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Ką Vienoje iš tikrųjų prezidentas išgirdo iš Chruščiovo
Prezidentas vyko į Vieną, 

kad pasakytų Chruščiovui, ką 
jis turi žinoti — neprovokuo
ti ir nenuvertinti Amerikos ga
limo reagavimą į augančius 
Maskvos imperializmo užsimo
jimus. Lig šiol mažiau skaitom, 
ką prezidentas ten pasakė, bet 

- vis daugėja informacija, ką pre
zidentui ten pasakė Chruščio
vas.

Chruščiovo raštuose: pripažink, ką laimėjom, nekliudyk toliau mums laimėti

Tassas paskelbė ištisai ne 
tik prezidento Kennedy kalbą, 
kurią jis pasakė tautai, bet ir 
Chruščiovo memorandumus, į- 
teiktus prezidentui, dėl Berly
no ir dėl nusiginklavimo.
DĖL BERLYNO:

Tegu rytų ir vakarų Vokie-

PREZIDENTAS SU RAMENTAIS

PREZIDENTAS SU RAMENTAIS.

tijos susitaria dėl taikos sutar
ties; terminas tam susitarimui 
6 mėnesiai. Chruščiovas memo
randume padiktavo, ir ką jos 
turi sutarti:

vakarų Berlynas turi būti pa
skelbtas "laisvas miestas"; va
karų Berlyne gali liktis simbo
linės Amerikos, Anglijos Pran
cūzijos jėgos kaip "garanti
ja"; ryšiai su vakarų Berlynu 
bus rytų Vokietijos žinioje.

Nauja čia tik 6 mėnesių ter
minas; visa kita — seni Mask
vos reikalavimai.

Ką prezidentas išgirdo iš 
Chruščovo, p?ąčau informuo
ja James Reston (NYT). Būtent:

1. Chruščiovas norėjo išgauti 
iš prezidento Kennedy pripa
žinimą, kad Sovietai turi teisę 
kontroliuoti teritorijas, kurias 
jie laimėjo po antrojo pasauli
nio karo.

2. Norėjo gauti prezidento 
sutikimą nesikišti į revoliuci
nius procesus, kurie vyksta da
bar nekomunistiniuose kraštuo
se.

3. Norėjo, kad Kennedy su
tiktų su sistema, pagal kurią 
Jungtinės Tautos ar jų tarp
tautiniai padaliniai nesikištų į 
tuos procesus nei j kitus tarp
tautinius ginčus, negavę tam 
pritarimo iš komunistinio pašau 
lio.

Dėl to Chruščiovas taip ir 
reikalauja trijų sistemos, “troi-

kos”, su vėto teise Jungtinėse 
Tautose, atominės kontrolės ko
misijoje, Laoso paliaubų kont
rolės komisijoje.

4. Norėjo, kad Vakarai at
sisakytų nuo savo karinių ba
zių ir nuo. ginkluotų jėgų ir 
kad tokiu būdu niekas neturė
tų jėgos sukliudyti ano palaips
niui vykstančio atsilikusių kraš- 

sukomunistinimo.
(Dėl to Chruščiovas ir pa

reiškė, kad‘jau nesvarbu ato
minių bandymų sustabdymo su
tartis, o svarbu bazių panaiki
nimas ir konvencinės kariuome
nės sumažinimas).

Reston komentuoja, kad tie

litinė išvada iš to, ką jis bu
vo paskelbęs savo straipsny žur
nale Foreign Affairs. Ten skel
bė: prieš paskutinį pasaulinį 
karą socialistinis pasaulis tu
rėjo 3 proc. visos žemės gy
ventojų ir 17 procentų terito
rijos; * dabar komunistai turi 
trečdalį gyventojų ir ketvirta
dalį teritorijos.

Taigi šitam procesui Kenne
dy turįs nesipriešinti.

Kennedy su tuo negalėjo su
tikti, kaip jis kalbėjo pareiški
me į tautą. Anot James Reston: 
jokis prezidentas po karo ne
atmetė sovietinių tezių taip aiš
kiai ir taip tiesiai kaip Kenne-

K4 DARYS LAISVES PRIEŠAI
Komunistai registruotis 
nenori ir žada kovoti. Dė
mesio verta, ar daug balsų 

gins laisvės priešus 
Vyriausiojo teismo sprendi

mas dėl komunistų registraci
jos buvo pereitą kartą Darbi
ninko skaitytojui praneštas: 
komunistai turi registruotis 
kaip svetimos valstybės agen
tai; turi nurodyti savo iždą ir 
jo pajamų šaltinius.

Ką darys dabar partija? Jos. 
gen. sekretorius Gus Hali per 
spaudą ir televiziją pasakė — 
ne: jie nesi registruosią, jie ge
riau eisią į kalėjimą; jie kel- 
sią pasipriešinimą opinijoje ir 
kur tik galės.

Vyriausias valstybės gynėjas 
Robert F. Kennedy birželio 10 
pareiškė, kad tuojau pat imsis 
priemonių komunistų partijos 
ir jos narių registracijai vyk
dyti.

Jei nesiregistruos, įstatymas 
numato bausmę po 10.000 dol. 
už kiekvieną uždelstą po nu
statyto termino dieną. Tas ter-

LAIMINGA NELAIMĖ

ŽENEVOJE: AR
ženevoje birželio 11 vėl su

tarė tęsti 14 konferencijos dėl 
Laoso posėdžius. Jie buvo per
traukti nuo trečiadienio, kada 
paaiškėjo, kad Laose komunis
tai laužo paliaubas ir toliau in
vaziją vykdo. Anglijos užsienių 
r. min. Home ir Sovietų Gro- 
myk6 sutarė pasiųsti atsišauki
mą Laose esančiai trijų kontro
lės komisijai, kad saugotų pa

Į
ROBERT F. KENNEDY

minas bus rugpiūčio 9. Jei po 
šio termino partijos vadovybė 
nepraneš savo sudėties ir kitų 
reikalaujamų žinių, tai patys 

per 10 dienų turi 
pranešti. Jei jie to 
tai po 60 dienų 
narys turi pareigą 
pranešti. Nepadarę

Visame krašte su užuojauta 
buvo sutikta žinia, kad prezi
dentui Kennedy atsinaujino nu
garkaulio skausmai, dėl kurių 
jis 1954 buvo porą kartų ope
ruotas ir beveik prie mirties. 
Aiškinama, kad šiemet gegužės 
16 jis pajutęs tuos skausmus 
Kanadoje, kada kastuvu kasė
ir bėrė žemes and sodinamų 
simbolinių medelių.
Tačiau jis niekam apie tai ne- 
sisakė. Paaiškėjo tik grįžus po 
kelionės Europoje. Maudymasis 
šiltame sūriame baseine, vaikš

James Reston suminėjo dar 
ir kitą aiškinimą apie prezi
dento sunegalavimą — tai esąs 
stiprus pergyvenimas, susikrim
timas po to. ką jis girdėjo iš 
Chruščiovo.

čiojimas kelias dienas su ra
mentais, poilsis jau sušvelni
nęs tuos skausmus. Tačiau ra
mentų dar negali atsisakyti.

pareigūnai 
apie save 
nepadarys, 
kiekvienas 
apie save
to, baudžiami po 10,000 už kiek
vieną uždelstą dieną ir 5 me
tus kalėjimo.

R. F. Kennedy teigiamai at
siliepė apie vyriausio teismo 
sprendimą, vadino jį labai lai
ku padarytą. Apie komunistus 
atsiliepė kaip apie Maskvos di
riguojamą partiją ir iš Maskvos 
pinigus gaunančią.

Olandų lėktuvas birželio 11 
kelionėje per Atlantą 13,000 

, pėdų aukštyje užsidegė — degė 
vienas motoras, ir lėktuvas nu
sileido iki 1.000 pėdų. Bet lai
mė, kad iš lėktuvo iškrito de
gantis motoras, lėktuvas galėjo 
pakilti ir laimingai nusileisti 
aerodrome su 73 amerikiečiais 
keliaisviais ir 8 Įgulos žmonėm.

— Viceprezidentas Johnso- 
nas vadinamus “laisvės kelei
vius”, kurie Alabamoje ir kt. 
aotubusuose suprovokavo muš
tynes. pavadino komunistų kon
spiracijos dalim, nors jie patys 
to gal ir nežino.

— Italijos min. pirm. Fan- 
fani ir už. reikalų min. ‘Segni

OLANDŲ LĖKTUVAS, k,l viena, „Mera,, ialntinaal on.lleld. birželi0 11 atvXko 1 Wasbing- komunistų velkinų namie. Tik- 
Škotijoje. toną.

Chruščiovo reikalavimai yra po- dy.

Ne taip teigiamai apie teis
mo sprendimą galvojo N. Y. 
Times. Vedamajame apgailes
tavo, kad Smitho ir vidaus sau
gumo aktai (kuriais komunistų 
partija verčiama registruotis ir 
laikomas nusikaltimu noras 
smurtu nuversti Amerikos vals- 
džią) nukreips visuomenės akis
Į “neegzistuojančią grėsmę’

roji Ąmerikai grėsmė esanti iš 
užsienio.

MASKVA NEKONTROLIUOJA AR TIK APGAUDINĖJA?
liaubas. Tas atsišaukimas turis 
pakartoti ir kvietimą abiem ka- 
riaujančiom šalim paliaubų lai
kytis. Tokiu kompromisu buvo 
ištempta konferencija iš akli- 
gatvio ir bus toliau kalbama 
apie Laoso “neutralizavimą ’.
KODĖL LAOSE LAUŽOMOS 
PALIAUBOS?

W. R. Hearst birželio 9 kal-

Amerikos skraidantis žmogus
Armija birželio 8 demonstra

vo naują prietaisą, kuriuo žmo
gus galėjo pakilti į orą 15 pėdų 
aukščio ir per 14 sekundžių 
nuskristi už 150 pėdų. Prietai
sas varomas raketa, jo skridi
mo kryptį kontroliuoja 
lakūnas. Tobulinant prietaisas 
galės nukelti žmogų už 4.000 
pėdų. Jis turės didelės reikš
mės karinėse operacijose — 
pereiti per vielų užtvaras, upes 
iš laivo išsikelti į sausumą ir 
atlikus uždavinį grįžti į laivą. 
Galės būti naudingas ir mėnu
lyje.

Tam prietaisui buvo dirba
ma 7 metus ir išleista 200, 
dol.

bejosi su Prancūzijos min. pirm 
Debrė ir tas aiškino:

Komunistų jėgos Laose igno
ravo Kennedy — Chruščiovo 
sutarimą dėl Laoso, nes Chruš
čiovas realiai tų jėgų nekon
troliuoja.

Šią teoriją galėtų patvirtinti 
ir faktas, kad šiaurės Vietna- 
mao delegacija šiom dienom 
išvyko į kom. Kiniją. Taigi ten 
daro įtakos Kinijos komunis
tai.

Ar komunistai yra Ameriko- 
AMERIKA IR ANGOLOS je. grėsmė ar ne. kitaip galvo- 
BYLA

Saugumo Taryboje birželio 9 
nutarta siųsti komisiją į Ango
lą, Portugalijos vyriausybė pa
raginta, kad komisijai nekliu
dytų. Rezoliucija priimta 9:0 
balsais. Amerika balsavo su A- 
zijos - Afrikos valstybėm ir So
vietais, 
silaikė. 
kad tai 
kalus. 
KUBA, 
TRAKTORIAI

Traktorių komitetas, kurio 
prieky stovi Mrs. Roosevelt, 
Reuther ir M. Eisenhower, pra
nešė Castro, kad komitetas į 
Kubą derybų nevyks. Atvyks 
jo technikai. Komitetas pasiry-

Anglija, Prancūzija su- 
Portugalija protestavo, 
kišimasis Į vidaus rei-

BELAISVIAI IR

KONGE

PIRMOJI MOTERIS. Dr. J a net G.
— Prezidentas Kennedy ža- Travell esanti pirmoji moteris, k u- 

da liepos mėn. keliauti į pietų "J?/ r r tojas. job nurodymai* gydomas p re-
Ameriką. zidentaa Kennedy.

Prezidentas Kasavubu derasi 
toliau dėl parlamento sušauki
mo Leopoldville. Derasi net ir 
su Katangos prezidentu Tshom- 
be, kurį laiko suimtą. Jį palei
sią ir įtrauksią į vyriausybę, 
jei jis pritars Kasavubu planui. 
Gizenga buvo atmetęs parla
mento sušaukimą Leopoldville. 
Dabar kreipėsi į gen. sekr. Ham- 
marskjoldą, ar jis duos saugu
mo garantijas jam ir jo šali
ninkam dalyvauti Leopoldville.

Kita priešinga teorija:
Paliaubų laužymas yra sovie

tinė taktika. Kai Ženevoje Va
karai nesutinka su Maskvos siū
lymu. Maskva nurodo komunis
tam atnaujinti agresiją ir užim
ti naują teritoriją. Paskui de
rybos. paskui įsakymas susto- žęs duoti 100 traktorių iki bir- 
ti. ir Vakarai, patenkinti, kad želio 22.
agresija sustabdyta, sutinka de- ■ — Toledo, Ohio, birželio 10 
rėtis toliau, nors užimta teri- sprogo gazolino tankas ir sužei- 
torija ir negrąžinama. dė 65.

VIENAS IS 11

Vengrijoje birželio 9 teisme 
kunigas Odon Lenard, kaltina
mas, kad kėsinęsis nuversti re
žimą, atsisakė prisipažinti kal
tas, Kiti dešimt kunigų prisipa
žino ir sakė, kad Lenard taip 
pat kaltas. Lenard kalėjime lai
komas jau nuo 1948.

MRS. KENNEDY EUROPOJE. Mrs. Kennedy Euro
poj masėse turėjo daugiau pasisekimo nei prezidentas. 
Londone laikraštis atvaizdavo ir'Laisvės statulą su Mrs. 
veidu. O prezidentas Paryžiuje spaudos konferencijoje 
kalbėjo: "Manau, kad turiu prisistatyti. Ai esu vyras, 
koris atlydėjo j Paryžių Jacąueline Kennedy".

ja nei N. Y. Times, F. B. I. 
direktorius J. Edgar Hoover. 
Kongreso komisijoje kovo mėn. 
jis kalbėjo apie Amerikos ko
munistų partiją kaip didžiausią 
subversyvinę organizaciją, kaip 
raudonųjų konspiracijos milži
nišką branduolį. Dabartiniu me
tu partija labiausiai dėmesį 
kreipia j jaunimą. San Francis- 
co pernykštės riaušės prieš ko
mitetą priešamerikinei veiklai 
tirti buvo komunistų inspiruo
tos. Komunistai esą insifiltra- ° 
vę j jaunimo grupes, radiją, 
televiziją, filmą, i bažnyčias, 
mokyklas, kultūrines grupes, i 
spaudą, tautines mažumas ir po
litinius junginius.

Tačiau komunistų plotas, ku
riame reiškiasi jų veikla pama
žu siaurėja. Jų narių liko tik 
10,000. Jų rolė tarp darbininkų 
unijų sumažėjo. Karo pabaigo
je jie kontroliavo apie milijo
ną narių unijose, dabar tik apie 
100.000.

Tačiau savo organi/'acinės 
drausmės, konspiracijos, diri
guojančios rankos iš Maskvos 
dėka kcmunistų' partijos na
riai sugeba prasiveržti su savo 
opinija ir tarp nekomunistų. 
tarp liberalų. Tam pačiam N. 
Y. Times teko atsisakyti eilės 
bendradarbių, kai senato ap
klausinėjimuose iškilo, kad jie 
priklauso komunistų partijai.

Prezidentas Kennedy; skelb
damas laisvės programą, sumi
nėjo. kad laisvė turi apimti vi
sus, išskyrus tuos, kurie yra 
laisvės priešai. Komunizmas 
kaip totalistinė organizacija ir 
yra laisvės priešas. Ir laisvės 
ir demokratijos. Demokratinė 
ir laisva valstybė negali duoti 
laisvės tiem, kurie ta laisve 
naudojasi valstybei griauti. Ta 
mintis pamažu ims stiprėti.



Dama ir vaiki} pudra pražudė poną atstovą
Kaip žmones tampa sovietiniais šnipais

M?

kurie įm» ypatingai skandalin
gi. Tekia buvo istorija peria*

munistam.

aikštėn. o
iaikais afera iškyla 
taip pat kaip žmo- 
sovietmiais šnipais.

kumentų, nuo kurių nebuvo net 
pašalinti inicialai to, kam do
kumentai buvo skirti skaityti. 
Tie inicialai aiškiai rodė į Al
fredą Frenzelį, parlamento na
rį. Jei mechanizmas būtų vei
kęs, tai yra, jei būtų buvęs im
tas iš dėžutės ne specialisto 
rankos, tai būtų blykstelėjus 
elektrinė lempikė ir nuo jos 
šviesos pajuodavę filmos.

Majoro AJtmanno lagamine 
buvo rasta nuogos damos sta
tulėlė, kurios marmurinėje pa
pėdėje buvo Įtaisytas "sandė
lis". Reikėjo tik neatsargiai pa
sukti sraigtelį, kuriuo papėdė 

Kooino mokesčių inspekcijos 
valdininkui kilo įtarimas dėl 
dviejų keleivių. Jie buvo atvy
kę iš anapus uždangos kaip 
elektros reikmenų pirkliai. Keis 
tas, įtartinas atrodė jų pareiš
kimas apie savo pajamas ir iš rodės pritvirtinta prie damos, 
laidas Vokietijoje: visos paja
mos nurodytos beveik tokios 
kaip išlaidos vien tik automo
biliui. Jie nebuvo suimti, bet 
buvo stebimi ir sekami, apie 
juos renkama informacija.

Kai vieną dieną jie vėl pasi
rodė Koelno aerodrome ir ren
gėsi sėsti į lėktuvą, į Prahą, 
buvo patikrinti jų lagaminai. 
Lagaminų turinys .patvirtino ži
nias, kurios buvo surinktos ki
tais keliais — kad

tai Čekoslovakijos karinin
kai: majoras Altmann (34 m.) 
ir kapitonas Langer (38 m.).

Kapitonas Langer buvo ve
dęs. Vedęs Čekoslovakijoje, bet 
vedęs ir antrą žmoną Vokieti
joje. Taip, prieš dvejis metus 
Vokietijoje vedęs merginą, pa
varde Bulkow, ir turėjo du vai
kus. Jam taip buvo įsakyta, 
kad geriau užmaskuotų. Kita 
žmona buvo Prahoje. Buvo su
imta ir Langer žmona. Jos aša
ros betgi sugraudino teisėją. 
Ją paleido namo, kur jos lau
kė vaikai. Po 24 valandų ji su 
abiem vaikais jau buvo Praho
je.

Kai pradėjo lagaminus tik
rinti, viskas atrodė taip įpras
ta: kasdieninio vartojimo daik
tai. Kai ėmė čiupinėti ir kilno
ti.

viena dėžutė, ant kurios buvo 

karą

kepė- 
buvo

ir būt buvęs sprogimas. Drą 
suolis būt buvęs likviduotas; 
likviduotas būt ir damos pa
pėdėje suslėptas turtas. Būt 
niekas ir nežinojęs, kad ten bu
vo svetimos valiutos ir. svar
biausia, radijo siųstuvo su Pra
ha šifras. Bet specialistas dabar 
Vokietijoje Įtaria ne tik damas, 
gražuoles, bet ir jų sraigtelius 
— ir išmoko jų pasisaugoti.

Alfredas Frenzelis buvo su
imtas tą pat dieną. Jis nė ne
sigynė. Prieš tardytojo akis iš
sivyniojo istorija. į kurią pa
našių yra tūkstančiai.

Frenzelis gyveno Bohemijo
je, kuri priklausė prieš 
Čekoslovakijai.

Iš profesijos jis buvo 
jas. Politinių pažiūrų jis
socialdemokratas ir priklausė 
vietos partijos skyriui.

Hitleriui užėmus Čekoslova
kiją, Frenzelis pabėgo Į Londo
ną. Ten jis ėmėsi naujo ama
to—šnipinėjo savus tautiečius 
pabėgėlius čekoslovakų 'egzilų 
naudai. Po karo Frenzelis grį
žo į Bohemiją. Nors vokiečiai 
buvo išvaryti, bet Frenzelį nuo 
tokio likimo saugojo pažymėji
mas. kad jis yra antifašistas. 
Tačiau po metų ir jis turėjo iš
sikelti į Vokietiją. Kitaip bet
gi nei visi vokiečiai — jam lei
do pasiimti ir visą turtą. Tur 

užrašyta "Vazelinas, vaikų pud- būt, Įskaitė jam į nuopelnus, 
kad jis karo metu buvo šnipi- 

Pasvėrė. Taip, ji 20 gramų nėjęs čękoslovakam.
sunkesnė. Ji buvo įtarta, ir ta
da jau specialistų rankos ėmė 
ją vartyti. Jos sugebėjo atida
ryti taip, kad neveiktų mecha
nizmas, kuris buvo toje dėžu
tėje paslėptas. Mechanizmo apa
čioje suslėptas mikrofilmas do-

ra" ir tt. atrodė sunkesnė.

Vokietijoje Frenzelis nebe
grįžo prie savo buvusios pro
fesijos. Kepyklą iškeitė į poli
tiką. *

Kaip veiklus socialdemokra
tas buvo išrinktas Į parlamen
tą. Parlamente buvo taip pat

SPAUDA

ALFRED FRENCEL su žmona.

AR JUS NEPERMOKATE i

už savo automobilio apdraudę?
Virs 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 

Jūs esate kvalifikuotas:
Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostofių atlyginimo. 

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

•4-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS
Ozaee Park 17, N. T. 10C-53 — «Stb Street

aktyvus. Partija jį paskyrė at
stovu į pačią slapčiausią kone-, 
siją — Į apsaugos komisiją, ku
rioje drauge su štabo karinin
kais svartomi krašto gyni
mo ir kariuomenės organizavi
mo klausimai.

Prahos komunistai dairyda
miesi informatorių iš Vokieti- 

jos parlamento, atkreipė akis 
j nusipelniusį praeity Frenzelį. 
Archyvuose surado jo raportus 
iš Londono. Iškvietė jį į Vieną 
ir pasakė:

turi dabar pranešinėti mum, 
kitaip — paskelbsim tavo bu
vusius raportus, ir tavo politi-

svetimos valstybės šnipu ir uo
liai tarnavo, padedamas anų 
"elektros reikmenų pirklių”, 
perduodamas jiem slaptų kari
nių dokumentų fotokopijas. Už 
paslaugas jis gavo 28,710 mar
kių; jam pastatė Bohemijoje 
taip pat gražų vienos šeimos 
namelį, kurio jis nebuvo matęs, 
o po dabartinės istorijos gal ir 
visai jo nepamatys.

VOKIETIJOS slaptas saugumo posėdis, kuriame dalyvavo ir šnipas A. Frenzel.

DRAUGE DEPUTATE, MUM BUVAI PAŽADĖJĘS
LIETUVOJELietuvoje yra toks K. Gab

dank, kuris per eilę metę yra 
"aukščiausio sovieto deputa
tas". Jis pakeliauja pas žmo
nes, tie kreipiasi su visokiais 
reikalais, deputatas pažada pa
gelbėti, kai išvažiuoja, gyveni
mas nieku nesikeičia. Gabdank

žmones rodytis, ir rado reika
lo gyventojų nusiskundimus ir 
savo padarytus žygius paaiškin
ti Sovetskaja Litva. Keletas jo 
paaiškinimo vaizdų, kurie ro
do sovietinės sistemos parali- 
žuojantį biurokratizmą

Mūšos kolchozo Pasva
lio rajono, rinkikų susirinkime 
žiemą kolchozo stalius Povilas 
Triška. kreipdamasis į mane, 
sakė: ‘‘Per paskutinį susitiki
mą jūs, drauge deputate, paža-

mū-
Vi-

dėjote pagelbėti aprūpinti 
sų kolchozininkus kuru.
šiem žinoma, kad Pasvalio ra
jone nėra nei miškų, nei dur
pynų. Anglies į mūsų rajoną 
atveža labai nedaug. Nėra kuo 
pečių kūrenti. T? dar — dau
gelio kolchozininkų namuose 
kiauri stogai. Medžiagos stogui 
dengti nėra kur nusipirkti. Jūs 
pažadėjote mum tuo reikalu pa
dėti. Ir dar toliau. Kad gau
tume skiedrų stogam remon
tuoti. muš siunčia už 230 ki
lometrų. Argi tai teisinga?”.

Apie tokius pat dalykus de
putatui buvo kalbėję ir “Auš
ros”, “Saločių” ir kt. kolho- 
zuose. Ir deputatas sakos: “Nors 
ir kaip nemalonu, bet reikia

prisipažinti, kad kolchozininkų 
kritika teisinga. Kuo , kaltas 
prieš rinkikus deputatas? Tuo, 
kad savo laiku iškėlęs tuos 
klausimus rajoninėm organiza
cijom bei planavimo valdybai 
ir gavęs iš visur pažadus ir už
tikrinimus, kad “bus padaryta 
žygių”, aš nusiraminau. Galvo
jau: jei deputatas tarpininkau
ja, aliarmuoja, tai organizaci
jos. nuo kurių priklauso pa
tenkinti rinkikų prašymus, vis
ką padarys, kas reikalinga”.

Tačiau, kaip deputatas paža
dėjo rinkikam, taip rajono or- j 
ganizacijos pažadėjo deputatui, J 
ir viskas ėjo kaip seniau. I • passaic, n. j.

* • r * nFTDAlT

K4 SAKO BALSAVUSIŲ SKAIČIAI?
Drauge birželio 3 St. Barz- 

dukas nurodė keletą įdomių 
skaičių iš bendruomenės tary
bos rinkimų: iš “Detroito apy
linkėje registruotų tūkstančio
rinkikų tebalsavo tik 154 (apie 
15 proc.). iš CIevelando regis
truotų astuonių šimtų tebalsa
vo tik 368 (apie 46-47 proc.). 
iš Marųuette Parke Chicagoje 
registruotų šešių šimtų tebal
savo 455 (apie 76 proc.) iš 
Cypress Hills New Yorke re
gistruotų 314 tebalsavo 277 
(86 proc.) ir tt. Stebuklą įvyk
dė Newarkas: 68 įsiregistravo 
ir visi 68 balsavo”.

E balsavusių skaičiaus auto
rius daro išvadas: “Iš tikrųjų 
Amerikoje neturime kito tokio 
organizuoto lietuvių junginio, 
kuris tokiais skaičiais per rin
kimus operuotų. Bendruomenė 
šiuo metu sutraukia didžiau
sius rinkikų skaičius ... Atsi
minkime. kad balsavimo teisę 
bendruomenėj tegauna lietu
viai, moką jai savo tautinio so
lidarumo įnašus”. Antra išva
da: masės dar neišjudintos ir 
nėra tinkamai suorganizuotos. 
Jei toliau “prie jų neprieis ir

; nepajudins bendruomenė, kas
šitai bepadarys?".

Kaip Lietuvoje rašytojai už
simanė kankinio vainiko, nors 
ir be kančios

Keleivy birželio 7 J. Inš. pa
sakoja skaitęs sovietiniame lei
diny Tarybų Lietuvos rašytojo 
Audronašos - Suchockio pasa
kojimą, kaip nepriklausomoje 
Lietuvoje jis buvo laikomas 
Varnių koncentracijos stovyk
loje. _ Esą ten stovyklos admi
nistracija “kasdien mus. politi
nius kalinius, mušė, kankino, 
laužė pirštus, kol netekdavome 
sąmonės”. J. Inš.. dėl tokio pa
sakojimo atsiliepia: “Man teko 
būti Varniuose kartu su tuo ra
šytoju ir niekada neteko ma
tyti ji primuštą ar kaip kitaip 
kankintą. Kiek atsimenu, jis 
vikriai sukinėdavosi po kiemą 
ir apie savo ‘kančias’ jis. ma
tyti, tik atėjus rusams 
tuvą prisiminė ir jas 
kiek įmanydamas. Irgi 
tikslo. Svarbu parodyti 
vos žmonėms, kad Smetonos 
režimas buvo šiurkštesnis už 
komunistų įvestą teroro ir sau
valės režimą”.

Tas pats autorius sako, kad 
panašius prasimanymus paskel
bė Lietuvoje ir kitas “rašyto
jas” Jankelis Vinickis knygo
je “Duonos nebuvo perdaug”.

į Lie- 
išpūtė 

nebe 
Lietu-

Gabdank pasakoja dar kitą 
pavyzdį ir gyvenimo vaizdą:

“Panevėžio linų kombinato 
naujame ceche dirba trim pa
mainom trys šimtai audėjų, 
šviesos yra daug, bet šviežio 
oro mažai. Ceche tiesiog kabo 
dulkių debesys. Dulkėm nuklo
tos sienos, staklės, žmonių dra
bužiai. Klausiu kombinato di
rektorių drg. Vaitsevičių: ‘Kas 
nutiko? Ventiliacija sugedo?”

“Ventiliacijos nėra”, atsakė 
direktorius. “Technikiniame

(Nukelta į 7 psl)

SIUNTINIAMS Į LIETUVA!
TssMta tsM dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir hartuma, moterų, eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos Ir rajoninės medžiagos parduodąmos griežtai urmo

(vholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East fersey Street Elizabeth. N. J.
' Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilna eilutę

VTLNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms, 
t Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai. 
L vilnonės skaros ir šalikai .
r Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
> Specialus patarnavimas paruošiant pakietusį Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarKo pramogines ir bizūno keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems iniormacijoms rasy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių oiurui j R. Europą

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. 1. • TeL Girele 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

, Licensed by Intourist
► Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 
k SSSR dalį.
► SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS —
► — GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —►
£ Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
► moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 
t kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-
► niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 
£ karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: ►
► • NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL4-5456
! • BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808
Į • BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
► • LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel-: FO 3-8569 <
► • PATERSON 1, N. J, 99 Main Street , — , Tel.: MŲ 4-4619 J
► • NEW HAVEN, Con% 6 Day Street — TeL: LO2-1446 <
£ • PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 «
► • VVORCESTER, Mass, 174 Millbury Street
t • HAMTRANCK, Mich, 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575
► • CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
► • CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Telk BR 8-6966
J • CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737

SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — TeL: t______
NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard.Ave, — Tel. WA 2-4035 <
WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 <
GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner.Avė, N.W. — GL8-2256 ą 
-------------- , , 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 4 
DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 1
ATHOL, Mass, 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245 4
LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 4
VINELAND, N .J., West Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg. 4

Tel.: SW8-Z8W

f* t

Fl 6-1571 4

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

— Bolivijoje birželio 7 ko
munistai mėgino nuversti vy
riausybę.

— Sovietai derasi su Austri 
ja, kad sutiktų prisiimti Jung
tines Tautas. Austrija sutinka, 
jei susitars dėl to Sovietai su 
Amerika. Kiti JT nariai labai 
abejingi siūlymui. Daugiau sim
patijų rodo Afrikos valstybės.

— Prancūzija po keleto mė
nesių turės 50 atominių bom
bų.

WILUAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: Hlekory 1-5220

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENĖ

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai j —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu-* 
tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • 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 o Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

korte siunčia audinius j užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Jie su nieku nesiskaito
Amerikoje, didelių asmeni

nių laisvių šalyje, geriausiai 
galima pastebėti, kas yra žmo
gus ar kuri grupė, žodžio ir 
veiksmo laisvė sudaro palan
kiausias sąlygas tiek geriem, 
tiek piktiem siekimam. Antai, 
galima organizuotis ii- skleisti 
idėjas, priešingas demokratinei 
santvarkai, kuri kaip tik garan
tuoja asmens laisvę. Kiekvie
nas lengvai tai pastebi, bet 
čia pat susiduria su aiškinimu: 
tai esąs tiktai kitoks nusista
tymas, kurį įstatymais varžyti 
būtų asmeninės laisvės pažeidi 
mas. Apie tai, kad toks “nusi
statymas” siekia atimti kitiem 
laisvę ir apskritai pakenkti 
krašto saugumui bei gerovei, 
nuslepiama. Tokiu būdu kraš
to įstatymai, skirti piliečių lais
vei užtikrinti ir ginti, apsuka
mi priešingam veiksmui: įsta
tymais pasiremiama veikti prieš 
įstatymus. Čia ir pasirodo pik
to žmogaus ir klastingos gru
pės tikrass veidas.

★
Komunistai Amerikoje visą 

laiką sukėsi ir tebesisuka su
riestam įstatymų rate. Jie moka 
pasinaudoti visomis įstatymų 
garantijomis ir privilegijomis 
savo veiklos laisvei ginti, bet 
savo veiklą kreipia taip, kad 
būtų išgriauta demokratinė A- 
merikos laisvė ir pakeista ko
munistine arba vadinamąja pro
letarine diktatūra. Tam tikslui 
pasiremia ne tiktai komunisti
ne ideologija, atremta į mark
sizmą. bet ir visokeriopa So
vietų Sąjungos parama. Šioji ag
resinė ir kolonialinė valstybė 
Amerkos komunistų tiesiog Į- 
dealizuojama. Nėra taip pat 
abejonės dėl slaptų Sovietų Są
jungos instrukcijų ir ryšių su 
Maskva. Tuo būdu Amerikos 
komunistai pasidaro subversine 
organizacija, žalinga šiam kraš
tui ir jo laisvei. Tačiau ji te
benori remtis ta laisve ir pri

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama------------------96.00
Brooklyn, N. Y.---------------------96.50
Pusei metų----------------------------- 63.50
Užsienyje ----------------------------- 66.50

sidengti įstatymų apsauga. Tak
tika tokia, kaip gegužiuko kie
lės lizde: išaugti, išpampti ir 
kitus išspirti.

★
Vidaus saugumo įstatymas 

(Internal Security Act 1950), 
gindamas šio karšto saugumą 
ir laisvę, pareikalavo iš Ame
rikos komunistų atidengti sa
vo veidą: registruoti vadovybių 
narius ir lėšas, žymėti savo 
raštus, kaip komunistinės or
ganizacijos. Nemalonu, be abe
jo, patekti i subversinių orga
nizacijų grupę, bet dar nema
loniau prisipažinti, kas esi. Šis 
komunistų slėpimasis ir yra 
pats klastingiausias. Juo siekia
ma kitus prigaudinėti. Jei to ne
būtų. nebūtų dengiamas! viso
kiais "nekaltais" vardais ir ne
būtų prieštaraujama registraci
jai. Kas neturi piktų, nusikals
tamų minčių ir nesigriebia 
veiksmo šio krašto laisvei pra
žudyti. tas nebijo nė viešumos.

Vyriausiojo teismo išaiškini
mas, kad vidaus saugumo įsta 
tymas turi galios ir privalo jo 
laikytis. Amerikos komunistam 
labai nemalonus. Kompartijos 
generalinis sekretorius Gus 

\Hall pareiškė, kad tam įstaty
mui nesilenks: geriau komunis
tai eisią į kalėjimą, negu re
gistruosią savo narius. Vienas 
amerikiečių laikraštis pastebė
jo: bus dar geriau. Gi čia dar 
galima pastebėti, kad priešini
masis tokiam įstatymui, kuris 
siekia šio krašto saugumo, sa
vaime parodo, kas yra tie A- 
merikos komunistai ir kam dir
ba. Jie niekada nėra parodę 
pasipriešinimo Sovietų Sąjun
gos agresiniam darbam nei jos 
įstatymam, kad ir mirties baus
mės praplėtimui. Čia jie neno
ri su nieku skaitytis, ten su 
viskuo skaitosi. Geriau būtų, 
kad ir gyventų tame krašte, 
kuriam jie tarnauja.

Jau susidarė tradicija, kad 
dukart metuose, minėdami va
sario 16 ir birželio trėmimus 
bei lietuvių tautos sukilimą, 
laisvojo pasaulio lietuviai sa
vo koncentruotą žvilgsnį šutei 
kia ties Lietuvos laisvinimo 
problemomis ir savo akciją nu
kreipia į tų problemų sprendi
mą. Siektinus tikslus bei prie
mones nurodo ar bent turėtų 
nurodyti laisvinimo veiksniai. 
Deja, kaip nekartą praeityje, 
artėjant birželio įvykių minė
jimams, taip ir šiuokart veiks
nių direktyvose nėra vieningu
mo.

Vlikas savo atsišaukimu pa
tiekia realią ir gan detalizuo
tą minėjimų programą. Vienu 
iš svarbiausių tikslų nurodo 
Kuchel — Lipscomb rezoliuci
jos pravedimo reikšmę. Vlikas 
ragina minėjimų organizatorius 

PABALTIJO TAUTOS. Skulptūra V. Grybo.

priimti šiuo reikalu atitinkamas 
rezoliucijas ir siųsti daug kar
tų spaudoje nurodytiems Ame
rikos valdžios pareigūnams.

Tuo pačiu reikalu išleistas 
Alto Vykdomojo Komiteto at
sišaukimas nei konkretaus tiks
lo nei priemonių nenurodo. Pa
sitenkina bendrybėmis ir ... 
Kersteno komisijos darbui pri
siminimu.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyrius kviečia ir 
ragina Amerikos lietuvių visuo
menę ir birželio įvykių minė
jimų organizatorius visose ko
lonijose pasukti Vliko nurody
tomis gairėmis ir savo vienin
gas pastangas nukreipti į kon
kretų ir realų tikslą — šen. 
Kuchel ir atstovo Lipscomb re
zoliucijų pravedimą.

Į VIENINGĄ ŽYGĮ -
Los Angeles Alto skyrius 

kartu su latviais ir estais bend
rame minėjime tokią rezoliu
ciją priėmė. Jos tekstą ištisai 
skelbiame:

Whereas the liberty of Lith- 
uania, Latvia and Estonia was 
forcibly violated and suppres- 
sed by Soviet Russia in June 
1940, notvvithstanding solemn 
treaties and agreements of non- 
aggression; and

Whereas the Lithuanian, Lat- 
vian and Estonian people are 
strongly opposed to foreign 
domination and are determined 
to restore their freedom and 
sovereignty which ' they had 
rightly and deservedly enjoyed 
for many centuries in the past; 
and

Whereas the Soviets have 
deported or killed over tvventy 
per cent of the Baltic popu- 
lation since June 1940; and 

Whereas the United States 
Government on July 23, 1940. 
condemned such aggression 
and refused to recognize So
viet occupation of Lithuania, 
Latvia and Estonia; Now the 
refore, be it

Resolved, That we Ameri- 
cans of Lithuanian, Latvian 
and Estonian descent reaffirm 
our adherence to American 
Democratic principles of gov- 
ernment and pledge our sup- 
port to our President and our 
Congress to achieve lasting 
peace. freedom and justice in 
the world; and be it further

Resolved, That we urge the 
United States Congress to pass 
the S. Con. Res. 12 and II. 
Con. Res. 153, introduced in 
February 1961, by Šen. Tho- 
mas H. Kuchel in the Senate 
and Rep. Glenard P. Lipscomb 
in the House, reąuesting the 
President of the United States

ELTOS INFORMACIJOS
Dr. A. Trimakas, Vliko pir

mininkas, gegužės 26 - 27 bu
vo nuvykęs į Washingtoną, D. 
C. Prezidento Kennedy kelio 
nės į Europą išvakarėse jis ta
rėsi su JAV valdžios atstovais 
ir Vliko politinės komisijos na
riais.

Su lietuvių studentų atsto
vais gegužės 21 New Yorke ta
rėsi Vliko pirmininkas dr. A. 
Trimakas dėl bendradarbiavi
mo Lietuvos laisvinimo darbe.

Lebano valstybės misijos 
prie Jungtinių Tautų ambasa
dorius George Hakim gegužės 
29 priėmė Vliko pirmininką dr. 
A. Trimaką. Buvo plačiai pa
diskutuoti klausimai, kokiu bū
du arabų tautų atstovai galė
tų paremti Lietuvos laisvės by
lą. Taip pat buvo aptarta ara
bų pasaulio ideoligir.ė kova su 
komunizmu.

Vliko patariamosios informa
cijos komisijos pirmasis posė
dis įvyko birželio 4 Vliko būs
tinėje New Yorke. Dalyvavo 
Vliko pirm. dr. A. Trimakas, 
sekret. H. Blazas, komisijos na
riai — dr. O. Labanauskaitė,
V. K. Banelis, Alg. Budreckas, 

to bring up the Baltic States 
ųuestion before the United
Nations, and to ask that the 
United Nations reųuest the So- 
viets to withdraw from the 
Baltic States, to return all Bal
tic exiles from Siberia, prisons 
and slave-labor camps and to 
conduct free elections in Lith
uania, Latvia and Estonia un- 
der the United Nations super- 
vision; and be it finally

Resolved, That copies of this 
resclution be forvvarded this 
day to the President of the 
United States, the Vice Presi
dent of the United States, the 
Speaker of the House of Re- 
presentatives, the Secretary of 
the State, Šen. Mike Mansfield, 
Šen. Everett M. Dirksen, Šen. 
Thomas H. Kuchel, Rep. John 
W. McCormack, Rep. Charles 
A. Halleck, Rep. Glenard P. 
Lipscomb, the Chairman and 
all members of the Senate 
Foreign Relations Committee, 
the Chairman and all members 
of the House Foreign Affairs 
Committee, and the piess.

Baltic States Joint Committee
Julius Jodelė, President

Daiva Audėnaitė. Dėl asmeni
nių aplinkybių posėdyje nega
lėjo dalyvauti komisijos nariai 
A. Gražiūnas ir J. Stonys. Ak
centuotas reikalas Įtraukti į 
darbą naujų jėgų. Komisijos 
sąstate šiuo metu yra du jau
nųjų akademikų atstovai. Ko
misijos pirmininke išrinkta dr. 
O. Labanauskaitė, sekretorium 
— Algirdas Budreckas.

Ryšium su Sibiro tremtinių 
poezijos pasirodymu, išleidžiant 
knygelę “Rūda ir rauda”, buvo 
išleistos dvi Eltos informacijos 
laidos anglų kalba. Viena jų 
skirta religiniams laikraščiams 
ir prie jų prijungtas vieno re
liginio eilėraščio vertimas į ang
lų kalbą, o kita skirta kitai 
angliškai spaudai bei informa
cijos agentūroms ir prie jos 
pridėtas vienas Sibiro tremti
nio eilėraštis, išverstas į ang
lų kalbą. Si informacija pasiųs
ta ir JAV kongreso vadams.

— Lietuvių R. K. Susivieni
jimas Amerikoje šiemet mini 
75 metų sukaktį. Įsteigtas 1886 
lapkričio 22 Plymouth, Pa.
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(19)
Paradinis teismas prasidėjo 

1947 rugpjūčio 26. Pirminin
kavo piktavalis senis, asistuo
jamas dviejų moterų. Pirmiau
sia buvo apklaustas VVujekas 
Kochanskis, paskui aš. Tardy
tojas klausinėjimais varė pikta 
propagandą prieš tikėjimą, po
piežių. kunigus, jėzuitus. Aš 
atsikirtinėjau. bet “teisybė" 
buvo teisėjo ... Kai teisėjas 
pašlovino bolševikų vadus, gir
damas jų suteiktą Sovietijos 
žmonėm laisvę ir gerovę, ne
iškenčiau neparodęs į du pa
veikslus, kurie kabojo toje va
dinamoje teismo salėje. Rody
damas pasakiau:

— Sovietų Sąjungos žmo
nėm gal sušvistų laisvės ir ge
rovės viltis, jeigu anas (Sta
linas) atsirastų tenai, kur da
bar yra. antai, šitas (Leninas)... 
(Leninas jau buvo balzamuo
tas).

— Akiplėša! — sušuko tei
sėjas. — Norite, kad jus iš

mesčiau iš teismo salės? Vis 
dar nesiliaujate varę savo pro
pagandos! Atsakinėkite į klau
simus!

Man buvo leista paklausti ir 
kitų kaltinamųjų. Tuo pasi
naudodamas paklausiau latvio:

— Ar prisimeni, kad aš į 
spėjau pasisaugoti Goriačiovo 
pinklių?

— Taip. *
— Ar dabar jau aišku, kad 

jis buvo NKVD įrankis?
— Taip.
— Bet jis nebuvo tik pa

prastas įrankis. Jis buvo vie
nas iš jų. čekistas, įsivilkęs į 
kalinio rūbą. (Vėliau autorius 
jį sutiko kitoje vietoje NKVD 
majoro laipsnyje. Vert.). Kaip 
dabar atrodo, katras iš mūsų 
siekėme gero ir sakėme tiesą: 
Goriačiovas ar aš?

— Tamsta.
— Ačiū. Matote. — kreipiau

si Į visus salėje, —■ kai čekis
tas pasiūlo duonos kąsnelį, jis 

tai daro kitų gyvenimo ir sie
los pražūčiai.

Paskutiniame žodyje, kuris 
man buvo leistas, dar pasakiau 
teisėjų adresu:

— Saugokitės būti per žiau
rūs su savo aukom, nes juo 
sunkesnė bus jūsų ranka, juo 
sunkiau jus palies Amžinoji 
teisybė. Daug neteisybės yra 
jau pridariusi sovietinė valdžia, 
daug praliejusi nekalto krau
jo nuo pradžios iki dabar. Die
vas yra, ir vieną dieną ateis 
Jo teisingumas. Būkite nuosai
kūs, piliečiai teisėjai ...

Bet nuosaikumas buvo toks, 
kad 4 ar 5 gavome pataisos 
darbų 25 metam, pradedant 
1947 birželio 15, vadinasi, ligi 
1972. Mano jau atkentėti dve
ji metai ir du mėnesiai nebuvo 
įskaityti ... Nesistebėjau, nes 
nuo pirmos dienos, kai pate
kau jiem į rankas, netikėjau 
susilauksiąs laisvės iš jų malo
nės.

Teismo sprendimą galima bu
vo skųsti pagal įstatymus aukš
tesnei instancijai. Aš parašiau 
tokį skundą: “Karinis tribuno
las. neradęs manęs kaltu pa
gal 58 paragrafo 12 straipsnį, 
motyvuodamas, jog aš nežino
jau apie sąmokslą, vis dėlto 
mane nuteisė kaip to sąmokslo 
dalyvį. Kur logika?". Kasacijos 
teismas nesiteikė nė atsakyti. 
Man dargi nepranešė, ar mano 
skundas pasiekė Maskvą.

Tam antrajam teismui pasi
baigus. laikinai buvau perkel
tas į sektorių 21 Patmoje, kur 
jau esu buvęs, čia dabar ma
ne laikė izoliatoriuje. Pirmąją 
dieną buvau vienas. Antrą ar 
trečią naktį atvedė dar du su
imtuosius. Pabudęs ir pasimel
dęs, priėjau ištiesdamas ran
ką:

— Pietro Leoni, katalikų ku
nigas. — prisistačiau.

— Katalikų kunigas? — abu 
nustebo. — Iš kur?

— Esu italas.
— Kaip čia atsiradote?
— Suėmė Odesoje 1945. Ten 

buvau misionierius.
Būdami atsargūs, jie dar pa

sitikrino. ar moku lotyniškai, 
ar tikrai esu kunigas. Abu jie 
buvo rytų apeigų katalikų ku
nigai. Man buvo didelio džiaugs
mo sutikti kunigą po 14 mė
nesių. Dar labiau nudžiugau pa
tyręs, kad T. Peresypkinas tu
rėjo visa, kas buvo reikalinga 
aukoti mišioms: keletą lašų vy
no, fermentuotos duonos ir šv. 
Jono Chrizostomo mišių teks
tą. Labai norėjau mišias auko
ti ar bent jom asistuoti, nes 
nebuvau nei mišių aukojęs nei 
komunijos ėjęs jau 29 mėne
sius. Mišias aukojo T. Peresyp
kinas. o aš ir antrasis kunigas 
asistavome, užsidarę ir didelė
je baimėje, kad kas nesukliu
dytų. Jaučiausi, lyg būčiau pir
mą kartą mišias aukojęs ar pir

mąją komuniją priėmęs. Toks 
stiprus buvo išgyvenimas prieš 
kelionę į baltųjų lokių žemę, 
kur mane išsiuntė po savaitės;

KELIONE man buvo labai 
varginga ir skaudi. Pirmoji 
grandinėse. Seržantas, vadovo 
padėjėjas, krovęs mus į vagoną, 
buvo negailestingai žiaurus. Kai 
žmonės vagono skyriuose vos 
betilpo. grūste grūdo juos spar
dydamas. tartum kimštų šieną 
į maišą. Tokio gyvuliškumo už
gautas. instinktyviai tvojau jam 
kepure per koją. Geriau būčiau 
to nedaręs!

— Ar tu man priešinsies? —. 
užriko ir paliepė iš krūvos iš
eiti, nusivesdamas į tuščią sky
rių.

Ten užlaužė man už nugaros 
rankas ir surakino pančiais. Tie 
pančiai buvo dviejų geležinių 
žiedų, sujungtų grandine. Kiek
vieną ringę galima buvo atski
rai užrakinti, ir tokiu būdu, 
kad veržtų rankų riešus iki so
pulio ir kraujo. Rankas suraki
nęs, uždarė atskirai nuo kitų 
kalinių, vis dar spardydamas 
ir rėkdamas:

— Dabar žinosi, kaip reikia 
elgtis su palyda!

Sėdėjau nejudėdamas. Pradė
jau giedoti himną Viešpačiui, 
kurį turėjau slaptoje kišenai
tėje prie pat širdies. Seržantas 
vaikštinėjo vagono koridorium 
ir šnairai žvilgčiojo į mano 

grotas. Po kiek laiko sustojo 
ir paklausė:

— Kaip einas?
— Neprastai — atsakiau ir 

pasiklausiau jo vardo.
— O kam tau reikia? — 

šiurkščiai atrėžė.
— Man reikia žinoti, kai at- 

vyksime į paskyrimo vietą. Vir
šininkam turėsiu pranešti apie 
nežmonišką jūsų elgesį su su
imtaisiais.

Man tai pasakius, atrakino 
grotas, įėjo vidun ir taip su
veržė ringėmis rankas, kad aky
se pasirodė žvaigždės. Dar Į- 
spyrė ir pagrūmojo:

— Pagaliau žinosi, kas yra 
palyda!

Giedoti nebesinorėjo. Pa
šnibždomis prašiau Viešpati jė
gų ir meldžiausi už kankintoją.

Po kokių dešimties minučių, 
kai skausmai buvo kiek apri
mę. tas galvijas grįžo naujam 
įniršiui. Dabar kankino dar dau
giau ir ilgiau. Nugriebęs už 
grandinės, rankas man purtė, 
suko, laužė niršdamas:

— Ar jau žinai, kas esame0 
Supranti, kokia palyda? Palauk, 
suprasi!

Kelis kartus aiktelėjau sude
juodamas. Rodėsi, neišlaikysiu 
ir apalpsiu. Kai nuo manęs at
stojo. apie penkias minutes pur
tė konvulsijos, kol vėl aprimo. 
Bet ramybė buvo trumpa. Ser
žantas vėl atsirado ir skausmin
gai nugriebė už rankų. Si kar

ta maldavau priekaištaudamas:
— Ką darote?!
Pajutau, kad rakteliu ringes 

rakina. Tai darė rankas tebe- 
sukdamas ir jas skaudindamas. 
Pagaliau jos buvo laisvos. Ma
ne nusivedė į kitą skyrių. Čia 
supratau, dėl ko taip įnirtęs 
kankino. Norėjo priversti, kad 
verkčiau ir šaukčiau. Pasiteira
vęs. kas aš esu ir kokios tau
tybės, paklausė:

— Tai kodėl nešaukei?
— O kokia iš to nauda?
— Bet tu kažką švebeldžia

vai?
— Meldžiausi Dievui ir Ma

donai.
— A! Kad mane Dievas nu

baustų.
— Ne, priešingai: kad atleis

tų.
— Nesakyk! Šaukeisi. kad 

perkūnas trenktų.
— Ne. ne. mano mielas. Ne 

būčiau krikščionis, jei siekčiau 
keršyti. Mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus mokė daryti gera tiem, 
kurie daro piktą, ir melstis už 
persekiotojus. Jis paliko mums 
savo pavyzdį, melsdamasis už 
tuos, kurie Ji nukryžiavo. Neti
kite” Pasiskaitykite Evangelijo
je

Galimas daiktas, jog tai pa
darė Įspūdi. Netrukus prie ma
no grotos susirinko visi paly
dos kareiviai su vyriausiu va
dovu. kapu.

(bus daugiau)
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Amerikos Lietuvių Bendruomenės III Taryba

JONAS ŠLEPETYS

ALFONSAS MIKULSKIS

VLADAS JAKŪBĖNAS

STASYS DZIKAS

Lietuvių Bendruomenės Vy 
riausioji Rinkimų Komisija pra
neša, kad š. m. birželio 4 d. 
posėdyje, peržiūrėjusi rinkimų 
davinius i IHLB Tarybą, rado, 
kad iš. viso buvo paduota 4, 
632 teisėti balsai ir tarybos 
nariais išrinkti šie asmenys:

Les Angeles apygardoje: Na- 
kaitė - Arbačiauskienė Elena 
(Alė Rūta), 45 m. rašytoja (71 
balsais). Kandidatas — Valiu
kas Leonardas, 40 m., tarnau
tojas, 57 b. ’

Chicagos apygardoje: Jasai
tis Jonas, 34 m. teisininkas, 
tarnautojas, 1268 b., Adamka- 
vičius Valdas, 34 m. inžinie
rius, 1229 b. Kisielius Petras,

43 m., med. gydytojas, 1104 
b., Vardys Vytautas, 36 m., dr., 
universiteto prof., 1058 b., 
Blinstrubas, Teodoras, 54 m., 
pedagogas, 966 b., Razma An
tanas, 38 m., med. daktaras, 
929 b., Garšva, Pranas, 26 m., 
R. Kat. kunigas, 869 b., Jaku- 
bėnas Vladas, 56 m., kompo
zitorius, pianistas 849 b. Sho- 
tas G. Bruno, 38 m. tautinių 
šokių mokytojas, 846 b., šan- 
taras Stasys, 52 m., R. Kat. 
kunigas, 836 b., Mackus Algi
mantas, 30 m., rašytojas, 816 
b., švedas Jonas, 66. m. kari
ninkas, ekonomistas, 800 b.

Kandidatai: Ambrozaltis, Ka
zys, 42 m., medicinos dakta
ras, 793 b., Gaučys Povilas, 
59 m., rašytojas 792 b., Rugis 
Jonas, 60 m., inžinierius, uni
versiteto prof.

DR. BRONIUS NEMICKAS

DR. BALYS MATULIONIS

VARDYS

VLADAS A0AMKAVIČIUS

Jūs ir Jūsų draugai maloniai kviečiami atsilankyti
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS METINĘ ŠVENTĘ

LIETUVIŲ DIENI
Sekmadienį, birželio 18.1961

kuri ruošiama

LOS ANGELES BREAKFAST CLUB
3201 LOS FELIZ BLVD„ LOS ANGELES, CALIFORNIA

• 10:30 vai. parapijos bažnyčioje pamaldos;

• 11:00 vai. pietūs Breakfast Club sode;

• 2:00 vai. popiet kultūrinė programa:
1) MKų at mačiau Lietuvoje ir Rusijoje 1960 metais”, 
papasakos JOKŪBAS J. STUKAS, iš Hillside. N. J.
2) Parapijos choro dainos — vad. B. BUDRIŪNO. 
3> Filmas: "Už geležinis uždangos” — J. J. STUKO 
suktas Lietuvoje.

5.30 vai. popiet — tokiai, žaidimai, laimėjimai, karuselės ir kt.

Atvykite ir atsiveskite savo draugus 

|£JIMO AUKA — >1.00 — JAUNIMUI IKI 15 METŲ VELTUI 

VISAS PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJAI 

Daugiau informacijų teirautis NOrmandy 4-4660

Vidurio (Clevoiando) apygar
da: Barzdukas Stasys, 54 m. 
mokytojas, 563 b., Bachunas 
Juozas, 68 m. ūkininkas, 443 
b., Mikulskis Alfonsas, 51 m., 
muzikos mokytojas, dirigentas, 
377 b., Nasvytis Algirdas, 50

m., inžinierius, 359 b., Kaman- 
tas Vytautas, 31 m., inžinie
rius. Kandidatai: Žiūrįs Pijus, 
67 m. chemijos inž., 334 b., 
Ramanauskas Vladas, 45« m., 
med. gydytojas, 328 b., Jan
kus Jurgis, 54 . m.,' rašytojas, 
300 b.

Naujosios Anglijos (So. Bos
tono) apygardoje: Vileišis Pet
ras, 54 m., dr. jur„ verslinin
kas, 519 b., Matulionis Balys, 
62 m., med. daktaras, 480 b., 
Izbickas Vytautas, 40 m. inži
nierius, 450 b., Giedraitis An
tanas, 69 m., rašytojas, 433 b., 
Ivaškienė Ona, 50 m., preky
bininkė, 431 b. *

Kandidatai: Bričkus Romas, 
26 m., studentas, 356 b., Gri
galius Jonas 50 m., advokatas, 
345 b., Bagdonas Kazys, 55 nų 
prekybininkas, 325 b.

Ryty (New Yorko) apygardo
je: Jankus Lionginas, 49 m. 
R. kat. kunigas, 774 b., Anna- 
nienė Elena, 50 m., advokatė, 
daktarė, 659 b., Šlepetys Jo
nas 64 m., pulkininkas, teisi
ninkas, 634 b., Nemickas Bro
nius, 52 m., teisių daktaras, 
564 b., Naujokaitis Pranas 55 
m. pedagogas, rašytojas, 555 
b., Dilis Vladas 63 m. inžinie
rius, 519 b., Volertas Vytau
tas, 40 m., inžinierius, 504 b., 
Dzikas Stasys, 48 m., mokyto
jas, žurnalistas, 495 b.

Kandidatai: Vaitiekūnas Vy
tautas, 56 m., teisininkas, 475 
b.. Valiušaitis, 50 m„ kunigas. 
436 b., Leskaitienė Vincė, 56 
m., operos solistė, 
E. Skipitis 
Pirmininkas

J, Talalas 
Sekretorius

Chicago, 1961 birželio 5

STASYS BARZDŲKAS

DR. ELENA ARMANIENĖ

KUN. STASYS KANTARAS KUN. LIOGINAS JANKUS

AR TIK NEBŪSIME KONORS NESUPRATĘ?
A. Giedrius, Worcester, Mass.

ALGIRDAS NASVYTIS

ALĖ ROTA

atrodo. O 
į šviesą, 

pesimistui:

Mūsų vaikai nutausta ... Pa
vojus tautai ...

Tokį susirūpinimą girdim ar
ba skaitome. O labiausiai susi
rūpinę būrelis šviesių žmonių, 
paėmę Į širdį tautos likimą. 
Abejingieji ir pesimistai nesi
sieloja, “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo” ... lengva širdžia ta
ria jie. Vistiek, sako, paskęsi- 

_me didžiosiose tautose. Ogi 
ateis ir ledų periodas — pa 
laidos Lietuvėlę! ...

Profesorius K. Pakštas ieš
kojo naujos žemės atsarginei 
Lietuvai. Bet jis bent trisde- 
šimčia metų pervėlai buvo gi
męs, o Lietuva tiek pat metų 
pervėlai atgavo nepriklausomy
bę, ir tai dar jos vadai savo 
laiku nesuvokė, kur ir kaip ge
riau nukreipus pavėluotą sa
viškių emigraciją.

Nelabai šviesiai 
reikia ieškoti kelio 
Bepigu abuoju! ir
vienas iškėlė galvą, kitas nu
leido, ir eina sau abudu pavė
jui. Netaip anam, kurs nori 
matyti lietuvių tautą ir Lietuvą 
gyvą šiandien, rytoj ir per am
žius ateityje.

PAGALVOKIME
Esi lietuvis, dalelė lietuvių 

tautos, Lietuvos sūnus ar duk
tė. Tu pats arba tavo tėvai 
Lietuvoje gimė ir augo, tyru 
jos kvapu kvėpavo, kvepiančią 
duoną valgė, gimtąją kalbą iš
moko. gražių papročių Įgavo, 
žydrąjį tėviškės dangų ir pui
kią žemę pamilo, pasaulio Kū
rėją pažino.

Myli Lietuvą, kad mylėjai 
ir gerbei savo tėvus ir sene
lius, savo brolius ir seseris 
lietuvius. Myli Lietuvą, kad tau 
jos žemė prigimta. Myli ją, kad 
per amžius gyveno ten tavo 
tėvai ir tėvų tėvai, visa lietu
vių tauta. O ta tauta netuš
čiai perėjo amžius: sukūrė sa
vitą kultūrą, reto ypatingumo 
kalbą, išugdė kilnių didvyrių, 
atliko didžių ir pasigėrėtinų 
žygių. Pagaliau myli Lietuvą, 
kad tavo sąžinė liepia ją my
lėti.

dabar

Kitos Tarybos narię nuotrau
kos bus kitam nr.

daug lietuvių tauta yra neteku
si savo žemių, daug praradusi 
žmonių, brangių talentų ir ge
nijų. Praranda jų ir dabar. 
Tačiau daug ir tebeturi talen
tų ir savo kultūros brangeny
bių, ypač kalbą. Lietuvių kal
ba gėrisi mokslininkai, ji turi 
didelės reikšmės kalbotyrai. 
Kaipgi mes patys jos nebran
gintume ir nemylėtume! Balsas 
iš šalies gundo: tepranyksta 
kalbos, tesie viena kalba per 
visą žemės rutuli!

Tiktai ar gali taip būti? Ar 
gali, anot Vydūno, visoje že
mėje tebūti vienos rūšies auga
las, vienos rūšies paukštis, gy
vulys, žuvis, vabzdys? Kaip į- 
vairus žemės klimatas, dirva ir 
vandenys, taip Įvairi jos gyvū
nija ir augmenija/ Ir kaip at
rodytų darželis su viena tiktai 
rūta arba su viena tiktai ro
že, nors ir labai puikia? Pa
saulio Kūrėjo leistas Įvairumas, 
jis pritinka žemei ir patinka 
mums. Tas Įvairumas turi ir 
mokslini pagrindą.

Viena kalba visoms žemės 
tautoms? O kuri kalba? Ang
lų? Nagi pasiūlyk ją rusui, is
panui, prancūzui ... Rusų kal
ba? Nagi pasiūlyk ją anglui, 
amerikiečiui, kinui, arabui ... 
Kuris panorės savosios išsiža
dėti? Pasimokyti kurios sveti
mos kalbos pažinti literatūrai, 
prekybai, politikos reikalui — 
gerai, o visiems vieną priimti 
— neįsiūlysi.

Tad kodėl lietuvis turėtų iš
sižadėti savosios kalbos ir pri
imti kitą? Kodėl ir jis pats 
turėtų pavirsti amerikiečiu, ang 
lu, ispanu ar kuriuo kitu? Ir 
koks reikalas virsti kitu, ypač 
Amerikoje, kur laisvai gali 
klestėti visos tautos ir visos 
kalbos!
KODĖL MES TAIP LENGVAI?

Nutautimas — baisi nesąmo
nė. Ir nusikaltimas. Anot pre
lato Mykolo Krupavičiaus: “Tė
vynės meilė — tai Dievo įsa
kymas. Todėl kas atsižada tė
vynės, tautybės, — nusikalsta 
pačiam Aukščiausiajam Tvėrė
jui ir Jo nustatytiems dės
niams".

Tai kodėl mes tokie nesusi
pratėliai ir labai jau minkšti 
nutausti? Ar nebūsime ko pa
miršę? Ar nebūsime ko neišmo
kę, ko nors nesupratę?

Žiloji mūsų senovė byloja 
mums, kad mūsų senoliai glau
džiai laikėsi vienybės, atkak
liai gynė savo sodybąs ir savo 
šalį. Buvę ir nesutikimų, nes 
nėra namų be dūmų, tačiau tie 
nesutikimai nesukliudė tautai 
ir valstybei augti. O kiek dar 
buvo kliūčių ir skriaudų iš ša
lies! Ir dabar gana kliūčių 
ir skriaudų. Dar daugiau, ne
kaip tada. Bet mes ir patys 
dabar šviesesni, tad turėtume 
būti ir atsparesni. Deja, taip 
nėra. Tarytum būtų išmušę mus 
iš kelio anie savanaudžiai ba
jorai. turtais ir titulais iš ša
lies suvilioti. Jie tarėsi esą tau
tos vadai. Bet, savo silpnybių 
dėka, jie patys silpo ir visą 
tautą silpnino. Pagaliau tauta 
ir visa šalis pateko svetimiems. 
Vargas augo, o tautietis, sve
timųjų ujamas, pamaži silpo.

Tačiau ir silpnesnis pasigal- 
voja, ar nėra vaisto sustiprė
ti. Pasigalvojo ir silpstantis 
lietuvis. “Pagimdys vargai ga
liūnus” — pranašavo poetas. 
Ir pagimdė. Po didelio pasauli
nio sukrėtimo Lietuva vėl at
gavo laisvę. Tą laisvę su dide
liu tikėjimu ir pasišventimu ap
gynė. Tik ar išlaikyta buvo ta • 
meilė ir pasišventimas? Tektų 
prisipažinti, kad nevisai. Eko
nomiškai, ūkiškai buvome stip
rūs, o dvasiškai, kultūriškai 
— ne be priekaištų. Palis anų 
metų laisvėje ir patogumuose 
išaugusios kartos dabar ir yra 
svetur; toje dalyje ir matome 
nelaukto nutautimo. Ne stip
ruoliai rodo savo silpnybę.

NEĮPRASTI KLAUSIMAI
Kad lietuvybė netvirta di

delėj daly mūsiškių, auginan
čių vaikus, rodo negausus tau 
tinių minėjimų ir įvairių tau
tiškų parengimų bei lietuviš
kų pamaldų lankymas, menkas 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
tiražas, negausios lietuviškos 
mokyklos ir kursai bei paskai
tos.

JUOZAS BACHUNAS

PRANAS NAUJOKAITIS DR. PETRAS KISIELIUS

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos ii Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų ........... $3.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ........... ......... 5.00
Christmas CaroH Sol. L. Juodis, angliškai mato formato PI........— 1-00
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai: Jokūbas J. Stukas N r. 1; .... 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir Het. operos. J. Stukas, Nr. 2   4.00 
Lietuviškos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tok............... 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet. miir. choro 17 dainų .................... 4.50
S. Bankus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. ........ 5.00 
Rožės ir tylus vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos ...........  - 6.00
Lietuviški mariai, Br. Jonušas, Įgrota 12 liet, patriotinių marių .... 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po .........- 500
Dainos ii Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ............ 4.50
AHce Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ................  5.00
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai.........  .... 6.00
A. Stephens Ii rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės ........ 5.00
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų ...........   6.50
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo 7.50
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas -------  15.00

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Wffloughby Avė. Brooklyn 21, N. V.
(Bus daugiau)
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PREL. PRANCIŠKUS JURAS

Lietuviškos kūrybos rėmėjas
Darbininkui labai malonu 

prisiminti prel. Pranciškaus Ju
ro 70 metų sukakti, nes jis 
yra vienas iš tų, kuris daugiau
sia davė pačiam Darbininkui, 
remdamas jį aukomis. Jis ma
tė ir kitą lietuvišką katalikiš
ką spaudą ir jai ištiesė savo 
pagalbos ranką. Prelatas yra ir 
vienas didžiausių lietuviškos 
knygos mecenatų, savo lėšomis 
išleidęs keliasdešimt rinktinių 
veikalų. Tie jo žygiai lietuviš
kos spaudos ir kultūros srity
je visada pasiliks ir bus pa
vyzdžiu kitiem, kaip reikia 
remti ir puoselėti kūrybos dar
bus.

Prel. Pr. Juro 70 mėty sukaktis

* Moksleiviu ateitininku rytu apygardos 
stovykla Kennebunkporle, Me.

įvyksta nuo rugpiūčio 12 iki 
26 d. prie Atlanto. Tėvų pran
ciškonų gražioje vasarvietėje, 
Kennebunkport. Maine. Visi, 
norintieji stovykloje dalyvauti.

BRADDOCK, PA.
Šv. Izidoriaus parapija nėra 

didelė, bet ji stengiasi neatsi
likti nuo kitų didesnių parapi
jų. Paskyrus klebonu kun. Al
fą Sušinską. visiem žinomą ra
šytoją ir pedagogą, parapijos 
gyvenimas atsigavo.

Pirmiausia naujas klebonas 
pradėjo stiprinti dvasinį para
pijos gyvenimą, lankydamas 
kiekvieną šeimą. įvesdamas 
naują pamaldų tvarka ir visą 
dėmėsi nukreipdamas i pa
mokslus. Kiekvieną trečiadienį 
7:30 vai. vak. būna novena 
prie šv. Judo. Novena žmonės 
gausiai lanko.

Bažnyčia iš lauko pusės bu
vo apskurdusi. Visą ją nuplo
vė. percementavo. perdažė. Da
bar atrodo, kaip naujai pasta
tyta. Ne tik parapiečiai. bet 
ir kiti žmonės ja džiaugiasi.

Visi remontai pareikalavo di
delių išlaidų. Dėl to šioms iš
laidoms sumažinti šv. Izidoriaus 
parapija ruošia didelį pikniką 
birželio 25 visiem žinomoje vie
toje Lithuanian Country Club. 
Į pikniką kviečiami visi Pitts- 
burgho apylinkės lietuviai.

A.Ž.

kviečiami iki liepos 10 d. užsi
registruoti pas Dalią Ivaškienę, 
16 Hinckley St.. Dorchester 25. 
Mass. Registracijos mokestis 5 
dol.. kuris bus užskaitytas prie 
stovyklos mokesčio.

Stovyklos mokestis dviem sa
vaitėm vienam asmeniui 50 dol. 
dviem šeimos nariams 95 dol. 
trims šeimos nariams 135 dol.

Be 
dviem 
reikės 
muilą,
tą. batams valyti tepalą bei še
petį ir maudymosi kostiumą.

Stovyklai intensyviai ruošia
masi. Stovyklautojai jau pradė
jo registruotis.

Šiaulių mieste
Prel. Pranciškus Juras gimė 

1891 birželio 16 Bridų kaime, 
Šiaulių parapijoje. Baigęs Sut- 
kūnų pradžios mokyklą, pustre
čių metų tarnavo Šiauliuose 
krautuvės pardavėju ir pora 
metų buvo vartotojų koopera
tyvo vedėju. Šiauliuose baigė 
gimnazijos keturias klases 1911 
ir 1912 rudenį atvyko į Ame
riką. vengdamas rusų kariuo
menės. Kun. A. Varnagirio pa
remtas, 1913 pradėjo studijas 
šv. Karolio kolegijoje Catons- 
ville. Md. MoKslą turėjo dėl li
gos nutraukti, 1915 - 16 dirbo 
ALRKS centro raštinėje Bal- 
timorėje. Vėliau apsigyvenęs 
marijonų vienuolyne Chicago- 
je, mokėsi šv. Vincento Pau- 
liečio universitete. 1917 įstojo 
i Kernick seminariją St. Louis, 
Mo.. 1921 persikėlė į šv. Jono 
seminariją Brightone, Mass., ir 
1922 birželio 18 Bostono kar
dinolo W. O’Connellio buvo į- 
šventintas kunigu šv. Kryžiaus 
katedroje.

Visuomenės baruose
Judri prel. Pr. Juro prigimtis 

nesutilpo tik parapijos rėmuo
se. Jam rūpėjo plati visuome
ninė veikla, kurioje jis yra pa
likęs žymius pėdsakus. Jis vei
kė blaivininkuose, ateitininkuo
se, dirbo ALRK moksleivių su
sivienijime, veikė vyčiuose, bu
vo ilgametis literatūrinės ko
misijos narys. Nuo 1922 įsijun
gė į Lietuvių Darbininkų Są
jungą, kuri leido Darbininką, 
1935 - 45 buvo centro valdy
bos pirmininkas. Darbininko 
generalinis vedėjas, 1945 - 52 
centro valdybos pirmininku. 
1932 - 34 sekretoriavo atgaivin
tai Motinėlei ir pora metų bu
vo jos iždininku, 1932 - 39 Ku
nigų Vienybės sekret., 1940 - 
42 ir 1946 - 48 pirmininkas, 
1938 - 42 — .ALRKS vykdomo
jo centro komiteto narys ir
dvasios vadas. 1939 - 46 ir
1951 - 54 federacijos iždinin
kas, viso centro valdyboje išbu- 
ninkų sendraugių sąjungos dva
sios vadas. Už nuopelnus pa-

vo 20 metų. Nuo 1949 ateiti- 
keltas vyčių, LDS, Motinėlės, 
.ALRKS garbės nariu.

Prel. Pr. Juras plačiai reiš
kėsi ir bendrosiose lietuvių or
ganizacijose: buvo ilgametis Al
to centro valdybos narys, 
1955 LB tarybos

Rūpestis

narys.
kultūrs

nuo

ypatingą dė-

statytojas
paskirtas i Law- 
i šv. Pranciš- 
parapiją. 1927 

Lowellio,

što vykioj e reikalingų
savaitėm drabužių dar 
atsivežti: rankšluosti, 

dantų šepetuką ir pas-

WATERBURY, CONN.
Nauja Balfo valdyba

Balfo skyrius išsirinko nau
ją valdyba: Jonas Brazauskas 
pirmininkas. Danutė Venslaus- 
kaitė — vicepirm., Genovaitė 
Valiulienė — sekretorė. Juozas 
Žemaitaitis — iždininkas ir 
Marcelė Laureskienė — valdy
bos narė.

Balfo piknikas
Naujoji skyriaus valdyba, 

pradėdama savo darbą, birželio 
18 d. 2 vai. popiet gražioje 
Zamblauskų sodyboje (129 Far- 
vievv Avė.. Wolcott. Conn.) ren
gia pirmąjį šių metų Balfo pik
niką. Neabejojama, kad dauge
lis vaterburiečių. o taip pat ir

Lawrence
Vikaru buvo 

rence. Mass., 
kaus lietuvių
nukeltas klebonu Į 
Mass.. lietuvių parapiją, gi po 
dviejų metų, 1929 vėl grižo Į 
La\vrence. Mass. šv. Peanciš- 
kaus parapijos klebonu. Tose 
pareigose tebėra ir dabar.

Klebonaudamas per 30 me
tų vienoje vietoje, prel. Pr. Ju
ras labai daug darbo ir pastan
gų Įdėjo į savo šv. Pranciškaus 
parapiją. Jis baigė įrengti nau
ją bažnyčią. 1956 įsteigė para
pijos mokyklą, nupirkęs namus 
mokyklai ir seselėms. Aplink 
parapiją subūrė lietuviškas or
ganizacijas, jom padėdamas, 
patardamas, paremdamas. Pra
sidėjus naujai imigracijai, atsi
kvietė nemaža naujų pajėgių 
ateivių, rūpinosi jų Įkurdini
mu. Švenčiant parapijos auksi
nį jubilėjų. jo rūpesčiu ir pa
stangomis buvo išleista S. Su
žiedėlio parašyta plati parapi
jos istorija.

kaimyninių kolonijų 
gausiai susirinks į 
Zamblauskų paežerę 
sekmadienio popietei

lietuviai 
malonią 
jaukiai 

praleisti.
G. V.

PUTNAMO mergaičių auklėtinės ir sesuo Paulė įteikia prel. Pr. Jurui dovaną. Nuotr. Beatričės Karbclicnės.

L Ji

Prel. Pr. 
mesi skyrė 
ugdymui ir spaudos palaikymui. 
Nuo 1943 vadovauja Lietuvių 
Kultūros Institutui ir yra Alkos 
muzėjaus steigėjas ir jo direk
torius. Šio instituto iniciatyva 
pradėta leisti Eglutė. Anksčiau 
buvo įkūręs spaustuvę pran
ciškonams Kretingoje, spaustu
vės mašinas įtaisė ir Put namo 
seselių vienuolynui.

Kaip lietuviškos knygos me
cenatas, yra išleidęs apie 40 
knygų. Iš tikybinių knygų su- 
minėtinos jo paties parengtos 
maldaknygės — Ramybės šalti
nis 1945 (trys laidos). Didysis 
ramybės šaltinis 1945 (dvi lai-

sava 
knyga 
Juras
lietuviškos kultūros

dos), knyga Apie pasaulio ga
lą, be to išleido Šv. Rašto 
II t.. Naująjį Testamentą, Gy
venimus šventųjų.

Iš pasaulietinių knygų išlei
do: Šalkauskio Ateitininkų ideo
logijos antrą laidą, Maironio 
Pavasario balsus. J. Baltrušai
čio poeziją, F. Kiršos, A. Vai
čiulaičio ir J. Aisčio kūrinių. 
Jo dėka pasirodė A. Maceinos 
veikalai — Didžiojo Inkvizito
riaus antroji laika, Jobo dra
ma, Saulės giesmė, J. Vaišno
ros stambus veikalas apie Ma
riją, Alfos Sušinsko Jaunystės 
maršas, kan. M. Vaitkaus atsi
minimai ir t. t. Neužmiršo jis 
ir muzikos srities — išleido 
K. V. Banaičio 100 liaudies dai
nų, J. Kačinsko mišias ir St. 
Šimkaus dainas.

Savo aukomis jis remia ir 
lietuviškus kūrėjus, mokslinin
kus, lietuviškus vienuolynus ir 
besimokantį jaunimą.

Džiaugdamiesi prel. Pr. Juro 
veikliu gyvenimu, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime kuo gau
siausios Dievo 
jo darbuose.

palaimos visuose

pirmoji komunija 1961. Vidury prel. Pr. Juras, iš kraštų —ŠV. PRANCIŠKAUS parapijos Lavvrence. Mass., 
seserys mokytojos.

VARŽYBOS IR MOKSLO METŲ UŽBAIGA
LOS ANGELES, CALIF.

jaunimo 
lis buvo 
pradėta 
macija.

Ski- 
Ra- 
Visi 
mo-

gėlės apyl. pirmininkas J. Mo
tiejūnas visiems padėkojo, o 
jaunimo vadovei O. Razutienei, 
kuri kas metai organizuoja to
kius parengimus, Įteikė dova
nėlę. Gautas pelnas paskirtas 
lituanistinio švietimo reikalam.

M.

ateitininkai sendrau- 
dol., D.L.K. Birutės 
valdyba 5 dol. ir ra- 
Rūta keletą savo pa

Birželio 17 d. 10 vai. šv. Ka
zimiero parapijos salėje bus 
lituanistinės varžybos, kurio
se. be šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos dalyvaus ir pa
rapijos mokyklos lituanistinės 
klasės mokiniai. Į vertinimo ko
misiją pakviesta rašyt. J. Gliau
dą, Alė Rūta - Arbienė ir A. 
Brazdžionienė. Laimėjusiems 
bus įteikta dovanų. Dovanoms 
pirkti paskyrė: LB. Los An
geles apyl. valdyba ir šeštad. 
mokyklos tėvų komitetas po 
10 dol. 
giai 8 
skyriaus 
šyt. Alė
rašytų knygų. Knygas ir pini
gus varžybų fondui priima tė
vų komiteto pirmininkas J. Mo
tiejūnas ir mokyklos vedėjas 
I. Medžiukas.

Tą pačią dieną 12 vai. bus 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimo aktas .Bus įteik 
ti pažymėjimai keliamiems į 
aukštesnius skyrius mokiniams 
ir atestatai baigusiems šiais 
metais mokyklą. Šiuo metu yra 
baigiamieji egzaminai.

Balfo vajus
Šiuo metu vykdomas Balfui 

aukų rinkimo vajus. Kad dides
nis skaičius galėtų paremti į 
vargą patekusius tautiečius. 
Balto skyriaus valdybos nariai 
siuntinėja aukų lapus paštu 
kiekvienam į namus, prašyda
mi lapą su auka grąžinti jį iš
siuntusiam valdybos nariui. Au
kų lapui grąžinti pridedamas 
adresuotas vokas su užlipintu 
pašto ženklu. Gavusieji aukų 

prašomi jų neužlaikyti.
mažiausia auka

tuojau grąžinti, kad galima 
tų jį pasiųsti kitam.

Jaunimo vakaras
Birželio 4 šv. Kazimiero

vakaras. Pirmoji da- 
koncertinė. Programa 
A. Mikuckio dekla- 

Piano solo atliko A.
.Aras. R. Apeikytė ir J. 
rius, kuris, be to. su A. 
zučiu paskambino duetą, 
jie yra komp. B. Budriūno
kiniai. Toliau choras, sudary
tas daugiausia iš šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos moki
nių. diriguojant O. Razutienei, 
padainavo porą dainelių: Pie
muo. Laukų karalius ir Straz
delis. Su tautiniais šokiais pa
sirodė jaunių ir vaikų grupės, 
vadovaujamos O. Razutienės. 
Koncertinė dalis buvo baigta 
ištrauka iš baleto “Snieguolė 
ir septyni nykštukai“, kurią at
liko R. Skiriūtė.

Antroje dalyje buvo pasta
tytas Alės Rūtos trijų veiks
mų vaidinimas "Pakrūmė". į 
kurį buvo įdomiai įjungta ba
leto ištrauKų. paruoštų balet
meisterio J. Puodžiūno. Svar
besnes roles atliko D. Razuty- 
tė — Žibuoklė, D. Tamulytė 
— Žemuogė. B. Kazlauskaitė ir 
V. Reklaitytė — Vėdrynai, V. 
Ąžuolaitis — Vabalas. L. Stan- 
čikaitė — Diana. A. Norkevj 
čius — Adas, A. Vanekaitė — 
Silvija. Visa eilė buvo gėlių, 
žiogų, drugelių ir vaikų rolė
se. Režisavo G. Velička, 
scenos darbe talkino ir
deonu grojo V. Gilys. Vaidini
mo technika buvo pasigėrėtina. 
Įspūdį išryškino puikios A. 2a- 
liūno dekoracijos. Akompona- 
vo pasikeisdami O. Barauskie
nė ir muz. A. Narbutas. Į vai
dinimą buvo atsilankę Lietu
vos konsulas dr. J. J. BielsKis. 
prof. M. Biržiška, kan. A. Ste
ponaitis ir daugelis kitų žymes
niųjų losangeliečių LB Los An-

Virginija M. Paulytė - Pau
lauskaitė baigė St. Joseph gini- 
naciją. Gavo 4 metų stipendi
ją Rutgers universitete Nevvar- 
ke. N. J., studijuoti teise. Šiuo 
metu ji yra vysk. M. Reinio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkė. Paterson, N J.

lapus.
bet kad ir su

bū-

pa
rapijos salėje buvo tradicinis

Jam 
akor-

— VORKUTA, poliarinėje 
srityje prie Uralo, kur buvo 
nutremta dešimtys tūkstančiu 
lietuvių, suimtų ir išvežtų Bai
siojo Birželio dienomis 1941 
metais, yra aprašoma Darbinin
ko atkarpoje italų jėzuito kun. 
Pietro Leoni, kuris tame "Juo
dojo aukso" pragare, anglies 
kasyklose, kentėjo apie septy
nerius metus (1947 - 1954). 
Skaitykite kitame Darbininko 
numeryje.

— Paterson, N. J., birželio 
24, šeštadienį, 6 vai. vak. ati 
daromi nauji lietuvių klubo na
mai (62 Lafayette St.). Namuo
se įrengta viena iš moderniau
sių miesto salių, kurioje bus 
iškilmingas atidarymas ir kon
certinė dalis. Po programos bus 
pokylis ir šokiai. Klubui vado
vauja pirm. Antanas Gustas ir 
sekr. Jonas .lasys. Naujų namų 
statyba rūpinosi komitetas, ku
riam pirmininkavo Antanas Gu
doms.

— Viktoras Griškonis, Neo 
Lithuania korporacijos kontro
lės komisijos pirmininkas, mi
rė Detroite gegužės 19. Palai
dotas Iloly Sepulcrc kapinėse.

—Antano Smetonos, buvu
sio Lietuvos prezidento, mirusio 
Clevelande 1944 sausio 9. mo
nografiją leidžia Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga.

— Matas Zujus, Garso redak
torius, nuo birželio 8 pradėjo 
redaguoti Drauge specialų sky
rių. skirtą LRK Susivienijimo 
Amerikoje informacijai. Sky
rius. pavadintas “Talka veik
loje ir užuovėja nelaimėje", pa
sirodys du kartus į mėnesį, 
trečiadieniais.

— Lituanistikos aukštesnio
ji mokykla Chicagoje birželio 
4 išleido 10-ją laidą. Per tą 
laikotarpį mokyklą baigė 361. 
Mokyklos direktorė Alicija Rū
gytė. Mokykla veikia lietuvių 
jėzuitų Jaunimo Centro namuo
se.

Knygų Lentyna, Lietuvių Bib
liografinės Tarnybos leidinys, 
Nr. 1 (121) 1961, duoda apžval
gą lietuviškų knygų ir žymes
nių straipsnių iš 1961 sausio 
— kovo mėn. Redaguoja Alek
sandras Ružancovas, leidžia Vy
tautas Saulius. Visi leidėjai ma
loniai prašomi bent po vieną 
savo leidinį pasiųsti adresu: 
Lithuanian Bibliographical Ser
vice. 1132 N. Walnut 

III.
Jaunimo dygiai, 
auklėjimosi ir

St., Dan-
ville.

visuome- 
krikščio- 

demokratiškos politi
ninio 
niškos 
kos jaunimo laikraštis, išėjo 96 
puslapių. Nr. 1-2 (24-25) 1961. 
Rašo inž. J. Aras. kan. V Za
karauskas. prof. dr. A. Ramū
nas. St. Dzikas, A. Gladikaus- 
kas. J. Gobis ir k. Plati apžval
ga “Spaudoje ir gyvenime“. Re
daguoja Algirdas J. Kasiulai- 
tis. leidžia LKD Sąjungos Jau
nimo Sekcija. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1224 
E. 84th St.. Cleveland 3. Ohio.

— Kun. V. Puidokas, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos \Vest- 
field. Mass.. klebonas, užsakė 
gražią šv. Marijos statulą iš Ro 
mos. Statula jau atgabenta.

PITTSBURGH, PA.
Andy Sadauskas, žaisdamas 

golfą, padarė 75 taškus. Jis ga
li iškilti i pačias golfo viršū
nes.

P. ir O. LAMŲ VASARNAMY
Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame

Ciais dušais ir kt. patogumais

paplūdimy.s; taip pat kino 
ir kitos pramogų vietos.

■lt

$

PR 6-97S3 s



Eikite ir branginkite tas vertybes, kuriomis čia gyvenote

SV. ANTANO gimnazijos II laidos abiturientai. Pirmoj eillėj iš kairės; J. Ewalt, M. Prišmantas, direktorius Tėv. G. Baitručait.s.
O. F. M., G. Margaitis, A. Stašaitis; antroje eilėje — A. Bilitavičius, E. Grebliūnas, G. Mitkus, K. Cibas, J. Lukoševičius.

Lietuviškų produktų.

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIU

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY-
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Furrds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N-Y. Tel. VI 7-4477

' Nubaudė savo viršininkų

• Londone John Hogan uždir
ba 12 svarų (apie 33.60 dol.) 

■ per savaitę. Darbas jo papras
tas: gaudyti traukiniuose kelei
vius. kurie važiuoja “zuikiu” 
(be bilieto). Vieną dieną jis su
čiupo Britanijos geležinkelių 
naują direktorių, kuriam sa
vaitėje paskirta algos 460 sva
rų (apie 1290 dol.). šis netu
rėjo nei bilieto nei tarnybos 
pažymėjimo, nes dar nebuvo 
pradėjęs eiti pareigų. John Ho
gan išrašė jam bilietą su pa
bauda pastebėdamas: “Negaliu 
daryti išimties nei tamstai”. 
“Gerai. — atsakė busimasis jo 
viršininkas, — tokie tarnauto
jai man bus labai reikalingi”.

Gėda dėl liežuvio
Sardinijos saloje iš vieno 

kaimo staiga dingo visa Pietro 
Casula šeima. Ji niekur nesi
ruošė iškeliauti. Kaimynai su
sirūpino, kas atsitiko su avių 
piemeniu, jo žmona ir vaikais. 
Susirūpino ir policija. Paga
liau bėgliai buvo surasti kitam 
salos krašte. Kas atsitiko? Piet
ro Casula yra plepaus liežuvio 
ir nebūtų prasimanymų žmo
gus. Pasigyrė kaimynam, kad 
aptiko karo metu pakastą dide
li turtą. Kaimynai patikėjo. Su
sigėdijęs, kad bus viso kaimo 
išjuoktas, jei ir toliau liks pie
meniu, pasiėmė pačią su vaikais 

. ir dingo. Kaime dabar visi su
ka galvas, kaip pasitikti bėg- 

_ liūs su garbe, nes jie vis dar 
varžosi grįžti namo.

S & G MEAT MARKET
►

Pasijuokimas iš pareigu.
BROOKLYN B, N. Y.34-23 FU L TON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!

Trys kaklaraiščiai vyrui

Modestas Stepaitis

Amerikos Lietuvių Bendruomenės
New Jersey Apygardos ValdybaGrauš-

1961 BIRŽELIO 18, sekmadienį

RADUO VALANDĖLĖS 990 E. Hazehvood Avė., Rahway, N. J.

rengia

Pradžia 1 vai. popiet — Šokiai 4 vai. — Programa 5 vai.
BUFETAS - LAIMĖJIMAI

Įėjimas $1.00

gimna- 
visiem

savo antrąją laidą. Pra- 
darbą prieš penkerius 
su viena klase papras- 
namuose, tėvų pranciš-

Vcdėjas J. P e t k a i t i * 
Lincoln Street, Hartford. Conn.

ir
J.

Šokiams gros LEO KASPER orkestras 

Veiks Darbininko Spaudos Kioskas

. Bavarijos sostinės. Miunche
no. policijos prezidentui va-

Kearney, Lindeno, Newarko ŠEŠTADIENINIŲ MO
KYKLŲ MOKINIAI

• Lindeno LINKSMIEJI BROLIAI

ir kviečia dalyvauti visus New Jersey lietuvius 
Programą išpildo:
• Patersono ATEITININKŲ TAUT. ŠOKIŲ GRUPE

Elizabetho SKAUTAI

‘Daugelis mūsų 
atėjom į šią mokyklą ne savo 
noru, bet mūsų gerų tėvų at-

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad iki 9 vai. vak.

FESTiVAL RESTORAHAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERT PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

gys nudžiovė jau tris skrybė
les ir vieną apsiaustą toje pa
čioje vietoje: miesto valdybos 
laukiamajame kambaryje.

siųsti. Pamatėm, kad tėvai ži-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS Ii LAIDOS IŠLEISTUVĖS

ko amžiaus jaunimo “ožiukų 
ragus”.

Suprantama, po 4 metų į- 
temptų mokslo dienų, po gerų 
ir juodų valandų, po nuošir
daus bendradarbiavimo su pe
dagogais ir po nesutarimų, mo
kyklos užbaigimas virsta 
džiaugsmu patiems mokiniams, 
o nemažiau džiaugiasi ir jų-mo
kytojai, kad buvusius vaikus 
išleidžia vyrais į žmones.

tis, O.F.M., kiti mokytojai 
baigusiųjų tėvų atstovai — 
Lukoševičius su žmona iš Ver- 
dun, Queb.

Provincijolas kalbėjo pirmas, 
palinkėdamas abiturientams 
“eiti ir branginti tas vertybes, 
kuriomis čia gyvenote”. Toliau 
sekė direktoriaus T. Gabrie
liaus nuoširdūs žodžiai, prel. 
M. Kemežio — padrąsinantys. 
Tėvų vardu J. Lukoševičiaus

Tokio džiaugsmo ženkle pra- džiugūs. Visiems kalbėtojams 
ėjo minima šventė. Iškilmingas abiturientų vardu atsakė M. 
mišias aukojo provincijolas ir Prišmantas: 
rektorius T: J. Gašlhišis, -O.F.M., 
dalyvaujant visai mokyklai, mo-

Belgijos sostinėje Briusely
je prie vienos krautuvės pri
važiavo liuksusinė mašina, iš 
jos išlipo daili dama, nuėjusi i 
krautuvę nupirko savo vyrui 
tris kaklaraiščius, užsimokėjo 
ir padavė adresą pasiųsti. Krau
tuvės šeimininkas buvo kažkur 
tą ponią matęs, bet negalėjo 
prisiminti. Tik jai išėjus, o jam 
pasižiūrėjus i kortelę, smilkte
rėjo per širdį. Buvo parašyta: 
“Fabiola, Palais Royal” (Kara
liaus rūmai).

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock

davosi dešimkėm ar panašiai.

Žinant, kaip mūsų jaunimą 
tremtis baigia malti, kaip lie
tuviškoji visuomenė kasdien at
bunka gyvybiniams lietuviš
kiems reikalams, šios gimnazi
jos, kad būtų ir vienas abitu
rientas. yra didelis Įnašas lietu
viškai visuomenei, šiame žemy
ne nėra jokios kitos mokyk
los. duodančios laisvos Lietu
vos lygiu veik normalų lituanis
tini kursą. O pagaliau, mokyk
los uždavinys nėra vien tik 
galvą išpūsti žiniomis, bet duo
ti moralini auklėjimo pagrin
dą. formuoti asmenybę, šv. An
tano gimnazija to ir siekė. La
vino protą, brandino asmeny
bę. laužė besikalančius kritiš-

Šv. Antano gimnazija Ken- 
nebunkport, Maine, birželio 3 
išleido 
dėjusi 
metus 
tuose 
konų, ypač provincijolo T. Jur
gio Gailiušio užsispyrimu, -iš-c* 
augo i modernius pastatus ir - 
užsirekomendavo tiek mokamo
jo personalo pasiruošimu, tiek 
programos ir auklėjimo rimtu
mu, kad baigusieji kolegijose 
ir universitetuose gėdos nepa
darė ir. tikimasi, napadarys. 
Pernai gimnaziją baigė 10, šie
met 9. Dėl tokio skaičiaus, ro
dos. nebūtų ko iš džiaugsmo 
šokinėti. Bet atsiminkime Lie
tuvos bent didesnių gimnazijų 
laidas. Kiek jų baigdavo? E- kytojams. daugelio mokinių tė- 
skiriant pačias didžiąsias, ribo- tams ir namiškiams pranciško

nams. Specialiai jaunimui pa
mokslą pasakyti atvyko prel. 
Mykolas Kemežis, šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas iš 
Elizabeth, N. J. Jo gyvas žodis . 
jaunimui krito Į širdį. Po mi
šių rektorius įteikė diplomus, 
o mokinių choras, giedojęs mi
šias. sugiedojo padėkos himną 
Te Deum Laudamus. Chorui 
dirigavo T. Bernardinas 
lys. O. F. M.

Po bažnytinės dalies 
zijos refektoriume buvo 
pietūs. Atskirą stalą užėmė abi- 

\ turientai. Prie garbės stalo sė
dėjo prel. M. Kemežis. provin
cijolas ir rektorius T. J. Gai- 
liušis. direktorius T. Gabrie
lius Baltrušaitis, O.F.M., vice- 
prefektas T. Eugenijus Jurgu-

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

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka 

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šeštai!. nuo 5 iki 5.30 popiet.

*
TĖVYNĖS GARSAI 

HARTFORD W PO P 
1410 klc.

Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

60

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPHIA WTEL 
860 banga 

Šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St., Philadelphia 47. Pa. 

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm.1
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka- 
ruikes pirmadieniais 7-8 vai. vak. ’
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Rndiįo stotis W0PA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloe.; F.M. 102.7 megac.

Salėje gali tilpti 200 žmonių 
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS S AI. t NEMOKAMA) 

Mielai kiekvienas bus sutiktas

Los Angeles lietuvius tėvus, 
kurių vaikai lanko šią mokyk
lą, o tokių tėvų yra 5 poros.

Pasiliekančių vardu prabilo 
trečiokas V. Vakauza. Jo tone 
galėjai Įskaityti ir pavydą, ir 
gailesti, ir padėką už “tėviš
ką pamokymą”. Dabar jų eilė. 
Toliau sekė muzikinė dalis, at
likta mokyklos choro ir orkes
tro. vad. T. Bernardinui.

Šiais -metais gimnaziją baigė: 
Antanas K. Bilitavičius, Chica- 
go. III.; Kantrimas J. Cibas, 
Les Angeles; Calif.; Juozas 
Ewalt, Pittsburgh, Pa., Eugeni
jus Grebliūnas, Rochester, N. 
Y., Jonas V. Lukoševičius, Ver- 
dun, Queb., Canada, Gediminas j 
Margaitis, So. Boston, Mass., 

no geriau”, čia publika sukėlė Giedrius Mitkus. Los Angeles, 
ovacijas tiems geriems tėvams, Calif., Manfredas Prišmantas, į 

ponams Prišmantams, kurie Į ^os Angeles, Calif. ir Algiman- 
-x t tas Stašaitis, Brockton, Mass.sunaus šventę atvyko is Los 5

Angeles, atstovaudami ir kitus

dideliame

ROYAL GARDENS PARKE

LIETUVIŲ DIENĄ H_'
ir kviečia dalyvauti visus New Jersey lietuvius 1 I

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT 

KELRODIS ;
Vykstantieji "Parkvvay" ima išvažiavimą 135 ir išvažiavimo kryž
kelėse seka rodyklę "Linden" ir taip patenka j Stiles gatvę. Ilga 
ir vingiuota Stiles gatve važiuoja iki "U. S. Route No. 1" prieš 
Lindeno aerodromr, ir tuomet suka dešinėn j U. S. Route No. 1". 
Toliau seka nurodymus vykstančių U New York.

PETRO LISAUSKO, 
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders specia] price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11. N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

Sav. V. ZELENTSTel.: APpleąate 7-0349

BANGA TELEVISION

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40$> nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

; WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial- 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviška* maistas prieina
momis kainomis.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION .

Sav. B. KUČINSKAS

| 35 So. 8fh Street . Brooklyn II, N. Y.

EVerareen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, BElfaoS. VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pnn. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooUyn, N. Y 

Tel. HYacmt 7*4677
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II DAINŲ ŠVENTĖS VYKDO
MASIS KOMITETAS, kuris ve
da Dainų šventės parengia
muosius darbus. Toje šventėje 
dalyvaus chorai iš JAV ir Ka

nados, kas sudarys 1,000 dai

O SPORTAS
Mirė N. Čerekas

Pereita savaitę Stamford. 
Conn., mirė Nikodemas Čere
kas. ši žinia tikrai sukrės vi
sus mūsų senesniuosius futbo
lo mėgėjus. Velionis buvo daug
kartinis Lietuvos futbolo rink
tinės gynikas. žaidęs Kauno 
LFLS klube. Vėliau buvo rink
tinės vadovas bei vienas ge
riausių mūsų futbolo teorėti 
kų. Jo nuopelnai Lietuvos fut
bolui bei garsiajam LFLS klu
bui. be abejo, susilauks pla
tesnio Įvertinimo mūsų spau
doje.

LAK : Pfaelzer SC 3:3 (1:1)
Antradienio vakare mūsų fut

bolo pirmoji komanda baigė 
pirmenybių rungtynes su Pfael
zer 3:3. Mūsiškiai vedė jau 
3:1. bet priešininkas vėliau iš
lygino. Atletas

Lietuvis išvyksta į misijas
HARTFORD, CONN.

Kun. Karolis J. Rukus. La 
Salette vienuolis, išvyksta i 
Burmą misijoms. Jo išvykimo 
ir atsisveikinimo mišios bus 
birželio 18 šv. Trejybės bažny
čioje Hartforde, kur gyvena jo 
tėvai — Kazimieras ir Ona Ru
kai. Jis pats yra gimęs ir au
gęs Hartforde, baigęs La Sa 
lette seminariją, dar studija
vo Gregoriano universitete Ro

From AUGUST 19 +o AUGUST 25, 1961
Father Cribbin. Director of the Summer Day Camp Apostuiaie 

of the Deaf and Hard of Hearing cordially invites you to join with 
him on the First Annual Pilgrimage to Canada's Three National 
Shrines and to participate in the Services at the various Shrines 
including the impressive ceremonies planned at the Shrine of Our 
Lady of the Cape, Cap-de-la-Madeleine. Ouebec. Father Cribbin 
vvill officiate at various Services at the Shrine of Our Lady of the 
Cape. In addition. Services will include a Solemn Pontifical Mass. 
Blessing of the Siek: Recitation of the Rosary, participation in the 
beautiful and impressive candlelight procession and a special ar- 
rangement for the Pilgrimage party to be taken around the grounds 
of the Shrine, stopping before each lifesize decade of the Rosary 
and having preached for them the meaning of each decade.

In Montreal the group vvill attend Mass at Saint Joseph's Or- 
atory. The Way of the Cross, depieting the road to Calvary is 
preached by Father Bernard, Director of the Shrine and Father 
Cribbin conclude the Services of Saint Joseph’s with Solemn Bene- 
dietion of the Most Blessed Sacrament.

Also, in Montreal, the group will have a guided Tour of the 
■world famous Notre Dame Church and vvill attend Mass at Saint 
James Cathedral.

At the Shrine of Saint Anne, located in Beauprė tvventy miles 
north of the City of Quebec, Father Cribbin vvill offer Benediction 
for the Pilgrimage group and vvill have an opportunity to visit in 
this vvondrous Shrine to the Mother of Our Lady.

The itinerary has been carefully planned and the trip vvill be 
under the personai direction of William Condren, Director of Cath- 
olfc Tours and Pilgrimages of Parker Tours, Ine. — 125 W. 43rd 
Street, N.Y.C. Experienced Tour Conductors vvill be with the party 
and travel vvill be in deluxe air-conditioned motor coaches — the 
most modern coaches on the highways. cach with reclining chairs.

nininku. Fotografijoje matosi 
pirmoje eilėje iš kairės i deši
nę Vytautas Radžius, vicepir
mininkas, prelatas Ignas Alba- 
vičius, komiteto pirmininkas, 
Teodoras Blinstrubas, vicepir
mininkas ir iždininkas; stovi

DRAUGE DEPUTATE, MUM BUVAI PAŽADĖJĘS SUMMER CAMPS

(atkelta iš 2 psl.) 
projekte nebuvo ji numatyta”.

“Nežinau, — pasakoja toliau 
Gabdank, — ar tai tiesa. Bet 
Lietuvos sovnarchozo lengvo
sios pramonės viršininko pa
vaduotojas drg. Terešin tiki
na. kad ventiliacija projekte 
buvo numatyta. Bet ne tas rei
kalas. Jaudina pats neatsakin
gumo faktas statybos metu ir 
perimant Įmonę eksplotacijai 
nebuvo pasirūpinta elementa
riom sąlygom darbo žmonių ap
saugai . ..”

“Dar ir dėl šios Įmonės sta
tybos netvarkos, — tęsia Gab
dank, — Įmonė pati stambiau
sia respublikos pramonėje. Sta
tyba eina jau šešeri metai. Bet 
ir šiandien kombinato pastaty
ta dar tik trys ketvirtys. Dar
bai vykdomi neorganizuotai, su 
dideliais defektais. Pavyzdžiui, 

moje. kur Įšventintas kunigu 
1954. Dar yra studijavęs Bos
tone ir katalikų universitete 
\Vashingtone. Septynerius me
tus dėstė klasikines kalbas La 
Salette seminarijoje Altamont. 
N.Y. ir Amerikos sveikatos i- 
staigose susipažino su raupsų 
ligomis. Jis išvyksta Į Burmą. 
kur organizuos ligoninę 2,000 
raupsuotų ligonių.

iš kairės j dešinę Justas Ku
dirka, vicepirmininkas, Jonas 
Paštukas, sekretorius. Jonas 
Zdanius, narys muzikiniams rei
kalams, Jonas Jasaitis, LB 
Chicagos Apygardos atstovas ir 
Stasys Daunys, spaudos reikalu

beveik visuose eksplotacijai 
perduotuose cechuose grindys 
menkos kokybės. Išsipūtė, su
trūkinėjo. Reikia didelių išlaidų 
jom iš naujo pertiesti. O tuo 
tarpu kai kas iš statytojų už 
šias netikusias grindis gavo ne
menkas premijas. Visi statomo 
kombinato objektai perduoda
mi su 2-3 metų pavėlavimu ir 
dar nebaigti”.

“Kodėl jūs priimate iš sta
tytojų nebaigtus darbus?” klau
sė deputatas direktorių. Tas 
atsakė: “Tai daroma pagal sov
narchozo nurodymus”.

★

Gabdank sustoja ir prie ki
tos statybos. “Litkabel". kuris 
turi gaminti izoliacines medžia
gas radijo ir televizijos lai
dam. “Ir šioje svarbioje staty
boje rimti trūkumai . . . Jau 
daugiau kaip metai, deja, sta
tyba visai sustojus. Stovi pli
kos keturios sienos, be stogo, 
be langų, be grindų. Kodėl?

Brangios atminties mūsų buv. Mokytojai 

AtA A. ZUBKIENEI
Praeity mėty liepos 22 iš gyvujy tarpo tesiskyrė 
ANGĖLĖ ZUBKIENĖ. Visa savo gyvenimą ji pa
šventė lietuviškajai mokyklai, jaunimui. Lietuvos 
atžalynas — buvo jos šeima, jos rūpestis. Dažnas 
jaunuolis prisimena buvęs pamokytas, paskatintas 
augštesniems siekiams AtA A. ZUBKIENĖS iš
mintingais patarimais. Maironio mokykla, minėda
ma A + A A. ZUBKIENĖS mirties metines, gedi 
netekusi prityrusios pedagogės, ir maldoje prašo 
velionei amžinos ramybės.

MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
ir TĖVŲ KOMITETAS

DARBININKAS

vadovas. Dainų šventė Įvyks
ta liepos 2 d. Chicagoje. Sa
lėje visos vietos numeruotos. 
Bilietus prašoma Įsigyti iš anks
to, kad užsitikrintumėte pato

gesnę vietą.

Pasirodo, statybos ministerija 
per dvejis metus niekaip ne
gali pasigaminti 24 metrų gelž
betoninių fermų. Kiek dar laiko 
reikės tokiam menkniekiui?” 
klausia deputatas.

Domininko Balčiulio Įpėdiniam

Pereitų metų gruodžio 28 d. 
New Yorko valstybėje mirė Do
mininkas Balčiulis, palikdamas 
arti dešimties tūkstančių dole
rių. Jis buvo gimęs 1885 me
tais Panevėžyje ar apylinkėje, 
atvyko į JAV 1905 metais. Yra 
žinoma, kad 1919 metais ir gal 
net iki 1934 metų jis gyveno 
Chicagoje. Neatsiradus gimi
nėms, jo visas turtas pereis 
New Yorko valstybės žinion. 
Jo Įpėdiniai ar apie juos žinan
tieji prašomi galimai skubiau 
atsiliepti.

Consulate General of Lith- 
uania, 41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

REAL ĖSTATE

Scarsdale, 44 East Parkvvay, Beach 
Hill, Yonkers, OWNER ANXIOUS. 
English type, usual rooms on first 
floor with den, povvder rodm and 
maids room; Second floor has four 
bedrooms & 3 baths; near parochial 
& public schools; upper 30’s. Extra 
Lot available; Also 3 bedroom split 
overlooking golf Club near bus and 
shopping. In Scarsdale, Eastchester 
mid 30’s — For Information Phone

SCarsdale 3-4000 
ANN DUNN, INC.

MIDDLESEX COUNTY — Near New 
Brunsvvick. Beautifully landseaped 7 
aeres. 11 room house. 7 bedrooms. den, 
panelled llbrary, basement. garage, 3 
stati horse stable. Large pool. 2 car ga- 
rage, zoned for llving. Embassy resi- 
dence, organization or church group 
home. 30 miles from New York City; 
$50.000 cash. Teinu arranged. C. Hanley 

AU 6-1737

Lake Ronkonkoma, N. Y.
RANCH ES $11,990 — 3 bednns.. 1 bath 
CAPE CODS $14,490 u p — 4 bednns.. 2 
baths. plūs:
Large Uving rorru* — birch kit.. wall 
ovens — colored tile baths — full base- 
mrnts — hardw<x>d floors — aniple 
eloset spare — fully landseaped — gas 
bot air heat • Walking distance St. 
Joseph's Church school and station.

10% down. 30 yr. mtge. for all 
ModeI on Lakewood Avė.. off Church St.

WALTESS ESTATES
Church St. & Ronkonkoma Avė. 

Lake Ronkonkoma, N. Y.

LOTS FOR SALE in Catholic area.
ATLANTIC CITY VICINITY 

25x100 Lot $99. Only $10 down, $10 
month. Also 1 to 5 aeres, SUNSET 
PINES. (M-l) Box 3S5, Atlantic 
City, N. J. Tel. M1 1-8684.

MOTELS

PETER’S MOTEL
223 Flanders Road, Riverhead, L.I.,
N.Y. — On way to Montauk Point.

NOW OPEN FOR GL'ESTS
Special conside.ration given to

Religious Groups .
Phone or vvrite for re.servations

PArk 7-4183

MOTHER’S ATTENTION! — Send 
your child to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The home 
away from home. For applications 
send to director, Mrs. Minnie Mc- 
Nulty, 101 Hollyvvood Avė., Crest- 
wood, N. Y., Tuckahoe 7, M O 4-5782

CAMP SCHOHARIE
BOYS - GIRLS AGE 6-12

Fishing. swimming, hiking. Arts and 
orafts. dramaties, croąuet. archery. 
qualified counselors. hcalthful appctiz- 
Ing meals. character training. JL’LY 9 - 
AUGUST 18. $20 vrcekly (rednced fam- 
ily rates). Hl 6-7214 — UN 5-7380.

SUMMER RESORTS

COLON1AL INN, Pine Hill, N. Y. 
Graži vieta, geras europietiškas val
gis, Kambariai su privačia ir semi- 
privačia vonia, baseinas. Pasilinks
minimai. įvairūs sportai. Žemos kai
nos ($55 ir virš). Rezervuokite jau 
dabar vasarai. Mrs. Ralph Dalton, 
savininkė - šeimininkė. Telefonas: 

Pine Hill 2521

WATERFRONT BUNGALOVVS
OAK ISLAND CLUB — 28 minutės 
nuo New Yorko. Atostogos šeimoms 
per vasarą.; arti vietinio susisieki
mo; sala, balto smėlio krantas su 
augštais ąžuolais. Kambarėliai ir 1 
bei 2 kamb. namukai, nuo $750 se
zonui. Miss DEVLIN: NE 6-9293, 
DE 7-7000; vakarais: MO 4-3293.

SUN ‘N’ SOUND MOTEL 
MONTAUK 2. L.I., N.Y.

The only Mote' o: the Sound. New this 
year. Motei & e-fficiencies. Sound proof, 
vvall to wall carpeting, H®ated; every 
room has vvater view. Fiivate beach. 
Attractive rates. Walking dvtance to 
Montauk Harbor & Fishing Boats. In 
Oueenr — Call OLympia 8-3053.

THE MOTEL ON THE BAY

South Jamesport, L.I. N.Y. — New 
Resort Motei Directly on Peconic 
Bay. Private Beach - Bathing - 
Fishing - Golf. Member AAA. VU rite 
for Brochure “L". JA 2-3458.

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083 PL 4-6757

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

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

Tel.: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY Ir HARTFORD. Conn.

KUK tJCKIAUOlAl F/MLbtlI bcK. AlUblUU/Ab —
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušy 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietes viloje

87 E Ab i BAY KU., USItKVlLLt, LAPE COD, Mass.

• Ištaiginga vila, erdvus kamoariai
• Gražus privatus 2 aary pu&ynas - parkas
• Suros Gonsirotno sroves, atviras juros puazas b min. pėsčiom
• Kami apmiKuma, daug vietos ponsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio lu d. < šeštadieny iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai suvimiiKai visus matomai Kviečia atvyKti. is aiiKSco Kreipus:

Dr. Ed. JANSONAS, 89 Mt. Ida Kd., Boston 22, Mass. !
I ei. AV O-OYYY

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

JUOZU iii iZAbLLhO MlblUJNŲ

KAI S L1ŲLUK SIVKL
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir miportuo- * 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. i

103-55 LEEEEKTS BLVD. KiCHMCvND HILL, N. Y. •
Telefonas: Vlrgima 3-3544 j

WHITE HORSE TAVERN 
baras ■ restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas j’

86-16 JAMAICA AVĖ. IVoodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 r

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

r 
i

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel.: E V 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Manager
Didelis pasirinkimas

Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Į

Į

*»:

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
H'ORCESTER, MASS

PL 4-1165



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

wmko 
mmašos^i

Dr. V. Vygantas, Pax Roma
ną pirmininkas, dalyvavo pie
tuose, kurie buvo suruošti pa
gerbti New Yorke Šiuo metu 
viešinčiam vieninteliam negrui 
kardinolui Rutabo vyskupui 
Laurenian Rugamba iš Afrikos 
Tanganikos.

Sal. Narkoliūnaitė, žurnalis
tė, Draugo korespondentė prie 
Jungtinių Tautų, birželio 6 Co- 
lumbijos universitete gavo mas
telio laipsnį. Studijavo slavis
tiką.

New Jersey tradicinė lietu
vių diena rengiama birželio 18 
didžiuliame Royal Gardens par
ke, Rahway, N. J. Programo
je dalyvauja New Jersey lietu
vių jaunimas: studentai, moks
leiviai ir šeštadieninių mokyk
lų mokiniai. Visi, kurie sielo
jasi lietuvybės išlaikymu, turė
tų į šią šventę atsilankyti ir ją 
paremti. Rengia Lietuvių Bend
ruomenės New Jersey apygar
da.

Jurgis Kučinskas, 74 metų, 
mirė birželio 7. Palaidotas iš
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
birželio 10 Kalvarijos kapinė
se. Nuliūdime liko septyni sū
nūs ir dvi dukterys.

Veronika Jomantienė, ilges
nį laiką atostogavusi Peters- 
burge, Fla., grįžta į New Yor- 
ką birželio 15. Atostogaujant 
ją aplankė vyro giminės iš 
Būras, Ore. Giminės taip pat 
aplankė ir jos vaikus New Yor
ke.

Maspetho Liet. Piliečiu klubo 
moterų pagelbininkių draugija 
bireželio 14 šaukia savo susi
rinkimą, paskutinį prieš vasa
ros atostogas. Pirmininkė Rei- 
ziz kviečia visas nares dalyvau
ti.

Nauji Darbininko skaitytojai
Vytenis Radzevičius, Bethel, 

Conn., M. Rožanskienė. Hud- 
son, Pa., Elena Zeikus, Queens 
Village, N. Y.

Sveikindami naujuosius skai
tytojus. laukiame ir daugiau pa
sinaudojant Darbininko prenu
meratos papiginimu.

Besiartinant tėvų dienai bir
želio 18, kviečiame užprenu
meruoti savo tėvui dovanų Dar
bininką. Iki šių metų galo 3 
dol., vieneriėm metam 5 dol., 
šiem ir 1962 metam 8 dol. Be 
to, visi tėvai, kuriem bus už
sakytas Darbininkas, dar gaus 
dovanų lietuvišką knygą.

Darbininko Administracija

TEOFIL8 IR STASYS LIVEIKIAI » Brooklyn©, atšventę 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Nudtr. V. Maželio.

Kun. Kazimieras Dobrovols- 
kis birželio 18 atvyksta į Auš
ros Vartų parapiją ir per visą 
vasarą pavaduos kun. Jurgį Pa
ransevičių, kuris susilpnėjus 
sveikatai, išvyksta trijų mėne
sių atostogų. Kun. K. Dobro
volskis neseniai atvyko iš Ro
mos ir laikinai buvo sustojęs 
pas savo gimines Waterbury, 
Conh.

Alfonsas Stankevičius, ilga
metis Darbininko skaitytojas ir i 
spaudos rėmėjas, iš Bronx, N. 
Y., po operacijos šv. Pranciš
kaus ligoninėje pamažu sveiks- 1 
ta. Ligoninė yra 525 E. 142 
St., Bronx, N. Y., kambarys 
226.'

POETAS FAUSTAS KIRŠA (d.) ir J. Šlepetys (k.) zarasiečių pobūvyje. Nuotr. V. Maželio.

PRISIMINĖ GRAŽŲ SAVO KRAŠTU IR MIEI4 PRAEITĮGediminas Alinskas ir Liu
cija Tom kūtė birželio 10 susi
tuokė V. J. Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje Maspethe,

Maironio šeštadieninė mo
kykla birželio 17 baigia moks
lo metus. Apreiškimo bažnyčio
je 9 vai. ryte, bus mišios, ku
rių metu moksleiviai, mokyto
jai ir tėvų komitetas pasimels 
už mokyklos buv. mokytoją a. 
a. Angelę Zubkienę jos mir
ties metinių proga. Į pamaldas 
maloniai kviečiama atsilankyti 
mirusios draugai ir pažįstami.

Maironio mokykla

ZARaSIEcIŲ suvaidavir.ias Kew Yorke. Nuotr. V. Mu.euj.

Suzana Gudaitienė, Darbinin
ko skaitytoja, iš Brooklyno, vi
sai vasarai išvyksta į More- 
town, Vermont.

ZarasŲ apylinkės kai kieno 
yra laikomos pačiomis gražiau
siomis Lietuvoje. Ežerai, kal
velės, miškai ir vėl ežėrai ... 
Kam rodėsi ar buvo girdėjęs, 
kad pasaulyje gražiausias kraš
tas yra Šveicarija, tai ir zara- 
siškių Aukštaitiją pavadindavo 
“lietuviškąją Šveicarija”. Bet 
galima ir ginčytis. Nevienam 
yra. gražesnių šalių pasaulyje 
už Šveicariją, nevienam yra 
gražesnis savas tėviškės kam
pelis už Zarasus. Čia turi reikš
mės ne tiktai gamta, bet ir 

• jausmai. Jie, tur būt, dar la
biau žmones suriša, negu gam
tos grožis. Ir gerai, kad riša, 
nes labai daug yra veiksnių, 

Lietuvos gen. konsulato ieškomi -asmens
Bagdonaitė, Valerija, gyve

nusi Kaune
Endriuškevičius, Vincas. Ka

zio sūnus, kunigas
Jansonienė - Galinaitytė, O- 

na, sūnus Bruno ir dukterys 
Ingeborga ir Ona, iš Juknai
čių km., 1945 buvę Buetow 
stovykloje, Pomeranijoje

Kuzmickas, Jonas, Jeronimo 
sūnus ir jo sūnūs Jeronimas. 
Jonas ir Zenonas

Meleškienė - Určinaitė. Ane
lė, išvykusi iš Plungės

Mikolaitienė, Marijona, gyve
nusi Kaune

Šeikis, Albertas, po karo bu
vęs Austrijoje

Šeškevičius, Kazys ir Zigmas.

I i MYKOLO — KRISTAUS KARALIAUS parapijų

LIETUVIŲ PIKNIKAS
ĮVYKS

BIRŽELIO ■ JUNE 18
ROD & GUN CLUB PICNIC GROUNDS

ROUTE 62, HUDSON, MASS.
Pikniko pradžia 1 vai. popiet.

BUS LIETUVIŠKI PIETŪS — ŠOKIAI — KONCERTAS — LAIMĖJIMAI ir k.

kurie skiria.
Prisimindami savo “Šveicari

ją” ir savo mielą praeitį, ge
ras būrys zarasiečių buvo su
sitelkęs New Yorke gegužės 
28. Atsirado net iš Detroito, 
Bostono, Rochesterio ir kitų 
Amerikos vietovių. Reikėjo ir 
dingsties tokiam sąlėkiui. Ne
sunku ji buvo rasti, kai dabar 
vis gręžiamės į minėjimus. Pri
minta, kaip prieš 40 metų Za
rasų progimnaziją baigė I lai
da. Tos pirmosios laidos vardu 
kalbėjo d r. Vaclovas Paproc- 
kas, populiarus Brooklyne gy
dytojas. Prisiminta 30 metų, 
kaip iš Zarasų gimnazijos išsi
skirstė pirmoji abiturientų lai- 

ir jų sesuo, Vasaitienė, Emili
ja, Petro vaikai

Vasaitienė - šeškevičiūtė. E- 
milija ir jos broliai Šeškevičius 
Kazys ir Zigmas, Petro vaikai

Žemaitienė - Petkevičiūtė, 
Ieva, Baltramiejaus duktė, iš 
Staniškių km., gyveno Bond 
St., Elizabeth, N. J.

Židonis Kazys ir Pranas, gy
venę Kaune

Žvinys. Alfonsas, gyvenęs 
Anykščiuose

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of Lithu- 
ania, 4.1 West 82nd St. New 
York 24, N. Y. 

da. Jos atstovu pabuvo J. Va
liukėnas iš Rochester, N. Y. 
Paminėta ir Zarasų mokytojų 
seminarijos 35 metų I laidos 
sukaktis. Tada jauni skirstėsi 
kultūros darbo Lietuvos labui 
dirbti. Dabar pažilę susirinko 
prisiminimais pagyventi.

Suvažiavimas prasidėjo pa
maldomis lietuvių pranciškonų 
koplyčioje. Mišias aukojo- kun. 
Kęstutis Butkus, O.F.M., tik 
neseniai čia atkeltas iš Ken
nebunkport, Me., kur jo triū
so palikta stilinga Kryžiaus ke
lių koplytėlė. Gal kada tokią 
statysime kur nors apie Zara
sus, kalvelėje prie ežero, pri
minti Lietuvos kryžiaus keliu 
ėjusiem kankiniam ... Tuo tar
pu nutarta pasirūpinti palai
kais buv. Zarasų gimnazijos di
rektoriaus kun. dr. Jono Ste
ponavičiaus. mirusio Vokietijo
je, ir pastatyti paminklą.

Suvažiavimo posėdis ir pobū
vis buvo Lietuvių Atletų Klu
bo salėje. Prisistatė suvažiavi
mo organizatorius Jonas Šilei
kis ir zarasiečių ryšininkas Teo
doras Slapšys; buvęs Zarasų 
apskrities viršininkas pulk. Jo
nas Šlepetys ir poetas Faustas 
Kirša. čia buvo dar vienas 
prisiminimas, bet dabarties. Pri
siminta poeto 70 metų sukak
tis. Prisiminta, kaip anykštėnas 
vysk. A. Baranauskas kitados 
dainavo “Kalnai ant kalnų”, o 
prie tų kalnų — ežerai. Taigi, 
poetui įteikta atminimui “A- 
nykščiu šilelio” (naujai Romu
vos leidyklos leidžiamo) pirma
sis lankas su visų parašais. Bus 
galima vėliau prisegti kiti lan
kai, iliustruoti dail. Prano La
pės, nors gimimu ir klaipėdiš
kio. Užsimintas dar milijoni
nis fondas, kuriam reikėtų au
koti. sakysim, apskritą tūks
tantinę. Ir kas daugiau?

Daugiau reikėtų tokių “se
paratistinių”, arba geriau sa
kykime, sritinių suvažiavimų, 
kurie suartina žmones gyvais 
prisiminimais atlikto kultūrinio 
darbo ir uždega ryžtu naujiem 
darbam. Gal tuo būdu apdiltų 
kiti separatistiniai skirtumai, 
kuriu mažiausia mums dabar 
reikia. Reikia gyvos Lietuvos, 
palaikytinos visuose • suvažiavi
muose ir darbuose, ir jeigu į 
ją veda bent žingsnis per pri
siminimus savo tėviškės, savos 
“Šveicarijos”, tesujuda ir kiti 
iš įvairių gražiosios Lietuvos 
vietovių. (m.)

*

Prel. Pr. Virmauskis, šv. Pet
ro lietuvių klebonas, birželio 
2 yra sulaukė 45 metų kuni
gystės. Kunigu įšventintas 
1916, apaštalavimo darbą pra
dėjo vikaru šioje parapijoje, 
paskui buvo klebonu šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoj Law- 
rence, Mass. Klebono pareigas 
šv. Petro parapijoje eina nuo 
1929 metų. '

Balto skyrius ryšium su bir
želio trėmimų minėjimu yra 
pradėjęs vajų, kuris truks apie 
3 mėnesius. Visi prašomi prisi
dėti nors ir nedidele auka.

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė yra išvykusi j Wa- 
shingtoną, kur birželio 13 da
lyvauja Valstybės departamen
to naujų namų atidarymo iškil
mėse:

Inž. Juozas Stašaitis, gyve
nąs Brockton, Mass., yra įgi
jęs registruoto inžinieriaus var
dą. Ilgą laiką Bostone vadova
vo vienos braižyklos skyriui.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti: Antanina Pastelienė 
(gegužės 13) 74 m. Gyveno 2 
Bay St., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko dukterį ir du 
sūnus. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Pranas Zaikis (gegužės 17) 
72 m. Gyveno 16 Nonųuit St., 
Dorchester, Mass. Nuliūdime pa 
liko žmoną, dukterį ir tris sū
nus. Palaidota šv. Mykolo ka
pinėse.

Rožė Pivariūnienė (gegužės 
17) 79 m. Gyveno 731 E. 8th 
St. Nuliūdime paliko dvi duk
teris ir sūnų. Palaidota N. Kal
varijos kapinėse.

Ona Diliūnienė (gegužės 19) 
70 m. Gyveno 70 Hatch St. 
Nuliūdime paliko seserį Lietu
voje.

Petras Luzgauskas (gegužės 
22) 65 m. Gyveno 9 Swallow 
St. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

Juozas Vaitkus (gegužės 26) 
84 m. Gyveno 16 Burrel PI. 
Nuliūdime paliko žmoną, tris 
dukteris ir sūnų. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Leonora Gudavičienė (birže
lio 1) 71 m. Gyveno 763 Co- 
lumbia Rd., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko dukterį. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ
RADUO VALANDA

Direktorius 
Jokūbas J. Stukas 

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

Seštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet
Rastinė: 1264 White Street 

Hillside, New Jereey 
Tet. WAverly 6-3325

. ./#
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romams, sr. 

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

#
LAISVES VARPAS 

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

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

#
RADUO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

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

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B ORIUS

BALSAMUOTOJ AS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJ AS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreęn 7-4335

^tephen Aromiskis
(AEMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

VASAROS
ATOSTOGOS 
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 

šalyje Kennebunkport, Maine.

Pranciškonų vedami vasarna
miai priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo seąonas 
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. WOrth 7-2011

ar 207 WO 7-20II

Gražiajame MAINE krašte — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto, 

BERNIUKŲ 
STOVYKLA 
vadovaujama Tėvų Pamciškonų, 
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

Tel. WOrth 7-2011 

ar 207 WO 7-2011 
Berniukai iš New Yorko apy

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


