultūros” vado
vą — kapą. Jisai į mane krei
pėsi:

— Jūs savo sąskaitoje turite 
pinigėlio. Ar nenorėtumėte pa
sirašyti valstybei paskolos, ka
da visi rašosi, norėdami parem
ti mūsų šalies gerovę?

— O koks yra tikslas tos pa
skolos? — paklausiau, lyg ne
žinodamas. — Anksčiau tų pi
nigų reikėjo karui, o dabar jis 
pasibaigęs.

— Paskola reikalinga sovie
tiniam ūkiui atstatyti, — man 
paaiškino.

— Suprantu. Bet kaip tik 
dėl to nieko neskolinsiu.

— Kodėl?
— Tai prieš, mano sąžinę.

— Ką jūs norite pasakyti?
— Reikalas paprastas. Rem

ti sovietinį ūkį reikštų palai
kyti komunizmą. O komunizmas

--------------------------- NAUJI (STATYMAI GYVENTOJAM ŽUDYTI IR TREMTI ———

o Sovietę Rusijoj*, budelių viešpatijoje, padidintos mirties bausmės, kai kitur pasaulyj* jo* 
naikinamos * Ką sako apie tai Londono korespondentas Maskvoj* • Atgaivinamos taip pat žmo
nių deportacijos i Sibirą • Kaip tai gali atsiliepti Lietuvoj*? • Nauji drastiški įstatymai yra 
liudijimas, kad komunistinė bendruomenė savo nemoralumu yra toli atsilikusi nuo kdojamos 

"kapitalistinės bendruomenes".

likų”, tiktoji Sovietų Rusija, teikia rimtas apžvalgas ir ko- 
valdanti kitas ir duodanti pa- mentarus svarbesniam pasauli- 
vyzdį) paskelbė, kad niam įvykiam, gegužės 12 ver-

apygardų teismai gauna ga- • tinai abu tuos įsakus ir duoda 
lią tremti į "specialiai numaty- dar savo korespondento iš 

Maskvos pastabas.
Sovietinis sprendimas pra-

tas sritis" tuos asmenis, kurie 
"privengia socialistinei bend
ruomenei naudingo darbo" ar
ba "gyvena iš neaiškių paja
mų".

Toks “antisocialinis”, “para- 
ritinis elementas” ištremiamas 
į darbo stovyklas 2-5 metam, 
bet jeigu nesitaiso, tai bausmė 
iki pusės padidinama. Nepasa
kyta. ar toks “antisocialinis 
elementas” galės grįžti į savo 
gyvenvietę, bausmę atlikęs. To
kie potvarkiai jau veikė Gru
zijoje ir Leningrado srityje. 
Dabar juos turės sau “prisitai
kyti” visos vadinamos respub
likos, nes tai laikoma atgraso
mąja priemone nuo didesnių 
nusikaltimų, kurie jau baudžia
mi mirtimi. Abu Įsakai turi ry
ši. Bet ką jie apskritai reiškia?

★

Londone leidžiamas savaiti
nis “New Statesman”, kuris pa

sovietiniam ūkiui yra tas pats, 
kas eiti prieš Dievą. O tai ne
leista.

“Auklėjimo ir kultūros” ka
pas kažką užsirašė savo knygu
tėje, kurią turėjo rankoje. Pas
kui naiviai paklausė:

— Vadinasi, nesate paten
kinti sovietine valdžia?

— Nė truputėlio, — atsakiau 
nesibaimindamas didžiam pasi
piktinimui tam sovietinės val
džios garbintojui, kuris atrodė, 
lyg būtų iš debesų nukritęs, 
kai išgirdo mano žodžius. Dar 
kažką pasižymėjo savo užrašuo
se ir vėl paklausė, kodėl aš ne
patenkintas.

— Kaip gi galiu būti paten
kintas tokia valdžia, kuri be 
jokios kaltės mane suėmė, nu
teisė 10 metų prievartos dar
bam ir dabar laiko it kokį ver
gą?

— Jei karinis tribunolas nu
teisė, — aiškino man, — tai 
reikia manyti, jog esate pada
rę nusikaltimą.

— Koks karinis tribunolas? 
Kokį nusikaltimą? Aš vykdžiau 
kataliko kunigo pareigas Ode
soje. Mane suėmė ir nuteisė 
dėl mano tikėjimo. Jokios ki
tos kaltės manyje nerasta ir 
neįrodyta. Dėl stokos įrodymų 
buvau nuteistas už akių, be jo
kio teismo proceso.

— Tai jūs griežtai atisako- 

plėšti nusikaltimų kategoriją, 
kuriai pritaikoma mirties baus
mė, — rašo laikraštis, — yra 
atžanga keliais atvžilgiais”. Vi
sų pirma, tai padaryta tokiu 
laiku, kada pasaulyje yra žymus 
judėjimas panaikinti mirties 
bausmę apskritai. Antra, pačio
je Sovietų Rusijoje buvo pa
justas po Stalino mirties atsi
kvėpimas, sumažėjus mirties 
baudom, o dabar padarytas 
žingsnis atgalios. Trečia, susi
daro pavojus peržengti įstaty
mų saiką ir jį piktnaudoti, nes 
riba tarp vagystės ir savęs ap
rūpinimo sovietinėje santvarko
je tokia siaura, kad tos ribos 
galima ir nematyti dėl kurių 
kitų motyvų, jei žmogų norima 
nuteisti.

“Galimas daiktas, — paste
bi -tas laikraštis, — kad buvo 
reikalingos drastiškos priemo

- dar paklausė.
— Taip.
— Gailėsitės ...
— Ne, man nedera duoti so

vietinei valstybei nė vieno de
naro. Ir kuriam galui turiu sko
linti? Ar tam, kad būtų panau
dota propagandai — skleisti 
pasaulyje komunistinį marą? 
Niekada to nebus iš mano pu
sės. Geriau mirsiu, negu sutik
siu talkinti komunistiniam me
lui ir bedievybei žiūrėkite, ko
kia yra elgetiška jūsų valsty
bė, jeigu net į savo vergus tie
sia ranką prašydama pagalbos. 
Kaip nesigėdijate išmaldos pra
šyti pas tuos, kuriuos patys pa
darėte driskiais? (čia parodžiau 
gumulus vatos, kurie kyšojo iš 
mano kelnių). Ar su tokia savo 
sąžine iščiulpę sunkiais darbais 
mūsų kraują be atlyginimo, dar 
norite atimti nuo burnos pas
kutinį kąsnį, kurį galime gauti 
už savo grašį? Ar aš turiu ati
duoti savo denarą, kad paskum 
galėtumėte girtis savo propa
ganda? Kokie esate begėdžiai! 
Grasinimais išreikalaujate pa
skolos, o paskui viešai skelbia
te, kad net kaliniai laisvai pa
sirašo paskolos lakštus bolševi
kinei valstybei paremti.

— Ar tai ne grasinimas?! 
— užprotestavo kapas.

— Ką? Ar aš grasinu jums, 
kada jūs jau grasinote: “Gailė
sitės”?. .. Gėdykitės!

Sumišęs ir nežinodamas kaip 

nės prieš ‘teroristus koncen
tracijos stovyklose’ — krimina
listus, kurie, kaip liudija gau
sybė faktų, siautėja darbo sto
vyklose ir prieš politinius ka
linius, bet ta frazė ('teroris
tai ...’) gali būti pavartota pri
dengti egzekucijai bet kurio su
laikyto ir iš visuomenės akių 
dingusio asmens.

Yra apgailėtina, kad tuo me
tu, kada rodėsi buvo lyg pra
dėjęs įsivyrauti Sovietų Rusi- 

' joj* didesnis teisėtumas ir da
rėsi sunkiau bet kam prading
ti tiktai dėl administracijos 
veiksmų, įvedama į sovietiniu 
įstatymus piletnaudojimo gali
mybė".

Korespondentas iš Maskvos 
praneša, kad praplėstos mir
ties bausmės pagrindinis mo
tyvas — tai “dideli valstybi
nio turto grobimai, chuliganiz
mas ir parazitizmas”. Paskuti
niais mėnesiais viešai pasirodė 
tiesiog sensaciniai išeikvojimai. 
Priemonės užkirsti tam kelią 
viešu barimu susirinkimuose, 
kėlimu spaudoje, kaltinimu,

“Nors sovietiniai sociologai 
ir aiškina, — pastebi korespon
dentas, — kad didelė dauguma 
nusikaltimų, išskyrus padary
tus nusigėrus, priklauso “socia
liniam parazitizmui”, bet tokios 
drastiškos priemonės, kaip mir
ties bausmė, konfiskavimas as
meninio 'turto ir deportacijos, 
kurias gali vykdyti vietos or-
----------------------------------------- i.
Nikita Chruščiovas parazitiš

kai gyvena šioje puošnioje vi
loje prie Maskvos. Dideliam 
parke vila statyta 1956, Chruš
čiovui atėjus valdžion. Ji turi 
40 prabangių kambarių, o par
ke — poilsio ir sporto aikštes. 
Prie parko yra uostas jachtai, 
kuria išvažiuojama į Maskvos 
kanalą. Vila apsupta garsintu
vais — “gavarilkom”. Taigi, 
šiam didžiam parazitui tenka 
40 kambarių, o Gagarinui, ku
ris apskridęs žemę, duota — 
tik 3 ...

STOVYKLOJE buvo visuoti
nis nuostatas: kiekvienas turi 
teisę į keturias poilsio dienas 
per mėnesį. Praktikoje neduo
davo nė vienos .poilsio dienos 
per dvi ar net tris savaites. 
Poilsio dienos dažniausiai buvo 
pataikomos ne sekmadieniais. 
Apskritai, pastovių švenčių ne
buvo pripažįstama. Be to, jei 
kuri didesnė bažnytinė šventė 
sutapdavo su sekmadieniu, tai 
dar labiau stengėsi ją sunie
kinti išrandamais nepaprastais 
darbais. Taip antai, 1947 metų 
Sekminės (jos visad būva sek
madieniais) buvo paskelbtos 
darbo diena. “Jeigu šiandien 
jums taip jau dega dirbti”, pa
galvojau, “tai dirbkite be ma
nęs”. Tą dieną darbo brigadai 
neprisistačiau. Buvo tai pirmas 
kartas, kai neišėjau dirbti. Vis- 
tiek man buvo palaikyta išsi- 
sukaliojimu ir paliepta patik
rinti gydytojui, kuris keliom 
dienom nuo darbo atleido. Gi 
tą Sekminių rytą nedidelė mū
sų katalikų grupelė susirinko
me susikaupti virtuvėje, kurią 
prižiūrėjo prieš keletą mėnesių 
mano pakrikštytas neofitas.

MAN dar esant ligoninėje, 
1946 spalio mė»., buvo manęs 
atėjęs ieškoti' duonos- dalinto
jas.

bausme
ganai, nerodo, kad būtų siekia
ma kurti pavyzdinę bendruome
nę (komunistinę), kurioje, anot 
tų sociologų, turį išnykti nu
sikaltimai, kada ‘kapitalistinėje 
santvarkoje jie neišvengiami’, 
čia yra visai kitas reikalas. 
Darbų stoka niekada nebuvo
taip aštriai pajausta, kaip da
bar, nes skylėti praėjusio ka
ro metai (prieauglio sumažėji
mas) užsipildė jaunais vyrais 
ir moterimis, kurie pasiekė dar
bingo amžiaus”.

"Tasai įsakas — rašo kores
pondentas^*— yra pirmiausi* 
nukreiptas, priešejaunuomenę 
— prieš jaunos generacijos as
menis, kurie pasilieka už orga
nizuotos darbo bendruomenes 
ribų, suranda 'laisvus darbe
lius', rizikingą biznį ir, paga
liau, griebiasi net smurto. Tie 
'išsiskyrėliai' Iš visumos pasta
ruoju metu turėjo gana palan
kias sąlygas. Dabar valstybė 
prieš juos apsiginklavo tradi
cinėm Rusijoje deportacijom", 
baigia korespondentas savo 
pastabas.

★

Deportacijos, apie kurias lyg 
ir buvo pritilta kalbėti, dabar 
vėl viešai iškeltos ir įstatymu 
sankcijonuotos. “New States
man” redakcija pastebi, jog tai 
Sovietų piliečius gąsdina la
biau, negu Vakarų stebėtojai 
galėtų manyti. Pasidaro štai 
kas: “Kai darbo stovyklos nu- 
sistatoma pripildyti ‘parazitais’, 
tai plačiai atveriami jų var
tai daugumai kitų, lengvai pa
kaltinamų laužymu ‘viešos tvar
kos’. Visada galima prirankioti 
daug “antisocialinio elemento”, 
jeigu tik norima.

Galimas daiktas, kad to "pa
razitinio elemento" prireikė 
kaip naujų jėgų vergų stovyk
lom, kurios yra įkinkytos i sun
kiąją pramonę ir ginklavimąsi.

Seniau ištremtieji išmirė, ki
ti po ilgų kančių paliego ir pa
leisti namo kaip invalidai. Rei
kia papildymo. Vienu ypu sie
kiama dviejų tikslų: apsivalyti 
nuo sovietinės tvarkos užveis
tų vagių, prievartautojų, bandi
tų, ir drauge pripildyti vergų 
stovyklas. Gi abu įsakai — mir
ties bausmė ir trėmimai — dar 
leidžia taip juos suprasti, kad 
niekada netruks išvežimam 
žmonių, kurie bus rasti “anti- 
socihlūs”, “parazitiniai” ...

★

Lietuvių ir kitom pavergtom 
tautom tie lankstūs drastiški 
įsakai gali pridaryti naujų kan
čių ir žaizdų. Abu įsakai at
veria plačiai duris siautėti ru
sų valdžios ir komunistų par
tijos pareigūnam. Į ką kris jų 
pikta, pavydi ar kerštinga akis 
bei menkiausias įtarimas, tas 
gali būti apkaltintas ir, geriau
siu atveju, jei išsisuks iš mir
ties bausmės, tai neišsilenks 
deportacijos. O priekabių ne
reikės nė ieškoti. Kiekvienas 
kunigas gali -būti: palaikytas 
“vengiąs socialistinei bendruo
menei naudingo darbo”, gyve
nąs “iš neaiškių pajamų” ... 
Kiekvienas kolchozininkas, pa
ėmęs glėbį šieno savo ožkai, 

‘gali būti apkaltintas “vagyste”.
Kiekvienas siuntinio gavėjas 
gali būti palaikytas “spekulian
tu” ... Nėra jokios abejonės, 
kad vadinamieji “chruščiovinės 
atvangos” laikai buvo tik trum
pas miražas. Sovietinė santvar
ka nuo pirmų revoliucijos die
nų vedė ir tebeveda persekio
jimų, priespaudos ir mirties 
keliu.

Menka tuo tarpu paguoda 
žinoti istorijos tiesą: valstybė 
ilgainiui neišsilaiko, jei laiko
si didindama mirties bausmes. 
Kam tenka tokioje valstybėse 
dabar gyventi, gyvena tartum 
su mirties kilpa ant kaklo. Gi 
daug kam iš laisvojo pasaulio 
politikų, kurie galėtų kariamus 
užstoti, nei šilta nei šalta, kol 
pačių padai dar laikosi žemės.

S.
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proga išleisti vyčių isto-

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

WORCESTER, MASS.

15.00

vai. 
baž-

LIETUVOS VYČIŲ medalis, teikiamas nusipemusiem veikėjam nelietuviam 
— už nuopelnus lietuvių tautai.

istoriją tiems, k&ie skleidžia 
klaidingas žinias ar iškraipo 
faktus. Nuolatos spaudoje, tele-

to ir kreipiuosi į lietu- ' 
visuomenę, kad ji prisi-

•arbihHikas

PER15 METŲ PARAŠĖ LAIŠKŲ
Dar prieš pirmąjį pasaulinį 

karą lietuviai, atvykę Ameri
kon, įsikūrė nemaža draugijų. 
Dalis jų išnyko, o. kitos ir da-

vyčių vajus

gresmanus, senatorius, guberna 
torius ginti Lietuvos teisę į ne-

tttvos vyčiai, įsikūrę 1913.
kus laikraščių redakcijom. Dė
koja ir pagiria tuos, kurie pa
lankiai atsiliepia apie Lietuvą,

prieš tuos, kurie bandė iš lie
tuvių širdžių išplėšti tikėjimą. 
Vyčiai aktyviai prisidėjo prie, 
lietuviškų parapijų steigimo, 
kad lietuviai savo gimtąja kSl- vizijoje, per radiją kelia Lietu- 
ba galėtų giedoti giesmes, klau
sytis pamokslų. Pasinaudodami 
kiekviena proga, savo tikėjimą 
išreiškė viešai, dalyvaudami pro 
cesijose, iškilmėse, įvairiuose 
parengimuose. Tų pionierių į- 
pėdūnai, šios dienos vyčiai, da
ro tą patį. Jų visi darbai liu
dija, kad Lietuvos vyčiai yra 
katalikiška tautiška organizaci
ja-

Po pirmojo karo vyčiai daug 
prisidėjo prie Lietuvos atsta
tymo — pirko jos bonus, ren
gė ekskursijas. Visą laika vy
čiai rūpinosi lietuviška kultū
ra, turi savo chorus, tautinių 
šokių grupes, rengia lietuvių 
kalbos kursus ir šiomis dieno
mis išleido plokšteles lietuvių 
kalbai mokytis. -

Kas nežino, kaip vyčiai pla
čiai išvystė savo veiklą per sa
vo Lietuvoe reikalų komisiją? 
Laiškais ir asmeniniais ryšiais 
ragina valdžios atstovus, kon-

si ir tiek daug nuveikusi?
Tas gražus vyčių dąrbas turi 

būti išsaugotas ateities kartom. 
Vyčiai nori išleisti savo veiklos 
istoriją, kuri kartu bus ir vi
sos Amerikos lietuvių istorija. 
Netrukus vyčiai švęs savo veik
los 50 metų sukaktį. Būtų gra
žu ta 
riją!

Dėl 
višką 
dėtų savo auka ir padėtų vy
čiam išleisti jų istoriją. Visas 
istorijos išleidimas atsieis apievos vardą ir neleidžia pasau

liui užmiršti, kad Lietuvą šian- 10,000 dol. Bet su visų lietu- 
dien Sovietai laiko pavergę.
Lietuvos vyčiai visais galimais 
būdais kovoja, kad Lietuva at
gautų nepriklausomybę.

šiam kilniam tikslui vyčiai 
per 15 metų parašė apie 270, 
000 laiškų. Vien pašto ženklam 
išleista per 9,000 doL Ar kuri 
kita lietuviška organizacija yra 
tam reikalui tiek daug išlėidu-

vių pagalba tai nebus sunku 
įveikti.

Savo auką čekiais ar pašto 
perlaidom (money orders) siųs
kite

K of L History Fund
76 Providence St.
Worcester, Mass.

Kun. Jonas C. Jutt,

Lietuvos vyčių garbės narys

AMSTERDAM, N. Y. Lietuvos vyčių kuopos komitetas narių pakitimui į 
aukštesnius laipsnius. H k. į d.; Miss Genevieve Gobis, Anthony C. Stokna, 
Donaldas Nikitinas, kun. K. Baldys.

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pužų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietes viloje 

“AUDRONE”
87 EAST BAY R D., OSTERVILLE, CAPE COO, Mass.

• Htaiginga vila, erdvūs: kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas ,
e Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
o Geras lietuviSkas maistas ir malonus. patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

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

arba
AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd.. Osterville.

Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

Gegužės 7 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje buvo surengtas 
parapijos mokyklos tradicinis 
metinis pasirodymas. Skoningai 
parengtoj scenoj pasirodė mo
kyklos mokiniai, programos iš- 
pildytojai. Suskamba himnai, o 
po himnų vienas iš mokinių 
(R. Kildišas) pasveikina susirin
kusiuosius pažiūrėti programos 
ir kviečia mintimis nusikelti į 
pavergtą tėvynę Lietuvą ir ste
bėti ten savo tautiečių darbus 
įvairiais metų laikais.

Po dainos ‘Užtrauksime nau
ją giesmę broliai” scenoje prie 
lietuviško kryžiaus ateina se
nelis su kanklėmis, jį apspin
ta vaikai ir klausia jo. iš kur 
jis atkeliavęs. Senelis poeto žo
džiais atsako, atvykęs iš už jū
rių marių, iš už gilių vandenė
lių, iš Lietuvos ... Vaikai pra
šo ką nors papasakoti apie Lie
tuvą, vienas berniukas prisime
na savo tėvo pasakojimus apie 
tėvų šalį. Pasirodo ir simbolinė 
Lietuva, kuri sakosi atėjusi vi
sus nuvesti į savo kraštą, dai
nų šalelę pamatyti metų laikus.

Daina “Leiskit į tėvynę” pra
sideda metų laikai. Pirmiausia 
pasirodo ruduo, toliau iš eilės 
eina kiti metų laikai Pasiro
dant naujam metų laikui, skam
binama “Leiskit į tėvynę” me- 
liodija. Metų laikams priderin
ti tautiški šokiai ir dainos: ke-

purinė, čigonėlis, audėjėlė, snie
guolės, klumpakojis, kalvelis, 
rugeliai, malūnas, kultuvų dai
na, “Girioj — moksleivių mar
šas, “Plaukią žąselė”, “Jojau 
dieną”, Dainininkai”, “Kaip gi 
gražus, gražus rūtelių darželis, 
“Mūs lietuvaitė”, “Du broliu
kai kunigai” ir “Graži tėvynė 
mano”. Prie to pridėti dar dri- 
liai: lėlės ir kareivėliai. Moky
tojoms seselėms teko spręsti 
sunkų uždavinį — daina ir šo- 

* kiais pavaizduoti atitinkamą 
metų laiką, vietomis gan vyku
siai pavyko, ypač gražiai žiemą 
atvaizdavo snieguolių ir čiuožė
jų šokiai.

Programa baigta, pasirodžius 
Šiluvos Marijai, giesmėmis 
“Marija, Marija” ir Kristui Ka
raliui. Programos pabaigoje pa
sveikinimo žodį tarė klebonas 
kun. J. Bakanas, pasidžiaugęs 
mokyklos vaikų gražiai atlikta 
programa, ir kun. J. Steponai
tis.

Tenka pasidžiaugti, kad pa
rapijos mokyklos mokytojos — 
šv. Kazimiero kongregacijos se
serys stengiasi mokinius ir vi
suomenę supažindinti su lietu
vių tautos kultūros vertybėmis: 
liaudies dainomis, šokiais, pa
pročiais. Tokie lietuviški paren
gimai kaip tik jaunimui palieka

DŽIUGI LIETUVIŠKA ŠVENTE M0KYKL01
didelį įspūdį ir ilgesniam lai
kui. Jis ir baigęs mokyklą pri
simena dainuotas lietuviškas 
dainas, šoktus šokius.

Tikybos mokslo nąetŲ 
baigimas
Balandžio 30 d. 8:30 

prieš mišias šv. Kazimiero
nyčioje buvo užbaigimas tiky
bos mokslo metų. Klebonas J. 
Bakanas, asistuojamas kun. J. 
Jutkevičiaus, įteikė . gradtian- 
tam pažymėjimus ir skirtas do
vanas už pažangumą bei uolų 
pamokų lankymą.

Baigimo pažymėjimus gavo 
šie mokiniai: Jonas Adamonis, 
Jonas Jaifcborskis, Ričardas 
Desautell, Aleksandras Tautkus, 
Pranciškus Mattrick (Mitrikas), 
Jonas Morkūnas, Karen Baka- 
naitė, Marijona Baškytė, Rita 
Gailiūnaitė, Liucija Jarzborsky-

ną Lukasonytė, Rūta Matukai- 
tytė, Dana Pritotkaitė, Gema 
šermukšnytė, Janet švedaitė ir 
Janet Varia.

Už pažangumą / apdovanoti: 
J. švedaitė, J. Varia, P. Mat
trick, J. Adamonis, R. Dėdinas, 
Gr. Čėsnaitė, S. Staškaitė, J. 
Bagurskaitė, J. Ridikas, K Pau- 
liukonis, T. švedas, S. Moise.

Už uolų pamokų lankymą ap
dovanoti: P. Mattrick, J. Mor-

šermukšnytė, J. švedaitė, J. 
Bagurskaitė, E. Salksnaitė, S. 
Staškaitė, T. švedas, K. Pauliu- 
konis, D. Pauliukonytė ir D. 
Kacevičiūtė. Pereitais metais 
mokiniams, lankiusiem valdžios 
mokyklas, tikybą dėstė klebo

Jutkevičius, kun. M. Tamulevi
čius, Juozapina Laužonienė, Rū
ta Sarapinienė, Juozas Ginkus 
ir Jonas Ridikas.

J. švedaitė No. High School 
tėvų komiteto gavo 100 dol. 
stipendiją studijuoti mokytojų 
kolegijoje Worcesteryje. P.

RUOŠIASI BIRŽELIO MINĖJIMUI
ROCHESTER, N. Y.

Birželio 11, sekmadienį, į- 
vyks kruvinųjų birželio įvykių 
ir Lietuvos okupacijos 21 metų 
minėjimas. Minėjiman atvyksta 
Anicetas Simutis, Lietuvos kon
sulas New Yorke, kuris pada
rys svarbų pranešimą Lietuvos 
laisvinimo ir naujosios koloni
zacijos klausimais. Anicetas Si
mutis yra žinomas lietuvis vei
kėjas, daug dirbąs Lietuvos lais
vinimo reikalais amerikiečių 
tarpe, išleidęs plačiai paplitu
sias knygas “Pasaulio lietuvių

į minėjimą yra .maloniai kvie
čiami. visi Rochesterio ir apy
linkės lietuviai Minėjimas bus 
birželio 11 d.-3 vai. popiet šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje. 
Meninę programą išpildys vie
tos bendruomenės choras, vad. 
J. Adomaičio. Rengia Alto sky
riaus valdyba.

Gabi Živilė Vitkutė
Živilė Vitkutė neseniai laimė

jo aukštesnės mokyklos 4 me
tų stipendiją. Stipendiją pasky
rė St. Agne’s aukštesnė mokyk
la. 2. Vitkutė, Valerijono ir 
Viktorijos Vitkų dukra, šiais 
metais baigia šv. Jurgio lietuvių 
pradžios mokyklą, kurioje per 
8 metus ėjo pirmąja.

Sportuojantis jaunimas
Rochesterio lietuviai sporti

ninkai, susibūrę ‘.“Sakalo” klu
bą, per žiemą gana gyvai reiš
kėsi vietos amerikiečių ir lietu
vių sporto klubuose (Toronte. 
Hamutone ir kt.). kai kada lai
mėdami ir pergales. Ypač pa
sekmingai yra kovoję stalo te-

nise, krepšinyje ir kitose ša
kose. E jaunių labiausiai pasi
žymėjo: Pijus Grėbliūnas ir Pra
nas Mališauskas, Algis Januške
vičius. Iš mergaičių jaunių pa- 
syžymėjo Laima Janušaitė ir 
Laima Staškevičiūtė. Mišriam. 
dvejete K. Mačiulis ir L. Janu
šaitė. Stalo teniso industrijos 
komandų' lygoje Kodak Park 
komandoje pagrindiniai žaidė
jai yra Jonas Kazakevičius, Kos
tas Mačiulis ir Ant. Grybaus
kas. J. Kazakevičius buvo ap
dovanotas atskira taure, kaip 
geriausias žaidikas lygoje.

Labiausiai perkamos knygos

Šiuo metu labiausiai perka
mos knygos: B. Brazdžionio po
ezijos rinktinė “Vidudienio so
dai”. Alės Rūtos “Motinos ran
kos”, romanas. J. VaiČeliūno 
“Antrasis pasaulinis karas” ir 
Alės Rūtos naujai pasirodęs ro
manas “žvaigždė viršum girios’ 

sb.

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos iŠ Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 damų 
mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 net. dainų :..................
Cnnstmas Carols sol. u. Juodis, anglisKai mažo formato PI..........
Pavergtos Tėvynes dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .... 
Pavergtos Tėvynes dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2. ...... 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok. ...........
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ...........
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm..........
Rožės ir tylus vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ....... 
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų .. . 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po ...........
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ...... .
Alice Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ........................ ............
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai......... .................
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės .......
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dajnų ................
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo .... 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro 

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

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Lietuviškų produktų

$3.50 
o.ŪO 
i.ou 
4.00 
4.U0 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
4.50 
5.00 
6.00 
5.00 
6.50 
7.50

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

BRIDGEPORT, CONN
Gegužės 5, sekmadienį, mū

sų bažnyčioje buvo vainikuota 
Svč. Marijos statula. Procesijai 
vadovavo kun. J. Juškevičius. 
Choras giedojo lietuviškas gies
mes, solo V. Barius — Avė 
Marija (Shuberto). Vargonais 
akomponavo A. Stanišauskas. 
Pamokslą pasakė kun. J. Rik- 
teraitis. Palaiminimą suteikė 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas.

Fairfielde, Bridgeporto prie
miestyje, apsigyveno pas savo

dukterį ilgametis Darbininko 
redaktorius Antanas Kneižys. 
Vietos lietuviai džiaugiasi ir 
sveikina Antaną, kuris čia ži
nomas iš seno, daugelį kartų 
yra kalbėjęs tautiniuose paren
gimuose.

Motinos diena praėjusį sek
madienį praėjo latrai gražiai. 
Bažnyčioje buvo daug žmonių. 
Sumos metu Elena Janiūnas 
ir Jonas Butkus sugiedojo mo
tinoms Avė Maria. o.

Mažosios Dainų šventės 
koncertai

Trijų rytinių valstybių cho- 
! rai — New Yorko operetės 

choras, vad. Mykolo Cibo; New 
Jersey Rūtos ansamblis, vad. 
Algirdo Kačanausko, ir Phila- 
delphijos lietuvių tautinis an
samblis, vad. Leono Kaulinio 
— ruošdamiesi į Dainų šventę 
Chicagoje, rengia eilę koncer
tų. kad sutelktų pajamų kelio
nės išlaidoms. Pirmas koncer
tas numatomas Philadelphijoje 
birželio 3, antras — Harrison. 
N. J., birželio 24. ir trečias 
New Yorke birželio 25. Progra
moje dainos iš Dainų šventės 
repertuaro. Šiais koncertais no
rime duoti progos rytinio pa
kraščio lietuviams, kurie ne
galės dalyvauti Dainų šventė
je, išgirsti ir pajusti lietuviškos 
dainos grožį ir paremti chorus, 
kurie savo brangų laiką skiria 
lietuviškai dainai skleisti sve
čioje šalyje.

Tikimės, kad mūsų užsimo
tas darbas bus lietuvių visuo
menės suprastas ir paremtas 
gausiu atsilankymu Į tuos kon
certus. M. Cibas

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
RRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvi^

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymuL geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEft 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

199-53 — 95th Street Omrc Park 17. N. Y.

.::
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kaly kambijy nariams? Jai na, tai tvojau tai atlikimo!

■ * - — r »'

Senatorius Tom KucheI ir kad kalbą už didžiumą JAV lie- 
• kongresmanas Glen Lipscomb,

garsiosios rezoliucijos Kongre
se Lietuvos bylos reikalu au
toriai, yra gavę laiškų iš Ame
rikos lietuvių komunistų. Tie 
Kremliaus žudikų talkininkai

, protestuoja dėl šen. Tom Ku
cheI ir kongr. Glen Lipscomb 
Žygių JAV Kongrese Lietuvos 
vadavimo reikalu.

Man teko pačiam matyti vie
ną iš tokių laiškų, pasiųstų šen. 
KucheI ir kongr. Upscomb. šį 
laišką yra pasirašę American 
Lithuanian Workers Literary 
Association (iš Ozone Park. N. 
Y) pirm. Catherine Patrick ir 
tos pačios raudonųjų saujelės 
sekr. John Grybas. Jie rašo.

tuvių (a great majority of the 
Lithuanian Americans!?>. Tie 
Maskvos tarnai laiške įrodinė
ja, kad Lietuva savo noru esan
ti Įsijungusi į Sovietų Sąjun
gą. Toliau jie rašo, kad sena
torius Tom KucheI ir. kongres- 
manas Glen Lipscomb esą su
klaidinti saujelės fašistų (a 
handful .. followers of the old 
fascist regimes ... ). Raudo
nieji reikalauja, kad JAV už
darytų pabaltiečių pasiuntiny
bes Washingtone ir pripažintų 
komunistinius režimus Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, žodžiu, 
komunistai, kaip paprastai, ne
snaudžia.: skleidžia Kremliaus 
melus kaip Įmanydami.

KUN. KLEB. J. KINTA sveikina A. Juškaitis, už jo J.'Jakubavičius, icai- 
\ reje kongresm. Charles Joelson, dešinoje miesto majoras Frank X.

G ra ves.

Kokia turėtų būti mūsų 
akcija?

Trumpais laiškučiais padėkoti 
senatoriui Thomas H. KucheI - 
ir kongresmenui Glenard P. 
Upscomb už jų tikrai puikias 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
žygyje. Ir vienas ir kitas tu
rėtų gauti tūkstančius mūsų pa
dėkos laiškų! Senatoriui Tom 
KucheI reikia dėkoti už S. Con. 
Res. 12 rezoliucijos įnešimą į 
Senatą, o kongresmanui Glen 
Upscomb už H. Con. Res. 153 
rezoliucijos įnešimą į Atstovų 
Rūmus. Tuo mūsų akcija netu
rėtų baigtis! Nieko nelaukda
mi turime kreiptis i Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijų pirmininkus, kad 
jie duotų kaip galima greites
nę eigą minėtoms rezoliucijoms 
ir už jas balsuotų. Senate tos 
komisijos pirmininku yra sena
torius J. William Fulbright, 
o Atstovų Rūmuose — kongres- 
manas Thomas E. Morgan. Ir 
vieną ir kitą turime apversti 
tūkstančiais laiškų. Visi geros 
valios lietuviai turėtų tai atlik
ti nieko nelaukdami. Napamirš- 
tini, žinoma, yra ir visi kiti 
minėtų komisijų nariai. Reikia 
ir jiems parašyti.

Tūkstančiai mūsų laiškų, nu
kreiptų šen. Tom KucheI, šen. 
J. Wm. Fulbright, kongr. .Glen 
Upscomb, kongr. Tom Morgan 
ir kit.. turėtų parodyti šiems 
žymiesiems amerikiečiams, kad 
Maskvos tarnų yra tik saujelė 
šiame laisvės krašte.

L. Valiukas

— PUTNAM, CONN. gegužės
28 įvyks Nek. Pr. Marijos se
serų rėmėjų ir bendradarbių 
seimas. Kviečiama visa plačio
ji visuomenė ir ta progai pa
remti seselių religinius, kultū- 
riAius ir socialinius darbus. 
Bus svarstomi Matulaičio poil
sio namų ir naujos stovykla
vietės statybos vajus. Seimo 
proga Šiluvos Marijos statula 
pasipuošė gražia A. Kašubienės 
mozaika*. VLsi kviečiami pasi
džiaugti šios mūsų lietuvių vie
nintelės Marijos sodybos ir 
šventovės pagražinimu bei jos 
malonia pavasario gamta. Sei
mo programa: 11 vai. šv. Mi
šios ir pamokslas. 12 vai. pie
tūs. 1:30 vai. posėdis. 4:30 vai. 
procesija prie Šiluvos Marijos 
ir palaiminimas.

SV. ANTANO pranciškonų gimnazijos Kennebunkporte. Me., antroji abiturientų laida.

PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA IŠLEIDŽIA II-JA LAIDĄ

— Leonardo Šimučio, Alto 
pirmininko ir Draugo redakto
riaus, visuomeninės ir žurna
listinės veiklos 50 metų sukak
tis minima Chicagoje, Jaunimo 
Centre, gegužės 28. sekmadie
nį. 4:30 vai. popiet. Minėjimu 
rūpinasi inž. Antanas Rudis.kumai ir padaryta daug gra

žios pažangos.. Pastatyti nauji 
pastatai su visomis reikalingo
mis mokslui priemonėmis. Pa
ruoštas ir valdžios patvirtin
tas stiprus mokytojų persona
las. Bendrabutyje išvystyta į- 
vairiomis kryptimis organizaci
nė- veikla. Šiuo metu veikia 
ateitininkai, skautai, lituanisti
nis klubas, meno ratelis, cho
ras, orkestras ir eilė kitų sam
būrių. Nuo pernai įvesta gim
nazijos uniforma. Planuojama 
statyti sporto salę.

DABARTIES PROBLEMOS
Gimnazijos steigėjų mintis 

buvo tai, kad ši mokykla tar
nautų lietuviškam jaunimui, ku
ris čia ne tik mokslą ir gerą 
auklėjimą gautų, bet ir išeitų 
susipratusiais lietuviais. Ta 

( linkme yra vedamas pradėtas 
_ darbas pirmyn. Tačiau, kaip 

kiekvienas lietuviškas reikalas 
šiame krašte turi 'įvairių sun
kumų. taip ir ši gimnazija tu
ri savo nelengvai sprendžiamų 
problemų. Nelengva yra šią 
staigą išlaikyti, kai joje tėra 
10 mokinių, nors vietos būtų 
ūsam šimtui. Gimnazijos vado
vybė yra sudariusi daugiau ne- 
ju prieinamas sąlygas, kad ga- 
ėtų lietuvių vaikai joje moky- 
is. tačiau lietuviškos visuome- 
lės susidomėjimas šia mokyk- 
a galėtų ir turėtų būti dides- 
ūs. Iš mokinių gaunamo atly
ginimo nebūtų galima mokyk- 
os išlaikyti, jei nebūtų gauna- 
lama paramos kitais būdais, 
šokinių skaičius ir finansiški 
štekliai turės ateityje šiai mo
kyklai lemiamos reikšmės, jei 
jus norima pradėtą darbą tęs- 
i užsimota kryptimi.

Dabartiniu metu gimnazijo- 
e registruojama naujiem moks- 
o metam. Priimami moksleiviai 

visas keturias klases, iftor- 
nacijų teirautis adresu: Rev. 

kun. jonas E. rikteraitis Father Rector. St. Anthony's 
High School. Kennebunkport. 
Me. S.J.

turėjo matematiką ir bendruo
sius mokslus, iš viso sudary
dami 22 mokslinius kreditus, 
kaip stipru pagrindą savo toli- 
mesnioms studijoms. Malonu 
pažymėti, kad beveik visi abi
turientai puikiai ir be akcen
to vartoja lietuvių kalbą, lyg 
kad būtų mokslus baigę Lietu
vos mokykloje^ Išleistuvių pro
ga yra rengiamos iškilmės, kur 
mokiniai, jų tėvai ir mokyto
jai pasidžiaugs darbo ir rūpes
čio vaisais. Yra spausdinamas 
mokyklos metinis leidinys “An- 
tonianum 1961’".

MOKYKLOS PENKMETIS
Šv. Antano gimnazijai šiemet 

sueina pirmasis penkmetis nuo 
josios Įsteigimo. Kad ir sun
kiom sąlygom pradėtos šios Įs
taigos darbas, tačiau per pen- 
keris metus yra nugalėti sun-

Birželio 3 šv. Antano gimna
zija Kennebunkporte baigia 
mokslo metus, išleisdama antrą
ją abiturientų laidą. Šiemet mo
kyklą baigia 9 mokiniai: An
tanas Bilitavičius iš Chicagos. 
Kontrimas Čibas iš Los Ange
les. Eugenijus Grėbliūnas iš 
Rochester. Juozas Ivaltas iš 
Pittsburgh, Jonas Lukoševičius 
iš Montreal, Gediminas Margai- 
tis iš Boston, Giedrius Mitkus 
iš Los Angeles. Manfredas Priš- 
mantas iš Los Angeles ir Al
gis Stašaitis iš Brockton.

Išskyrus vieną, visi abituri
entai yra naujųjų ateivių vai
kai, suvažiavę čia iš tolimų 
Amerikos ir Kanados vietovių. 
Tai vis dar vieni iš pirmųjų, 
kurie išgirdo naujos šiame 
krašte mokyklos kviečiantį bal
są. Per ketveris metus jie mo
kėsi 5 kalbų, ketverius metus

— Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas JAV. iš. Washingtono 
vyksta į Chicagą gegužės 28 
dalyvauti Leonardo Šimučio mi
nėjime. kur pasakys pagrindi
nę kalbą. Leonardas Šimutis 
yra buvęs nepriklausomos Lie
tuvos seimo narys.

— Clevelande LB III Tary
bos rinkiniam dvejose apylin
kėse -buvo įsiregistravę 785, 
balsavo 368. Balsavo *95 dau
giau negu 1958 ir 49 mažiau 
negu 1955. Atskiri kandidatai 
balsų gavo: St. Barzdukas 317. 
Vyt. Kamantas 233, J. Bačiū- 
nas 227, VI. Ramanauskas 214. 
P. J. Žiū rys 198. Alg. Nasvytis 
163. J. Žilionis 159. Alf. Mi
kulskis 157. kiti mažiau.

čių pirm. M. Justienė. vargon. 
V. Justas ir J. Kotran. A. Gla- 
niauskienė Įteikė dovaną radijo 
aparatą. Gauta ir daugiau do
vanų.

Kai kurių sveikinimų pažy
mėtinos mintys: “Rusai giriasi, 
kad jie kuria naują gyvenimą, 
tačiau mes visi žinome, kad jų 
vykdoma vergija yra labai se
nas dalykas” — kongresm. S. 
Joelson. “Norime atstatyti vie
ną seniausių Amerikos miestų 
— Patersoną. Džiaugiuosi kad 
jubilijatas kun. J. Kinta, staty
damas naują bažnyčia, priside
da prie to darbo. Didžiuojuosi 
kun. J. Kintos vadovavimu ir 
Veikia lietuviškoje bendruome
nėje. Jo bendruomenės mora
lė aukšta ir mes turime imti 
iš kun. J. Kintos vadovavimo 
pavyzdį” — majoras F. Graves. 
“Nenoriu kartoti visų pasakytų

Kongresmanas pagerbė kleboną
Paterson, N. J. Klebono kun. kun. J. Aleksiūnas, kun. P. To- 

J. Kintos 25 metų klebonavimo toraitis. kun. W. Masiulis, kun.
L. Jankus, rengimo komisijos 
pirmininkai A Juškaitis ir J. 
Jakubavičius ir parapijos iždo 
globėjas V. Pakinkis. Centre 
sėdėjo jubilijatas klebonas kun. 
J Kinta. /

Salėje prie stalų dar buvo 
matyti Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos pirm. A. Masio
nis, miesto zoninės tarybos pir
mininkas J. Kotran, komisijo- 
nierius ir šio pokylio rengimo 
komisijos narys Juozas Janis - 
Janušaitis, draugijų pirminin
kai ir parapijos veikėjai, ku
riuos visus išvardinti neįmano
ma.

Raštu sveikino: vysk. James
A. McNulty, Elizabetho klebo- labai gražių minčių. Įteikiu 1, 
nas prel. M. J. Kemėžis ir vi
karai. kun. V. Pikturna ir visa 
eilė kitų, žodžiu sveikino be
veik visi sėdėjusieji prie garbės 
stalo kunigai ir pasauliečiai ir 
šv. Kazimiero d-jos pirm. J.
Sprainaitis. šv. Onos draugijos 
pirm. D. Obelevičienė, sodalie-

ir 30 metų kunigystės jubilė- 
jus praėjo įspūdingai. Gegužės 
7 d. 10 vai. 15 min. jubilija
tas. asistuojamas kun. Divizos. 
saleziečio, šv. Antano parapi
jos klebono, ir kun. Mušinskio. 
Uurdo šv. Mergelės Marijos 
parapijos vikšro, aukojo iškil
mingas mišias. Kun. J. Dam
brauskui, MIC. iš Chicagos su
sirgus, pats klebonas vietoj pa
mokslo tarė trumpą žodį, ku
riame prašė melstis už ji ir 
pats meldėsi va parapiją ir ge
radarius.

6:30 vai. A. Hamiltono vieš
bučio salėje įvyko iškilmingas 
pokylis, kuriam vadovavo kleb. 
kun. J. šernas iš Jersey City, 
N. J. Salė buvo pilna parapie- 
čių ir svečių. Prie garbės sta
lo buvo prel. Ig. Kelmelis, kon
gresm. Ch. S. Joelson. kun. J. 
Šernas, miesto meras Frank 
Graves. reng. komisijos garbės 
pirm. kun. V. Demikis. Kunigų 
Vienybės vicepirm. klebonas

TĖVŲ PRANCIŠKONU

EKSKURSIJA
birželio-June 
3 - 4 dienomis

į Auriesville, N. Y. — St. Catharines

Niagara Fa Ils, OnU 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 S22.00. e Visi keliautojai 
prašomi paimti dokumentus ar asmens pažymėjimus, kad 
būtų galima aplankyti Kanadą, o 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!

VAIŠĖS VIKARUI PAGERBTI
NEW HAVEN, CONN.

Sekmadienį. gegužės 7. Nev 
Haveno šv. Kazimiero parapi 
jos vikaras kun. Jonas Rikte 
raitis šventė savo kunigyste; 
5 metų jubilėjų. Ta proga pa 
rapiečiai surengė jam pagerbi 
mo banketą.

Vaišės prasidėjo '*5 vai. po 
piet. Svečių prisirinko tiel 
daug, kad gan erdvi didžioj 
parapijos salė nepajėgė šutai 
pinti visų norinčių. Svečių tar 
pe buvo keletas kunigų, miešti 
valdžios atstovas, jubilijato tė 
vėliai, broliai ir sesuo su šei 
momis. Banketo šeimininką; 
klebonas kun. J. Matutis savi 
kalboje nušvietė jubilijati 
asmenybę bei jo veiklą šioji 
parapijoje. Taip pat ir kiti kai 
bėtojai iškėlė jo darbus ir reiš 
kė jam geriausius linkėjimus

Vaišes paįvairino operų ari
jomis sol. DiBenedetto. akom- 
ponuojaht muz. Roselli, ir trys 
tautinių šokių grupės, pašokda- 
mos tautinių šokių.

Pabaigoje kalbėjo pagerbtų
jų rengimo vicepirm. Kazys 
Dikas, įteikdamas jubilijatui pa- 
rapiečių dovaną ir Liet. Ben
druomenės vietos apylinkės 
pirm. A. Gruzdys. įteikdamas 
dovana L. Bendruomenės var
du.

Kun. Jonas Rikteraitis gimė 
vaikų. Minėjo kai kuriuos pa- 1925 liepos 24 New Britain. 

Conn. 1956 baigė šv. Marijos 
kunigų seminariją Baltimorėje, 
Md.. tais pačiais metais buvo 
įšventintas kunigu ir paskirtas 
į New Haveno lietuvių šv. Ka
zimiero parapiją. Jam atvykus 
Į New Haveną. parapija kaip tik 
ruošėsi 50 metų jubilėjui. buvo 
atnaujinamas bažnyčios vidus 
ir išorė ir kitų darbų ir rū
pesčių buvo be galo, čia jau
nas vikaras turėjo progos pasi
reikšti savo jaunatviška erier- 

J. Jasys gija ir darbštumu bei įgyti pa-

500 dol. čeki bažnyčios staty
bai” — miesto zoninės tarybos 
pirm., laidotuvių dir. John Kot
ran. “Bažnyčią statomės ne 
kam kitam, bet patys sau — pa
rapijiečiams” — kun. V. De- 
mikis.

Kleb. kun. J. Kinta savo žo
dyje labai nuoširdžiai padėkojo 
visiems sveikinusiems. įteiku
siems ir organizavusiems šį po
kylį bei atsilankymu pagerbu
siems. Jis pareiškė, kad šios iš
kilmės buvo surengtos prieš jo 
valią, nes jis savo klebonavimo 
sidabrinį jubilėjų manė prisi
minti drauge su parapijos 50 
m. rudenį švęsimu jubilėjumi. 
Savo žodyje jis nukrypo net Į 
1923, kai Newarke. N. J., jis 
vasarą mokino lietuviškai net 
250 vaikų, o kitas tris vasaras 
Bayonnėje, N. J., mokino 200

vardėmis. o tarp jų ir dabarti
nį savo vargonininką V. Justą. 
Nupasakojo savo kunigystės 
kelią ir darbą, kurio 25 metai 
praleista Patersone. Prašė su
aktyvinti aukojimą ir aukų tel
kimą naujajai bažnyčiai staty
ti.

'Tikėkime, kas Dievas lai
mins jubilijatą jr jo užbrėžta 
pastatyti bažnyčia šiemet ne tik 
bus pradėta, bet ir visiškai
baigta.

— Toronte, Kanadoje. Vai
kų namų kieme gegužės 13 pa
šventintas lietuviškas kryžius. 
Šventino vysk. V. Brizgys, at
vykęs iš Chicagos. Vaikam na
mus (darželį) pasistatydino ir 
jiem vadovauja Nekalto Ma
rijos Prasidėjimo kongregaci
jos seserys iš Putnam, Conn. 
Kryžiaus papėdėje įrašyta: 
“Eisu išrautas iš Lietuvos pake
lių, kuriuose amžius budėjau”.

— Ona -Palionytė ir Roza
lija Petruškevičiūtė, iš I^azdijų. 
Lietuvoje, ieško savo brolię. 
tetų ir dėdžių, gyvenančių A- 
merikoje. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašome atsiliep
ti adresu: J. Miklaševičius. 109 
No. 5th St.. Brooklyn 11.’N.Y.

tyrimo parapijos administravi
me. šalia kasdieninių kunigo 
pareigų, ėmėsi taisyti parapijos 
finansinius reikalus, suorgani
zuodamas bingo žaidimus, ku
rie ir iki šiol, jam vadovaujant, 
tęsiami ir duoda parapijai nuo
latinių pajamų. Sujungė parapi
jos jaunimą Į CYO ir jam va
dovauja ir sustiprino veiklą 
daugelio kitų parapijos ribose 
veikiančių organizacijų. Yra 
taip pat aktyviu nariu vietinės 
L. Bendruomenės apylinkės.

Atvykęs vėliau į šią parapi
ją naujas klebonas kun. J. Ma
tutis rądo kun. Jono asmeny
je jau prityrusi ir visus para
pijos reikalus žinantį nepamai
nomą bendradarbi.

Parapiečiai prašo Aukščiau
siąjį gausios palaimos savo mie
lam vikarui ir linki jam ilgus 
metus darbuotis šioje parapi
joje ir kopti bažnytinės hie
rarchijos laiptais vis aukštyn 
h- aukštyn. SH.

DETROIT, MICH.

Jaunųjų Lietuvos vyčių sto
vykla vyksta Dainavoje rugpjū
čio 6-13. Stovyklauti gali ber
niukai ir mergaitės nuo 7 iki 
14 metų. Kaina — 25 dol. sa
vaitei.

Lietuvos vyčiai gausiai daly
vavo Marijos dienos pamaldo
se universiteto 
čiai. pasipuošę 
bužiais. sudarė 
čiaus dali.

Aldona Ditkutė susituokė su 
Alfonsu Poneliu gegužės 13 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

V.

stadijone. Vy- 
tautiniais dra- 
gyvojo rožan-

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

, — Juozas Motiejūnas, gyv. 
2 North St.. Coxackie. N. Y., 
prie Hudson upės turi gražius 
sodus ir erdvų vasarnamį. 
.Anksčiau gyveno Brooklyne. 
todėl čia turi daug pažįstamų, 
kurie vasaros savaitgalius ar 
atostogas praleisti vyksta pas 
jį. Suinteresuoti galėtų kreip 
tis telefonu COxackie 6-6575. 
Savaitei mokestis už pilną pen- 
sijoną 35 dol.

Bronius Agurkis, gyv. 93 
Russell St.. Edvvardsville. Pa
tik balandžio 8 atvykęs į šį 
kraštą, ieško zakristijono vie
tos. Visą laiką y ra dirbęs prie 
bažnyčios Jei kam būtų reika
lingas. prašo kreiptis aukščiau 
nurodytu adresu. Turi geras bu
vusio klebono rekomendacijas.

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuviu kalba:
Kasdien 10-11 vai ryte šešt. 

sekm. 8.30 - 9.30 vai ryte Lie
tuviškos vakaruškos pinnad. 7-8 
vai. vak.

Anglu kalba:
Kasdien 7-7.30 vai vak
Radio stotis \VOPA Oak 

Park. Illinois.
A. M. 1490 kilocycles F. M.
102.7 inegacycles



SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
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PL 4-6757

spalvą: “Mėlynasis kambarys”, i 
“Žaliasis kambarys”, “Dangaus 
kambarys” ir t t “Mėlynąją- j

jimo galva svaipta. Ir visoje 
toje grožybėje tegirdi Mkhiga- 
no ežero ošimą.

šių grožybių belaukiant, da-

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

DAT.TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

kaip buvo. Kiekvienas miega-

• AMINtRKAS

Ar gali lošti plią, miegodamas Linkolno lovoje?
Netoli nuo Chicagos, pasau

lio lietuvių sostinės, dabar da
rosi tikri lietuviški “cūdai”. 
Ant žavaus Michigano kranto 
esanti šauni Union Pier vasar
vietė iki šiol lietuviams tebuvo 
mažai žinoma ir girdėta. Ji pri
klausė tik žydų tautybės žmo
nėms. Kitiems ji buvo visai už
daryta . . . Tik keli mūsų se
nieji ateiviai lietuviai anks
čiau čia buvo įsikūrę, bet nuo
šaliau nuo paties centro. Jie . 
yra pensininkai. Ir taip iki šiol 
lietuviai toje varsarvietėje ir 
neturėjo progos pavasaroti.

Bet pereitą vasarą žydai nu
tarė šią gražiąją vasarvietę ap
leisti. Jie išsikelia į Floridą. 
Priežastis — daugumas šios 
vietos įkūrėjų, pionierių, jau 
paseno, smarkiai pralobo, o jų 
vaikai, tapę daktarais, advoka
tais, teisėjais ar stambiais biz
nieriais, savo tėvų vieta jau 
nebesidomi. Jie vasaros atosto
gas praleidžia Havajuose, pran
cūzų Rivieroje ar kituose gar
siuose užjūrių kurortuose. Tad 
senieji nuėmė “užklozinimą” ir 
savo gražųjį ir mielą kampelį 
nutarė užleisti kitiems.

Įsikūrė čia pirmas lietuvis. 
Darbšti ir naginga lietuvio ran
ka patiko seniesiems šeiminni- 
kams. Jie pamilo lietuvius ir 
nutarė jiems perleisti savo nuo
savybes. Žinoma, lietuviams to 
tik ir reikėjo ...

Pernai rudenį ir šį pavasarį 
čia jau spėjo įsigyti savo va
sarvietes ar atskiras vilas apie 
trisdešimt lietuvių, beveik visi 
naujieji ateiviai.

Tai yra tikras Dievo pado
vanotas žmonėms gamtos gro
žybių kampelis. Visas kurortas 
skęsta senų, milžiniškų medžių 
pavėsyje, žalumynuose, deko
ratyviniuose medeliuose ir gėlė
se. Šių eilučių autoriui atsitik
tinai yra teka būti pavasarį,

savininkui A- Kuraičiui atiteko
ja ir pražydi. Nuo žiedų mar-

lazdomis, kuriomis žaidė pats

Mų rąstų” salė, kur milijonieriai 
krėsdavo įvairias išdaigas. Da
bar, čia galės linksmintis lietu- 
viaL šią vasarą toje salėje bus 

' frontininkų suvažiavimas ir stu
diją dienos. >:

Viskas čia - labai P1.**^1*** tr

Licpior Store, Inc^
322 Union Avė. Brootiyn U, N. Y. 

TeL: EV 7-9089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, 

Manager

įvairią vyną, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

palikta.
Vėliau savininkas vasaros dva

rą perleido kitam savininkui— 
milijonieriui Smith. šiam su 
žmona, vokietaite iš Hamburgo, 
vieniems buvo nuobodu, tai jis 
davė savo draugui ant ežero 
kranto vietą pasistatyti namui 
šis pasistatė labai romantišką 
vilą iš kieto medžio apvalių rąs
tų. Ypač romantiška yra “Apva-

miegojo tautinės Kinijos prezi
dento Ciangaišeko žmona, da
bar toje pačioje lovoje ramiai 
sau galės miegoti ir mirtingie
ji lietuviai

Kiekviename kambaryje būta 
bibliotekos. Jos visos paliktos

(Nukelta į 8 pis.)

je viloje buvo - suvenyras 
rankų darbo, tik kirviu tašy
ta lova, kurioje miegojo Bal
tuose Rūmuose prez. A. Lincol- 
nas. Ir D. Eisenhoweris buvęs 
paguldytas toje lovoje, ant men-

darbai ateinančiam jau vasara- kučio, sutrintų šiaudą prikimš- 
jimo sezonui Senus svetimus 1 
vasarviečių pavadinimus pakei- l 
čia nauji, lietuviški vardai. Ir 
taip vieną savaitgalį prie vie- i 
nos čia pačių didžiausių ir iš
taigingiausių vasarviečių buvo 
nuimta maža lentelė su įrašu 1 
“D. Smith” ir jos vietoje pri
kalta nauja “Gintaras”, papuoš
ta stilizuotais lietuviškais žir
geliais. Tai rodo, kad šis va
saros rezidencinis dvaras jau 
priklauso lietuviui . .. Iš mili
jonieriaus Smith, Studebaker 
bendrovės viceprezidento, per
ėjo “dypukų” Algirdo ir Vik
torijos Karaičiu nuosavybėn. 
Šių eilučių autoriui teko malo
nios progos ana savaitgalį ap
žiūrėti ir pačiam pamatyti šią 
prabangią vasaros rezidenciją.

Truputis iš dabartinės "Gin
taro" vasarviete istorijos. Dvi 
ištaigingos vilos ant pat Michi- 
gano ežero kranto, atskiros vi
liokės gyventi tarnams ir tar
naitėms, viso septyni pastatai 
didžiuliame sename parke, ap
tvertame mūro tvora su dvejais 
geležiniais vartais, seniau pri
klausė savininkui, milijonieriui 
Paul. G.- Hoffman. Mums įdo
mu tai, kad jis buvo vienas _____________________________
iš UNRRA direktorių. Paskui H \ —
buvo aukštas pareigūnas D. poSTULANTC AuŽra Gatoveckaitft, ii Toronto, Kanados, kalbasi ra novicijų mokytoja motina M. Aloyza. 
Eisenhowerio administracijoje Nuotr. b. Kerbeįiens*.

to “šieniko”. Apačioje, žinoma, 
buvo lentos ... Sako, kad D. 
Eisenhoweris iš ryto atsikėlęs 
kaip “sulaužytas” ... Jam skau
dėję visi kaulai ir tą dieną ne
galėjęs lošti golfo,.. Naujam

l ■ ■

CAKKOL FUMŠKAL HOME, Ine.
PETRAS KAKALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IK BaLzAMUOTOJAS

74 Providence Street 
VVOKCESTEK, MASb

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britais, Conn.

Tel.: BA 9-2242 - 9-9336
Aptarnauja rtEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn



vasarna- 
asmenis

Lietuviu mišraus choro me
tiniam koncerte, kuris bus ge
gužės 28 So. Bostono High 
School salėje, dalyvauja taip

atostogų

Maine.

vadovaujama Tėvų Parnciikonų, 
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 MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Gražiajame MAINE kraite — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

Tel. WOrth 7-2011

ar207WO 7-20II
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.

SCENA IŠ -KANARĖLĖS” spektaklio: Leonas Karmazinas (Jokūbas) ir Kazys Vaailianafcas (Rokas).
Nuotr. V. Augustino.

. Lietuvių katalikų darbininkų 
klubas savo metiniame suširin- ■ 
kime gegužės 15, išklausęs klu
bo pirmininko metinės apyskai
tos, tarp kitų reikalų nutarė 
klubo intencija užprašyti mi
šias, vasarą dalyvauti, paren
giant savo stalą, Angelų ka
ralienės ir Apreiškimo parapi
jų bei Darbininko piknikuose. 
Taip pat nutarė paremti Dar
bininką 20 doL auka, o po 10 
dol. paskirta: Maironio šešta
dieninei mokyklai, L. K. Fede
racijos Dainavos vasarvietei, 
lietuvių senelių prieglaudom 
Newtown, Pa., Putnam. Conn., 
Brockton, Mass., Pittsburgh, Pa. 
Kitiem metam ir toliau paliko 
pirm. K. J. Krušinskas, sekr. 
P. J. Montvila..-

Bemice Keller, gyv. Long 
Island, N. Y., Motinos dienos 
proga užsakė Darbininką savo 
motinai Marijai Petrilienei, gyv. 
Chicagoje. Artinasi Tėvų diena. 
Darbininko administracija kvie
čia užsakyti Darbininką papi
ginta kaina tėvams kaip dova
ną. Darbininko prenumerata 
iki šių metų galo tik 3 dol., 
visiems metams 5 dol. šiems 
ir 1962 metams 8 dol.

Simonas Trekauskas, 64 me
tų, gyvenęs Ridgewood, N. Y. 
mirė gegužės 15. Palaidotas ge
gužės 18 iš Apreiškimo parap. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
Paliko liūdinčius sūnų Algir
dą, dukras Berthą ir Virgini-

Apreižkimo par. bazaras pra
sidėjo pereitą savaitgalį ir 
truks dar ateinantį savaitgalį 
— nuo gegužės 26, penktadie
nio, iki gegužės 30. Parapijos
aikštelė už mokyklos bazanū 
atidaryta vakarais nuo 7 vai., 
sekmadienį — nuo 3:30. vaL 
popiet. Parapiečiai prašomi iki 
ateinančio savaitgalio grąžinti 
laimėjimų knygeles. Bazaro pel
nas skiriamas parapijai. ;

Moksleivių ateitininkę Mari
jos Pečkauskaitės kuopa perei
tą sekmadienį Apreiškimo baž
nyčioje ėjo komunijos pagerb
dama motinas. Po pamaldų 
moksleiviai su tėvais susirinko 
į parapijos salę prie pusryčių 
stalo, čia atliko įvairią ir gra
žią programą. Savo mamytėm 
įteikė po gėlių puokšte.

Now Yorko Lietuvių Taryba 
drauge su estais ir latviais ruo- S 
šia baisiojo birželio minėjimą 
birželio 18 d. 5 vai. popiet 
Carnagie Endowment Center. 
Bus ir trumpas koncertas. Visi 
lietuviai yra prašomi kuo gau
siau atsilankyti. Daugiau infor
macijų bus vėliau.

Vyt. Maželis, du mėnesius 
išbuvęs Chicagoje ir ten turė
jęs savo foto parodą Jaunimo 
Centre, pereitą sekmadienį grį
žo į Brooklyną ir pradėjo pri- j? bei dvi seseris, 
iminėti interesantus.

Mara Ingolevičiūtė • Vygan- 
tienė gegužės 15 NYU išlaikė 
matematikos doktorato egzami
nus žodžiu. Dar liko parašyti 
disertacinį darbą.

Mirė Darbininko skaitytojai: 
Marijona Miscavage iš Shenan- 
doah. Pa., Jonas Petrauskas iš

DAKaitttNKAS IMI m., g«0uHo » A, nrT37.

VASAROS
ATOSTOGOS

PREL. J. BALKONO PAGERBIMAS Waidorf Astoria viešbutyje. Pirmoje eiteje ii k. į d.: kun. J. Kinta, kun. N. Pakalnis, prel. Pr 
Juras, prel. J.Bal kūnas, prel............................ “Ig. Kelmelis, kun. B. Gauronskis, Tčv. L. Andriekus, Tčv. W. Jackevičius.

PAGERBTAS
Prel. Joną Balkūną, V. J. At

simainymo parapijos Maspethe 
kleboną, kuris balandžio 24 šy. 
Tėvo buvo pakeltas į Right 
Reverend Monsignor, New Yor- 
ko-New Jersey Kunigų Vieny
bės prov. kunigai pagerbė pie
tumis geg. 17 Waldorf Astoria 
viešbutyje. Dalyvavo 30 kuni
gų iš New Yorko — New Jer
sey ir Connecticut provincijų. 
Programai vadovavo N.Y.—N. 
J. Kunigų Vienybės provinci
jos pirm. kun. Pakalnis, pri
statydamas solenizantą kaip vi
sų lietuvių gerbiamą ir užsipel
niusį šio paaukštinimo. Svei-

PRELATAS JONAS
kinimo kalbas pasakė kun. J. 
Aleksiūnas — Kunigų Vieny
bės Centro Valdybos vardu, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Tėvas' Leo
nardas Andriekus, O. F. M., 
kun. V. Dabušis — Darbinin
ko redakcijos ir Ateitininkų 
Federacijos vardu, prel. P. Ju
ras, kun. j. Matutis — New 
Haven lietuvių parapijos klebo

BALKONAS

Geriausiai pailsėsite 

žalyje Kennebunkport,

Pranciikonų vedami 
miai priima pavienius
ir Seimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugsėjo 1 d.

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

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth7-20ll 

ar 207 WO 7-20II

Šio pavasario pirmoji išvyka 
ruošiama į Niagara Falls, Ka
nadoje, birželio 3-4. Autobuse 
yra dar keletas vietų. Prašo
ma paskubėti, kas norėtų va
žiuoti, nes reikia iŠ anksto už
sakyti nakvynes. Be to, reikia 
su savimi pasiimti asmens do
kumentus, kad galima būtų 
pereit? Kanados sieną. Kelionės 
išlaidos, įskaitant nakvynę, — 
22 dol. Kreiptis Į Darbininko 
administraciją; 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. tel.

.Nauji Darbininko skaitytojai
Pasinaudodami papiginimo 

vajumi, Darbininką užsisakė 
šie nauji skaitytojai:

V. Linartas, Long Valley, N. 
J., P. Zapasninkas, So. Orange, 
N. J., J. Kavaliūnas, Chicago 
Heights, III., M. Mockapetris, 
Dorchester, Mass., E. Jurašie
nė, So. Fallsburgh, N. Y. M. 
Chalkonienė, Hartford, Conn., 
Pranas K. Liepuonius, Upland, 

Kanatakevičius,

nas ir Connecticut Lietuvių Ku
nigų Vienybės provincijos pir
mininkas. kun. W. C. Jaskevi- 
čius, S. J., -r- Fordhamo uni
versiteto profesorius ir kun. L. 
Jankus — Balfo vardu, įteik
damas Kunigų Vienybės N.Y.- 
N.J. provincijos dovaną — lie
tuvišką kryžių su Rūpintojėliu pat solistė Daiva Mongirdaitė 
ir koplytėlėm, kaip simbolį, nu
žymintį solenizanto darbus sa
vo tėvų kraštui. Prel. J. Bal- 
kūnas dėkodamas pabrėžė, kad 
jo lietuviškoji katalikiškoji ak
cija jam nieku nekliudo, bet 
dar yra 'Bažnyčios dignitorių 
teigiamai įvertinta.

ŽINIOS

Juozas Audėnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, buvo 
pakviestas ir gegužės 8 New 
Yorko universitete skaitė pa
skaitą “Sovietų žemės ūkio po
litika”. Po paskaitos valandą 
laiko atsakinėjo į gausius stu
dentų klausimus. Tiek paskai
toje. tiek atsakymuose • buvo

Hartford, Conn., ir M. Lopsai- gausiai panaudota okupuotos 
tis iš Burlington, N. J. Pasta- Lietuvos kolchozinio gyvenimo- 
rojo Darbininko prenumeratą pavyzdžiai. Be to, buvo klausta 
perėmė J. Maliokienė, gyvenam ir atsakyta, kas yra Peverg- GL 5-7281, vakarais GL 
ti ten pat. tuju Europos Tautu Seimas. 7068.

TESKAMBA DAINOS UŽ LAISVĄ LIETUVĄ!

DAINŲ ŠVENTE
CHICAGOJE

1961 m. liepos 2 d.
3 vai. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
43 ir Halstead Streets

Bilietų kainos: 5, 4, 3, 2 ir 1 dol. Visos vietos numeruotos
BILIETAI paltu užsakomi, kartu siunčiant piniginį čekį, Šiuo adresų: 
LITHUANIAN SONG FESTIVAL, 2501 West 69th SL, Chicago 29, III.

Dalyvauja chorai iš J.A.V. ir Kanados

Kalif., A. 
i Bronx. N. Y.

Sveikiname 
■ skaitytojus ir 

daugiau pasinaudojant papigin- 
, ta Darbininko prenumerata 

naujiems skaitytojams, kuri yra 
iki šių metų pabaigos 3 dol.; 
visiems metams 5 dol.; šiems 
ir 1962 metams 8 dol. Rašyti 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

visus naujuosius 
kartu laukiame

KEARNY, N. J.
Liet. Bendruomenės Kearny 

Harrisono apylinkės metinis na
rių susirinkimas įvyko baland. 
23. Buvo svarstomas klausimas, 
kaip palaikyti ryšius su kito
mis lietuviškomis organizacijo
mis šioje apylinkėje. Į naują 
valdybą išrinkta: pirm. Anta
nas Vitkus, vicepirm. Vincas 
Pietaris, sekr. dr. Stasys Skrip- 
kus, kultūros reik, vedėju Al
bertas Arminas ir ižd. inž. J. 
Kiaušas.

(sopranas), kuri didžiųjų laik
raščių muzikos kritikų buvo 
nepaprastai gerai įvertinta, šį 
kartą jos programoje bus Br. 
Budriūno, Vlado Jakubėno ir 
Juliaus Starkos kompozicijos 
ir Giacomo Puccini ištraukos iš 
operų La Boheme ir Tosca. 
Koncerto programoje dalyvaus 
taip pat Bostono lietuvių mo
terų trio — Irena Mickūnienė, 
Irena Žukauskienė ir Vida Ma- 
lišauskaitė. Po koncerto lietu
vių piliečių draugijos namuose 
bus pobūvis. I koncertą ir į po
būvį maloniai kviečiami visi. Sa
vo atsilankymu pagelbėsite su
telkti lėšų choro kelionei į Dai
nų šventę Chicagoje.

Balto skyrius ligi birželio 15 
renka vartotus drabužius, ku
riuos prašoma sunešti į parapi
jos salę po bažnyčia.

BERNIUKŲ
STOVYKLA

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

MirėRinkimai į ALB UI Tarybą
įvyko gegužės 14 lietuvių pa- Antanina Paulauskienė (ba- 
rapijos salėje. Sąraše buvo 20 
kandidatų. Balsuoti galėjo 79

(Atkelta iš 7 psl.) 
neliestos. Iš viso palikta labai 
daug senų knygų, enciklopedi
jų, jų tarpe ir specialioje spin
toje pilna Britanica. Be knygų, 
dar palikta daug lošimo kortų 
ir senų, brangių portugališkų 
ir ispaniškų.... vynų. Dabar 
vasarą, puošniais kilimais iš
klotame salione, susėdę ant mi- 
lijonieriškų baldų, galės tomis 
kortomis lošti paprasti lietuviai. 
O ar. vasarotojams duos para
gauti ir seno vyno, pamiršau 
A. Karaičio ir paldausti ... Bet 
valgyti tikrai gaus milijonierių 
valgomuosiuose.

Daug erdvės ir oro. Didelia
me parke, po pavėsingais se
nais medžiais, įrengtos sporto 
aikštės 1 lauko tenisui, krepši
niui ir tinkliniui. Nepamiršta 
nė saulė, smėlis ir mėlynasis 
Michigano vanduo. Vasarvietė 
turi nuosavą 268 pėdų ilgumo 
paplūdimį su Nidą primenančio
mis kopelėmis. Tos kopos net 
“vaikšto”. Dabar jų jau yra ten, 
kur ankstyvą pavasari dar vi
sai. nebuvo. Taigi, ne tik kopos, 
bet ir naujieji ateiviai lietuviai, 
kaip matome, jau vaikšto ten, 
kur pirma tevaikščiojo tik iš
rinktieji ... Sveikinti tik rei
kia, ir daugiau nieko.

V/AGNER THEATER
no Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-RWgewood: tel. VA 1-2013 
Kasa atldara: Penktndi^nlafu S vai. p.p.

iki filmo* pabaiz^* 
Trreiadlmiaiu — 12 vai. dionoa 
Penktadienį, gegužės 26, iki — 
Trečiadienio, gegužės 31, 1961 

Meilės, skausmo ir didelių iSgyve- 
nimų spalvota filmą —

MBEICHTGEHEIMNISn
Vaidina: Margit Saad. Charles Reg- 
nler, Erich Auer. Francisco Kinz. 
Paul Boesiger. Vifct. von Ballasko.

Briedinė filmą:
"Parole Hetmat” 

Ir MralMMls VoMettjos nsvalt aptvalss

landžio 30) 81 m. Velionė gy
veno 229 Gold St. Nuliūdime 

asmenys, balsavo 67. Daugiau- paliko dukterį ir sūnų. Palaido
ta šv. Benedikto kapinėse.

Krikštai. Gegužės 7 šv. Pet
ro bažnyčioje pakrikštyti: Jo
no Gondrolio ir Elizabethos 
iMcColyan-Gendrolienės sūnus 
Jono ir Patriko vardais. Rober
to Dillan ir Esteros Kale - Dil
iau duktė Doreen ir Marijos 
vardais; Charles Kasmauski ir 
Margaritos Rogęrs - Kasmauski 
dvynukai Dovydo Juozapo ir 
Deborah Marija vardais.

šia balsų gavo adv. Charles F. 
Paulis — 63, inž. Vladas Dilis 
— 23 ir kun. L. Jankus 20.

Natalija Kiaušienė - Staknytė 
su dukra Lilija ir broliu inž. 
Vincu Stakniu ir jo žmona Ani
ceta iš Elizabetho pirmą kartą 
išvyko aplankyti savo seserį 
Danutę Harmon į Wastiingto- 
ną, kur sesers šeimoje išbus 
keletą dienų. (k.)

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

TeL: HEckory 1*5220 į

C. A. Vokei - Vokietaitis i'
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr«
A D V O K AT A S

TeL APplegate 7*7083

LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras. Deimantai
Laikrodžiai 

46S GRANO STREET

Stephėn Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsaniųotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

'— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA 

ved. Jonas J. Romanas, sr. 
’ WHIL — 1430 kil. Medford, 

Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

#
LAISVES VARPAS 

ved. P. V?č5nw
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

RADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Mintus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

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

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Veletke

WJLB — 1400 lpl., Detroit,
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA 

Direktorius 
Jokūbas J. Stukas 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM
New York, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prte Forrwt P»rkir»y Station) 

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

FUNERAL HOME
197 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį

Nauja modemiška koplyčia 6er- 
menitns dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdgv ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434


