
TARP AMERIKOS IR EUROPOS ryšiai, 
ima trūkinėti, kai Europa ima laikyti 
sąjungininku tą, kurį Amerika laiko di
džiausiu priešu ir atvirkščiai

Vyriausybes ir darbo unijų nusistatymai dėl Maskvos
''Vyriausybės labai aukštas 

pareigūnas įsakė Jungtinių Val
stybių informacijos agentūrai 
ir mūsų atstovybėm rišamo 
pasaulyje nepaleisti per radiją 
žinių ar propagandos, kuri ga
lėtų erzinti Sovietų Sąjungą", 
informuoja Victor Riešei (Jour
nal American). Jis dar pridėjo, 
kad tokia politika supykinusi 
grupę žmonių, kurie paprastai 
nelengvai duodasi supykina
mi, būtent, Amerikos darbo 
unijų vadus. Jie surašė dekla-

MIRĖ DIDYSIS NEHRU — iškėlęs neutralumo vėliavą, bet 
turėjęs nelaimės ir ją sukompromituoti

Jawaharlai Nehru, Indijos 
ministeris pirmininkas, gegu
žės 27 mirė, sulaukęs 74 metų. 
Jo pareigas perėmė seniausias 
vyriausybėje Gulzarilai Nanda, 
iki bus išrinktas naujas min.
pirmininkas.

Nehru buvo didelis indų pa
triotas, Indiją mylėjęs ir jai
dirbęs visą gyvenimą, vadova
vęs Indijai nuo pat jos valsty
binės pradžios 1947. Palaidom 
gentim, kuriose priskaitoma 
470 milijonų žmonių, davė vie
nos valstybės sąmonę. Primity
vų žemės ūkį, negalintį paso
tinti badaujančių minių, mėgi
no pakeisti pramonės ūkiu ir 
tam ėmė paramas iš abiejų pu
sių, iš Amerikos ir Sovietų 
ūkinį gyvenimą organizuoda
mas iš socializmo išmoktu bū
du —valstybine iniciatyva vie
toj privatinės.

Tarp kitų valstybių Nehru 
stengėsi vairuoti Indiją vadina
mo neutraliame keliu. Buvo lai
komas pavyzdžiu ir autoritetu 
naujai kybančiom Afrikos ir Azi
jos valstybėm ir visų “neutra
lių” vadu.

Nehru laikomas pačiu di
džiuoju indų vadu po Gandhi. 
Tačiau jis kitoks nei Gandhi. 
Gandhi buvo ištekėjęs iš gi
liausios pačių indų dvasios. 
Aristokratas Nehru pasilaikė iš
viršinius papročius indų, bet 
po jais slėpėsi dvasia, kuri bu
vo daugiau anglų padaras, ang
lų mokyklų, anglų kalėjimų ku-

Azijoje įvykius stengias nudelsti
Mažumos vadas Dirksenas 

apkaltino vyriausybę neryžtin
gumu kovoje prieš komunistus 
Vietname; esą tas neryžtingu
mas stato į pavojų amerikie
čių gyvybes ir pakerta Ameri
kos prestižą Prezidentas John- 
sonas, užuot atsakęs per Kong
resą ar spaudos konferenciją, 
pasikvietė respublikonų 9 va
dus į Baltuosius Rūmus ir išdės
tė esamą padėtį pietų Azijo
je.

SENA m NAUJA ORAUGYSTt: “EI, •«, JN ) mane žl&ri, jis lipa jau pen 
sieną... Skambink draugui Jekneenul".

Vyriausybe tiesia tiltus su Maskva ir raugina jos neužrūstinti. Unijos kritikuoja 
vyriausybės nusistatymų ir demaskuoja agresinius Maskvos siekimus

raciją, kurioj aštriai demaska
vo Nikitą Chruščiovą ir pasmer
kė valstybės departamento po
litiką padėti Sovietų Sąjungai 
dabartinio ūkinio ir politinio 
chaoso metu.

Deklaracija buvo priimta per
eitą savaitę AFL-CIO vykdomo
sios tarybos. Nors taryba kalba 

riuose praleido 13 metų. Ang
lų mokyklose sutikti filosofai 
išmokė Nebru virsti agnostiku 
vietoj gilios Gandhi religinės 
dvasios- Anglų fabianizmas iš
mokė Nehru būti socialistu.
Anglų gyvenimo praktika iš
mokė jį būti pragmatikų, kuris 
galėjo kalbėti apie neutralumą

JAWAHARLAI NEHRU

Kipras virs Kuba, Makarios—Castro?
Kipro saloje neramumai tę

siasi. J. Tautų 'kariuomenė bu
vo apšaudyta iš graikų ir tur
kų pusės. Neramumai sąmonin
gai palaikomi komunistų ir 
graikų vyriausybės, kuriai gin
klus pristatinėja Nasseris. A-

— Laoso reikalu Antika 
priėmė Anglijos siūlymą kad 
keturiolikos konferencija Imtų 
šaukiama ne Ženevoje, bet Lao
so sostmėje. Laukiama, ką pa
sakys Sovietai.

— Laoso Amerika gegužės 
27 pristačiusiu vyriausybei kele
tą lengvųjų lėktuvų kovai su 
komunistais. Sovietai reiškė 
protestą.

— Vietnamui Amerika gegu
žės 27 pristatė 20 lėktuvų.

13 milijonų vardu, rašo toliau 
Riešei, — bet nė žodis apie 
šią deklaraciją nebus paleistas 
į pasaulį (valdžios priemonėm). 
Tačiau unijų federacijos užsie
nių skyrius turi savo priemo
nių deklaracijai pagarsinti. Jis 
sukvietė apie 20 valstybių at
stovybių pareigūnus ir jiem 
deklaracijos tekstą padalino.

apskritai, bet pats būti Mask
vos komunistų politikos šali
ninkas. galėjo remti kom. Ki
niją net ir tada, kai ta pati Ki
nija užpuolė Indijos sienas. Jis 
galėjo kalbėti apie taiką ir at- 
sisakymą nuo karo ginčijamiem 
klausimam spręsti, bet pats ga
lėjo ginklu užpulti Portugali-
jai priklausančią Goa. Galėjo 
kalbėti apie tautų apsisprendi
mą, bet pats neduoti Kašmiro 
gyventojam teisės apsispręsti, 
ar jie nori priklausyti Pakista
nu! ar Indijai. Galėjo kalbėti 
apie tautų laisvę, bet teisinti ir 
Sovietų užgrobimus rytų Euro
poje.

Po gedulo, indų tautai bus 
naujas klausimas: kas Nehru 
pavaduos ir kuria kryptimi nau
ji vadai vairuos didžiąją indų 
tautą. Tačiau jau gyvas būda
mas Nehru pajuto savo parti
jos draugų pasipriešinimą jo 
perdaug jau nesiderinančiai su 
neutralumu linijai, proteguojan
čiai Maskvos simpatiką Krishna 
Menon, ir privertė Nehru jo at
sisakyti. Tai būdinga smulkme
na ateičiai.

merikos vyriausybę sujaudino 
slaptos derybos tarp Chruščio
vo ir Kipro prezidento Maka
rios dėl ginklų pristatymo. 
Graikija gaus iš Maskvos lėk
tuvų, patrankų ir kt. ginklų. 
Tai eina prieš visus susitari
mus. Amerika pradeda įžiūrėti.
kad Kipras ris labiau krypsta 
į komunistus ir Maskva nori jį 
paversti savo baze Viruriemio 
jūroje kaip Amerikoje yra Ku
ba. Prezidentas arkivyskupas
Makarios rodosi klusnus Mas

MAKARIOS, tuo tarpu Kipro pre
zidentas.

— Demokratę konvencija 
bus Atlantic City rugpjūčio 
mėn.

H

Toiu būdu valstybių vyriausy
bės buvo painformuotos

Deklaracijoje skelbiama:
“Nepaisydamas dabartinio 

“įtampos atoslūgio”, Chruščio
vas laikosi visose senose sovie
tų pozicijose, kurios yra esmi
nės šaltajam karui. Dabartinės 
mažiau užgaulios taktikos dėka
jis siekia paskleisti iliuzijas, pa
krikimą ir suskilimą tarp vaka
rų demokratijų, užliūliuoti jas 
'klastingu saugumo jausmu ir 
lengviau išgauti iš J.V. ir lais
vosios Europos ūkinę paramą, 
kurios Sovietų Sąjunga taip 
labai reikalinga”.

“Tuo pat metu, kada ji sie
kia Amerikos paramos, Sovietų 
vyriausybė tebeleidžia kasdien 
daugiau kaip po vieną milijoną 
dolerių “atgrasiam kiršintojui” 
Castrui palaikyti valdžioje. Mas
kva treniruoja ir finansuoja jo 
komunistinius agentus subver- 
sijai lotynų Amerikoje, neapy
kantai prieš J. Valstybes, sabo
tažui prieš pažangos progra
mą.”

RUMUMA TARP VASHINGTONO IR MASKVOS: čia mez
ga prekybos, o tenai ideologinius ryšius

Washingtone baigtos dešim
ties dienų derybos tarp Ameri
kos ir Rumunijos. Oficialiai dar 
nepaskelbti rezultatai, bet ne
oficialiai jau rašoma, kad susi
tarta sustiprinti diplomatinius 
ryšius — pasiuntinybes pakeis
ti ambasadom; svarbiausia susi
tarta dėl prekybos, kuriai Ame
rika duoda palankias sąlygas.

Amerikos vyriausybė yra įsi
tikinusi, kad sutartis padės Ru
munijai labiau atsipalaiduoti 
nuo Maskvos įtakas. Ta proga 
informavo apie tuos Rumunijos 
santykius su Maskva. Esą Ru
munijos komunistinė valdžia 
atsisakiusi įeiti į Sovietų Sąjun
gos ir satelitų ūkinę sąjungą, 
o 1964 balandžio 22 paskelbu
si dekliaraciją dėl komunisti
nių partijų nepriklausomybės.

Esą taip pat, kad Sovietų 
saugumo agentai mėginę per-

Amerika džiaugias 
konsulatais. *.

— Prezidentas Johmonas pa
skelbė gegužės 27, kad su So
vietais sutarta pasikeisti konsu
latais. Sovietai atidarys konsu
latą Chicagoje ar New Yorke, 
o Amerika Leningrade. Klausi
mas dar turės pereiti per Kon- 
gresą.

ŠNIPAM Amerikoje lengvas darbas
Švedų pulkininkas Stig Wen- Tas pats pulkininkas buvo 

nerstrom gegužės 26 teisme iš- šnipinėjęs Vokietijai 1940. So- 
sipasakojo. kaip jis 1952-7 par- vietam pradėjo nuo 1948, kai 

jis ten buvo paskirtas karo atdarinėto Sovietam žinias apie 
Amerikos atominius ginklus, 
pats lankęs aviacijos bazes, 
lėktuvus, povandeninius laivus, 
Polaris raketas, apsaugos siste
mą. Gauti žinias iš amerikiečių 
buvo nepaprastai lengva. Jis 
dirbtuves, štabus J. Valstybėse. 
Kanadoje, Vokietijoje. Jis tada, 
1952-7 buvo karo attache Ame
rikoje.

"Sunkumai, dabar ištikę ko
munistini ūkį ir konfliktai tarp
tautiniame komunistų sąjūdyje 
duoda tinkamą momentą mūsų 
valstybei ir jos sąjungininkam 
imtis iniciatyvos diplomati
niam, ūkiniam, politiniam žy
giam, kurie pašalintų įtampos 
priežastis ir užtikrintų patvarią 
taika."

MAURICE COUVE DE MURVILLE— 'Prancūzijos u.r. ministeris, vai
ruoja tolyn nuo Amerikos.

versmą Rumunijos vyriausybei 
pakeisti ir Chruščiovas du kar
tus buvo slaptai atvykęs į Bu- 
chareštą, grasindamas pavarto
ti sovietų kariuomenę. Panašiai 
jis buvo grasinęs Lenkijai 
1956. Rumunai buvę jau aliar
muoti priešintis visom priemo
nėm prieš Chruščiovo pasikėsi

EUROPOS APSAUGA NUO SOVIETINĖS AGRESIJOS — Vokietijos 
kariuomenės jau yra 450,000.

tache Tai žemiausios rūšies 
šnipas, kuris pats siūlėsi už pi
nigus. Esą pirmas jo mėgini
mas buvo tada, kai Sovietų at
tache paklausė pulkininką apie 
aerodromą, esantį už Stockhol- 
mo. Tada pulkininkas nusijuo
kęs ir atsakęs: “Duosite 5000 
kronų (1,000 doL), tai pasaky
siu”. Kitą kartą attache jam 
įteikė voką.

Buvo sąjunga tarp Amerikos 
ir. vakarų Europos. Nuoėmdi, 
stipri sąjunga — Nato, vado
vaujant Amerikai.

Buvo sąjunga tarp Sovietų 
Sajun-gos ir komunistinės Kini
jos bei mažesnių satelitų, vado
vaujant Sovietų Sąjungai.

Bet abiejų sąjungų galybė 
jau daros praeitis- Kinai komu
nistai nebenori Sovietų domi
navimo. Europa nebenori Ame
rikos dominavimo.

Apie Sovietų Sąjungos ir ki- 
nijos ryšių trūkinėjimą daugiau 
kalbama, nei iš tikrųjų yra. 
Apie Amerikos ir Europos ry
šių atsileidimą mažiau kalba
ma. nei iš tikrųjų to atsileidi- 
mo yra. Ypačiai nuo Kennedy 
vyriausybės laikų, kada buvo 
baigta Dulles politika. Labiau
siai ryšių trūkimą demonstruo- 

nimą.
Kiek tuose pareiškimuose yra 

tiesos, kiek jie kalbami tik 
amerikiečiam įtikinti, sunku pa
sakyti. Tačiau faktas, kad tuo 
pat metu, kai Rumunijos 
ūkinė delegacija derasi Wash- 
iirgtone, kita delegacija išvyko 
Į Maskvą ideologinių derybų-

— Katangoje, Albertsville 
mieste, komunistai surengė ka
riuomenėje perversmą gegužės 
27.

J. Tautos sutiko pasiųsti į 
Kivu provinciją 900 Nigerijos 
karių. Ten siaučia komunisti
nis teroras.

— Kongo vyriausybė papra
šė J. Tautas vėl kariuomenės. 
Pagal sutartį kariuomenės bu
vimas baigiasi birželio $0. Da
bar jos yra dar 2,000. Bet vy
riausybė nepajėgia. susidoroti 
su teroristais. nors pati rengia 
teroristus Angolai.

ja de Gaulle. Jis atvirai eina 
skirtingu keliu.

Jei anksčiau buvo du aiškūs 
Mokai, kuriuose buvo keturios 
galybės, tai Šiandien tie blokai 
virsta keturiais atomais, kurie 
gali jungtis į naujus kitokius 
blokus.

Kodėl? Ar tik dėl to, kad ne
nori pripažinti vadovavimo? 
Nebūtinai. Greičiau dėl to, kad 
išsiskiria pažiūros į tai, kas yra 
priešas ir kas sąjungininkas.

AMERIKOS PRIEŠAS: Kinija
C.L. Sulzbergeris (Times) tai

kliai nurodė, kad antrojo pa
saulinio karo metu Amerikos 
dėmesys pirmiausia buvo nu
kreiptas į Europą. Nors ir kaip 
MacArthuras įtikinėjo pirma 
ikarą-laimėti Azijoje, jis turė
jo kapituliuoti prieš Eisenho- 
werio tezę — laimėti pirma Eu
ropoje. Tuo buvo patenkinti 
europiečiai ir ypačiai sovieti
nis sąjungininkas.

Šaltojo karo metu Amerika 
pirmenybę ėmė skirti Azijai, 
palikdama be sprendimo Euro
pą. Visas Amerikos pasiprieši
nimas buvo nukreiptas prieš 
komunistinės Kinijos agresiją. 
Kai Sovietai pradėjo skarden- 
tis nesutikimais su Kinija, A- 
merika ėmė rodyti aiškių sim
patijų tame konflikte Sovie
tam.

E čia kilo europiečių nuogąs
tavimas, ypačiai vokiečių, dėl 
Amerikos pasirinkimo.

EUROPOS PRIEŠAS: Sovietai
Europiečiam negalėjo patikti, 

kad Amerika pirmuoju savo rū
pesčiu laiko Aziją, ne Europą. 
Europiečiai su įtarimu ėmė žiū
rėti į Amerikos galimą slaptą 
susitarimą su Sovietais — pir
ma dėl bendros politikos prieš 
Aziją, toliau dėl dominavimo 
dalybų. De Gaulle atvirai kal
bėjo, kad Europa negali būti 
tikra, ar Amerika ją gintų nuo 
Sovietų agresijos.

O Europoje abiejose uždan
gos pusėse didžiausiu priešu te
belaikomi Sovietai. Abidvi už
dangos pusės suinteresuotos, 
kad Sovietai išsinešdintų. Su 
dėnTesiu jie seka augančius ne
susipratimus tarp Sovietų ir 
Kinijos. Jie laukia, kad nesusi
pratimam augant, Sovietai bus 
priversti atitraukti savo jėgas 
iš Europos į Aziją prieš Kini
ją. Tad Kinijos augimas ir net 
karingumas gali būti Europoje 
sutinkamas su tam tikra simpa
tija, nes jis reiškia Sovietų su
pimą. Dėl to, Sulzbergerio tvir
tinimu, toks Kinijos augimas 
gali būti malonesnis Adenaue
riui ir de Gaulle negu Sovietų 
augimas.

Vaisius: E skirtingo suprati
mo, kas yra priešininkas, eina 
ir smulkūs praktiniai nesutari
mai: Veltui Rusk ir McNama- 
ra įtikinėjo Nato sąjunginin
kus, ypačiai Vokietiją, kad pa
remtų kovą Vietname. Euro
piečiai nerodė intereso. O kai 
tik Amerikos pareigūnas pa
reiškė, kad jei rytų Vokietijo
je kiltų suirutė, reiktų parem
ti Chruščiovą, tai tas pareiški
mas susilaukė Vokietijoje griež
to atmetimo.

PRIEŠ RINKIMUS:
James Restonas (NYT) aiški

na, kokia išeitis galinti būti su 
respublikonų kandidatais kon
vencijoje: Goldwateris savo bal
sus perleis Nizonui, Lodge ir 
RockefeUeris savuosius Scran- 
tonui; tada Nbronas pasiūlys 
Scrantoną Į viceprezidentus, ir 
bus sąraše dvejetas: Nizonas- 
Scr antenas

— ftoenhowsrii tarp visų 
kandidatų į prezidentus labiau
siai .remtų savo brolį MUtoną, 
antroj vietoj eitų Scrantonas, 
Andersonas, Romney.
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Taikos nepirksime laisvės kaina, bet...
* - - * ■’»*-- «.Ž *». « -p ..u- .

Amerikoje propaganda išsi
juosusi sudąrinėją opiniją apie 
taikingus Maskvos siekimus. 
Valdžios pareigūnai skelbia op
timizmą, kad bendradarbiavi
mu su Maskva bus. išlaikyta pa
saulio taika. Tačiau atsiranda 
tokių, kurie tuo optimizmu ne
patiki, laiko jį iliuzijom, mi
tais ir ima juos griauti. Šiuo 
kartu tekis pasirodė Nelson A. 
Rockefellerts savo straipsniu 
Look žurnale.

Kada Sovietai siekia koegzistencijas? Ar jfo daro Mdee nuo
laidas? Ar rnusg parama padeda jiem skaldytis? Ar prisivalgę 
jie atsisakys nuo ekspansijos? Ar amorBdoNg propagandos S0H* 

mizmat apie Chruščiovo taikingumą nėra.Mūrija? — | tai atitiki* 
nėja Nelson A. Rockefelleris.

NELSON A. ROCKEFELLERIS

vKeletas mitų ir Rockefellerio 
pasisakymų dėl jų.

. 1. KOEGZISTENCIJA: kada So
vietai Imasi apie ją kalbėti?

Nuo pat savo pradžios, rašo 
Rockefelleris, komunizmas pro
tarpiais vis skelbia politinę ko
egzistenciją. Taikingą koegzis
tenciją Sovietų Sąjunga skelbė 
1924-39, paskiau 1943-6, vir
šūnių konferencijos metu 1955, 
o paskiau Nikita, lankydamasis 
Amerikoje 1959. “Ir kiekvienu 
atveju atoslūgio periodas baigė
si, kai tai buvo naudinga ko
munizmo ekspansijai. Po 1924- 
39 ramybės periodo ėjo 
Baltijos valstybių aneksija ir 
agresija prieš Suomiją. Po ant
ro pasaulinio karo atėjo perio
das, kuris baigėsi satelitų suda
rymu rytų Europoje- Ženevos 
dvasia atvėrė kelią penetraci- 
jai į vidurinius rytus ir davė 
Berlyno krizę, Camp David dva
sia baigėsi nauja Berlyne krize 
ir karine baze Kubojė”.
2. SOVIETINĖS KRIZĖS IR 
AMERIKA: ar Amerika jas iš
naudoja?

“Kai Sovietų Sąjunga susidu-

LIETUVOJE

Ar menas patenkina jo vartotojus?
minimą, demaskuoti buržuazi
nės moralės dviveidystę, tamsy
bininkus”.
Literatūros skaitytojų vardu

V. Radaitis sugretina intelek
tualini lygį rašytojų ir skaityto
jų ir randa: “Mūsų literatūros
intelektualinis lygis dar gero
kai atsilieka nuo skaitytojų ly
gio ir nepajėgia atsakyti į tas 

dabarties gyvenimą”. Tai— sudėtingas problemas, kurias

ria su vidaus sunkumais, ar 
mes turime laikytis tylos ar 
•pasinaudoti galimybe energian- 
giau paspausti, kad būtų iš
spręsti klausimai, kuriuos iškė
lė šaltasis karas?” Rockefelle
ris mano, kad praeityje dery
bos vis buvo vedamos pagal So
vietų pateiktą darbų tvarką. 
“Kai Sovietai yra karingi, Va
karai vengia kelti kontraversi- 
nius klausimus baimindamiesi, 
kad nepadidintų Sovietų karin
gumo. Kai ramu, Vakarai ven
gia tokių klausimų, baiminda
miesi, kad nesudrumstų ramy
bės". Rockefelleris pasisako už 
nuosavą programą, pozityvius 
reikalavimus. Ir sykiu įspėja: 
“Jei mes tesieksime, kad Rusi
ja, kai ji turi sunkumų, tebūtų 
sukalbamesnio tono, neturime 
nustebti, jei ji ima spausti, kai 
atsigauna ir sustiprėja.... Mes 
turime saugotis pavojaus tono 
pasikeitimą palaikyti politikos 
pasikeitimu”.
3. SOVIETŲ NUOLAIDOS: ar 
jos tikrai yra nuolaidos?

Pagal Rockefellerio aiškini
mą Sovietų nuolaidos tėra lai
kinis sutikimas susilaikyti nuo 
darymo to, ko jie neturi teisės 
daryti, bet — ar iš tikrųjų su
silaiko? Nurodo, kad 1943 
jie “panaikino” kominterną ir 
tarptautinį aparatą komunisti
nėm subversijom — panaikino 
bent popiery. Tačiau 1948 ko- 
minternas buvo atgaivintas ki
tu vardu, nors jis nemiegojo ir 
tuo laiku, kai formaliai jo ne
buvo.-

Arba kitas pavyzdys — lei
dimas per Kalėdas* vakarų Ber
lyno gyventojam lasjkytis ry-
tų Berlyne. Ta^ galėju padary
ti tada, Berlynas

NEW YORKO tautinių tokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės, Šoka veteranų dienoje gegužės 23 pa
saulinėje parodoje Nuotr. P. Ąžuolo

hiairriai HarrititMią. Kalima^ 
kad jie klaidina visuomenę. 
Avarell Harrimanas, * ‘grį
žęs iš Maskvos, pranešė, kad 
spaudžiami vidaus sunkumų ir 
Kubos krizės patirties, Sovie
tų vadai įsitikino, kiek svarbi 
yra taikinga koegzistencija’ ’. 
Bet tokias pažiūras, sako Rock
efelleris, Harrimanas buvo 
skelbęs ir 1959, vidury tų metų, 
kada Sovietai ėmėsi ofenzyvos

(nukelta į 3 p*l J

DISKUSIJOS PAGYVINO REZOLIUCIJŲ REIKALU
Ar rezoliucijos nėra beviltiškas 
reikalas?

“Savo • laimėjimų negalime 
pasverti ant svarstyklių, lygiai 
kaip to negali padaryti ir ki
tos institucijos, dirbančios pa
našų darbą ... FEC (Free Eu- 
rope Committee) egzistuoja jau 
eilę metų, išleidžia milijonus 
dolerių, suaukotų amerikiečių 
Ar bent vieną (kraštą FEC jau 
išvadavo? Dideli darbai neatsie
kiami taip greitai. Kongreso se
sija dar tęsis bent porą ar tre
jetą mėnesių. Jei visi tik tiek 
prisidėtų kaip kad V. Rastenis, 
reikalas būtų beviltiškas. Turi-

Rezoliucijom už Lietuvos, Es
tijos, Latvijos klausimo kėli
mą Jungt Tautose pirmą opo
ziciją parodė Naujienos. Jų nei
giamas nusistatymas nutildė 
tuojau pat Aito pradžioje pa
rodytą palankumą. Bet komite-

suomenės sulaukė gyvo pritari
mo, o iš Kongreso 55 rezoliuci
jų. Nauja kritikos bangelė pa
sirodė Dirvoje. Jos nuolatiniai 
bendradarbiai V. Rastenis ir 
V. Meškauskas parodė ne tiek 
opoziciją pačiom rezoliucijom, 
kiek kritikavo rezoliucijų turi
nį, įspėjo neturėti iliuzijų, abe
jojo dėl pačių rezoliucijų pras
mės. Girdi: o jeigu Kongresas 
ir nutartų, Jfcad Lietuvos, Lat
vijos, Estijos klausimas kelti
nas J. Tautose, tai toks nuta
rimas dar neįpareigoja vyriau
sybės; o jeigu v y r iau- 
sybės atstovas ir iškeltų J. Tau
tose, tai nesi tikras, kad J. 
Tautos padarys sprendimą, ko
kio mes norime; o jeigu palan
kaus sprendimo nepadarys, ar

SPAUDA

Sovietiniai kritikai vis reika
lauja iš rašytojų ir dailininkų 
bei kompozitorių, kad jie kur
tų “dabartinio gyvenimo“ te
mom, t.y. vaizduotų, kaip au
ga komunistinis gyvenimas J. 
Banaitis, “Kultūros ministras”. 
Tiesoje gegužės 10 mini tapy
tojus, kurie labiausiai tą reika- 
lavinimą vykdo — atspindi “tie
są,
A. Gudaitis, A. Savickas, S. 
Džiaukštas, J. Švažas, V. Gečas, 
L. Surgailis, V. Povilaitis.

Tarp tos rūšies kompozitorių 
mini E. Balsi, J. Juzeliūną, A. 
Račiūną, B. Dvarioną, St. Vai
niūną, V. Bražinską, T. Makači- 
ną. Dramaturgijoje temini vie
ną K- Sają. Tik jis davęs sėk
mingų bandymų; visi kiti esą 
menki.

Bendra išvada: “Mūsų pro
fesionalinis menas dar labai 
mažai nuveikė, formuojant dar
bo žmonių materialistinę pasau
lėžiūrą, kovojant su buržuazi
nės ideologijos recidivais. Šiuo 
metu, kai visos respublikos vi
suomeninės organizacijos ir 
spauda kovoja su reakcinių prie
tarų tamsa, kūrybinės organiza
cijos vis dar nerodo reikiamos 
iniciatyvos. O kiek dėkingiau
sios medžiagos suteikia kompo
zitoriui, dailininkui, dramatur
gui kad ir aštriausios klasių ko
vos kupinas pokario laikotar
pis. Reikia meninės kūrybos 
paminklais Įamžinti šioje kovo
je žuvusių tarybinių žmonių at-

kelia mūsų gyvenimas..
— Lietuvių tautosakos antras 

tomas turi 560 liaudies dainų 
ir 53 raudas. Visa tautosaka 
bus išleista penkiais tomais. Ki
ti du tomai skiriami bus pasa- 
kojamajai tautosakai, paskuti
nis smulkiajai.

— Muzikos ir teatro almana
cho naujas tomas skirtas ne
priklausomos Lietuvos teatrui 
Įvertinti ‘ ‘marksistiniu požiū
riu”. Rašo apie režisierius B. 
Dauguvietį, Juchnevičių, Milti
nį, taip pat solistę A. Galau- 
nienę.

— Vilniuje gegužės 9 pradė
jo gastroliuoti Maskvos opere
tės teatras. Po 11 spektaklių iš 
Vilniaus išvyko Į Klaipėdą- Tai 
pirmos šios operetės gastrolės 
Lietuvoje.

— Kaune sporto halėje bu
vo šokių šventė. Dalyvavo 1000 
šokėjų. Tai pasiruošimas kitų 
metų dainų ir šokių šventei.

— Leningrade gegužės 10 ati
daryta lietuvių liaudies, meno 
paroda.

ėmė tartis su rytų Beriynu; kai 
tos derybos turėjo baigtis ko
munistų politiniu laimėjimu 
— vakarų Berlyno izoliavimo
si nuo vakarų Vokietijos, ko 
taip siekia Sovietai nuo 1958. 
Ir šantažą, neleidimą suskaldy
tom šeimom susijungti vardan 
politinių siekimų, mes vadina
me “konsiliantiškumu”, sukal
bamumu!

riau visai -nekelti, kad nebūtų 
pralaimėjimo.

J tuos paplitus abejojimus at
siliepė kai k^rie Dirvos skaity
tojai pasisakydami už rezoliu
cijas; atsiliepė keliais atvejais 
ir rezoliucijų komiteto pirmi
ninkas L. Valiukas. Taikliausiai 
ir tiksliausiai jis paaiškino pa
tį reikalą Dilboje gegužės 20.

sityčiojimas iš Pabaltijo kraštų 
reikalo! Pasaulis baigia pamirš
ti, kad tie kraštai praeityje bu
vo laisvi ir nepriklausomi. Vien 
tik Pabaltijo kraštų bylos iš
kėlimas JT-se atneštų nepap
rastai daug naudos tų kraštų 
išlaisvinimo reikalui. Mūsų tiks
las toli gražu nėra tik bylos iš
kėlimas JT-se. Mes. norime, 
kad JAV-ės su kitų laisvųjų 
kraštų parama priverstų per 
Jungtines Tautas pasitraukti 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos- 
Pabaltijo kraštų bylą JAV-ės 
turėtų kelti JT-se kiekvie
nais metais ir tol, kol visas rei
kalas būtų išspręstas teigiamai 
mūsų naudai. Tam tikri asme
nys iš mūsų vis laukia “palan
kesnio momento”. Anot šen. 
Tom Kuchel, tokio momento 
mes galį niekad nesulaukti. 
Kongresmano Glen Lipscomb 
žodžiais, Lietuvos padėtis, ne
begalinti būti blogesnė. Visos 
mūsų pasttiAges, raot jo, gali 
tik padėti bet jokiu
būdu nepabloginti padėties”.

Kodėl neužtenka "nepripažini-

“JAV-bių metai iš metų Pa
baltijo okupacijos nepripažini
mo kartojimą laikome stovėji
mu vietoje. Su savo rezoliuci
jomis žengiame vieną žingsnį 
-pirmyn”.

Ateities mokinys
Tai buvo jau 2 2 20 metais. 

Mokinys parėjo iš mokyklos su 
ašarom. Tėvas paklausė, kas 
jam yra. “Tas mūsų mokytojas 
yra kvailas. Jis liepia man pa
rašyti apie žmogų, apie kurį aš 
niekad nieko negirdėjau”. Tė
vas apramino, kad verkti dėl 
to nereikia, jis padėsiąs vai
kui- “Kuo tas asmuo vardu?” 
Vaikas j paaiškino- “Chruščio
vas”. Tėvas paėmė enciklopedi
ją ir susirado atitinkamą rai
dę. “Taip yra. Va; Chruščio
vas, Nikita S. — Mao Tsetun- 
go laikotarpio kritikas'.

Kokia nauda iš rezoHurijy?
‘ ‘Pagrindinis V. Meškausko 

klausimas — kokia gi nauda 
būtų Lietuvai iškėlus jos bylą 
JT-se? Dabartinė administraci
ja baigia pamiršti Lietuvos var
dą. Šen. Tom Kuchel savo lai
ku pareikalavo Valstybės Sek
retorių Dean Rusk duoti pilną 
apyskaitą apie JAV-bių kovą 
už Lietuvos laisvę JT-se. Dean 
Rusk surinko visas citatas iš 
visų JAV-ių pareigūnų kalbų, 
pasakytų JT-se nuo šios admi
nistracijos pirmųjų dienų, kur 
tik buvo paliestas Pabaltijo val
stybių klausimas. Tik poroje 
labai prabėgom paminėtas Pa
baltijo kraštų vardas. Kitose 
citatose, kurios užima 9 pusi, 
randami žodžiai ‘komunizmas”, 
“kolonializmas“, “komunistinis 
imperializmas” ir pan. Anot 
Valstybės Departamento, kiek
vienu atveju, kai tik buvo ta
riami tie žodžiai, buvo turima 
galvoje ir Lietuva, Latvija ir 
Estija. Kokia nesąmonė k pa-

me tačiau daug ir puikių talki
ninkų; daromos didelės pastan
gos. Rezoliucijų skaičius didėja 
ir didės . •. Nei Rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybė nei 
šio žygio rėmėjai nepuola i 
neviltį, kaip kad norėtų maty
ti tam tikri asmenys”.

Paaiškinimą baigė elegantiš
kai — padėka visiem kritikam, 
kurie tik sugyvino rezoliucijų 
reikalą. O čia dar tektų pridė
ti, kad pareikštos nuomonės ga
li sugyvinti ir politinį galvoji
mą prieš susirenkant Į kong
resą Washingtone, kur taip pat 
turi stoti klausimas: kokis 
mūsų artimiausias uždavinys 
Lietuvai laisvės siekiant?

Po Diem priespaudos tokios laisves
Vietnamo sostinėje Saigone 

Khanho režimas uždarė 6 laik
raščius ir suėmė 9 politinius 
oponentus, kurie reikalavo pa
leisti iš kalėjimo generolus, 
tarp jų ir gen. Dinh, kuris bu
vo surengęs perversmą prieš 
prezidentą Diem.

— Chruščiovas baigė savo 
16 dienų kelionę po Egipto že
mę. Vertinama, kad tai buvo 
demonstracija labiausiai prieš 
kom. Kinijos pastangas įeiti su 
savo įtaka į Egiptą ir Alžirą.

— Kongo sostinėje Leopold- 
ville siautėja teroristai, slaptai 
atvykę iš upės (kitos pusės. Į- 
vestos draudžiamosios valan
dos.

Billy Graham ir Vietnamas
Billy Graham, vadinamas 

evangelistas, nepritarė Ameri
kos politikai, kuri siunčia savo 
vaikus už 10,000 mylių į Viet
namą, o draudžia Amerikoje 
esantiem Kubos egzilam vykti 
už 90 mylių kovai prieš tuos 
pačius komunistus.

— A. Stevensonas iš naujo 
pareiškė, kad jis sutiktų būti 
viceprezidentas, jei Johnsonas 
jį kviestų.

— Kipro saloje gegužės 20 
žuvo pirmas Jungtinių Tautų 
kariuomenės karys — suomis.

Kipro vyriausybei ginklus 
pristatinėja Egipto Nasseris.

UKRAINIECIAI foką veteranų dienos programoje gegužės 23 pasaulinėje parodoje New Yorke
Nuotr. P. Ąžuolo

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, 
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis. Šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.

DAUGELIO metų praktika parodė, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ia-atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26 
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono 
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį, 
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą

Į; Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franciscan Monastery, Kentaebimkport, Maine — Tel. (207) 967 -2011
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Grįžimas ir
'Grįžimo į tėvynę' sovietų už

sispyrusiai siekiama nuo pat 
karo pabaigos. Tuojau po karo 
Vokietijos bėglių stovyklose 
buvo griebtasi prievartos. Jung
tinėse Tautose siekta griežto 
nutarimo: grąžinti namo visus 
bėglius jėga. Pasipriešino Jung
tinės Amerikos Valstybės. Sa
vo Įstatymais ir globa jos suda
rė sąlygas daug kam atvykti i 
ši kraštą. Norėjusiųjų grįžti 
nelaikė, kai nedaug beatsirado, 
Sovietų Rusija sudarė vadina
mus ‘tautinius komitetus’, kad 
jie agituotų .ir Įtaigotų grįžti. 
Lietuviam iš Berlyno buvo siun
čiojamas laikraštis ‘Už grįžimą 
i tėvynę’, vėliau pakeistas Tė
vynės Balsu’. Pasikeitė ir ko
miteto sudėtis bei vardas. Da
bar vadinamas ‘komitetu kultū
riniam ryšiam palaikyti’. Vei
kia Vilniuje, kaip Maskvos pa
dalinys.

Visa tai rodo, kiek sovietam 
tebėra svarbi grįžimo akcija 
ir kiek ji vis dėlto sunki. Ma
žai sumedžiojama ‘aukų’, nors 
tėvynės pasiilgimas Visų yra di
delis- Kodėl?

Prisimename pirmojo pasau
linio karo pabaigą ir bolševikų 
revoliucijos pirmąsias dienas 
Rusijoje 1917-1918 metais. Tuo 
metu į Rusiją buvo daug išbė
gusių ir evakuotų lietuvių. At
sikuriant nepriklausomajai Lie
tuvai, nereikėjo jokių komitetų 
‘Už grįžimą į tėvynę, jokios agi
tacijos, jokių vilionių. Priešin
gai. reikėjo pagalbos registruo
ti norinčius grįžti, išrūpinti do
kumentus, sutvarkyti kelionę. 
Labai daug talkino moksleiviai 
ir studentai ateitininkai. Masės 
žmonių skubėjo išvykti iš ku
riamojo ‘komunistinio rojaus’. 
Važiavo namo traukiniais gie
dodami ir dainuodami, džiaug
damies. nors daug kas nežino
jo, ar beras saviškius ir nesu
degusią sodybą.

JONAS MIŠKINIS

LIEPA ir LOKYS

MUSTEKOS kaimo gale au
go vešli graži liepa. Viršūnė 
tarsi debesis siekė . Kamblys 
buvo toks storas, kad penki vy
rai sustoję vos begalėjo ranko
mis apkabinti. Daug kartų į lie
pą perkūnas trenkė, daug šėls
tančių audrų viršūnę lenkė, ša
kas laužė, bet ji buvo atspari, 
tvirta ir savo viršūnę stiebė 
padebesiu. Amžiaus nė vienas 
mustelkietis nežinojo. Vieni sa
kė 100,. kiti — 150, treti tvirti
no, kad turinti 200 metų.

Ta liepa dar būtų augusi ke- 
liasdešimts metų, jei nebūtų 
palietęs Kukučio kirvis. Kukutis 
liepos nemėgo. Savo tankiom 
šakom ir vešliais lapais už
stodavo saulę. Darydavos tokia 
paunksnė, kad Kukučiui nei 
bulvės nei daržovės neaugo-

Gelbėdamas savo daržoves, 
Kukutis liepos šaknis kapojo ir 
lupo žievę iki pat brazdo. Po 
tokios skaudžios operacijos, 
liepa pamažu ėmė nebetekti pri- 
mykščio savo vaizdo. Nors va
sarą dar pasipuošdavo kvepian
čiais žiedais, bet jie nebeturė
davo skanaus kvapo. Ir tiek

daug bičių nepritraukdavo, kaip 
anksčiau.

Slinko metų metai. liepa ny
ko, džiūvo. Stiebe atsirasdavo 
■plyšių, uoksų, įvairių suaižėji- 
mų. Vasarą bičių spiečius įsi- 
mesdavo į kuri nors plyšį. Sun
ku Imdavo iš tenai išprašyti. •

Iš pavasario uoksuose apsi
gyvendavo varnėnai, karveliai, 
kukučiai, pečelindos ir pulkai 
žvirblių. Kiekvienais metais lie
pos viršūnėje kurdavosi gand
rų šeima, ir vis ta pati. Kai 
vieną vasarą perkūnas įtrenkė 
liepon ir ištaškė jauniklius gan
driukus, seniai gandrai apleido 
savo lizdą ir tik retkarčiais va
kare atskrisdavo ir tupėdavo 
ant sausos šakos. Nors Krušo 
Augustas liepos viršūnėn įkėlė 
ratą gandralizdžiui, bet paukš
čiai lizdo nekrovė ir daugiau 
jauniklių neperėjo.

APLINK liepą augo graži, ly
gi veja, čia kaimo vaikai susi
rinkę šokinėdavo ir žaisdavo 
kiaulytę. Upės pakrantėje ba- 
lavo medžiuose paskendusi Meš

nusikaltimas
Dabar visomis dūdomis pu

čiama. kad Lietuva gražiai atsi- 
stačiusi, padariusi didelę pažan
gą, visų laukianti išskėstomis 
rankomis... Ir vis dėlto Į tą 
‘glėbį’ retas kas Įpuola, nors 
Washingtone lietuviam vilioti 
yra sovietų pasamdytas ir išlai
komas V. Zenkevičius. Kokia 
priežastis?

Pagrindinė priežastis nėra 
baimė sunkesnio gyvenimo, ne
patogumų, mažesnio atlygini
mo. Ypač vyresnioji karta to 
nepaiso. Tėvynė ir artimieji tei
kia kitokio gyvenimo džiaugs
mo, ir jis atstoja didesnę ge
rovę svetur. Užtat prasta yra so
vietų propaganda, kai giriasi 
'geresniu gyvenimu’, pažanga, 
kultūriniais laimėjimais 
Esmė vne čia. Svarbiausia yra 
tai, kad su grįžimu siejama so
vietinė politiką ir ideologija. 
Didesnis grižtančių skaičius tu
rėtų patvirtinti komunizmo 
‘teisingumą’ bei prievartinę sa
vo krašto okupaciją — ‘išvada
vimą iš buržuazinių nacionalis
tų’. O čia yra jau nusikaltimas.

★

Asmeniškai gali kiekvienas 
elgtis, kaip nori — grįžti ar ko
voti. Bet tiktai laisvame kraš
te. Už sovietinės sienos tokios 
laisvės nebėra. Ten — nori ar 
nenori — kiekvienas verčiamas 
ginti rusiškąjį sovietų režimą ir 
savo paties rankomis pamažu 
smaugti savo tautą. Kas į tą ne
laimę yra įkritęs, palikdamas 
namie, tam gali būti atleista 
ar net nuopelnu palaikyta, kad 
sukasi, kaip įmano. Kas laisva 
valia grįžta, yra jau dezertyras 
iš kovos lauko, perbėgėlis pas 
savo tautos priešą. Savo buvi
mu tėvynėje net negali tikėtis 
širdies apraminti. Praėjus ku
riam laikui, diegs dideliu prie
kaištu, jei dar turės sveiką nuo
voką, ką padarė.

Koks bus džiaugsmas, kai sulauksim naujų rūmų
Vasario J6 gimnazijos VI 

klasės mokiniai rašo pasaulio 
lietuviams.

Francas: Vasario 16 gimna
zijos naujas pastatas jau yra 
baigiamas ir rudenį šiose patal
pose, galimas dalykas, prasidės 
mokslas čia bus visos 9 kla
sės, kabinetai ir valgykla. Iki 
Šiol mokėmės mediniuose bara
kuose, kurie primena kariuo
menės barakus. Suprantama, 
koks fnckinių bus džiaugsmas 
kad galėsime mokytis dideliuo
se . šviesiuose kambariuose, o 
ne ka.'p lig šiol tamsiuose bara
kuose. Per žiemą nereikės dre
bėti, kai šaltas vėjas pučia per 
visokias sienų skyles. Nereikės 
prastų medinių grindų dulkių 
gerti. Nereikės taip suspaustai 
sėdėti, kaip lig šiol. Tarp įky
riai netrukdys vieškelio ir kai
mo triukšmas, nes naujasis pa
statas bus atokiau nuo gatvės. 
Dabar jau matome, kad netru
kus su lietuviška daina ir di
džiausiu džiaugsmu įžygiuosi
me į Vasario 16 gimnazijos 
naujus, modernius rūmus. Tik 
padėkite, gerieji lietuviai, grei
čiau juos baigti!

Kiminailė: Įstojau į šią gim
naziją nemokėdama lietuvių ka
bos. Dabar jau ne tik skaitau, 
bet ir rašau lietuviškai. Tikiuo
si. kad naujuose rūmuose bus 
darbo atmosfera ir mokslo ly
gis pakils.

Krivickaitė: Seniai buvo kal
bėta ir planuota pastatydinti 
naujus Vasario 16 gimnazijos 
rūmus. Ir, štai, dabar artėjame 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS choras, diriguojamas K. Motgabio

kio sodyba, kurioj gyveno šim
tametis Motiejus. Mat, daug 
kas manė, kad jis turįs 100 me
tų. O kai jį kas paklausdavo, 
tai jis visada sakydavo: “Bai
giu deviniasdešimtus eiti”.

Kai tik vaikai pradėdavo 
žaisti kiaulytę, senis Motiejus, 
pasiramsčiuodamas šaltekšnio 
krukiu, tuojau atkrypuodavo 
žaidimo pažiūrėti. Vaikai sene
lį gerbė ir mylėjo. Dažnai jiem 
papasakodavo savo atsiminimų, 
pasakų ir kai kada net kiauly
tę pažaisdavo. Karta vaikai, ap
stoję Motiejų ratu, maldavo .pa
pasakoti ką nors iš jaunų die
nų.

Senis Motiejus atsirėmė pe
čiais liepos, pažvelgė į viršūnę, 
giliai atsiduso.

— Vaikai, — sakė jis. — aš 
senas, bet ir liepa gerokai pa
seno. Jeigu į mus prakalbėtų, 
tai daug daug paporytų. Kai aš 
dar jaunas buvau ir ėjau bau
džiavą. į liepą dažnai Margio- 
nių dvaro prevaizda Guževskis 
įlipdavo ir stebėdavo, -kaip dva
ro darbininkai laukus dirba. Jei 
tik pamatydavo, kad darbinin
kas stovinėja, ilsisi. įsakydavo 
atvesti ir čia jį plakdavo rykš
tėmis arba botagu iki kraujo. 
Mažiau nuplaktiem * liepdavo 
lipti į liepą ir kukuoti arba loti 
1-2 valandas be sustojimo.

Jei kas bandydavo žodžiu pa
sipriešinti, tokį pririšdavo prie 
liepos ir laikydavo iki vėlyvos 
nakties, kad uodai sukandžio

Į tikrovę. Visas pastatas, tiks
liau sakant griaučiai jau yra, 
bet dar trūksta dar raumeniĮ, 
kad sutelktų griaučiam formą 
iš vidaus ir iš oro. Šiam reika
lui baigti stinga lėšų. Mes pa
tys tiek duodame, kiek mūsų 
kišenės pajėgia. Taigi laukiame
iš viso laisvojo pasaulio lietu
vių mums, besimokančiam jau
nimui, paramos: padekite mum

KUN. BR. DUBINĄS.
Vasario 16 gimnazijos direktorius

tų. ši vieta prie liepos yra bau
džiauninkų ašaromis ir krauju 
giliai palaistyta.

— O, tave, seneli, ar irgi 
mušė?

— Du kartus rykštėmis iš
plakė. Net apalpau.

— Už ką? — klausė Petrai
čių Jonukas.

— Ana. ten pievoj šienauda
mas sustojau parūkyti. Dalgės 
iš rankų neišleidau, bet prie
vaizda vis tiek įsakė dešimt 
rykščių atskaityti. Sugrįžęs iš 
kariuomenės, žiauraus Guževs- 
kio neradau. Buvo miręs. Lai 
Dzievulis duoda jam ten dan- 
kaus karalystę.
— Tai tu. seneli, ir kariuo

menėje buvai?
— O. taip, paėmė prievarta 

ir reikėjo tarnauti net 25 me
tus caro kariuomenėje. Ištarna
vęs aštuonerius metus, pasiil
gau savo krašto, žmonių, o la
biausiai — savos kalbos. Kartą 
susitikau pažįstama lietuvį ir su 
juo nutarėme iš kariuomenės 
bėgti. Iš savo būrio greit pabė
gom. bet namus pasiekėm tik 
po dešimties mėnesių.

— Visą kelią. — porino to
liau, — taigi, visą kelią iš 
Vladivastcko ėjom pėsčiom 
— kelis tūkstančius mylių. Mai- 
tinomis bulvėmis, vaisiais, uo
gomis, Įvairiomis šaknimis, o 
kai tų pritrūkdavo, valgydavo
me varles ir žolę. Buvome ap
driskę. apsimetę ubagais, užei
davome kur nors pamišky pas 
ūkininką duonos ar keptų bul

Vasario 16 gimnazijos mokiniai kreipiasi

naujuosius Gimnazijos rūmus 
įrengti.

Manau ir tikiu, kad visi mū
sų gimnazijos mokiniai labiau 
sustiprins ir sukaups savo vi
sas jėgas mokslui- Kas iš to, 
jeigu yra geriausias pastatas, o 
jame dvasiškai tuščia.

Mečioms: Dėl fizikos ir che
mijos tai ypatingai džiaugiuosi, 
nes tada bus galima gerai eks
perimentuoti, bandymus dary
ti geroje šviesoje ir puikiai į- 
rengtose laboratorijose, o ne 
laužuose, kaip dabar.

Milinis: Chemijos pamokų 
metu mokiniai dabar negali 
dirbti, eksperimentuoti labora- 
torijose, nes tinkamų neturi
me. Manau, kad naujuose rū
muose mokiniai geriau moky
sis. Rūmai mūsų aplinką, par
ką pagražins, žmonės, prava
žiuodami pro parko dalį, kuris 
ribojasi ties gatve, daugiau ne- 
beklaus, kokie elgetos čia gyve
na.

Starkas: Prieš trejus metus 
įstojau i šią gimnaziją lietuviš
kai nė žodžio nemokėdamas. Da
bar jau ne tik kalbu, bet ir 
rašau lietuviškai. Daug džiaugs
mo išgyvenau per trejus me
tus šioje gimnazijoje. Bet tas 
džiaugsmas sumažėja, kai pasi
žiūriu į senus barakus, kuriuo
se mes, mckiniai, turime mo-
kytis. Daug mūsų kaimo žmo
nių ir pravažiuojančių svetim- 

vių paprašyti, bet ne visur gau
dą v ome.

— Aš dar nebuvau parvykęs, 
— mostelėjo ranka, — o ru
sų žandarai jau kratė namus ir 
ieškojo. Namiškiai nieko neži
nojo, kad pabėgau iš kariuome
nės. Pamatę mane, labai nusi
gando ir liepė tuojau pasislėpti, 
kad kaimynai nepamatytų ir ne
praneštų. Tai, va, taip ir slaps
čiausi 10 metų, kol caras išlei
do manifestą.

— O kur, jau slėpeisi?
— Daugiausiai arti savo na

mų ar eidavau Gudų miškuos- 
na medžioti. Naktį miegoda
vau pievų daržinėj art>a šieno 
kupetoje- žiemą nakvodavau 
tvarte pas aveles, o pas jas šil
ta būdavo!...

— Medžiodamas daug nušau
davau paukščių, stirnų, brie
džių, vilkų, kiškių ir lapių — 
gyrėsi Motiejus. — Nudėjau ir 
paskutinę Lietuvos mešką, kuri 
vienintelė buvo Gudų girioje.

— Ar nebijojai tos meškos?
— Ne. Kaitą vilkai papjovė 

Averkos Jurgio kumeliuką. Su
žinojęs nuėjau pasižiūrėti ir ra
dau dar ne visą kumeliuką su
ėstą. Pasidariau šakotoj eglėj 
sėdynę. Vakare atėjęs įlipau ir 
laukiau vilko. Gerokai sutemus, 
išgirdau, kad kažkas braška, 
kaulus kramto. Maniau, vilkas 
kumeliuko mėsą ėda. tai ir pa
leidau šūvį. Kažkas sustaugė, 
subraškėjo ir nutilo. Prašvitus 
žiūriu — netoli kumeliuko pa
šlaitėj, guli negyva, didelė. 

taučių, sužinoję, kas čia gyve
na, sako: “Kaip tos gražios lie
tuvaitės ir šviesūs lietuviukai 
gali mokytis tokiuose tamsiuo
se barakuose? Nėra Šviesos! 
Koks ten gali būti mokslas! jo
kios mokyklinės atmosferos! 
Man gaila jų!”

Panašiai kalba ir lietuviai, 
nors mokiniai stengiasi gerai 
mokytis, ir gimnazija jau išlei
do daug abiturientų.

Koks bus mokinių džiaugs
mas, kai susilauksime naujų 
gimnazijos rūmų! Rūmai su di
deliais moderniais langais! La
bai daug šviesos! Daug erdvės! 
Bus visai kitas mokymasis! Bet 
ne tik dėl mokslo, o ir dėl rep
rezentacijos naujieji rūmai
bus naudingi. Ir, gal būt, nau- * 1. Francas, 2. Kiminailė, 3. Kri- 
jasis pastatas patrauks daugiau vickaitė, 4. Mečionis, 5. Milinis, 
mokinių į gimnaziją, nes tėvai 6. Starkas.

STATOMI VASARIO 16 gimnazijai nauji rūmai

Taikos nepirksime laisves kaina
(atkelta ii 2 psl.) 

prieš vakarų Berlyną. Tada 
Harrimanas rašė manąs, kad 
Chruščiovas norįs pagerinti So
vietų gyvenimo standartą ir su
prantąs, jog to negalima pada
ryti nesumažinus apsiginklavi
mo išlaidų, neatsisakant nuo ka
ringumo. Apie tokį sovietinį 
taikingumą Harrimanas opti
mistiškai kalbėjo metai prieš 
konfliktą Paryžiaus viršūnių 
konferencijoje, dveji metai 
prieš kitą ultimatumą dėl Ber
lyno ir atominio moratoriumo 
vienašališką nutraukimą, treji 
metai prieš sovietinių raketų į- 
taisymą Kuboje.

Ir dabartiniu metu:
Prezidentas Johnsonas opti

mistiškai atsakė į Chruščiovo 
siūlymą aftsisakyti nuo ginkluo
tes jėgos klausimam spręsti. 
Sekr. Rusk sakė tikįs, kad mū
sų sovietiniai “draugai” buvo 
nuoširdūs, tai siūlydami. Bet 
Chruščiovo nenuoširdumas, 
prieštarauja Rockefelleris, bu
vo akivaizdus, kada jis pareiš
kė, jog tas siūlymas nevartoti 
jėgos neliečia Formozos, Vaka
rų karinių bazių, sukurtų pagal 
senas sutartis, neliečia taip pat 
Vietnamo, Korėjos. Ir prezi
dentas Johnsonas, kalba Rocke
felleris, rašė Sovietų premje
rui, kad tas siūlymas gali būti 
pagrindas taikos pažangai ... 
“Supainiodami pasikeitusį so
vietinį toną su politikos pasi
keitimu, mes..- kėlėm apgau
lingas viltis tarp savo žmo
nių”.
5. KOMUNISTŲ SKILIMAS: ar 
mūšy parama juo* skaldo?
“Dažnai vartojamas argumen
tas, kad turime paremti vieną 
komunistinę grupę prieš kitą. 
Kartais sakoma, kad turime pa
remti vieną komunistinį vadą, 
mažiau karingą, prieš jo opo
nentus, darydami jam nuolai
dų. Tačiau laisvasis pasaulis 
neturi duotis suvedžiojamas 
iliuzijos, kad jis gali daryti į- 
takos komunistinio pasaulio vi
daus raidai. Nei skilimas tarp 

gauruota meška. Iš kailio pasi
dariau kailiniukus, o jos iltinius 
dantis ir dabar dar turiu. Dau
giau niekas Lietuvos miškuose 
nėra matęs nei sutikęs meškos. 

į barakus savo vaikų nelabai 
nori leisti.

Gimnazijos ruman užbaigti 
trūksta pinigų. Todėl gimnazi
jos dir. kun. B.R. Liirbinas nu
važiavo Į JAV ir Kanadą, kad 
surinktų 50.000 dol. iš ten gy
venančių lietuvių. Tikimės, kad 
JAV ir Kanados lietuviai su
pras, kad lietuvių gimnazija Vo
kietijoje turi egzistuoti ir Į- 
si kurti naujuose tinkamuose rū
muose Mes, mokiniai, iš savo 
pusės pasižadame geradariam 
lietuviam atsilyginti mokslo ly
gio pakėlimu ir lietuvybės sus
tiprinimu bei lietuvių kalbos 
puoselėjimu. O mūsų dėkingu
mas bus toks pat didelis, kaip 
ir mūsų džiaugsmas-

Vasario 16 gimnazijos 6 kl. 
mokiniai:

Sovietų ir Jugoslavijos nei ęsa- 
mas ar galimas nesutarimas 
'tarp Sovietų ir Kinijos nėra 
laisvojo pasaulio įtakos vai
sius”.

Priminęs, kad tariamasis ki
timas komunistiniame pasauly 
gali būti tik taktikos reikalas, 
o ne kitimas iš esmės, Rocke
felleris mano: “Mes neturėtu
me daryti nuolaidų paprasčiau
siai tam, kad sustiprintume 
“taikingą Chruščiovą”.
5. PRISIVALGYMO ILIUZIJA: 
ar pasisotinęs komunistas atsi
sakys nuo agresijos?

Daug kalbama, kad pagerinę 
savo gyvenimą, aprūpinę gy
ventojus, komunistai neteks 
karingumo, suburžuazės. Tad 
reikia paremti juos, kad grei
čiau įvyktų Sovietų industria
lizacija. Dėl to Rockefelleris 
trumpai atsako: “Aš norėčiau 
įspėti nuo vilčių, jog industria
lizacija automatiškai padarys 
komunistus taikingesnius. Na
cinė Vokietija buvo labai in
dustrializuota, bet ir labai ag
resinga”.
6- TAIKA IR LAISVĖ: ameri
kiečiai nepirks taikos laisvės 
kaina?

Rockefellerio žodžius skaity
damas, matai, kaip jis griauja 
tas iliuzijas, kurias su tokiu rū
pestingumu stato propaganda. 
Rockefelleris griauja Harrima- 
no, Hlsmano ir kitų iliuzijas. 
Bet pagalvoji: ar tie jo kriti
kuojamieji autoritetai nemato 
tų iliuzijų apgaulės? Būtų įžei
dimas Amerikai galvoti, kad jos 
aukštieji pareigūnai to nesu
geba ...

Kai Rockefelleris skelbia, 
kad amerikiečiai taikos nepirks 
laisvės kaina, tuoj ieškai jo 
žodžiuose, ką jis siūlo daryti 
vardan laisvės. Deją, nerandi, 
ar jam rūpi visų laisvė, ar tik 
tų, kurie tą laisvę turi. Teran
di, kad jo siūloma programa 
santykiam su komunistiniu pa
sauliu nedaug kuo skiriasi nuo 
tų. kuriuos jis buvo kritika
vęs. Palieka įspūdis: vieni 
norėjo pridengti iliuzijom, kiti 
tas iliuzijas nudraskė, bet ir 
vienų ir kitų siekimai suteka į 
tą patį esamos padėties išlaiky
mą, į išlaikymą laisvės tiem, 
kurie ją dar turi.
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LFB konferencija Clevelande
Gegužės 23-24 Clevelande į- 

vyko apžvalginė JAV ir Kana
dos Fronto bičiulių konferenci
ja. Ji apžvelgė LFB organiza
cinę padėtį ir ieškojo priemo
nių ir kelių savo organizacijai 
stiprinti, Į Laisvę fondui plės
ti ir savo žurnalui laiku išleis
ti. Kai šitie klausimai daugiau 
susieti tik su LFB, plačiosios 
visuomenės dėmesio ypač ver
ti buvo du konferencijos klau
simai: Lietuva ir laisvės pers
pektyva, ir LFB uždaviniai ir 
veiklos galimybės.

J. Brazaitis, kalbėdamas pir
muoju klausimu, prisiminė ant
ros sovietinės okupacijos pra
džioje krašte ir tremtyje puo
selėtas iliuzines laisvės prielai
das ir jų žlugimą; prisiminė 
paskutiniu laiku populiarinamą 
laisvės prielaidą, kad laisvė at
eisianti per koegzistenciją ir 
kolaboravimą evoliucijos keliu. 
Šios prielaidos Įtakoje sklei
džiama mintis suspenduoti ko
vą dėl laisvės ir imtis kultū
rinio bendravimo ir bendradar
biavimo su kraštu, okupantui 
tarpininkaujant. Ši koegzisten
cijos prielaida vedanti į status 
quo pripažinimą, t.y- Į tai, ko 
siekianti Maskva: nepriklauso
mos Lietuvos valstybinių insti
tucijų laisvajame pasaulyje lik
vidavimą ; Lietuvai nepriklauso
mybės siekiančių organizacijų 
pritildymą; laisvojo pasaulio 
lietuvių suskaldymą ir tarpusa
vini kiršinimą. kol Lietuvos iš
laisvinimo siekimai nutils ir 
išeivija persiorientuos p alan - 
kia okupacijos statusui linkme.

PHIL A DELPH I JOJ E, PA., šeštadieninė mokykla vaidino “Žiedeliai mamytei” Nuotr. A. Gruzdienės

LITUANISTINĖ MOKYKLA BAIGĖ
ROCHESTER, N.Y.Lituanistikos aukštesnįjį kur

są šiemet baigė Marytė Sinku- 
tė. Živilė Vitkutė. Kristina No- 
meikaitė ir Irena Jankūnaitė. 
Pradžios mokyklos kursą šios 
mergaitės išėjo šv- Jurgio lie
tuvių parapijos mokykloje, kur 
moko seselės pranciškietės. Li-

HARTFORD, CONN.

Po 18 lituanistinės mokyklos 
gyvavimo metų, šiais metais, 
mokslui pasibaigus, lietuvių 
mokyklos namai bus parduoti 
ir nugriauti. Yra didelis susirū
pinimas, kur kitais mokslo 
metais bus rastos lietuvių kal
bos pamokoms patalpos.

Mokslo metai lituanistinėje 
mokykloje bus baigti birželio 6. 
Po trijų pamokų, ty. 12:20 
min., mokiniam bus kuklus už
kandėlis. Tėvai, atvažiavę vai
kučių pasiimti, prašomi trum
pam laikui pasilikti ir dalyvau
ti su savo vaikučiais tame po
būvyje.

Taip pat lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvai su savo 
vaikais birželio 7 prašomi nu
vykti į Putnamą, į seselių lietu
vaičių sodybą, ir dalyvauti 
“Eglutės” šventėje.

J. Bernotas

Todėl dažnai girdime šūkį: val
stybinė Lietuvos nepriklauso
mybė nerealus siekimas, to
dėl ir nesvarbus. Atme
tęs šį “realistų” gundymą, pre
legentas sustojo prie Lietuvos 
nepriklausomybės siekimo rea
lių priemonių, kurių pagrin
dinė esanti viešoji opinija. Jai 
formuoti esą du keliai: per ma
ses ir per viršūnes. Masėse, 
ypač jaunojoj kartoj būtina yra 
palaikyti gyvas Lietuvos okupa
cijos faktas. Kad ir kaip jauno
ji karta yra veikiama oportu- 
nistinio klimato, jos dalis iš
liks idealistinė ir principinga. 
Neblogai jaunosios kartos aka
deminį barą aptarnauja Litua- 
nus. Betgi visai apleistas jauno
sios kartos plačiųjų masių ba
ras, net ir ta jo dalis, kuri lie
tuviškai tebejaučia ir turi sen
timento Lietuvai. Lietuvai 
palankiai viešajai opinijai for
muoti labai daug gali patar
nauti provincinė vietos spauda. 
Į ją daug lengviau su Lietuvos 
byla patekti, negu i tą, kuri at
stovauja administracijos lini
jai. Lig šiol šioji galimybė labai 
apleista. Tai vietos bičiulių ir 
kitų veikėjų uždavinys. Geriau
siai informuoti Lietuvos klausi
mu yra administracijos ir kon
greso žmonės. Liesdamas pa
čias aukštąsias sferas, kurios 
pačios politikos nevykdo, bet 
turi sprendžiamo poveikio vyk
dytojams, prelegentas pabrė
žė, kad rasti jų paramos yra ne
paprastai svarbu, nors ir ne
paprastai sunku. Prie velionies 
prezidento Kennedy tos sferos 
buvo tokios linkmės, kad priėji-

tuanistinė mokykla mokslo me
tus baigė gegužės 16. Nauji 
mckslo metai prasidės rugsėjo 
mėn. 12 d.

Ateitininkų susirinkimas
Gegužės 16 Rochesteryje į- 

vyko ateitininkų sendraugių 
metinis susirinkimas. Apie atei
tininkų veiklos plotmę, galimy
bes dabartinėm sąlygom ir pa
reigas kalbėjo dr. Vladąs Le- 
lis. Paskaita iššaukė gyvas ir 
nuoširdžias diskusijas. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: pirmi
ninkas dr. Vladas Lelis. vicepir-
mininkas moksleivių ir jaunu
čių reikalam — Bronius Kro- 
kys. sekretorė Aldona Kirštei- 
nienė, iždininkas Antanas Ra
gelis. Susirinkimui pirmininka
vo Kazimieras Sabalis, sekreto
riavo Ona Pupininkienė.

Išsikelia iš Rochesterio
Obalių šeima apie vasaros 

vidurį išsikelia iš Rochesterio. 
Jaunas pianistas Raimundas

Neužmirškite baisuj) biržei)'.

RALFAS 
LAUKIA 
AUK U! 

mas buvo visai neįmanomas. 
Prie prezidento Johnsono jos 
kiek pasikeitė, tapo labiau pri- 
sirišusfos- prie Amerikos tėvų 
tradicijų ir principų Jose leng
viau ir Lietuvai palankumo ras
ti. Savo išvadose prelegentas 
dar kartą pabrėžė, kad Lietu
vos laisvės perspektyva yra 
reali ir kad kelias į laisvę eina 
per svetimųjų viešosios opini
jos formavimą, aiškios neprik
lausomybės linijos išlaikymą, 
per apsisaugojimą nuo infiltra
cijom, per lietuviškos minties 
budrumą.

Dr. V. Vardys, praktiškai su 
konkretindamas šių išvadų vyk
dymą LFB priemonėmis, pripa
žinęs didelį LFB kūrybinį pajė
gumą ir iš to einančias parei
gas savo tautai, nubrėžė LFB 
veiklos planą ilgai distancijai. 
Anot prelegento, LFB egzisten
cija ir veikimas nepriklauso 
nuo to, veiks ar neveiks kiti 
Lietuvos laisvės kovos veiks
niai ir kekia bus jų sąranga 
ir sudėtis. Nustatydami konkre
čiai vykdytinus uždavinius, pri
valome pastoviai ir sistemin
gai, analizuoti tarptautinę padė
tį. pavergtojo krašto raida ir 
savo pačių bei sau palankių 
sluoksnių jėgas. Reikia dau
giau įjungti į veikimą moteris, 
•pasidalinti naštas. Neturime 
virsti kokiu uždaru elito klubu, 
bet būti atviri jauniems žmo
nėms ir naujoms idėjoms ir 
telktis į bendrą darbą su ki
tais.

Akylesniam konferencijos 
stebėtojui negalima buvo ne-

MOKSLO METUS
Obalis prieš išvykdamas Hoch- 
steino muzikos mokykloje duo
da atsisveikinimo piano rečita
lį. Gabus pianistas Raimundas 
rengiasi studijuoti odontologi
ją. tačiau lygiagreičiai žada ne
apleisti piano muzikos. Naujoje 
vietovėje R. Obalis gauna sti
pendijas abiems mokslo daly
kams. o motina — darbą. Rai
mundas yra pasigėrėtino darbš
tumo. Pasibaigus gimnazijos 
egzaminam, pats nusidažys na
mą ir parduos.

Kovo mėn. suėjo metai, kai 
mirė Raimundo tėvas Vladas 
Obalis. < K->

NEWTOWN, PA., balandžio 26 jvykęs seserų rėmėjų seimas pietų metu. Prie stalo matosi kun. dr. Kazimieras širvaitis, kun. Juozas 
Karalius, Agniete McCann—prezidentė, kun. Valentinas Atkočius, M IC. Marijanapolio vyresnysis ir k.

VYSK. V. BRIZGYS vasario mėnesi aplankė Juozapo Marijos vilą Newtown, Pa. ir kalbasi su mokinėm — 
Kathleen DeBow ir Karen Kelly.

justi ir tam tikrcs Įtampos, ei
nančios iš fakte, kad dalis va
dovaujančių LFB žmonių yra 
daugiau ar mažiau paveikti 
amerikietiškojo pragmatizmo, 
o kita dalis tebežėruoja tuo pa
čiu bekempromisiniu idealiz
mu. kuris Įkvėpė partizanų žy
gius, Lukšas. Būtėnus, Dočkus. 
Akylesnis stebėtojas taip pat 
užčiuopė, kad į LFB priekį iš
eina dar tik mokyklos suolą pa
likusios kartos, anot Mackaus, 
augintinių kartos atstovai. Tai 
viltingas reiškinys ne tik LFB, 
bet ir visam lietuviškam gyve
nimui

Konferencija priėmė nutari
mus dėl LFB organizacinių rei
kalų. dėl konsolidacinių laisvi
nimo vadovybės pasitarimų 
ir kitais klausimais.

Konferenciją labai rūpes
tingai ir vaišingai globojo Cle- 
velando LFB sambūris. K.V.

RtTOS ANSAMBLIO METINIS KONCERTAS į
Kearny, N.J. — Gegužės 2 

lietuvių parapijos salėje Rūtos 
ansamblis, vadovaujamas Alg. 
Kačanausko. surengė metini sa
vo koncertą. Šiuo ansamblio 
koncertai visuomenės yra mė
giami. tad ir šį kartą klausyto
jų prisirinko pilnutėlė salė.

Prie puikiai paruoštų vaišių 
stalų ansamblio mišrus, vyrų 
ir moterų chorai ši kartą davė 
gana Įvairią programa. Buvo 
išpildyta J. Bendoriaus. M. Bu- 
driūno. S. čerienės, J. Gudavi
čiaus, Br. Jonušo, A. Kačanaus- 
ko ir k. kūriniai. Ansamblio so
listės — Ed. Mack-Mackevičiū- 
tė ir Florencija Schirm — gra
žiai išpildė duetą iš Offenbacho 
operos “Hoffmano pasakos”. 
Nuolat tobulėjantis solistas L. 
Stukas puikiai dainavo solo 
“Tik tave" — muz. C. Porter. 
Duetą iš fiimo “Kol nevėlu", 
pritariant vyrų chorui, atli
ko gana jausmingai Ed. Mack- 
Mackevičiūtė su J. Majeski. Šis 
kūrinys, jau dabartiniais laikais 
parašytas, komponuotas Balio 
Dvariono ir. reikia pastebėti 
jame jaučiamas slaviškas moty
vas. Moterų choras puikiai su
dainavo “Tu prisimink", tačiau 
nelinkėtina Rūtos ansambliui 
turėti savo repertuare tu kom-

KENNEBUNKPORTO GIMNAZIJOS 
PENKTOJI LAIDA

Kennebunkportr Me. — Šv. 
Antano gimnaziją šiemet baigia 
penktoji laida. Pažymėjimus 
gaus 14 moksleivių. Ta proga 
birželio 6 ruošiamos iškilmės, 
i kurias susirinks abiturientai, 
jų tėvai ir gimnazijos mokyto
jai pasidžiaugti savo darbo vai
siais.

Penktosios laidos abiturien
tai yra iš Įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių, bet daugiau
sia iš Chicagos ir Philadelphi- 
jos: E. Daniliūnas iš Kanados. 
R. Dilba iš Philadelphijos, L. 
Česnaitis iš Chicagos. S. Gave
lis iš Bostono. R- Gudinskas iš 
Kanados, K. Mačiulaitis iš Chi
cagos, K. Norvaišas iš Philadel
phijos, R. Paulaitis iš Philadel
phijos, J- Petraitis iš Brooklyno 

pozitorių kūrinių, kurių pavar
džių net nedrįstama įrašyti 
programom

Apskritai ŠĮ ansamblio kon
certą reikia laikyti pavykusiu. 
Muz. Alg. Kačanausko asmeny-

BALTIMORES ŽINIOS
Baleto vakarą Lietuvių Ben

druomenė surengė gegužės 23 
lietuvių salėje. Programą išpil
dė Violeta Karosaitė ir Jaunu
tis Puodžiūnas, abu iš Kalifor- 
nijos Vakaras praėjo su pasi-
sekimu. Po programos buvo šo
kiai.

Kelionę į ?»It. St. Marys ko
legijos Liiirdą rengia šv. Alfon
so parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis gegužės 31. Auto
busai išvažiuoja 9:30. Liurde 
prelatas aukos mišias. Po pie
tų kolegijos laukuose maldi
ninkai sustos šv. Juozapo kole
gijoje ir ten aplankys palai
mintosios motinos Elzbietos Se- 
ton kapą. Ten bus ir šventoji 
valanda. Autobusai i Baltimore 
grįš 7 v.v. Bilieto kaina .2 50 
dol. Bilietų galima įsigyti kle
bonijoje.

Šv. Alfonso mokyklos užbai
gimo diena bus sekmadienį. b:r- 
želio 7. Graduantai dalyvaus 

S. Rastonis iš Providence, J. 
Šipaila iš Rochesterio, J. Šlap- 
kūnas iš Watenburio. J. Kcklys 
iš Clevelando ir V. Valaitis iš 
Chicagos. Tai pati didžiausia 
šios gimnazijos laida. Yra gra
žių talentų ir didelių gabumų 
Savo laidai prisiminti išleidžia 
“Antonianum” kuriame yra su
dėti jų būdingesni darbai ir ke
turių metų šioje gimnazijoje 
prisiminimai.

Pagrindinei išleistuvių kalbai 
pasakyti atvyks dr. Juozas Gir
nius. Mišias aukos ir diplomus į- 
teiks gimnazijos rektorius T. 
Jurgis Gailiušis, OFM. Pamoks
lą sakys T- Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Brooklyno vienuoly
no viršininkas. S. J.

je Rūtos ansamblis turi puikų 
vadovą. Turint galvoje šio an
samblio neproporcinga balsų 
sudėtį, jo muzikinis pajėgumas 
yra gana aukštai pastatytas.

V. Mamaites

8:30 v. mišiose, kurias aukos 
prel. L. Mendelis. Užbaigimo 
aktas bus 3 vai. popiet, mokyk
los salėje. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. Prel. L. Mende-
lis išdalins diplomus ir dova-
nas.

Vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį minėjo Jonas ir 
Ona Petkai gegužės 24 Jie sil 
savo šeima bei giminėmis da
lyvavo 10 vai. mišiose.

Vainikų dieną šv. Alfonso 
bažnyčioje 9 v. bus mišios už 
žuvusius dėl tėvynės. Lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti.

Valerija Zulienė, senos kar
tos lietuvė, paskutinius metus 
sunkiai sirgusi, mirė gegužės 
20. Velionė buvo šv. Alfonso 
parapijos gera parapietė. Trys 
kunigai aukojo gedulingas mi
šias už jos sielą gegužės 23 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Liko

IŠ VISUR Į
— Lietuvių Krikščionių de

mokratu konferencija šaukia
ma gegužės 30-31 Clevelande, 
Čiurlionio namų salėje me šv. 
Jurgio parapijos, kaip buvo 
anksčiau skelbta). Konferenci
ja prasideda gegužės 30 d. 10 
vai. ryte. Vakarienė įvyks 
taip pat Čiurlionio salėje. Kal
bės prel. Ladas Tulaba. Sekma
dienį Šv- Jurgio parapijos baž
nyčioje aukos iškilmingą sumą.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos rinkinių komisija praneši, 
kad lig šiol yra gautas tik vie
nas kandidatų sąrašas į naująją 
Centro Valdybą, todėl kandida
tų siūlymo laikas pratęsiamas 
iki birželio 7 d-

— Dr. Karolis Lederis yra 
vienintelis savo srities specia
listas Anglijoje. Profesoriauja 
Bristolio universitete. Yra gi
męs Lietuvoje — Noreikonių 
km.. Pakruojaus vaisi, Šiaulių 
apskr. Mokėsi Linkuvos gimna
zijoje. baigė Šiaulių pedagogi
nį institutą, mokytojavo pra
džios mokykloje Telšių aps. Pa
bėgęs nuo bolševikkų 1941, 
dirbo Vokietijoje baldų fabri
ke, mokėsi Giesseno universite
te, bet buvo mobilizuotas ir pa
teko anglam į nelaisvę. Iš ne
laisvės paleistas 1946. metus 
laiko mokėsi Miunsterio univer
sitete Vokietijoje, paskui vėl 
grįžo į Angliją ir čia dirbo 
pramonėje ligi 1954. Nuo tada 
prasidėjo mokslinė jo karjiera. 
Pradėjo dirbti Bristolio univer
siteto farmakologijos institute; 
1961 įgijo daktaro laipsnį. Jo 
specialybė — harmonų tyrinė
jimai elektronų mikroskopijos 
pagalba. Yra padaręs naujų at- 
radimų. Jo tyrinėjimų rezulta
tai paskelbti Anglijos, kitų Eu
ropos kraštų ir Amerikos moks
lo žurnaluose. Dr. K. Lederis 
yra dažnas ir žinomas tarptau
tinių medicinos konferencijų 
dalyvis ir paskaitininkas- Pas
kaitas yra skaitęs Londone, Pa
ryžiuje, Kopenhagoje, Briusely
je. Strasburge ir k. Dabar tėra 
44 m. Dėmesio vertas yra jo 
sunkus bet ištvermingas kelias 
savo tikslui siekti.

nuliūdęs vyras Juozas, nuliu- 
dusios dukros Hilda ir Ona.

Jonas Obelinis

Maloni žinia Marijo mylėto
jams T. K. Bucmio. O.F.M. 
parašyta nauja knyga apie 
Mariją

GEGlŽĖS 
MĖNUO

Knygoje yra ">1 -ItaiKta.. 
kiekvienai gegužė tnen. <h< 
n.n. Turinyje Išdės!iiiii’ t'" 
jiino tiesos apie Mari :: į 

Minios pamaldumo fornio 
sienis supiantama kilia K... 
na $1.50.

< laimia IIŽ..-I.-.I t: adr-r <

DARBININKAS
910 Willoughby Avcnuc 
Brooklyn. N. Y. 11221

:• »:• x «• x :«•



—.—„-----

JAV VYRIAUSIAS KREPŠINIO KOMITETAS. Iš k. į d. — Dirvoms. Bu- 
lionis. Grybauskas—pirm.. Lauraitis, švelnys: trūksta Povilo žumbakio.

Nuotr. P. Petrulio

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

TREJETAS KOMEDIJŲ
"Never Put lt In Writir»g". 

Paleistas žodis jau nebesugrąži
namas. šią tiesa skaudžiai ne 
vienas yra pripažinęs savo gy
venimo bėgyje. Dar klaikiau, 
kai tas žodis lieka nepaneigia
mu liudininku rašte, šią idėją 
Andretv ir Virginia Stone pa
naudoja komiškam, bet nema
ža Įtampos pareikalaujančiam 
filmui. Pats Stone paruošė fil
mo tekstą, finansavo gamybą 
ir surežisavo: gi žmona gabiai 
prisidėjo prie montažo darbų.

Londono apdraudos bendro
vės aukštas valdininkas atosto
gauja Dubline. Ji labai suerzi
na kiek neaiškūs pranešimas, 
kad Įstaigos direktoriaus gimi
naičiui paskirta vyriausio vedė
jo vieta, kurios jis pats tikėjo
si. P i mame Įkaršty parašo di
rt'; toriui aštrų atsistatydinimo

laišką ir ji pasiunčia. Netrukus 
gauna pranešimą, kad jis pa
skirtas direktoriaus pavaduoto
ju. Kap sukliudyti, kad bai
sus laiškas nepasiektų adresa
to? Didesnė filmo dalis ir pa
aukota to laiško medžioklei.

Filmavimo darbai atlikti Ai
rijoje ir Londone, daugiausia 
puikių gamtovaizdžių fone. Iš 
amerikietiškai publikai pažįsta
mų artistų pažymėtinas Pat 
Boone. Kiti artistai paimti iš 
Dublino garsiojo Abbey teatro. 
Filmas nuotaikingas, neužgau
lus ir tinkamas visiems šeimos 
nariams-

"Paris When lt Slzzles". Pa
gamintas prieš 2 metus, bet tik 
dabar išleistas, šis filmas, kaip 
senstantis vynas, deja, savo 
kokybės nepagerino. Prie jo 
komercinio pasisekimo gal pri

sidės tik dar šviežias Audrey 
Hepbum pasižymėjimas filme 
“Charade”. Abiejuose filmuo
se ji atlieka pagrindini vaidme
nį, ir tai panašiame Paryžiaus 
spalvotų vaizdų fone.

Permokėtas ir prasigėręs fil
minių tekstų kūrėjas (William 
Hclden) Paryžiuje bando įvai
rius siužetus naujam filmui, 
bet jo mūza tyli. Vos kelioms 
dienoms belikus iki pristatymo 
datos, jis pasisamdo mažininkę 
(Audrey Hepburn), kad pagrei
tintų techniškus darbus. Beban- 
da.it Įvairias galimybes, žiūro
vas stebi filmą filme. Bandant 
Įva rius žanrus. — šnipinėjimo, 
romantišką cQwboyišką, krimi- 
nališką, bauginanti, — kiekvie
name epizode stebima tie patys 
artistai, nors ir skirtingose si
tuacijose.

Be jau minėtų veikėju, trum
pai dar pasirodo Tony Curtis, o 
ta p pat ir Mel Ferrer bei Mari 
ne Dietrich, ners ir nepažymė
ti artistų sąraše.

Ši gana lėkštoka komedija 
dėl eilės lengvapėdiškumų re- 
zervuctina vien suaugusiems.

"A Global Affair". Savo ve
damoje mintyje šis filmas ban
do skleisti tautų bendradarbia
vimo ir solidarumo idėją, bet 
pristatymo būdu nepakyla nuo 
lengvos komedijos lygio.

Filmų ir televizijos populai- 
rus komikas Bob Hope, pa
žįstamas savo rafinuotais ir daž
nai dviprasmiškais išsireiški
mais. šį kartą pavaizduojamas 
kaip Jungtinių Tautų radijo 
pranešėjas, kovojąs už šeimų 
ir ypač vaikų gerovę. Pames
tinukei atsiradus Jungtinių Tau
tų rūmuose, jam pavedama kū
dikio globa. Įvairiausių tautų 
atstovai bando perimti mažy
tės globą, kol pagaliau pats Ho
pe, kaip pirmą pasaulio tarptau
tinį pilietę, o taip pat ir vieną 
iš besivaržančių globėjų rezer
vuoja sau pačiam.

Be didesnių meninių preten
zijų suaugusiem šis filmas su
teiks galimybę pusantros va
landos praleisti dirbtinai pakel
toje nuotaikoje.

RESTAURANTS

TO PLACE, 

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

Call LO 3-7291

IN HONOR OF OUR LATE 

BELOVED PRESIDENT 

JOHN F. KENNEDY

While in New York be sure to stop 
in for a delightful meal 

CHAMPLAIN RESTAURANT
Continental atmosphere. Imported 
and Domestic Wiųes and Liųuors. 
Reasonable prices. — Cl 7-9274 

115 West 49th Street. N.Y.C.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brcolclyn, N. Y.

Tel. H^acint 7-4677

ALBERT SHERMAN, Ine.

For the Finest in Insurance

107 Fifth Avenue 

Pelham. New York

VINCENT & NEAL 
RESTAURANT

120 East 40th Street 
New York City

For the Finest in Italian Cuisine 
Your Hosts 

VINCENT RANELLINI
& 

NEAL GLONDA

YU 6-6434

NEVY CLEMENTS 

RESTAURANT

1612 SHEEPSHEAD BAY RD. 

BROOKLYN. N. Y.

TW 1-3998

For Better Wedding and 
VVeek-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New. York City

The North Shores Newest and 
Most Different Restaurant 

Featuring: 40 varieties of Pancakes 
& IVaffles, Steaks & Chops. Custom 
Salads and Sandwiches. Southern 
Fried Chicken. New Cocktail Bar.

JI L* S
PANCACKE HOUSE 

309 Main. St.
'Huntington Village, N. Y.

Suburban dining with a 
Continental flavor

MARCPIERE
Your Hosts:

Peter Corte - Marco Gardenghi
Rte 110. MELVILLE. -.1.

CHapel 9-8221

If 
or 
to

you are visiting New York — 
just dining out — treat yourself 
the Best —

REX RESTAURANT
Continental Food at its superb Best 

147 E. 60th Street. N. Y. C.
TE 8-9739 TE 8-2024

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke. 

Huntington Station. L.l. 
Chinese-America n Cuisine

at its very best
Wines & Liquors — Facilities 

for small private Parties 
Member of Diners’ Club 

For reservations call H A 3-5937

Radio Valanda

SESJADIENIAIS^5,.6,

Lietuvos Atsiminimu

WHiTE ST. HilLSiDE, N. J.
WAVERLY e-A32S,AREA COOE 201

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!' 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP.. Ine.
Maloniai kvieėia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitala investuoja pelningai iki 
12G ir konservatyviai į trumpalaikes užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus •'mortgage”. namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina $10 00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.: HT 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. T-l. 325-099/ 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6 - 9 va), vak.; šeštadieniais 9 --1 vai.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSiS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual EuikIs 

investacijos.
Pinigų

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai

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

popiet

7-4477

CRANE SAVINOS &LoanAssociation

MOTERYS SAVANORES Juozapo Marijos viloje Newtown, Pa„ parengia dovanas senelių prieglaudai. Iš k. 
j d. Ona Sokol, Katarina Žemaitienė. Elena Davis

MISSIONARIES 
of 

ST. CHARLES 

SEMINARY

Staten IslantP4. New York

FUNERAL KOMES

ŠERIO MONUMENTAL WORKS
Mfrs. & Sales — Established 1937 

Monuments for all cemeteries. Buy 
direct from Mfr. and save! Displav 
and Plant on Premises. Ali work 
'maranteed. — 319 Baretto St. Bronx. 
N. Y. Tel. DA 8-2223; after 5 P.M. 
phope 516 PR 5-6030.

O’Shea Funeral Home under the di- 
rection and ownership of

Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr.
Farailies will appreciate the moder
ate funeral cost. būt a disuified su- 
perior funeral Service giving s-ola^c 
and comfort to those in errief. — 2515 
North Jerusalem Rd., East Meadow, 
L. L — T* 6-1010.

CANCRO FUNERAL KOMES, 
Ine.

2“ 10 TVhite Plains Rd.. Bronx 
Dignified and Economical 

Funeral Service
Chapels availabl* in all Botos 

Kl 7-6464

BAKERIES

LEFFERTS BAKERY 
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos' geriausios 
kokybės gaminiai patenkins visus, 
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią. maistą — vedybų gimtadienių 
tortai. svidŠtainiot. 136-0* fcefferts 
Blvd, Ozone Park, Queens, VI 3-9151

RAY'S
ITALIAN BAKERY

45 Railroad Avė., Valley S^ream. 
L. I. — Fresh Bread and Rolls 
baked daily on our premises. Deli- 
veries made to homes and stores, 
schools and churches. CO 2-7610

Rengiatės linksmai šventei ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasise
kimą užsakydami tortus pas JACK 
STROELL'S BAKE SHOP. 3434tį 
E. Tremont Avė.. Bronx. N. Y„ tei. 
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų 
kepsnių specialistai. Tenkiname jū
sų pageidavimus.

HACKERS BAKER Y
368 Pelham Rd.. New Rochelle. N.Y. 

BE 5-1021
Specialists in the Finest of Party 
and Wedding Cakes made to your 
Special Order. — Delicious Danish 
Pastry and Cookies.

DISPLAY

ARMIENTO STUDIOS

LIETU V I Š K A 
VASARVIETE

BANGA
CAPE COD’E. MASS.

GREAT MARSH RD.
C..NTE3VILLE. MASS.
P;ie Atlanto vandenyno.
Gol.'o srovės šildomo gar- 
.'■;.us Craigviilc Bcach.
Patogvs kambariai ir at- 
s' iri namukai: patiems ga-

Skanūs lietuviški valgiai. 
Grynas pušų oras ir rami 
victo.’ė pcil.ši'.ii.
S c<iams be ntio.-avij auto- 
riobiiių transportacija j 
ir .š paplūdimio.

.a Ean;;->s ' landasi eže- 
r;... su viešu paplūdimiu. 
Žuvavir.io m gėjamss yni 
I: . i veli?
Z:<>rin.icji puikiai praleisti

■ kreiptis šiuo adresu:

7! Alicia Rd.
rorchester. Ma.«s. 02121

Tel. 2S2-8046
> j>e bire lio 20 <i j Bangą

Tel. SP 5-1633

MOTINOS PAGERBIMAS NEW YORKE

* UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Orlando, Funeral Director.
A personalized, dignified Service 

Facilities avaiiable everywhere 
599 Jerusalem Avė.. Uniondale, L.l.

TV 1-0173

John M. Armiento—Desig.«er, Crafts- 
man. Ecclesiastical windows. leaded 
windows. stained glass windows — 
Free Estimates. 104 Railroad Avė.. 
Hackensack. N. J.; 201 HU 9-6181.

x H t 'i III! ■ ■■
rnm iiirniimilimiR

B. B. PIETKIEWICZ, Pres. L
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4ON1 /2 % INVEŠTMENT7 . ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9 00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking €<>.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA

36-38-40 STAGG
ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

ST BROOKLYN 6. N Y
Telefonas STagg 2-5938

Licpior Store, Ine.
322 UNION AVĖ

Mctl.ios pagerbimas, kuri su
ruošė 10 gegužės New Yorko 
moksleivių at kų kuopa ir kata
likių Moterų Talka, praėjo gana 
sėkmingai. Svečių prisirinko 
daug (šiais laikais skaičiuojant), 
daugiaus.a iš New Yorko, bet 
buvo net iš Connecticuto vals
tybės. Mcksl. at-kų tėvų ko
miteto pirm. A. Skėrys trum
pais žoJžiais apibūdino šios die
nos Po ir.vokacijos,
kurią atka.bėjo kua- J. Pakal
ni kis, įtud- S. Godvilaitė la
bai jautriai kre'pėsi į metinų 
tremtinu, kuri kafo audroj 
skaudančia širdimi paliko tė
vynę. o tremty šalia savo kas
dieninių rūpesčių, šalia tėvy
nės ilgesio, budi dėl savo vai
kų lietuvilkos ateities. Pre
legentė paskaitė iš K. Bradūno 
poemos fragmento ‘‘Motina”. 
Ska.tytcja savo lengvu skaity
mu perdavė kiausytojam trem
tinės motinos grįžimą į gimtą-

ji kaimą. Ji rado vien tik griu- 
vėiius. iškirstą sodą — tartum 
žemė buvo, ne ta. Klausytojai 
r.sidūrė kartu su motina trem
tine sugriautoj Lieutvoj, suru
sintoj, ir kartu su tremtine pri
siminė savo artimuosius gyvus 
ir mirusiuosius.

Moksleiviai suvaidino M. Ru

delį "Gėlės mamytė". Pagrin
dinį vaidmenį labai gerai su
vaidino R. Navickaitė (Ragana) 
po jos seka M. Sandanavičiūtė 
(Miškinė), G. Kregždytė (Daly
tė) ir P. Sandanavičius (Meš
ka). Neatsiliko perdaug savo 
vaidyba ir kiti: R. Balčiūnas 
(Aknis), R. Čeiulytė (Plašta
kė), D. Gražiūnaitė (Aušrelė), 
R. Jonaitis (Zuikis), P. Tutinas 
(Varnas), M. Vainiūtė 
ir P. Vainius (Vilkas), 
str ksėjo ir sekinėjo 
spalviai vabaliukai ir

(nukelta į 9 ptl.)

(Voverė)
Tarp jų 

įvairia- 
žiogeliai

AUTO SALĖS

1964 R a m Mere—All Modele. A few
1963 models left over. Drastically 
reduced. Fine seleetion of used carš, 
everv car sold with guarantee.

CAVALLO • KAPPLER, INC.
49-05 Rooeevelt Avė.. Woodside 77. 
N.Y. tel. Hl 6-9300 (Bliss St. Sta- 
tion IRT Subwayl

Dažai dažymui i* lauko. Mūras, me
dis. cementas arba "stucco". Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’.- 
Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis ad-esu Paint-Point Products Co.. 
Ine., 99 S. 6th Street, Brooklvn, NY 
Tel. ST 2-4560.

BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtini::, kon
jakų. midų — šventėms b**i kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

TOURS

Corning to the World’s Fair or va- 
catloning in NY.C. For tours when 
in N.Y.C. caR LT 1-2828. Cronroade 
Sightseeing Corp. Escdrted leeture 
tours via air conditioned buses, spė
riai conaideration to religious groups 
and sodeties. Make your reserva- 
tions now! 1572 Broadway, N. Y. C.

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty. integrity and dilligence.
May we serve you; FREEPORT.
211 S. Bayview Avė. < North-East 
comer Rose St. and Bawiew Avė. • 

212 FR 8-0999

RAY’S LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimti . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir rpno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HHL. N. Y.

Telefonas: Vlrgirfa 3-3544

WEDDING

Lenos Chalet — Modcm iusurtous 
Ballrooms for all occasions. accom- 
modate 75-1000. beautifully catered 
dtnners and buffets for personalized 
weddlngs. Moderate prices. comple- 
tely air concUtioned. 254 E. 2nd St . 
off East Rtver Drtve. Houston St. 
Exit, N. Y. C. — OR 3-1890.

PARK CITY PRESS INC. 
COMPLETE PLaNT 

Photo Offset. Letter Press, Bindery 
Cotor Brochures 

3160 Great Neck Road 
N. AmitvviDe. L. I. 

516 MY 1-2700

WorM's Fair arrangements for in
dividuali. groups. firma, teachers. 
churches, studentą, at discounted 
prices can include: transportation. 
hote’s. tlckets of admissdon. meals, 
ridės, virtts t exhibits, multilingual 
guldės. VISTA Travel Service. Ine. 
437 5th Avė.. N.Y. 17 NY MU 5-8725

VILNONĖS MrDtlAGOS ’ŪSŲ ART’M’FS’FMS 
•IMPORTUOTOS IR VIETINE

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ii suknelėms Taip pat j
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai vilnonės skaros ir *
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis Specialus pa- J
tarnavimas paruošiant pakirtus į Europa Užeikite ir įsitikinsite! »

SUPERIOR PIECE GOODS ( ORP.
200 Ofchird St Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. |



DRAGONAS

ADVOKATASGL 5-7291
GL 2-2923 
GL 2-6916 
61. 5-7068

84-1* Jamaica A vemia 
Woodhaven 21, N. Y.

Tai. Hkkory 1-5220

Liet. M. A- New Yorko Klu
bo paskutinis
saros atostogas susirinkimas Į- 
vyks birželio 5, penktadienį, 
7:30 vai. vakare J. Laucevičie
nės bute (85-39 88th St., Wood- 
haven, N-Y.). Važiuoti Jamaica 
linijos traukiniu iki ForestPk. 
stoties. R. Mainelytė parodys 
filmą iš Tolimųjų rytų ir pa
pasakos savo kelionių Įspūdžius.

Antano Smetonos, buvusio 
Lietuvos prezidento, 20 metų 
mirties sukakties proga mišios 
bus birželio 13 d. 8 v.r. Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje. Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

Aidų žurnalo gegužės mėn. 
numeris šią savaitę atspausdin
tas ir išsiuntinėtas skaitytojams.

Kazys Jakutis, solistas, dabar 
dainuojąs New Yorke. lankėsi 
Darbininke. Jis yra kilęs iš 
Worcesterio, kuri laiką sėkmin
gai dainavo San Francisco, 
Calif.

Kazicku šeima i Lietuviu Fondą
4. 4. <- *-

Įnešė 15,0S3 dol.
Chicagoje nėra savaitgalio, 

kad neįvyktų kokią pramoga 
bei suvažiavimai, o susirinki
mų — tai beveik kasdien po 
kelis. Jei ne Jaunimo Centras, 
kur galėtų tai visa Įvykti? O 
toks judėjimas išjudina visus ir 
lietuvybė lieka atspari.

vestuoti i obligacijas, kurios 
bendrai duoda didį pelną, o 
50 proc. — i akcijas. Čia reikia 
būti atsargiem. Likusieji 20 pro
centų investuoti į vadinamus 
bankelius — taupomąsias ka
sas. Investavimas būtinas, nes 
doleris kasmet apie 2 proc-

Vienas iš suvažiavimų. įvyku- krinta. Pranešimas susilaukė 
siu gegužės 16. buvo Lietuvių ir paklausimų, kas pagyvino 
Fondo. Suvažiavimas buvo gau- dar pranešimą. Savo žodžio pa
sus savo dalyviais ir atstovau- baigoje dr. J. Kazickas pranešė 
jančių balsais. Buvo atstevau- kad ir jo vaikai įstoja Į Fon- 
jama 920 balsų. dą. Įnešdami 5,000 dol. Tad vi-

Suvažiavimą atidarė Fondo sos šeimos bus 15,000 dol. įna- 
steigėjas dr. A. Razma- Savo šo.
žodyje pasidžiaugė, Ijad Fon
das jau turi 500 narių ir 150. 
000 dcl. įnašų. Nuolat auga. 
Jungiasi pensininkai, organiza
cijos. užrašomi palikimai. Vie-
nas iš didžiausių Įnašų yra dr. 
Juozo ir Aleksandros Kazickų 
10.000 dol. Publika audringai 
plojo.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė: dr. J. Kazickas, dr. Baliu
kas ir St. Barzdukas. sekreto
riatą: A. Pužauskas. T. Meč
kauskas ir A. Gintneris. Buvo 
platus valdybos pirm. T. Blin- 
strubo pranešimas. Sveikino 
JAV LB centro valdybos pirm 
Jonas Jasaitis. Illinois valstybės 
vicegubernatorius šapiro at
siuntė telegramą.

Sekė Įvairių komisijų pra
nešimai.

Buvo Įdomus dr. J. Kazicko 
pranešimas dėl Fondo kapitalo 
investavimo. Siūlė 30 proc. in-

3LIZABETH, N-J-, katalikių moterų kuopos valdyte. 19 k. j d. Ona Strimaitienė fln. ratL, Valerija Mickie
nė—ižd., kun. J. Pragulbickao—dvasios vadas, kleb. prel. M. Kemežis, Justina Bumlete—pirmininkė ir Ma
rija Juškienė—protokolo raitininke

Vasaros atostogas 
be rūpesčių praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I. 
Veitų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Eėach St.. Monument Beach 
CAPE COD. MASS.
Tel. 759 - 3251 (617»

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltai 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys o Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika o 
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui. teniso aikštė ir ping- 
pong stalas o Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija o Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M. Lušvs. 88-01 
104th St.. Richmond Hill. N.Y. 
11418. Telef. VI 9-1193 (212i. 
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA 
adresu.

Richmond Kili - Ozone

ŽINIOS
Redakeip 
Administracija 
Spaustuvė .... 
Vienuolynas ..

Specialios pamaldos į Švč. 
Jėzaus širdį bus birželio 5, 6 
ir 7 šv. Petro lietuvių bažny
čioje. Pamaldas praves ir pa
mokslą sakys šv. Kazimiero ko
legijas Romoje rektorius prel. 

. L. Tu laba.

Lito bendrovės akcininkų I 
skaičius sparčiai auga. Naujų I 

prieš va- akcininkų tarpe randame jau- I 
nimą ir vyresniuosius. Jauniau- į 
sias akcininkais yra Ritonė I 
Ivaškaitė ir Tomas Ivaška. Nuo I 
jų netoli atsilieka ir vienuolik- I 
mėtis Antanas Vytuvis. Vyrės- I 
niųjų tarpe yra Stasys ir An- I 
tanina Adomaičiai, Teresė Ivaš- I 
kaitė. J. Kazickas, J. Lisaus
kas, G. Penikas, Vida Ribokai- 
tė. dr. Regina Saldaitienė, K. I 
Simonavičius, dr. S. šimoliūnas, 
P. Švitra.

Kun. dr. Stasio Valiušaičio 
sidabrinis kunigystės jubilėjus 
bus birželio 13. Jubiliejaus mi
nėjimo komitetas, baigdamas - 
parengiamuosius darbus, ma
loniai prašo visus kun. dr. S. -. 
Valiušaičio bičiulius, kurie neri 
iškilmėse dalyvauti, tuoj (iki 
birželio 5) atsiliepti į pakvieti
mą ir komitetui grąžinti pasiųs
tas atsakymo korteles.

Už a.a. Elenos šešplaukienės 
sielą jos mirties metinių proga 
mišios bus pranciškonų koply
čioje birželio 2 d. 7 v.r.

Iš valdybes pranešimų. pa
aiškės. kad pernai Fonde te
buvo 70.000 dol.. šiemet jau 
150.000 dol. .Išsiųsta 3.000 spe
cialių laiškų. Kasdien ateina at
siliepimų.

Ka;p Įstatuose numatyta, kas
met Tarybos narių trečdalis bai
gia savo kadenciją ir Įvyksta 
nauji rinkimai .Išrinkti penki 
nariai: dr. J. Kazickas idaugiau- 
sia gavės balsų), dr. K. Ambro- 
zaitis. inž. Naudžius, p Mažei
kienė ir agr. šantaras. Revizijos 
komisijon: dr. St. Budrys, T. 
Mečkauskas ir J. Graužinis.

Šiame suvažiavime spauda, 
turėjo atskirą stalą, kas suva
žiavimuose reta yra. Gražus ir 
sveikintinas pavyzdys.

Dalyvių nuotaika buvo nuo
širdi. išsiskyrusi iš kitų suva
žiavimų. Fondas jau Įsisiūbavęs 
ir siekia pačias tolimiausias vie
toves. Jn. Vdh.

DARBININKAS

NEW YORKO VYRŲ CHORAS, dirigentas VI. Baltrušaitis, pianistė A. Kepalaitė koncerto metu ge
gužės 24 Franklin K. Lane mokyklos salėje Nuotr. P. Ąžuolo

MOTINOS PAGERBIMAS NEW YORKE
(atkelta iš 6 psl.)

— R. Balsys, R. Bobelytė, R. 
Kregždytė, V. Navickas, A. Sur- 
dėnaitė, A. Skėrys ir S Zika
ras. Vaidinimas paįvairintas ba
letu, kuri pašoko R. Cepulytė 
(Plaštakė); sukosi skraidė kaip 
plaštakė scenoje. Ji lanko ba
leto studiją, gal būt pamatysi
me ją kada vėliau šokant sce
noje kaip tikrą baleriną.

Po vaidinimo T. Dzikienės 
kanklininkių grupė padainavo 
ir paskambino kanklėmis kele
tą lietuviškų dainelių, pritaikin
tų Motinos dienai. Kanklinin
kės atliko savo dalį labai gra
žiai. Pažymėtina, kad T. Dzikie- 
nė tą kanklininkių būrelį pa
ruošė per gana trumpą laiką. Ji 
dirba tik iš lietuviškos meilės 
dainai ir muzikai. Kita moteris, 
kuri savo atliekamą nuo darbo 
laiką aukoja lietuviškam jauni
mui, yra J. Matulaitienė. Čia ji 
pasirodė su savo jauniausia šeš- 
tadien. mokyklos šokėjų grup- 
pe. Gražu buvo stebėti, kaip tie 
jaunieji šokėjai šoko, sukėsi la
bai rimtai nusiteikę ir atsidavę 
šokiui. J. Matulaitienė, kuri 
New Ycrke “šoka” beveik 15 

. metų, mielai dalyvauja kiekvie
name kultūriniame parengime.

Bendrai visa programa buvo 
paruošta gerai: paskaita, vaidi
nimas, dainos, šokiai praėjo gy
vai ir Įdomiai. Gal tik reikėjo 
kuo nors užpildyti tarpus, kol 
scenos dekoracijos keičiamos. 
Vaidyba buvo puiki, ypač kad 
vaikai turėjo tik dvi repetici
jas! Jų laikysena scenoje bu
vo natūrali, žodžiai drąsiai pa
sakomi, o jei kuris buvo pa
miršęs savo rolę, tuoj kitas pa
siskubino papildyti tuštumą sa
vo žodžiais (atleiskit, jaunieji, 
už paslapties išdavimą!). Tai 
buvo padaryta gana vikriai, ir 
susirinkę svečiai nespėjo paste
bėti. Tokių gabių artistų turi
me kelius, ir N.Y. scenos dar
buotojai turėtų juos pasigauti 

ir parengti lietuviškajai visuo
menei.

Įdomiai buvo papuošta sce
na. Pirmame ir paskutiniame 
veiksme buvo atvaizduotas niū
rūs miškas, kuriame ragana 
turėjo savo buveinę. Verdąs 
vanduo katile, paruoštas “au
kai”, nudžiūvę medžiai riogso
jo, keli krūmuokšniai žaliavo. 
Antrame veiksme žaliavo graži 
pievutė, eglutės, žali medžiai, 
margavo gėlės.

Vaidinimą režisavo ir vaidin
tojus paruošė jaunučių vadovė 
M. Navickienė. Jos rūpesčiu ir 
nurodymais buvo siuvami sce
nos kostiumai, papuošta scena, 
suderinta programa. Toji mo
teris, per visą savaitę naktimis 
dirbdama, namuose rūpindama
si šeima ir po sunkios ligos 
sveikstančiu vyru, nešė ant sa
vo pečių tos -dienos šventės 
rengimo y

kam atrodė, kad po dviejų re
peticijų vaikai neatliks progra
mos, M. Navickienė nenuleido 
rankų — ji pasįtikėjo vaikais, 
ir jie jos neapvylė. Labai daug 
jai padėjo “dešinioji ranka” 
R. Balsienė, kuopos tėvų komi
teto sekretorėj kuri yra komi
teto paskirta padėti progra - 
mom paruošti. Ši taip pat dir
ba naktimis, turi šeimą, vis dėl
to randa laiko ir nero dirbti 
tiek organizacijai, tiek lietuvy
bės palaikymui jaunimo tarpe. 
Miško “žaliavą” pristatė at-kų 
st. pirm. A- Vainius, Jr., švie
sas reguliavo moksl. V. Koncė 
ir st. V. Radzivanas.

Tenka pažymėti, kad yra dar 
tylios padėjėjos, kurios dau
giausia padeda savo kantrybe; 
tai visų vaidintojų mamytės, 
kurios kantriai brangų lai
ką praleido laukdamos, kol jų 
jaunieji, repętayo.

MOTINOS DIENOS minėjime gegužės 10 Apreiškimo parapijos salėje šoka J. Matulaitienės vadovaujamos 
grupės jaunučiai. Nuotr. P. Ąžuolo

Demokratų kandidatas ANTHONY
SADOWSKI

1

vo Reat Estete įstaiga.

Park - Woodhąven

BALSUOKIME birželio 2 d. už šį demokratų veikėją, kad 

jis galėtų praves! savo teisingą, rimtą ir pažangią politiką.

CYO orkestras gegužės 30, 
Vainikų dieną, dalyvaus iškil
mingame mirusiųjų minėjime 

L miesto kapinėse. Drauge daly
vaus y;-Dariaus posto legionie
riai. ;

Šv. Vardo Draugiją birželio 
7, po 8 vai. mišių, kuriose ben
drai priims komuniją, ruošia 
šeimų pusryčius salėje po baž
nyčia. Pusryčių kaina 1 dol-
' Žalgirio skautų tuntas Įsigijo 

* naują vėliavą, kuri šv. Jur
gio šventės iškilmingoje suei
goje buvo palaiminta tunto ka
peliono kun. J. Klimo. Vėliavos 
krikšto tėvais buvo prof. Ig
nas Končius (pirmasis šio tun
to tuntininkas) ir O. Mučins- 
kienė, kuri tuntui padovanojo 
25 dol. ' .

Laisvės Varpo gegužinė bus 
birželio 7 Romuvos parke 
Brocktone.

Neolituanų korporacija malo
niai kviečia atsilankyti j liau- ‘ 
dies dainų vakarą birželio 6„ 
šeštadieni 7:30 vai. vak. Tauti
nės Sąjungos Namuose (484 E. 
41h St.. South Boston). Progra
moje bus diskutuojama liau 
dies dainos pradžia, jos vertė 
muzikai ir reikšmė. Įžangos žo
di tars rašytojas Stasys Sant
varas. Konkrečiam supratimui 
būdingesnių daiuos savybių 
dainuos stud. Livija Bražėnai
tė, kuri neužilgo išleis lietuviš
kai Įdainuotą plokštelę, ir nau
jai Įsikūręs populiarus “Klajū
nų” trio. Po programos bus šo
kiai.

Gimęs ir augės Ozone Park, 
ir dabar jau 15 metą, kai gy
vena Woodhaven.
Vedes priei 25 metus, augina 
du sūnus.
Rich Haven demokratų klubo 
pirmasis viceprezidentas.

Priklauso Gueens Borough 
B.P.O. Eikš Lodge No. 878. 
Yra IV laipsnio Kolumbijos 
vytie.
Aktyviai dalyvauja tarptauti
niam Kiwanis klube. 
NatlaiCiam Šelpti fondo ko
miteto pirmininkas.

Rich Haven vaikų beisbalo 
klubo globėjas.

Priklauso PAL policijos jau
nimo komitetui.
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Pataisysiu Jūsų Televiziją 

gerai ir pigiai

JONAS MUKSIĄS
629 E. Sixth St.. S<». Boston

Tel. AN 8-6645

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

i
f

Tel. EVergreen 7-4335

SlfflBi AUKSUS
(ARMAKAU8KAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-50*3

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

A. J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
-Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Fomt Parkvay Htattaa) 
WOOOHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrglnia 7-4499

THEODORE VOUNN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSK1 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. V. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW 8RITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.

PL 4-0757

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTSR AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorių* 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
notarV PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir’ Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 9-8434

Pulkus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUMN

FUNERAL NOK
8e. Boston, Mm

Priešais miesto (eismo rūmua

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai Už
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai paatti- 
kčtl mūsų patarnavimu IM 
visų smulkmenų taMnjtmo 
reikaluose.

Joeeph C. L«8N*

£


