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KRITIKAI IMA
Kennedy vyriausybei spau
da buvo palanki, opozicija 
santūri. Dabar ima reikštis 
garsesni kritikos balsai... 
Keno ir dėl ko?

KELTI BALS4-

Chruščiovas pakvietė prezidentą Kenhedy i Maskvą?
Vienos slaptų pasitarimų vaisius parodys tik įvykiai dėl Laos ir kt.Prezidentas Kennedy ir min. 

pirmininko Chruščiovo konfe
rencija Vienoje birželio 3-4 
-daugiausia domino sekančius 
politika. Tūkstantis korespon
dentų ten susilėkė. Jie apraši
nėjo, kaip džiaugsmingai buvo 
sutikti prezidentas ir Mrs. Ken
nedy, kaip Mrs. Kennedy “pa
vergusi Chruščiovą”. Tačiau

apie pačios konferencijos eigą, 
pasitarimus ir sutarimus, tega
lėjo parašyti tiek, kiek padik
tavo prezidento spaudos šefas 
Salinger, t. y. nieko konkre
taus. Net ir konferencijos ei
goje tebuvo spėliojama. Spėlio-

jama, kad Chruščiovas, remda
masis tuo. jog jėgos persvara 
esanti jo pusėje, pasiūlys Ken
nedy pripažinti sritis iki Elbės 
upės Sovietų kontrolei. Iš ki
tos pusės buvo spėliojama, kad 
Chruščiovas. atsižvelgdamas.

jog Sovietuose gyventojų aprū
pinimas neina, kaip jis norėjo; 
kad ūkiniame gyvenime reiškia
si gausiai korupcija, nonės par
sivežti Įrodymą, jog Įtampa at
leista ir bus galima imtis pra
monės gyventojų gerovei.

Kiek spėliojimai turėjo pa
grindo, pasak N. Y. Times, pa
sirodys tik artimiausio laiko 
politiniuose Įvykiuose — spren
džiant Laoso, atominių bandy
mų, nusiginklavimo ir Berlyno 
klausimą.

SSSR PATENKINTA GERA PRADŽIA, 
AMERIKA PREZIDENTO PRESTIŽU
KONFERENCIJOS 
KOMUNIKATAS:

Kennedy ir Chruščiovo pa
sitarimų komunikatas santūrus: 
tekalba pasitarimą buvus “nau
dingą” (ne “vaisingą”). Sumi
ni, kad sutapusios mintys dėl 
reikalo Laos išlaikyti nepriklau
somą. neutralų, paliaubų Įvyk-

K4 LAIMĖJO
KENNEDY
PARYŽIUJE
Paryžiuje politiškai nedaug 

esą laimėta: prezidentas Ken
nedy tegalėjo užtikrinti de 
Gaulle, kad ateity Prancūzija 
bus daugiau atsiklausiama po
litiniais klausimais. Tai bus 
lyg pirmas žingsnis de Gaulle 
siekime, kad politinius klausi
mus svarstytų pirmiausia trys 
didieji — Amerika. Anglija, 
Prancūzija. Dėl Prancūzijos ka
rinių jėgų Įjungimo i Nato, dėl 
atominių paslapčių dalinimosi 
tarp sąjungininku tebuvę gali
ma pripažinti, kad nuomonės 
skiriasi. Tačiau buvo laimėta 
psichologiškai. Prezidentas Ken
nedy padarė gerą Įspūdi de 
Gaulle ir prancūzam savo po
litiniu inteligentingumu, orien
tacija visais politiniais klausi
mais, drąsa ir pasiryžimu juos 
svarstyt visu atvirumu ir eiti 
tiesiai i problemos esmę. Pa
brėžiama, kad Kennedy labiau
siai iš visų Amerikos preziden
tų mokėjęs prašnekti i de Gaul
le jo galvojimo žodžiais.

dymą. Sumini, kad kalbėta apie 
Vokietiją. Kongo. J. Tautas, 
atominių bandymų uždraudimą, 
bet nutylėjimas, kas sutarta, 
reiškia, kad tais klausimais nuo
monės likosi skirtingos.

CHRUŠČIOVO OPTIMIZMAS:
Chruščiovas stengėsi spaudai 

sudaryti optimistiškesni Įspūdi: 
vadino konferencija “labai pa
tenkinama pradžia”. Iš tostų, 
skirtų Kennedy. buvo padaryta 
išvada, kad Chruščiovas kvie
čia Kennedy atvykti i Maskvą. 
Kennedy tostą paliko be atsa
kymo.

AMERIKOS SPAUDOS 
SANTŪRUMAS:

N. Y. Times vedamajame sa
ko, kad konferencijos vaisiai 
buvę toki, kokių buvo laukia
ma, gal .net • kiek geresni: jo
kių sprendimų, o Kennedy yra 
neabejotinai laimėjęs savo as
meniniam prestižui.

N. Y. Herald Tribūne: Vir
šūnės kalbas baigė, jokios pa
žangos nematyti. D. Lawrence 
tame dienraštyje: Daug pom
pos. ceremonijų, maža nuošir
dumo. O sovietiniam tironui, 
kuris Įžeidė Amerikos prezi
dentą. suardė viršūnių konfe
renciją. daužė batu J. Tautų 
stalus, parodytas respektas ga
li būti laikomas defetizmo ženk
lu ir Chruščiovo prestižo didi
nimu.

Konferencijos atmosferai 
duoda tam tikro atspalvio kaip 
tik tuo metu Amerikos paskelb
tas pasiryžimas pripažinti ko
munistinį Orutinės Mongolijos 
režimą.

PREZIDENTAS IR MRS. KENNEDY Europoje laimėjo daug ašmeninio prestižo.

Rinkimuose aštriausia kova 
ėjo užsienio politikos klausi
mais. tačiau dabar buvęs Ken
nedy . pirniatakas. Eisenhovveris 
birželio 1 kalboje respubliko
nam. griežčiau pasisakė prieš 
Kennedy politiką

VIDAUS POLITIKOS 
KLAUSIMAIS:

Kalbėjo prieš Kennedy pa
stangas stiprinti valdžios galias 
piliečio galių sąskaita; prieš 
valdžios norą centralizuoti vis
ką \Vashingtone; perimti ūki
nio gyveninio iniciatyvą iš as
mens. Lyg valdžia geriau žino. 
— kalbėjo Eisenhoweris, — kas 
asmeniui naudinga ir kam jis 
savo turtą turi sunaudoti. Res
publikonų vardu jis pasisakė 
už asmens laisves ir iniciaty
vą. Pasisakė Eisenhovveris taip 
pat prieš Kennedy padidintas 
išlaidas, biudžetą suvedant su 
dideliais deficitais.' Tai veda i 
infliacija, kuri labiausiai . pa
lies neturtingus žmones, to
kius kaip pensininkai. Tai esan
ti “nemorali" politika.

KĄ DARYS DOMININKONAI IR DĖL

JALTA IR VIENA

Vienoje pasireiškė ir Kenne
dy — Chruščiovo derybų opo
nentai. pasivadinę “Jaunoji Eu
ropa”, kurios buveinė esanti 
Belgija. Jie platino Vienoje la
pelius su šūkiais: “Europa, pa
buski ir ginki savo laisvę”. Su
gretino Jaltos konferenciją su 
Vienos konferencija. Esą:

“Jalta 1945: Rooseveltas par
davė Stalinui rytų Europą".

“Viena 1961: Kennedy par
duos Chruščiovui vakarų Euro
pą“.

“Mr. Kennedy, Europa ne
užmiršta Jaltos".

Prancūzija ir Alžiras
Prancūzijos ir Alžiro dery

bose didelė kliūtis susitarti yra 
Saharos likimas. .Alžiras reika
lauja Saharos kaip “integrali
nės dalies”. Prancūzija čia lai
kosi kietai. Dėl Saharos tepri- 
pažinus nuomones išsiskyrus, 
svarstomi kiti lengviau sutaria
mi dalykai.

— Kubos Castro dar nieko 
neatsakė dėl belaisvių keitimo 
į traktorius; nuogąstaujama, 
kad jis atsisakys nuo savo pa
siūlymo.

KONGE SKERDYNĖS 
TEBEINA

Kongo prezidentas Kasavubu 
pranešė gen. sek. Hammars- 
kjoldui, kad Gizengai priklau
są kariai Kivu provincijoje iš
žudė 100 vietinės giminės na
rių. Kivu provincijos seimelis 
nubalsavo nepasitikėjimą vietos 
valdžia, kuri yra klusni Gizen-

— Vakarų Vokietijoje šiuo 
metu gyvena apie 7.000 lietu
vių. kurie išsisklaidę didesnėm 
ir mažesnėm grupėm po visa 
Vokietija.

Domininkonų Respublikos 
generalissimus Leonidas Tru
jillo Molina nužudytas ir nuėjo 
Į istoriją: dabar dėmesys krei
piamas. kas toliau darysis Do
mininkonuose.

Kariuomenės vadovybę parė
mė Trujillo Molina sūnus. Tuo 
tarpu ieško tėvo žudikų. Su
imta Įtariamų apie 45. Vidaus 
režimas nepasikeitė. Bet ir jau
nasis Trujillo kaip kariuomenės 
šefas ir prezidentas Balaguer 
pareiškė, kad kitais metais nu
matomi rinkimai: pažadėjo am
nestija užsieniuose gyvenan
tiem Domininkonų piliečiam; 
pažadėjo draugingumą J. Vals
tybėm; pareiškė norą būti A- 
merikos Valstybių Organizaci
jos šeimoj.

O kaip laikosi J. Valstybės 
Domininkonų Įvykių atžvilgiu? 
— J. Valstybės pritarė, kad 
Amerikos Valstybių Organizaci
ja pasiųstų ten komisiją patik
rinti, ar ten režimas “tebegre-

šia taikai ir saugumui”; Ameri
kos laivynas Karibų jūroje yra 
aliarmuotas tam pasiruošti, 
nors ligi šiol nėra jokios žinios 
apie pavojų Amerikos piliečiam, 
kurių Domininkonų Respubliko
je esą iki 5.000.

Daugiausia aliarmuoja Domi
ninkonų egzilinė opozicija. Skel
bia. kad krašte eina teroras, 
kad partizanai kalnuose kovo
ja; kreipiasi į valstybės depar
tamentą, kad įsakytų Amerikos 
piliečiam iš Domininkonų Res
publikos išvykti ir tt.

(Dėmesio vertas faktas: tie. 
kurie pasiūlė komisiją siusti į 
Domininkonų Respubliką, ne
siūlo komisijos siųsti Į Kubą!). 
Stevensonas išveža “gerą valią“

A. Stevensonas kaip asmeni
nis prezidento Kennedy atsto
vas. birželio 4 išvyko i “geros 
valios kelionę” po lotynų A- 
meriką. Aplankys Venezuelą. 
Argentiną. Urugvajų. Braziliją.

DOMININKONŲ?
Paragvajų, Chilę. Boliviją, Pe
ru. Ecuadorą, Columbiją. Kelio
nėje išbus iki birželio 22.

Amerika.

MONGOLIJĄ 
PRIPAŽINS

BOWLES IR STEVENSONO 
POLITIKA LAIMĖJO

Valstybės departamentas per 
Maskvą pranešė Orutinei Mon
golijai, kad Amerika esanti pa
siryžus pripažinti orutinės 
Mongolijos komunistinį režimą, 
mi tą dieną dalyvauti tiktai šia-

Balandžio 19 J. Tautų pilna
tis buvo rekomendavusi Saugu
mo Tarybai, kad pristatytų Oru- 
tinę Mongoliją į J. Tautų na
rius. Amerika tada susilaikė 
nuo balsavimo. Ligi šiol komu
nistinis Mongolijos režimas dip
lomatinius santykius teturi tik 
su komunistiniais kraštais ir su 
kai kuriais neutraliaisiais. Ame
rika čia bus aplenkusi ir Ang
liją.

Kiek ir kur JT išleidžia pinigo
J. Tautos prieš 15 metų pa

sirinko savo sostine Nevv Yor- 
ką. JT biudžetas 1961 siekia 
67.437.770 dol. Tų sumų apie 
60 proc. išleidžiama Amerikoje 
— išlaikyti apie 580 diploma
tų. apie 1000 delegacijų parei
gūnų. apie 3.100 generalinio 
sekretariato tarnautojų^ Tai su
ma beveik dvigubai didesnė, 
kurią sumoka Amerika JT biu
džetui — ji sumoka metam
22.332.810.

— Amerikos bombonešis bir
želio 3 prie Paryžiaus oro pa
rade nukrito, ir visi trys lakū
nai žuvo. Tas lėktuvas prieš 9 
dienas iš New Yorko nuskrido 
Į Paryžių rekordiniu laiku — 
per 3 vai. 20 min. — per va
landa 1.302 mylios.

INTERNATIONAL

VIENOS DVASIA: daugiausia sutapo dėl Laos likimo.

Kaip Amerikoje komunistai 
gali nevykdyti Įstatymo 
Prieš vienuolika metų Kon

gresas nutarė, kad komunistai 
turi registruotis. Komunistų 
partija kreipėsi Į vyriausia teis
mą. Lig šiol teismo sprendi
mo tebelaukiama, ir komunis
tai nesiregistruoja.

Nauja istorija apie Gagarino apvogimą
Sovetską j a Pečat, sovietinių 

žurnalistų laikraštis, paskelbė 
tariamą ar tikra sovietinio as
tronauto majoro Gagarino pa
reiškimą. kad sovietiniai žurna
listai Įsibrovę į jo butą, pavo
gę jo asmenini fotografijų al
bumą. šeimos korespondencija

— Italijos savivaldybių rin
kimuose komunistai ir socialis
tai balsų gavo 18.000 daugiau 
nei 1960. krikščionys demokra
tai tik 6.500 daugiau nei 1960. 
Kraštutiniai dešinieji — be 
permainų.

— Albanijoje valdžia tiek 
sustiprino nusistatymą prieš 
Maskvos diplomatus ir už Kini
jos komunizmą, kad Maskvos 
diplomatai negali gauti Albani
jos krautuvėse pirktis mėsos ir 
turi Įsigabenti iš Bulgarijos.

ir visa tai paskelbę be jo suti
kimo. Kokios tų žurnalistų pa
vardės — neminėjo. Tik sumi
nėjo. kad sovietiniai žurnalis
tai. ieškodami sensacijų apie 
majoro Gagarino kelionę aplink 
žemę, iškreipę faktus ir suklai
dinę viešąją opiniją.
(Tai sovietinis atsakymas i Va

karuose kilusią gausią kritiką 
dėl žinių, kurios prieštarauja 
viena kitai apie Gagarino kelio
nę. Atpirkimo ožiu padaryti žur
nalistai ir jiem priskirtos Įsi
brovimo. pagrobimo, korespon
dencijos paskelbimo funkcijos, 
kurias paprastai Sovietuose at
lieka enkavedistai).

—Anglijos min. pirm. Mac- 
millanas gegužės 30 parlamen
te pranešė, kad prieš mėnesį 
iš Anglijos laivyno seifų dingo 
slapti dokumentai, kurie buvo 
paskolinti iš Amerikos.

UŽSIENIO POLITIKOS 
KLAUSIMAIS:

Buvęs prezidentas kalbėjo at
sargiai. Kalbėjo apie reikalą pa
remti Kennedy politiką, kur jis 
siekia taikos ir laisvės. Tačiau s 
priminė: jei Kennedy nori pri
tarimo. tai reikia, kad vyriau
sybė tartųsi prieš ką daryda
ma. o ne padarius (nurody
mas Į Kubos istoriją).

Jau konkrečiau užsienių po
litikos mažu klausimu, pasisa
kė viceprezidentas Nixonas, kal
tindamas Kennedy: esą jis pa
taikaująs šantažui, siūlydamas 
pirkti iš Castro belaisvius už 
traktorius. Si kritika ir Kongre
se bei spaudoje gausi ir gausė
janti.

Jei Nixonas buvo pritaręs 
Vienos konferencijai; jei spau
da pritarė tylėjimu, tai spaudo
je ėmė reikštis ir skeptiški dėl 
jos balsai. Tarp, jų labiausiai 
dėmesio vertas R. Drummond 
merio vertas R. Drummond 
(NYHT), kuris sako, kad Ken
nedy veliasi į “klaidingą biz
ni”. Jo argumentai:

— Jei Kennedy geriau nori 
pažint, ko Sovietai nori, — tai 
tuos norus jis išskaitys ne iš 
Chruščiovo veido, bet iš komu
nistų dogmos ir jų praktikos. 
O tie norai nieku nepasikeitė 
nuo Stalino laikų. Jie yra išdė
ti 1960 gruodžio, dekliaracijo- 
je tiek pat aiškiai kaip Hitlerio 
“Mein Kampf”.

— Jei Kennedy nori Įspėti 
Chruščiovą, — tai žinia, kad 
tas Įspėjimas nedarys Chruščio
vui įspūdžio, nes “Sovietai ger
bia tik jėgą ir pasiryžimą ją 
pavartoti; Chruščiovas tuo at
žvilgiu nieku nesiskiria nuo 
Stalino, kuris ir Vatikaną ver
tino pagal atsakymą į jo klau
simą: kiek divizijų turi Vatika
nas”. Chruščiovas yra Įsitikinęs, 
kad mes kalbam daug griežčiau, 
nei mes pasiryžę daryti.

Ryšium su Vienos konferen
cija G. SokoLsky (Journal Ame
rican) susirūpinės, kad tai ne
būtų konferencija, kurioje bū
tų vedamos slaptos derybos 
kaip Teherane, kurio protokolų 
valstybės departamentas lig šiol 
vis nesiryžta paskelbti.

Naujesnė ir įdomesnė kritika

IDEOLOGINIAIS KLAUSIMAIS:
Tvirtai remdamas prezidentą. 

White (J. A.) dar tvirčiau pa
sisakė prieš jo liberalų ideolo
gija orientuotus politinius pa
tarėjus: prof. Schlesinger ir se
kretoriaus pavaduotoją Bowles. 
Esą prieš juos labiausiai nu- 
krypusios visuomenės nuotai
kos. Kiek mažiau prieš A. Ste- 
vensoną (aiškėja, kad Steven
sonas sulaikęs prezidentą nuo 
pritarimo Amerikos lėktuvais 
pridengti Kubos sukilėliu de
santus!). Kai pats Kennedy 
demonstravo savo artimumą su 
liberalais. vadindamas juos 
“Minute- men”. kurie atspėja 
dienos pulsą, tai The Tablet 
vienas skaitytojas atsiliepė: esą 
prezidentas, kalbėdamas apie 
Americans for Democratic Ac- 
tion liberalus (gegužės 12) bus 
turėjęs mintyje ne "Minute- 
men”. bet Munich-men”. nes 
savo rezoliucijose tie liberalai 
reikalavo kapituliacijos prieš 
komunistus.

Atrodo, viešumon vis stip
riau prasiveržia kova dėl tos 
ideologinės aplinkos, kurioje 
yra atsidūręs prezidentas Ken
nedy.
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Susiuvąs į pagalbą Indijos 
komunistam

Indijos komunistai ėmė ma
žėti partijoje — nuo 1959 iš 
275,000 narių iškrito 35,000. 
Chruščiovas pavedė M. Suslo- 
vui gelbėti Indijos komunistus.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

Kubos belaisvių keitimas į 
traktorius Amerikoje rado di-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCH ABD STREET NEW YORK 2, N. Y. ;

TeL: AL 4-8319

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

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

(wholesale) kainomis.

K& K FABR1CS

► 
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DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

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

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAJU. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

T. Žiburiai (Al. Gimantas) ge
gužės 11: “Laikraščiuose jau 
buvo rašyta, kad pačioje Niū

Vasario mėn. “Švyturys” (Nr. 
3) išspausdino pasakojimą Pa
bėgimas iš tamsos. Į laisvę iš

ei.: i
Tel.: EI 6-1571 4
Tel.: 81 3-1797 J
Tel. WA 2-4035 4

: PLaza 6-6766 J
V. — GL 8-2256 i
Tel.: GR 2-6387 j
Tel.: VI 1-5355 į

CH 9-6245 4

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

Tel.: AL 4-5456 4
Tel.; Dl 5-8808 1
Tel. HY 1-5290 4

Tel.: FO 3-8669 j
Tel.: MU 4-4619 J
TeL: LO 2-1446 4

Tel.: MU 1-2750 1
Tel.: SW 8-2868 4
TeL: TO 7-1575 <

Vokietiją. Maskvos mąstą 
tai smulkmena. Jeigu pe apgy
vendino rusais visą Karaliau- 

/čiaūs sritį, tai keletas tūkstan
čių žmonių iš Klaipėdos kraš
to yra tik smulkmena. Be to, 

- sudarydami sutartį, Sovietai pa
sitikėjo propaganda iš Vilniaus, 
kad ji įtikins “tarybinio ro
jaus pranašumu ir išvažiuojan
čių bus maža. Bet bolševikai 
apsiriko. Išvažiuoti, kad ir kaip 
betrukdoma, nori beveik visi. 
Išvažiuoti pareiškimus duoda 
paprasti kolūkiečiai, idarbinin-

■ kai, medaliuotos melžėjos, or- 
dinuoti traktorininkai, kolcho
zu brigadyriai, sovchozy valdy
tojai.

Sniečkui gal ne tiek nuosto
lis, kiek nepatogu. Taip “pas 
mus visko yra”, o visi stengia
si iš tos “gerovės” ištrūkti. 
Tuojau bus paskelbta, kad yra 
specialių agentų, kurie klaidi
na žmones. Tai rodą jų atsiųs
tieji "Tiesai’ ir kitiems laikraš
čiams laiškai. Bet tų laiškų dau
guma skamba taip 
kai”, kad net ir 
artimi Zimano ar 
mintims. '

Nepamirštama 
verkšlenti prikišant tautinį pa
triotizmą. Bedūšiai, girdi, tėvy
nės išsižada. Tie, kurie išvyks
ta į Kazachstaną ar Altajų, tai 
jie šitaip daro “partijai pašau
kus, širdžiai paliepus”, o vaka- 
ruosna išvyksta “išdavikai”. O 
kurie jau išvažiavę į Vakarus, 
tai, esą, gailisi, kai kas net 
grįžta. Vaje, kaip ten, Vaka
ruose, mažai žmonės uždirba! 
O kiek daug bedarbių, o ko
kios mažos bedarbių pašaipios!

KLAIPĖOOS Žvejai taiso tinklus.

straipsnis “Tiesoje” galėjo pa- 
sirodyti.

Kitas, sakyčiau, nevykęs tau
tietis, matyti, jau anksčiau 
mėgdavęs besaikį stiklelį, “nu-

>

tamsos parbėgęs išemigravęs 
tūlas Evaldas Brinkmanas. Bū
dingiausia yra tai, kad Brink
manas baigęs vidurinę mokyk
lą, tačiau savo nuomonės pats 
neužrašė. Po pasakojimu taip 
ir parašyta: E. Brinkmano pa
sakojimą užrašė A. Prokopavi- 
čius.

Antras dalykas: Brinkmanas, 
išvykdamas Į Vokietiją, dirbo 
tekintoju, o “perbėgęs” — me
chaninių dirbtuvių viršininku 
(paslauga už paslaugą!). Toliau 
labai jau verksmingu tonu, bet 
vis dėlto dalis teisybės; labai 
mažą bedarbio pašalpą jam Vo
kietija skyrė. O kaip gi dabar 
yra pavergtoje Lietuvoje?

Jeigu dirbi sezoniniu darbi
ninku durpyne, plytinėj ar sta
tybose, tai penkis, šešis mė
nesius padirbęs visą žiemą tu
ri “atostogų” (tik neapmokamų) 
Atleido iš įmonės dėl darbo 
stokos ar kita ko. — skubėk 
ieškoti darbo, nes ne tik kad 
niekas bedarbių pašalpos nemo-

Darbavosi vienas pilietis 
Klaipėdos krašto viename ra
jone sandėlio vedėju. Kaip ati
tinkantis šias pareigas ženklas 
— kieme išdidžiai pūpsojo Mos- 
kvičius. (automobilis). Dėl iš
augusio “autoritęto” (taip da
bar . Lietuvoje vadinami. išsišo-

kęs, bet dar apšauks "parazi
tu, nedirbančiu visuomenei 
naudingo darbo".

Brinkmano žmonai, baigusiai 
vidurinę mokyklą, pagal Brink
mano pasakojimą Vokietijoje 
pasiūlė tarnaitės vietą! O Lie
tuvoje prieš mokslo metų galą
skamba šūkis: “Abituriente, ta- kę pilvukai), rūbą siūdavosi 
vęs laukia kolūkio laukai!” ... 
Jei sumanytum darbuotis spar
nuočių ar raguočių fermoje, 
tai dar turėsi išklausyti ir cik
lą paskaitų tuo klausimu ar 
net trijų mėnesių kursus. Ki
ti argumentai, dėl kurių Brink
manas “bėgo” atgal, nors ir 
nerašyti, bet galima patiems 
suprasti.

Žinoma, nevisi spausdinamie
ji laiškai yra prasimanyti ar
ba iš anksto užsakyti. Yra ir 
tikrai tokių, kurie nusiyrė pa 
atvykę. Pažįstu bent trejetą to
kių asmenų, kurie tikėjosi dar 
geriau, negu rado iš tikrųjų laiko neliko “autoriteto”, bet . 
Vakaruose. užtai sukietėjo delnai. Neteko

pas siuvėją. Ir staiga sunūdo, 
sužinojęs turįs teisę išvažiuoti, 
pabandyti laimę. Gabumų turįs. 
O gal čia dar geriau seksis? 
Ir galite įsivaizduoti, kaip iš
tįso veidas mano kaimynui, kai 
vokiečiai nepatikėjo jo gabu
mais, juo labiau, kad jis be
veik visai nemoka vokiečių kal
bos. Aprašyti, žinoma, nepajėg
siu, bet įsivaizduoti, galima ir 
tai, kas darėsi jo širdyje, kai 
jis pirmą dieną parėjo iš dar
bo nusidaužęs krumplius, be
kraudamas į šs&vežimį kaž
kokius įrengimus. Per mėnesį

da tokiais atvejais, kalti visi, 
tik ne jis. Perėjo keliolika dar
boviečių, iššvaistė iš valdžios 
pašalpas ir nutarė, kad Lietu
voje kur kas gyventi geriau. 
Kažkas jam anksčiau buvo pa
rašęs į Lietuvą, kad norėtų 
grįžti. Gavo laišką su reikala
vimu smulkiai aprašyti dėl ko 
nori grįžti, čia jis kreipėsi į 
mane, nes pats beraštis. Aišku 
savaime, kad tie jo atsakymai 
būtų sudėti į ilgiausią verks
mingą laišką iš vakarų Vokie
tijos ir patalpinti spaudoje. 
Prisipažinsiu, parašiau trumpai 
ir bešališkai, tačiau, manau, 
šiuo atveju “Tiesa” argumen
tais nepasinaudojo.

Kaip sutinkami ir įkurdina
mi Vakaruose atvykę iš Sovie
tų S-gos piliečiai, čia, tur būt, 
visiems žinoma ir aišku. Apie 
tai nėra ko rašyti. Kiekvienam 
greitai parūpinama darbo, nors 
geresnio buto kartais reikia ir 
ilgiau palaukti. Galima dar pri
durti, kad tai daroma ne pro
pagandos tikslu, čia darbo už- i 
mokestis geras, bedarbiam mo- ( 
karnos pašalpos. Religinės orga
nizacijos naujai atvykusius taip 
pat šelpia.

O kaip įsikuria grįžę į Lietu
vą iš Argentinos, Urugvajaus 
ar Brazilijos?

Nors jokių organizacijų, ku
rios rūpintųsi darbu ar pašal
pa nedarbo atveju nėra, bet, 
reikia pripažinti, propagandos 
sumetimais valdžia naujai at
vykusių nekiša į kolchozus. De
damos visos pastangos juos į- 
kurdinti mieste. Partijos komi
tetai Kaune ar Vilniuje įsako j 
kurio nors fabriko direktoriui ’ 
priimti į darbą, šiaip taip su- j 
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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 • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

WEISS & KATZ, INC.
181 OBCHAKD ST, N. Y . C. GB 1-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

REMTI vajus
LietuvHko akademinio jaunimo pastangomis lei
džiamas LITUANUS žurnalas per žeierius gyvavi
me metus skelbia pasauliui apie Lietuvos nepri- 
klausomytes sutaikinimų. LITU ANUS puslapiuose 
svetimtaučiai supažindinami su lietuvių tautos kul
tūra. Per LITUANUS įtrenkiame visos tautos '

Utuamia. 916 WI8aughby Avė, BruvMyn 21, N. V.

“Kaip žinia, galerijos savi
ninkų pavardės gana planinga 
akcija rišamos su komunisti
niais sluoksniais. Dar daugiau: 
pusiau slaptai, o nerečiau ir 
viešai, Niujorke išgirsi kalbant 
ar beklausinėjant vieni kitus: 
ir kiek gi naujoji galerija gau
na pašalpos iš L. Kapočiaus 
fondų? Kai kas tuojau neat
šaukiamai įsitikinę, gi nuosai
kesnieji jau pastatė šitokį rei
kalo sprendimą — jei galeri
ja neišsilaikys, subankrutuos, 
tai bus geriausias įrodymas, 
kad čia nebūta jokios sovieti
nės paramos” ...

Vilnis, Chicagos komunisti
nis laikraštis, gegužės 16:

“Niujorke šalininkas ben
dradarbiavimo su Tarybų Lie
tuva dipukas A. šalčius ir kaž
koks J. Miciūnas atidarė mies
to centre meno galeriją. Vy
rams biznis sekasi. Galeriją lan
ko ir svetimtaučiai.

“Atžagareivių ir buržuazinių 
nacionalistų ruja kaip mat pa
leido kalbas, girdi, galeriją fi
nansuoja L Kapočius. Ir jeigu 
jie nesubankrūtuos, bus dau
giau kaip įrodymas, kad ją už
laiko Maskvos pinigai”.

Išvadas iš tų aprašymų pa
liekame pasidaryti skaitytojam.

KADA IŠVADOS PALIEKAMOS PAČIAM SKAITYTOJUI
Pora laikraščiu seniau rašė: 
Vienybė kovo 10: “Pagaliau 

naujieji ateiviai įsigijo patal
pas meno galerijai ir koncer
tams ... Kovo 12 d. 8 v. v. 
įvyko atidaromasis koncertas... 
Publikos buvo apie 80. Nors pa
kvietimai buvo išsiųsti ir lietu
viams, bet lietuvių atsilankė 
vos keli. Pažymėtini lietuviai 
iš anapus: draugas Laurinčiu-. 
kas, Maskvos kolūkiečių laik
raščio Selskaja žizn korespon
dentas, ir draugas Vaigauskas, 
Sovietų tarnautojas prie U.N. 
Draugas Laurinčiukas nusiste
bėjo. kad taip mažai lietuvių 
teatsilankė. (Mes nesistebime, 
nes mums tų dviejų pareigū
nų dalyvavimas turi ne tik sim
bolinę. bet ir realią prasmę. 
Red.)”.

Darbininkas kovo 24: “Algi
mantas šalčius ir Jurgis Ma
čiūnas atidarė New Yorke Ma- 
dison Avenue galeriją. Atida
ryme kovo 12 dalyvavo apie . delio pritarimo, kai iniciatyvos 
80 asmenų. Tarp jų buv. Kom- ėmėsi Kennedy. Dabar mainai 
jaunimo Tiesos red. A. Lau- susilaukė ir stiprios kritikos, 
rinčiukas ir Sovietų pristaty- Prieš mainus pasisakė viešai 
tas JT tarnautojas Vaigauskas. buvęs viceprezidentas Nrionas, 
Laurinčiukui nustebusiam, ko- kaltindamas prezidentą, kad jis 
dėl lietuviai čia neatsilankė, pasidavęs šantažui. Pasisakė 
buvę paaiškinta: jie nesilan- prieš ir šen. Goldwateris. 
kys, kur sovietiniai pareigūnai Argumentai už mainus: žnu> 
lankysis”. nių- gelbėjimas. Prieš: kodėl

gelbstinti turi būti tik tie 1,200. 
o ne tie tūkstančiai, kurie yra 
koncentracijos stovyklose? Už: 
gelbėjimo akcijos ėmėsi priva
ti iniciatyva ir prezidentas pa- 

jorko širdyjė du lietuviai J. sisakė už asmeniškai, ne vy- 
Maciūnas ir A. Šalčius atidarė 
naują meno galeriją ... Ne
žiūrint aiškios priešingos pro
pagandos ir įvairių užkulisinių 
intrygėiių ... galerija gyvuoja 
ir randa pritarimo bei dėmesio 
tiek savųjų ir dar daugiau sve-

Mao Tsetungo kelias j Afriką

Kinijos komunistai nori turė
ti įtakos Afrikoje per šiaurės 
Vietnamą, šiaurės Vietnamo de
legacija lankėsi Maroke, Tuni
se, Guinejoje, Mali, Nigerijoje 
su pasiūlymais užmegzti diplo
matinius santykius. Visi suti
ko, išskyrus Tunisą.

riausybės vardu. Prieš: ar as
meniškai galima atleisti išgabe
namas į užsieni prekes nuo 
mokesčių?

Newsweek aiškino: preziden
tas ėmė į širdį likimą tų žmo
nių. kurie nukentėjo ir dėl
Amerikos vyriausybės kaltės, tikimas per 25 metus.timųjų tarpe.
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— Ispanijos generalissimus ► 
Franco ir Anglijos užsienių rei- t 
kalų min. Home gegužės 30 su- F 
sitiko vienai valandai. Tai bu- F 
vo pirmas tokis diplomatinis F 
tarp Anglijos ir Ispanijos susi- [
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-• Amen lietuvių Tarybos atsišaukimas
Kasmet mums, laisvėje gyve

nantiems lietuviams, tenka mi
nėti liūdnuosius birželio įvy
kius. šiemet jų minėjimas turi 
ypatingos reikšmės.

Birželio 15 sukanka lygiai 21 
metai, kaip Sovietų Sąjungos 
ginkluotos jėgos įsiveržė į Lie
tuvą, ją okupavo ir pavergė. 
Prievarta ir teroru užkarta Lie
tuvai komunistų diktatūra pa
grobė visų žmonių tartas — 
pramonę, namus ir laukus.

Negana to. Metams praslin
kus po Sovietų įsiveržimo, 1941 
birželio 13-14 Maskvos agentai 
ėmė grotai Lietuvos gyvento
jus ir juos tūkstančiais gaben
ti prekiniais traukiniais į Sibi
rą ir kitas žiauraus klimato vie
toves, į kalėjimus bei priver- anapus geležinės uždangos ir 
čiamo darbo stovyklas, šiemet 
sukanka lygiai 20 metų nuo 
pradėto okupanto vykdyti lie
tuvių tautos nąikinimo.

Tie žiaurūs užpuolikai ir lie
tuvių tautos žudytojai šiandie
ną kelia “kolonializmo” klausi
mą, dėdamiesi pavergtų tautų 
užtarėjais ir smerkdami vaka
rinių valstybių politiką Azijo
je ir Afrikoje.

šiandien senosios vakarinių 
valstybių kolonijos yra baigia
mos likviduoti ir kuriasi nau
jos nepriklausomos valstybės, 
gi tuo tarpu Sovietų Rusijos 
valdovai, užsidėję “tautų lais
vintųjų” kaukę, vykdo nuož
mios rūšies kolonializmą pačia
me Europos viduryje.

; Lietuva, Latvija Ir Estija vir
to pirmomis sovietų kolonializ
mo aukomis. Pavergta taip pat 
visa eilė kitų vidurio Europos 
valstybių ir laikomos Sovietų 
replėse, vadinamos satelitais, 
šį faktą iškelti tebūnie vyriau- 

. sias birželio įvykių minėjimo 
tikslas

Kiekvienam aišku, kad Lietu
va atgaus laisvę tiktai tuo at
veju, jei dabartinėje lemtingo-

Lietuva persekiojamos Bažnyčios parodoje

Veidmainiškai šypsojos bnrlokiškas Rugieniam veidas
Istomiame Italijos .mieste . 

Ravennoje, buvusioje Bizanti
jos imperijos sostinėje, kuris 
šiandien yra raudoniausiame 
Italijos centre, nuo kovo 19 
iki balandžio 9 vyko “perse
kiojamos Bažnyčios” dokumen
tinė paroda. Ji buvo suruošta 
buvusioje arijonų sektos šv. 
Dvasios bazilikoje, iš kur VI 
amžiuje prasidėjo krikščionių 
persekiojimas, kuriame kanki- 

' nio mirtimi žuvo popiežius Jo
nas I-sis.

je kovoje tarp Rytų ir Vakarų 
laimės Vakarų demokratijos, 
kuriom vadovauja Amerikos 
Jungtinės Valstybės. Keldami 
viešumon Sovietų Rusijos kolo
nializmo žiaurumus, mes prisi
dedam padėti tą kovą laimėti.

Kaip komunistinės Rusijos 
despotai įsiveržė į Pabaltijo res
publikų teritorijas, kaip jie su
naikino jų nepriklausomybes ir 
uždėjo diktatūros jungą, yra 
smulkiai išdėstyta tyrinėjimo 
dokumentuose, kurį padarė spe
cialus JAV Kongreso komite
tas 1953-54. Nuo to laiko pa
vergtų tautų tragedijos vaizdas 
paaiškėjo dar labiau ir faktai 
liko neginčytini.

E laiškų, kurie gaunami iš

iš žmonių, kuriems pavyko at
važiuoti į šią šalį, mes sužino
me geriau, kas ten darosi, ne
gu didelė dauguma amerikie
čių. Mūsų pareiga'juos pain
formuoti, atkreipti jų dėmesį Į 
tą pasibaisėtiną pavojų, kuris 
gresia tautoms ir žmonėms, pa
tekusiems komunistinės tironi
jos valdžion.

Atskleisdami Sovietų kolonia
lizmo tikrovę Pabaltijo kraštuo
se, mes turime kartu reikalau
ti, kad Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai būtu grąžinta laisvė ir tei
sės, kurias Maskvos tironai yra 
išplėšę.

Turime reikalauti, kad būtų 
pagerbtas tautinio apsisprendi
mo principas, kuriuo pasirem
damos Lietuva ir kitos dvi Pa
baltijo tautos buvo įsisteigusios 
savo nepriklausomas demokrati
nes respublikas, turėjusias ko
ne viso pasaulio valstybių pri
pažinimą de jure.

Liūdnų birželio įvykių minė
jimai tegu paskatina mus padi
dinta energija dirbti ir kovoti 
kartu su viso laisvojo pasau
lio žmonėmis prieš komunizmo 
tironiją.

Šioje parodoje, turėjusiojo

rię turėjo ir Lietuva. Jis — 
kaip pabrėžė italų spauda — 
buvo įdomiausias ir labiausiai 
lankomas. Jį asmeniškai įren
gė Vliko įgaliotinis Italijoje ir 
Elta Press redaktorius kun. V. 
Mincevičius.

Bazilikos viduje, aplink Fa- 
timos Mariją buvo išstatyti per
sekiojamų tautų šv. Mergelės 
paveikslai. Aušros Vartų Mer
gelė buvo tapyta dail. Pacevi- 
čiūtės. Lietuvos skyriuje buvo 
išstatyta su viršum 200 doku
mentų ir fotografijų, liudijan
čių žiaurų lietuvių tautos per
sekiojimą. Prie kruvino Sovie
tų imperijos žemėlapio stovėjo 
lietuvaitės tautiniais drabužiais 
maketas. Ji viena ranka pri
laikė Lietuvos trispalvę, per
rištą gedulo šydu. Viršuj buvo 
didelis juodas kryžius su įrašu: 
Lituania. Toliau buvo Lietu
vos gamtovaizdis su pasviru
siais kryžiais; kurio fone kabo
jo Lietuvos Vytis ir užrašas:: 
Lituania. šonuose rymojo daiL 
Petravičiaus pieštas Rūpinto
jėlis ir Sopulingoji Motina. Apa
čioje stovėjo trys gražūs 
taviški kryželiai ir vitrina 
įvairiais dokumentais.

Tarp dokumentų buvo 
mėlapiai, parodą Lietuvos vals
tybės didybę, Mindaugas, po
piežiaus Inocento IV-jo laiškai 
Mindaugui, žemėlapiai, vaiz
duoją Lietuvos valstybės suny
kimą, atgimusios Lietuvos ir 
bažnytinės .Lietuvos provinci
jos žemėlapiai.

Žemiau buvo Ribentroppo - 
Molotovo .slaptos sutartys ir jų 
pasirašymo momento fotogra
fijos, nepuolimo sutarties tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
pasirašymo dalyviai, Lietuvos 
invazijos fotografija ir išskai
čiuotos Sovietų sulaužytos su
tartys. Po jų sekė lietuvių tau
tos tragedijos dokumentacija: 
Serovo, Sniečkaus, Gladkovo ir duomenis buvo matyti Lietu- 
kitų instrukcijos, kankinimų, 
žudynių fotografijos.

Dar žemiau buvo pavaizduo
tos partizanų kovos, jų prie
saika, žuvusiųjų patriotų išnie
kinimo dokumentacija ir sta
tistikos, kiek Lietuva pakėlė, 
aukų po sovietų - nacių - so
vietų Okupacijomis. Tai bend
ras Lietuvos tragedijos vaizdas.

Specialus skyrius buvo Ikir-

prieš komunistinio ateizmo puo
limus ir vaizdai iš lietuvių dva
sinio gyvenimo Sibire.

Atskirai vitrinose buvo išsta
tyti liturginiai reikmenys, mi
šiolų dalys nurašytos ranka 
ant vyniojamo popieriaus ar 
audeklo, devocionalai pasidary-

Šitą kovą prašome paremti 
ir aukomis.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centro Valdyba: L. Šimutis, E. 
Bartkus, dr. P. Grigaitis, M. 
Vaidyta, T. Blinstrubas, dr. K. 

_ Drangelis, A Rudis, J. Talalas t
Chicago, 1961 gegužės 20 d.

klojimui Lietuvoje. Jame, ap
link Lietuvos Globėją šv. Kazi
mierą, buvo išstatytos visų lie
tuvių vyskupų fotografijos su 
jų likimo aprašymu nuo 1940 
metų ligi šių dienų. Centre sta
tistiniai duomenys ryškiai liu
dijo, kiek nukentėjo Katalikų
Bažnyčia sovietinėj priespaudoj-, ti pačių kalinių ir kt. Jie visi 

yra suplaukę įvairiais keliais 
ir įvairiais laikais į Romą iš 
Rusijos kalėjimų ir Sibiro kon
centracijos stovyklų. Daugumas 
jų priklausė lietuviam.

Prie parodos išėjimo buvo 
didelis Kristaus įžengiančio į 
dangų paveikslas su užrašu: 
“Nesibijokite, aš nugalėjau pa
saulį”.

Didįjį penktadienį vakare 
Ravennos miesto gatvėse įvyko 
įspūdinga procesija vadovau
jama paties arkiv. Baldassari, 
su Nukryžiuotoju, kurį sekė 
18 persekiojamų tautų kryžiai 
su įrašais. Procesija sustojo 
prie italų poeto Dantės kapo, 
mirusio tremtyje Ravennoje.

Parodą bus aplankę per 100 
tūkstančių asmenų. Apie paro
dą rašė Italijos spauda ir kal
bėjo radijas. Tai sukėlė di
delį komunistų partijos ir Mask
vos susinervinimą.

Todėl vos parodai užsidarius, 
pagalbinė buvusiųjų fašistų 
persekiotų italų organizacija 
Anppia paskelbė spaudoj komu
nikatą, kad parodyti žiaurumai 
buvę padaryti ne Sovietų, bet 
nacių. Kadangi Sovietų įvykdy
tų žudynių kituose skyriuose 
nebuvo, išėmus Vengrijos, tai 
visų buvo suprasta, kad tai yra 
taikoma lietuvių skyriui. Todėl 
PLB Italijos Krašto Valdybos 
pirmininkas kun. V. Mincevi
čius reaguodamas pasiuntė mi
nėtajai organizacijai ultimatu
mą, kuriame reikalaujama ar
ba įrodyti tai, ką viešai pareiš
kė, ligi liepos 13 d., arba pri
pažinti, kad žudynės, kurių do
kumentacija buvo išstatyta Lie
tuvos skyriuje, buvo įvykdytos 
Sovietų. Priešingu atveju Anp
pia bus patraukta į teismą.

Šis Italijos Lietuvių bendruo
menės komunikatas buvo iška
bintas plakatuose- šiaurinės - 
Centrinės Italijos provincijose, 
paskelbtas spaudoje ir paskleis
tas lapeliais. To pasėkoje mi
nėtos organizacijos generalinis

Lietuvoje. Aplinkui statistinius

vos šventovės ir bažnyčios, pa
verstos sandėliais, muzėjais, sa
lėmis, fabrikais. Jų tarpe veid
mainiškai šypsojos “buliškas” 
(taip jį apibrėžė italų spauda) 
kulto komisaro Rigieniaus vei
das. Toliau sekė visokios in- 

' strukcijos, nukreiptos prieš Ka
talikų Bažnyčią ir tikinčiuosius, 
nužudytųjų kunigų fotografi
jos ir kt. Toliau buvo pavaiz
duota katalikų rezistencija

sbkretorius Segurini pareiškė 
atsistatydinąs, bet buvo jo at
sistatydinimas nepriimtas, nes 
tai būtų sukėlę skandalą. To
kiu būdu dar kartą Lietuvos 
byla atkreipė italų visuomenės 
dėmesį į save.

Rudenį yra numatyta suruoš
ti tokią parodą platesniu mas
tu, kuri bus kilnojama po vi
są Italiją. Tuo tikslu kun. V. 
Mincevičius prašo vmų lietuviu, 
kurio turėtų šiuo reikalu ko
kios nors medžiagos ar fotogra
fiją, malonėti tai paslysti jam.

Viskas bus grąžinta per ke
lias dienas, kai tik bus pada
ryti negatyvai. Lig .šiol kun. 
V. Mincevičius medžiagą rinko 
savo lėšomis ir poros šimtų ne
gatyvų ant stiklo padarymas, 
retušavimas, padidinimas bei 
fotografijos jam atsiėjo' per 
800 dol. Vienas negatyvas ant 
stiklo ir fotografija atsieina 
4 dolerius. ‘ Romėnas

lie
su

KRAŽIŲ bažnyčia, kur kazokai 189 3 žmones kapojo kardais.

Pabegimas...
(atkelta iš 2 psi.)

randa valdiškame name vieną 
kambarį su bendra virtuve ir 
tik po to jau palieka savaran
kiškai kurtis. Gal kai kam at
rodytų, kad vieną kambarį ir 
darbą surasti tai dar mažai. Oi 
daug! Gauti butą valdiškame 
name pereitais metais buvo 
galima tik juodu keliu už 5,000 
rublių. Ir pasakysiu, kad mies- 
čionys ‘amerikonams’ pavydi už 
tokį pigų gyvenamojo ploto iš
gavimą. Bet tas pavydas perei
na į užuojautą po to, kai “a- 
merikonai” gauna pirmąją al
gą ir su ašarom akyse minti
mis suskaičiuoja išlaidas, paly
gindami jas su saujoj suspaus
tuoju uždarbiu;

Girdėjau, tur būt, anekdotą, 
bet įdomų. Fabrike “ameriko
nas” paklaustas vardo, atrėžė: 
— Durnius! — Kaip tai Dur
nius? — Ogi paprastai: krikš
tytas esu Jonu, paskui rusai 
Ivanu vadino; nuvažiavau į A- 
meriką — Džonu, o kai vėl grį
žau į Lietuvą, tai su kuo be
sikalbu, visi sako — Durnius”...

Išvažiavę iš Klaipėdos kraš
to šimtais, iš “tamsos” tegrįž
ta vienas kitas, o sugrįžę “ame
rikonai”, kiek teko kalbėtis, 
pėsti bėgtų atgal į “tamsą”. 
Deja, sovietiniuose įstatymuo
se tai nenumatyta.

Kazys Jurgaitis (ELI)
MntuRiieswtiiOi^ugt*i9ueftenORMBH9ittnwi«ngMngttgngiitt!mtautngnBuBnaiwi>ng<imtiontitBii«u*i:ahmtB::gtii!iaiiaira^^ 'mtaNsaMaHananauBnaitMBKaMSitgnanattangnBifmiaMarraHanvnantiiauRi'aiiti’fMfingiiaireiiinBiianaiiaiiiiiBtieiiBiiaHaHetianaHaiiBnaHaiteįieifenefiaiiananan^

Vieną kartą Valodia Goria
čiovas maždaug taip mane už
kalbino:

— Tėvai Petrai, mudu jau 
kuris laikas pažįstami' ir su
prantame tas idėjas bei idea
lus, kuriuos nešiojamės savo 
širdyse. Manau, yra atėjęs lai-, 
kas tą mūsų draugiškumą dar 
labiau sumegzti. Reikalas liečia 
mūsų laisvę. Bet norėčiau, kad 
tai būtų laikoma paslaptyje.

— Dėl manęs galite kalbėti 
visai aiškiai, nieko nesibijodami

—atsakiau. — .Jei esate radę 
kelią išeiti iš kalėjimo į lais
vę, tai ir aš juo paseksiu.

— Tikro kelio dar nėra, bet 
reikia jo ieškoti. Ir ne tiktai 
mums keturiem, o visai kali
nių masei.

Tie keturi tai buvo Valodia 
Goriačiovas, jo padėjėjas Alek
sandras Surajevas, lenkų kari
ninkas Wujekas Kochanskis ir 
aš. Valodia toliau kalbėjo:

_ ____,___ ________ ______ — Jei pavyktų išlaisvinti mi- „______ ,___ _____ _____r_
n®’ 0 Grynas. “žmogus žmo- kokių paslapčių. Be to, vasario lijonus kalinių, tai susidarytų fintų, išskyrus gal 3 ar 5 gru-

— Jei taip, tai man geriau gui — vilkas”, kaip buvo dar pabaigoje vėl tarėjau dirbti jėga, kuri galėtų ryžtis vaduoti
badauti, negu valgyti nuo ki- sakoma pagonių laikais. Reikė- miške. Darbas žiemą buvo la- ir visą tautą. Sakoma, kad ji
to atimtą plutelę. tų pagalvoti apie grįžimą į Die- baj sunkus. Grįžus stovyklon, laisva, o iš tikrųjų kenčia Sta-

Matydamas, kad aš tai paša- v4 ir sąžinę. Valodia' pakviesdavo ir duonos lino ir komunizmo tiraniją.

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(17)
— Tokiu būdu ir jūs esate 

kaltas, rie£ valgote kiek dau
giau duonos,. O ji nusukama 
nuo kalinių. „

— Kaip tai?! Man juk pirmą
ją dieną sakėte, kad kepyklo
je gaunate kiek daugiau duo
nos tuo pagrindu, kad jos nu- 
trupa bedalijant. Tik dėl to aš 
priimu jūsų man duodamus li
kučius.

— Taip! Bet ar manai, kad 
mums, be nustatyto davinio, pa-

šią visuomenę, nes jos laukia 
katastrofa. Jūs, jaunuoliai, tu
rėtumėte pradėti atgimimą. 
Tam tikslui yra verta betkuri 
auka, kurią atlygina Dievas ir 
amžinybė.

VASARIO viduryje (1947) 
duonos dalijimo patalpon vis 
dažniau pradėjo užeidinėti len
kas jaunuolis, vardu Wujek 
Kochanskį buvęs lenkų kariuo
menės (Armija Krajowa) kapi
tonas. Goriačiovas man jį pri
statė:

— Tai įdomus žmogus. Vie-

Pavyzdžiui, telkti patikimesnius 
asmenis tam atvejui, jei Sovie
tų Sąjunga atsidurtų kokiam 
konflikte su kapitalistiniu kraš
tu.

— Gerai. Bet ką aš galiu pa
dėti? Ligi tol nesu rankose tu
rėjęs kito ginklo, išskyrus kry
žių, ir nemanau kitokiu ginklu 
kovoti.

TARDYMO izoliatorius sek
toriuje 19 buvo nedidelis cent
rinis kalėjimas visam “Tjem- 
lagui”. Čia uždarinėjo tuos, ku

Čia į mūsų pokalbį įsikišo 
ir Valodios* padėjėjas Saša:

— Mums labai lengva pri
gaudinėti vakarietį ir amerikie
tį. Kapitalistiniam pasaulyje 
žmonės įpratę tikėti žodžiam J13 katalikas, antra—ko- 
ir dėl to jie vedžiojami už no
sies. Aš tai patyriau būdamas 
nelaisvėje.

— O mums žodžiai yra tam, 
kad paslėptume savo mintis, — 
paaiškino ir Valodia.

— Tai matote, — paklausiau,
— kur nueinate netikėdami

votojas. Tik prieš kelias die
nas atkeltas iš sektoriaus 19, 
kur atliko bausmę už bandymą 
bėgti; sektorius 19 yra žymiai 
griežtesnis. Būkite pažįstami-

Matėmės kasdien, bet išsikal
bėti arčiau netekdavo. Valodia 
norėdavo būti su juo vienas, 

kanka to, ką gaunu priedo iš Dievą? Tai ne žmonių visuome- Supratau, kad jie turėjo kaž- 
fcpyfcfoS? j- —------- ■■---------------  *

— O, galite padaryti labai 
daug, daugiausia! — užtikrino 
Valodia. — Tikėjimu galite įsi
skverbti į kitų širdis ir sužino
ti, kas mums tinkamas ar ne. 
Tokius galite dar sustiprinti vil
čiai ir pasiaukojimui

to atimtą plutelę.

ktai labai rimtai, pradėjo savo 
žodžius atitaisinėti.

— Kokie jūs esate naivūs 
vakariečiai! Tikite tam, kas 
jums sakoma. B tikrųjų, aš gau
nu pakankamai duonos, kad bu
tų galima išlyginti trūkumus.

Valodia pakviesdavo ir duonos lino ir komunizmo tiraniją.
— brangusis. — abudu dalinti, lyg norėdamas atiygin-

. jjihĮju darbą miške. Duo
davo gurulį duonos viršaus. To
kia “dovana” buvo gundanti,

užprotestavo. — norėsi gyventi 
garbingai, tai nusibaigsi iš ba
do; čia taip yra. “Kas gyve
na su vilkais, turi vilku ir pervargus miške, sušalus ir iš- 
staugti” — pas mus sakoma. badėjus. Nenorėjau malonės

— O man geriau mirti krikš- priimti dovanai. Apie dvi va-

— Tai gražus ir šventas sie
kimas, — pastebėjau, — bet 
kokiu būdu manote jį realizuo
ti.

— Tuo tarpu konkretaus bū
do nėra, bet tai nereiškia, kad 
plaktamėmės ore. Pradžiai tu-

dymam. Uždarytas nedidelėje 
kameroje su 4-5 žmonėmis, tuo
jau buvau apsėstas utelių. Jos 
nedavė ramybės nei dieną nei 
naktį. Vos tik prašvitus, tuo
jau griebdavomės darbo: nai
kinti parazitus. Bet Čia dar kar
tą įsitikinau, kad visi tie para
zitai — ir utelės ir blakės — 
yra nekalti padarėliai, palygi
nus su sovietine slapta polici
ja, ištroškusią žmogiško krau
jo. Tai parodė nauji tardymai * 
mano* draugų ir manęs paties.

Enkavedistas karininkas, pas 
kurį buvau nuvestas, po įpras
tinės apklausos, kas esu ir dėl 
ko baustas, paklausė:

— Pažįstate kalinį Wujeką 
Kochanskį?

— Taip.

Aš pastebėjau, kad nereikė
tų nei kraujinio nei kitokio pa
rašo nei sąrašo, nes galį patek
ti į NKVD (slaptos policijos) 
rankas. Goriačiovas, Surajevas rie buvo skiriami naujiem tar- 
ir Wujekas su tuo nesutiko: 
reikalingi esą šiokie ar tokie 
parašai ir sąrašai.

Kitą dieną, kai su Wujeku 
dirbome prie geležinkelio, aš 
išreiškiau nepasitikėjimą Goria- 
čevu:

—Saugokimės pavojaus pa
tekti į jo pinkles!

— Ne! Goriačevas yra nuo
širdus! — Wujekas buvo tvir
tai įsitikinęs.

Stengiausi įspėti kitus, kurie
Supranta. Čia galėčiau bū- galėjo būti kalbinami prisidė

ti prie sąmokslo. Goriačevui pa
reiškiau, kad su tuo reikalu 
noriu turėti nieko bendro, 
piktai pastebėjo:

— Jei mumis nepasitiki, 
laikykis nuošaliai ir tylėk, 
nai, jog tai pavojinga.

— žinau ir tylėsiu, — atsa- — Kokius su juo turėjote 
kiau, — bet vieną dieną pasiro- ryšius sektoriuje 13?
dys, ar mano įtarimas turėjo — O kokie gali būti ryšiai 
pagrindo. kalinio su kaliniu? Kalbėjomės

Vladimiras Goriačiovas netru- keletą kartų. Dirbome kurį lai-

ti naudingas, bet tikėjimo da
lykų su politika aš nejaukiu. 
Daugiausia ką galėčiau padėti: 
tai stiprinti tikėjimą jūsų gru
pėje.

— Taip, taip, — pritarė Go
riačiovas. — Tik, žinoma, nė 
ra reikalo, kad vieni kitus pa-

ne-
Jis

tai
2i-

kurie susidaro duoną bevaikant čioniu, negu gyventi vilku. Ir landas laisvu noru padėdavau rime šiokį tokį sumanymą, ku 
mums apsvarstyti. Goriačiovas.ar kitaip. Būkite visai rainus, jums sakau: reikia atnaujinti duoną raikyti ir sverti. rį reikėtų

peles. Pakaks žinoti, kad pri
klauso didelei slaptai organiza
cijai su centru, kuris visus siū
lus turi savo rankoje. Tačiau 
reikėtų, kad kiekvienas pasira
šydamas pasižadėtų to centro 
klausyti.

— Aš siūlyčiau, kad būtų pa
sirašoma savo krauju, — paste
bėjo kapitonas Wujekas.

— Visai teisingai, — pritarė

kus buvo iškeltas į sektorių 19. 
Duonos raikytojo pareigas per
ėmė Aleksandras Surajevas, pa
sitaikinęs padėjėju lenką Wu- 
jeką. Su jais dar liko vienas 
latvis, kuris taip pat netikėjo, 
jog Goriačiovas galįs būti pro-

ką viename būryje.
— Dalyvavote ir antisovieti- 

nėje Kochanskio veikloje?
— Kokia ten gali būti sto

vykloje politinė veikla, kada 
kasdien jėgas išsemia sunkus 
darbas? Prasitardavom tiktai 

vokatorius. Mane iškėlę į sek- prieš sovietinę valdžią, kuri 
torių 21 ir uždarė tardymo ižo- taip nežmoniškai spaudžia ...

(bus daugiau)liatoriuje.



LIETUVIAI PIRMIEJI PARODE SAVO KCR11Ą 
šiame mietfo esanti viena to

lėją (S-C-S-Cj^gegužės mėnesį 
pradėjo ruošti tarptautines pa
rodėles. Kiekviena studentų at
stovaujama valstybė savo eks
ponatus išstato atskirai paskir
toje dienoje. Kolegijos tarptau
tiniu santykių komitetas nutarė 
parodėles pradėti nuo lietuvių, 
nes jie šioje mokykloje geriau
siai žinomi, nors tik keletas jų 
čia lanko. Lietuvių vardą kole
gijoje -išgarsino kūno kultūros 
studentė ir šokėja Jonė Ras
taitė. Jai nekartą teko dalyvauti 
kolegijoje ruošiamose progra
mose. Gegužės mėnesio pra
džioje ji su dideliu pasisekimu 
atliko du savo sukurtus šokius 
kolegijos vandens pasirodymuo
se. Tarptautinių santykių komi
tetas kreipėsi į Jonę Rastaitę, 
kad suruoštų lietuvišką tauto
dailės parodėlę. Ji sutiko ir ge
gužės 18 S.C.S.C. administraci
jos rūmuose išstatė lietuvišką 
liaudies kūrybą. Eksponatų tar
pe matėsi tautiniai audiniai bei

NEW HAVEN, CONN.

juostos, gintaro papuošalai, me
džio drožiniai, lietuviška spau
da ir knygos. Visa tai Jonė su
rinko iš savo gerų pažįstamų 
ir kaimynų.

Parodą sustatyti Jonei padė
jo jos brolis Skirmuntas. Jis 
taip pat atsakinėjo 
lankytojų klausimus 
tuvos dailę, istoriją 
Skirmantas Rastas 
taip pat žinomas. Nors dar 
tik pirmokas, bet jau priklau
so lauko teniso pirmajai ko
mandai ir joje yra laikomas ge
riausiu žaidėju. Skirmantas, be

į gausius 
apie Lie- 
ir kalbą, 
kolegijoje

te, yra. geras stalo teniso žai
dėjas, laimėjęs N. Anglijos čem
pionatą ir pirmavęs įvairiuose 
atidaruose turnyruose. .

Parodėlė turėjo didelio pa
sisekimo. Ji buvo gausiai lan- 
kyta studentų ir mokytojų, ku- 
rių tarpe buvo ir S.C.S.C. pre
zidentas dr. Hilton C. Buley. 
Parodėlę nuotraukom ir straips
niu paminėjo laikraštis “New 
Haven Register” ir kolegijos stu 
dentų leidinys.

Šiuo metu panašiom parodom X] 
ruošiasi japonai, olandai ir vo
kiečiai.

Povilas Jasiukonis

Kokios knygos leidžiamos Lietuvoje
jų dalis skiriama propagandi
niam komunistiniam raštui. Dai
lioji literatūra, prižiūrima ir

Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla Lietuvoje išleido 
knygų katalogą, iš kurio maty
ti, ką yra numačiusi išleisti 
šiais metais. Apskritai knygų 
išleidžiama nemažai. Didžiausia

Pas Lietuvos aktorių Ip. Tvirbu tą
Ipolitas Tvirbutas, buvęs 

Kauno Valstybės Teatro akto
rius, o nuo 1930 Šiaulių — 
Klaipėdos Valstybės Dramos 
Teatro aktorius, režisierius ir 
kurį laiką meno vadovas, šiuo 
metu gyvena Hartford, Conn. 
Būdamas kiek pakirstos sveika
tos, dar neperseniausiai atvy
kęs iš Vokietijos, vistik buvo 
įsijungęs į lietuvišką teatrinį 
veikimą Hartforde, Bostone ir 
Chicagoje, kur paruošė kelis 
pastatymus.

seniai nerodo vešlumo. Ypač 
tai mątyti, pavarčius katalogą. 
Vyrauja senųjų autorių kūri
niai. Naujų knygų vos keletas.

Šiemet išleidžiama Prano Vai
čaičio eilėraščiai, Mačio - Kėkš
to raštų vienas tomas, Lazdynų 
Pelėdos Stebuklingoji Tošelė, 
Krėvės raštų I, E, III, IV 'Ir V 
tomas 
stogę, 
runą), 
tomai, 
tomai,
VIII ir IX tomai, A. Gudaičio- 
Guzevįčiaus raštų V-VI tomai, 
J. Baltušio raštų V tomas ir 
romano Parduotos vasaros n 
tomas, M. Sluckio — Rudens 
akvarelė, K. Borutos Baltara- 
gio malūno antroji laida, Butkų 
Juzės rinktinė.

Į'rašytojų eiles Įsijungia ir

(apima jo šiaudinę pa- 
realistines dramas ir Ša- 
Vienuolio raštų penki 
L. Giros raštų IV ir V 
Mykolaičio Putino raštų

PfHĖ LIETUVIŠKOS tautodailės stalų pietinio Connecticut valstybinėje kolegijoje New Havene. Ii k. j 
d. — Skirmantas Rastas, kolegijos prezidentas dr. Hilton C. Buley ir Jonė Rastaitė. Nuotr. P. Jasiukonio.

SUSIMAIŠĘ VIENO KIEMO GYVENTOJAI

Pastaruoju metu, nesveika
tos dažnai pririštas prie gyve
namos pastogės, Ipolitas Tvir
butas kūrybinės inspiracijos 
ieško tapyboje (geriau pasakius

Clevelando Vaidilos teatras 
pastatė Antano Rūko 3 veiks
mų komediją “Vieno kiemo gy
ventojus”. Atskiru leidiniu iš
leido LB Chicagos apygarda ir 
Clevelando LB I apylinkės Vai
dilos teatras, 35 psl., iliustruo
tą pastatymo vaizdais.

Reikia džiaugtis nauju dra
mos leidiniu. Jų taip' maža, o 
taip jų reikia mėgėjų teatram. 
Su godumu griebi ir skaitai ko
mediją.

A. Rūkas nuveda į kiemą, 
kur aplink stovi trys namai. 
Tuose namuose gyvena visokie 
tipeliai, atliekami žmonės, ku
rie susitinka bendrame kieme. 
Nors veikale nėra pasakyta, bet

charakteriai dar turėjo savo 
ryškius bruožus, tai antrame 
ir trečiame jie susilieja į vie
ną. Autorius nebesugebėjo su
rasti charakteringų spalvų, — 
jo veikėjai mergišiai, tinginiai. 
Taip pasidaro tik moterų ir 
bernų plepalynė, tampymosi be 
prasmės. Veiksmas jau galėtų 
baigtis su antru veiksmu, bet

Dėl lėšų štoko?, tegalįs nau
doti tik pigų popierį ir spal
votus pieštukus bei kreidine 
spalvinimo medžiagą, Ip. Tvir
butas yra sukūręs nemažai dė
mesį atkreipiančių paveikslų. 
Sugebėdamas nemenkai piešti, 
jis subtiliai jaučia ir spalvas. 
Paveikslų tematika, kad ir pa
grįsta realistiniais motyvais, 
linksta į simbolizavimą, vizijas 
bei į fantazavimą (Mėlyno sli
bino serenada, Ramybė, žmo
gaus kelionė, Pasaka ir kt.)

Ipolitas Tvirbutas savo pie
šiniuose pasilieka savitas ir ra
finuotas, koks dar yra buvęs 
ir sceninėje kūryboje. Gaila,

jos poezijos knygos E. Mieže
laičio, J. Martinkevičiaus, V. 
Keimerio, Alg. Baltakio, P. Šir
vio, V. Bložės. Išleidžiama ir 
knygų vaikams. Jų tarpe kar
tojama nemaža senų autorių.

IMPOLITAS TVIRBUTAS
Daugiausia numatyta išleisti 

vertimų. Pirmoje vietoje, žino
ma, užima vertimai iš “vyres
nio brolio”—rusų kalbos. Į ru- 

,,, su kalbą išverstai Marcinke
vičiaus Benjaminas Kordušas, 
E. Mieželaičio Žmogus, Just. 
Marcinkevičiaus poema Kraujas 

i ir pelenai, J. Paukštelio Jau
nystė, J. Stimberio Kito gy- 

• venimo neturiu, P. Cvirkos Pa
saka apie eželį ir jo jauną pa- 

> čia ir tt.

jog neturi galimumo vartoti 
laiko bėgiui atsparesnes pieši
mo bei spalvinimo medžiagas, 
lygiai kaip ir patvaresnį popie- 
rį. Tačiau tenka spėti, kad ir 
šie atrinkti darbai būtų įdo
mūs išstatyti specialioje paro
doje.

šalia piešimo Ip. Tvirbutas 
lygiagrečiai rašo net keturias 
apysakas, turinį joms semda
mas iš gyvenimiškų pergyveni
mų. —Keleivis

Kultūrine kronika
- Antano Baranausko “Anykš

čių šilelio” nauja laida greit 
bus atspausta. Knygą gausiom 
iliustracijom išpuošė dailinin- . 
kas Pranas Lapė; iliustracijos 
dviejų spalvų. Pabaigos žodį pa
rašė dr. Vincas Maciūnas, ap
žvelgdamas Baranausko kūrybą, 
plačiau panagrinėdamas spaus
dinamą veikalą, žodyną suda
rė prof. J. Brazaitis. Knyga bus 
įrišta į kietus viršelius. Leidžia 
Romuvos leidykla, kurią suor
ganizavo Jonas Galminas.

Šv. Antano gimnazija Ken- 
nebunkporte, Me., išleidžia ant
rąją abiturientų laidą. Ta proga 
Brooklyno pranciškonų spaus
tuvėje atspausdintas, “Antonia- 
num 1961” — klasės baigimo 
albumas. Sudėta labai daug 
iliustracijų, kurios pavaizduoja 
visos gimnazijos veiklą.

Jono Aisčio “Poezijos” kny
ga pasirodys šį rudenį. Knygon 
bus sudėti visi jo eilėraščiai. 
Leidžia Romuvos leidykla.

Tarptautinį literatūros vaka
rą New Yorke rengia P*EN klu- 

ritias. Vakaras įvyks birželio 9 
d., 8 v. v Kosciuszko Foun
dation, 15 East 65 St., N.Y.C. 
Programą praves Alg. Lands
bergis. Programoje dar dalyvau 
ja Antanas Škėma. Savo kūri
nius skaitys vengrų, rusų, če
kų, lenkų, ukrainiečių, bulga
rų, estų rašytojai.

Dail. Telesforas Valius iš To
ronto buvo atvykęs į New Yor- 
ką, kur apžiūrėjo miesto gale
rijas bei minėjus, aplankė sa
vo bičiulius dailininkus. Jis nu
sipirko akvarelę iš dail. V. K. 
Jonyno ir kitą dail. J. Rimšos 
akvarelę, kurių keletą yra ga
vusi J. Grigienė, Balfo sekre
torė.

Terros leidykla šį pavasarį 
vėl pasirodė su naujais leidi
niais: išleido plačią anglų kal
bos gramatikų ir Antano Tu-

seklus ir kantrus. Mokytojos ]io novelių rinkinį “Tūzų klu- 
meilę laimi antrasis, pirmajam bas”.

Dail. Kazimiero Žoromskio

autorius lyg išsigąsta savo 
sprendimo, veiksmą dar pratę
sia ir atveda policijos vachmis
trą Prigultį, kuris sutvarko ir 
išsprendžia visas painiavas. Jo 
grįžimas yra visai nepagrįstas.

Nenuostabu, kad pastatymas 
susilaukė kritikos. Tos kritikos 
didesnė dalis atitenka pačiam 
veikalui. K.

NAUJI FILMAI
Paramount filme “The plea- 

sure of his company” muziki
nės komedijos veteranas akto- žuvus motociklo nelaimėj.
rius Fred Astaire turi progos Mokytoją vaidina sparčiai ky- kūrinių paroda, surengta Bos- 
parodyti visus savo puikius vai- ’—------J- -—---- -- - .lanti Hollywoodo žvaigždė Shir- tone gegužės 21-27, praėjo su 

iš visų efektų jausti, kad veiks- dybinius sugebėjimus, čia jis iey Mac Laine, anksčiau buvu- pasisekimu. Dail. K. žoromskis 
mas vyksta Amerikoje. vaidina vėjagaudį tėvą, kuris si Broadway artiste. Jos na-

Veikėjų vardai charaktėrin- palieka žmoną ir dukrelę, pen- 
gi: Prigultienė, Miglopūta, Ku- kiolika metų jų neapląnko, pa

rašydamas tik tris per tą laiką 
trumpus laiškus. .Telegrama iš
kviestas, jis pagaliau teikiasi 
atvykti į dukters vestuves. At-

gyvena New Yorke, kur turi 
tūrali vaidyba ir labai šiltas savo studiją, bet jo paveiks- 
asmuo sužavi kiekvieną. Jos Jus jau g metus pardavinėja 
audringojo mylimojo rolę at- Chicagos Meno Institutas, 
lieka lietuviškos kilmės akto-

dažius. Puikiai skaitosi pirmas 
veiksmas. Frazė sultinga, ko
miška, patraukli. Tačiau kiti du 
veiksmai — silpni. Autorius 
nebeišnaudoja pirmo veiksmo vykęs užima dukters patėvio ge

riausią kambarį (jo žmona už 
kito ištekėjusi, jis irgi per tą 
penkiolika metų suspėjo dvi 
žmonas vesti ir išsiskirti), pa
vagia geriausią dukters portre
tą, beveik suardo dukters ves
tuves, ko r.epavilioja vėl buvu
sios žmonos ir, kitiems žygiams 
nepavykus, prikalba ir išsiveža 
gerą tarną. Fred Astaire čia 
šoka ir dainuoja, vaizduoja ne
rūpestingą egoistą ir žavingą ro
mantiką. visų mėgiamas ir my
limas, bet priverda tiek košės, 
kad reikėtų jo kaip kruvino ne
kęsti. Tokį spalvingą tipą gali 
sukurti vien tik Fred Astaire. 
Debbie Reynolds žavinga ne
rūpestingos mergaitės rolėj, bet 
silpnoka dramatinėse scenose. 
Lilli Palmer — motina ir Tab 
Hunter — sužadėtinis, didelės 
farmos savininkas savo vaid
menis atlieka gerai. Filmas pra
moginio pobūdžio, nenuobodus, 
bet išeini ir užmiršti.

Įdomesnis, dramatiškesnis ir 
sunkesnis yra filmas “Dvi mei
lės”, suktas pagal pirmąjį ra
šytojos Sylvia Ashton - Warner 
romaną “Spinster”. Tai iškar
pa mokytojos gyvenimo. Rim
tos, idealistės, geraširdės mo
kytojos. kuri vartoja kiek keis
tokus mokymo metodus, bet 
dirba kitų gerovei iš visos šir
dies. Ją pamilsta du vyrai, ko
legos mokytojai. Vienas yra 
menininko prigimties, audrin
gas, kontroversinis tipas, gru
bus ir švelnus, pamilstąs gi
liai, bet pasielgiąs kaip nesu
valdomas vaikas. Tai vaikas su
augusio vyro drabužiuose, kaip 
mokytoja jį pavadina. Kitas jos 
draugas — kontrastas pirma-

užmestų situacijų, nukrypsta iš 
savo linijos į banalų pasistum
dymą, pasiplepėjimą. Intriga la
vai silpna, neišvystyta.

Kai pirmame veiksme visi

rius Laurence Harvey, kurio Da.l. W.H»m 4. Wrtkw, c.a 
lietuviškumas paminėtas ir fil- ? aUgęS’ T-”3 G”e"’ 
mo programoj. Tai irgi rimtas w,ch- Conn > lr.P ač,al ,relskia-

JUODUKU bulvių ūkto, dail. W. J. WKkam paveikslas.

Atsiusta paminėti
RŪDA IR RAUDA, poezija 

iš Lietuvos ir Sibiro, Tėvynės 
kūrinių serijos pirmasis leidi
nys, išleido “Už žmogaus lais- 

- vę” leidykla 1961, 40 psl., su 
leidėjų žodžiu ir apžvalgėle, 
mažo kišeninio formato.

GIMTOJI KALBA, bendrinės 
kalbos laikraštis, nr. 1, leidžia 
Kultūros Fondas. Redaktorius 
L. Dambriūnas. redakcinė ko
misija — dr. P. Jonikas, dr. 
A. Salys, dr. Pr. Skardžius. Me
tams prenumerata 1 dol. Jos 
adresas: KG, 1347 So. 48 St., 
Cicero 50, Dl.

THE BALTIC REVIEW, nr. 
22., vyr. redaktorius dr. A. Tri
makas. Numeryje iš lietuvių ra
šo V. Sidzikauskas -r- Sovieti
nis kolonializmas Baltijos vals
tybėse, V. Vaitiekūnas — žmo
gaus teisės Imis atstatytos pa- j 
vergtoje Europoje, Jonas Vil
kaitis recenzuoja diplomatijos 
istoriją.

TECHNIKOS ŽODIS, nr. 2, 
skirtas paminėti žurnalo de
šimtmečiui. Leidžia Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjunga. Numerį suredaga
vo prof. S. Dirmantas, K Kau
nas, G. J. Lazauskas ir V. Pa- 
vilčius.

Aleks. Radžius — PAUKŠ
ČIŲ TAKAS, eilėraščiai, 47 p., 
viršelį piešė P. Jurkus, išleido 
Lietuvių Dienos.

aktorius, anais' metais už filmą > meni"ėie ,Prt‘
klauso Long Island dailininkų 
lygai, dalyvauja jos metinėse 
parodose, rte kartą yra laimė
jęs premijų.

— Vytauto Alanto romanas 
“Tarp dviejų gyvenimų” jau 
yra išveistas į anglų kalbą ir 
dabar verčiamas į vokiečių.

— Dail. Viktoras Andriušis, 
gyvenąs Bostone, susirgo ir pa
guldytas į Carney ligoninę.

“Room on the top” nominuo
tas Oskarui gauti. Antro myli
mojo vaidmenį išpildo vienas 
iš geresnių britų aktorių — 
Jack Haekins. Filme yra gra
žių scenų ir įdomių žmogaus 
sielos užkampių praskleidimo, 
bet yra ir daug moralinio gru
bumo, kuris gali būti nenau
dingas jaunesniam žiūrovui.

Alė Rūta

LIULI PALMER, Charles Ruggle ir Gary Marrill filme "The Pleasure of 
His Company'’.
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Apie Balfo veiklą per Vatikano radiją
Pasikalbėjimas su Balfo pirm. kan. J. Končiumi

Malonūs klausytojai, mes tu
rime progos Vatikano radijo 
studijoje sutikti atvykusi Ro
mon Balfo pirmininką kan. 
J. Končių, kuris sutiko pain
formuoti klausytojus Lietuvoje 
aktualiais šalpos klausimais.

Gerbiamasis pirmininke, ko
kie reikalai Jus vėl atvedė i 
Europą?

Ši kartą atvykau i Europą 
tarptautiniais labdaros organi
zacijų Care, NCWC ir kitais 
reikalais. Ta proga man bus 
malonu susitikti ir su lietuviais, 
išsklaidytais Europoje, pasitar
ti jų šalpos reikalais ir kiek 
galima jiems padėti.

Ar lietuviai turi savo atski
rą šalpos organizaciją?

Taip, lietuviai Amerikoje tu
ri savo tautinę šalpos organi
zaciją, vadinamą “Bendras A- 
merikos Lietuvių šalpos Fon
das" arba sutrumpintai Balfas. 
Jis yra įsikūręs antrojo pasau
linio karo metu tam. kad teik
tų visokeriopą pagalbą Lietu
vai ir nuo karo nukentėjusiem 
lietuviam, kur jie bebūtų. Ši 
organizacija atstovauja visus 
lietuvius. Į jos vadovybę įeina 
įvairių politinių ir religinių įsi
tikinimų žmonės. Teikdami savo 
pagalbą, mes taipgi nežiūrime 
į gavėjo neiginius ar politinius 
įsitikinimus. Balfas yra grynai 
humanitarinė ir karitatyvinė or
ganizacija. Centro Valdyba su
daro 8 nariai, kuriuos renka 
direktoriai išrinkti visų delega
tų seime. Balfo seimai šaukia
mi kas 2 metai.

Ar seniai tenka Tamstai pir
mininkauti bendram Amerikos 
lietuvių fondui?

Jau 17 metų tenka man va
dovauti Balfo organizacijai. 
Kiekviename seime vis iš naujo 
esu perrenkamas pirmininku. 
Stengiuosi visomis jėgomis tar
nauti lietuvių tautai.

Kas dabar sudaro Balfo val
dyba?

Dabartinėje valdyboje man 
padeda keturi vicepirmininkai; 
Rudienė. Trečiokas. Audėnas ir 
Briedis. Sekretore turime Gu- 
gienę. išdininku Abraiti. Finan
sų bei protokolų sekretoriumi 
yra Barčiauskas. Reikalų ve
dėju kun. L. Jankus.

Kokius darbus yra jūsų or
ganizacija jau nuveikusi?

Balfas per 17 savo gyvavi
mo metų yra daug gero pada
ręs. Juk tūkstančiai lietuvių ne
teko savo tėvynės ir liko karo 
išblokšti į, viso pasaulio kraš
tus. Visi patyrė daug vargo ir 
trūkumų. Visiems reikėjo kiek 
galima padėti, sušelpti. Tam 
tikslui Balfo organizacija visur 
telkė aukas pinigais, -rūbais, 
avalyne, maistu, vaistais ir ki
tomis gėrybėmis. Aukojo ne 
vien lietuviai, bet dideles su-

STOUGHTONO ŽINIOS

Apvogė lietuvio krautuve
Gegužės 14 naktį nežinomi 

piktadariai apiplėšė Jimmy — 
Adomaičio krautuvę. Pradžioje 
per langą įlindo į jo butą Bas- 
sik Rd., matyt, ieškojo raktų. 
Vėliau nuvyko į krautuvę Plea- 
sant ir Lincoln St. Įėjo per už
pakalines duris, jas sugadinda
mi. Išsinešė kasa, mėgino išsi
nešti ir nedegamąją spinta, bet 
ji buvo per sunki. Pasiimta apie 
20 dol. pinigų, čekių ir kitokių 
smulkmenų. Adomaičio krautu
vė yra viena iš geriausių apy
linkėje.

Mrs. Carolyn Foster - Sak- 
lauskaitė buvo pagerbta vietos 
laikraščio. Buvo įdėta jos fo
tografija. Ji yra March of Dime 
pirmininkė ir už pasidarbavi- 
ina gavo pagyrimo lapą. Seniau 
padėdavo mokyti šeštadieninė
je mokykloje, rengdavo vasa
ros iškylas su minėta mokykla.

Juozas Lavas gegužės 20 au
tomobilio nelaimėje lengvai su
sižeidė.

mas ir daug gėrybių gavome iš 
Amerikos valdžios, iš Amerikos 
vyskupų bei Amerikos tikinčių
jų katalikų. Per visą laiką esa
me sutelkę virš 7 milijonų do
lerių lietuvių šalpai. Tai nema
ža suma, kuri padėjo pagelbė
ti varge esantiems lietuviams 
ir pasirūpinti jų emigracija į 
laisvai pasirinktus kraštus. Bal
fo pastangomis apie 60.000 lie
tuvių tremtinių galėjo susirasti 
sau naujas gyvenimo sąlygas.

MAS CENTRO valdybos atstove Nijole Krištolaitytč sega ženklelį Zitai 
Vingelytei, kairėje V. Ribokaitė. Nuotr. K. L. Musteikio.

ŠV. ANTANO parapijos klebonas kun. P. žarkauskas sveikina. Prie stalo 
iš k. į d. A. Bičiūnas. V. Ribokaitė, N. Krištolaitytė ir kun. J. Tautkus.

Nuotr. K. L. Musteikio.

RĖMĖJŲ SEIMAS
PUTNAM, CONN.

Nekalto Prasidėjimo seserų 
kongregacijos rėmėjų seimas 
įvyko vienuolyno sodyboje ge
gužės 28. Pamaldas laikė kun. 
K. Trimakas, S. J., pamokslą 
pasakė prel. Pr. Juras. Po pie
tų buvo posėdžiai salėje.

Pradžioje pagerbtas septynių 
dešimtų metų sulaukęs rėmėjų 
pirm. prel. Pr. Juras. Kon
gregacijos vardu jam įteiktas 
adresas ir gėlės.

Seimą pradėdama Motina M. 
Augusta pasidžiaugė dalyvių 
gausumu. Sveikino atvykusios 
iš Chicagos dr. Stasė Tumosie- 
nė ir Elzbieta Lankauskienė. 
kun. V. Paulauskas, kun. K. 
Trimakas. S. J. ir kun. J. Razu- 
tis. Dr. P. Kaladė skaitė paskai
tą nurodydamas, kaip galėtume 
diibti. kad pašalintumėm mu
sų laikų gresiančius pavojus. 
Skyrių atstovai ir atskiri as
menys.-Atvežę seimui aukų, pa 
darė pranešimus. Iš Worceste- 
rio M. VVatkins pranešė, kad 
Moterų S-gos narės remia sta
tybos vajų. K. Keblinskienė iš 
Brocktono prąnešė. kad mote
rys vėl Įrengė kavinę lietuvių 
susiartinimo šventės metu. Iš 
Bridgeporto Kairienė sveikino 
ir įteikė aukų. Taip pat buvo 
pranešimas ir aukos iš Latvren- 
ce lietuvių parapijos ir daug 
aukų iš atskirų asmenų. Kai 
kurie aukotojai aukoja po 1.000 
dol. ir daugiau. Rezoliucijas 
skaitė kun. V. Martinkus. Sei-

M.Kas mo proga išleistas informacijos

Į kuriuos kraštus daugiausia 
atvyko lietuvių?

Po šio karo daugiausia pabė
gėlių atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes — viso virš 
33,000 asmenų. Kanadoje apsi
gyveno apie 18,000 lietuvių, 
Australijoje — virš 4,000, An
glijoje apie 3,000 ir i Pietų A- 
meriką išvyko apie 2,000 lietu
vių. Europoje, daugumoje Vo-

(Nukelta į 6 psl.)

leidinys “Bendradarbis”, kuri 
parengė rėmėjų centro valdy
ba. Perrinkta centro valdyba 
su prel. Pr. Juru. (k-)

AMSTERDAMO. N.Y., Sv. Kazimiero parapijos vaikai po pirmos komunijos su kleb. kun. J. RaStučiu ir kun. K. Balčiu ir Sesuo M.
Klodija.

OMAHOS moksleiviai ateitininkai, davę įžodį: iš k. į d. A. Mykolaitis, A. Pocevičius, V. Preikšaitis. L. 
Kvedaraitė, Z. Vingelyte, V. Mockute, D. Katiliūte, O. Damaitė ir Burzdžiutč. Nuotr. K. L. Musteikio.

PASIŽADĖJO DARBUOTIS KRISTUI IR TĖVYNEI
Lauktoji diena atėjo. Sekmi

nės, gegužės 21. Omahos Mai
ronio būrelio moksleivių ateiti
ninkų šventė — sava šventė. 
Tai buvo gražaus ryžto diena. 
Devyni po egzaminų davė gar
bės pasižadėjimą darbuotis Kris 
tui ir Tėvynei. Ši diena ir po 
daugelio metų bus mielas pri
siminimas.

Pirma kartą ateitininkų vė
liava buvo įnešta šv. Antano 
bažnyčion. Šia proga kun. J. 
Tautkus aukojo mišias ir sakė 
pamokslą. Visa grupė jaunuolių 
su tėveliais, svečiais ir sen
draugiais ateitininkais jungėsi 
bendron maldon ir dangiškon 
puoton. Lietuvių bendruomenės 
choras, vadovaujamas muz. Br. 
Jonušo, praturtino susikaupimą 
specialiomis giesmėmis.

WATERBURY, CONN.
Veiklusis liet, bendruomenės 

skyrius rengia metinę ir pir
mąją šiame vasaros sezone ge
gužinę. kuri įvyks birželio" 11 
P. Vileišio sodyboje. Allerton 
Rd.. Midlebury, Conn.

Bendruomenės gegužinės vi
sada būna linksmos ir įdomios. 
To pat tikimasi ir šiais metais. 
Atsilankiusioms ponioms burtų 
keliu bus paskirstyti 5 tortai. 
Be to, bus galima laimę išban
dyti. o vaikai tikrai turės links
mą sekmadienio popietę, nes 
jų malonumui bus pabalonti 
arkliukai, kuriais galės namoka- 
mai pasijodinėti.

Po seniausiu sodybos ąžuolu 
veiks gaivinančių gėrimų bufe
tas suaugusiems. Neatsiliks ir 
šeimininkės. Jos išalkusius mai
tins lietuviškais užkandžiais, 
gamintais po atviru dangumi. 
Bendruomenės valdyba, kurios 
pirmininku yra dr. P. Vileišis, 
maloniai kviečia vietos ir apy
linkių lietuvius atsilankyti. Pra
džia 1 vai. popiet. G.K.

OMAHA, NEBRASKA

Parapijos salėje po pietų bu
vo iškilmingas posėdis, jaunuo
lių įžodis ir sveikinimai. Daly
vavo iš MAS centro. Chicagos. 
Alvydas Bičiūnas ir Nojilė Kriš- 
tolaitytė. Svečių tarpe buvo 
mielas parapijos klebonas kun. 
Petras Žarkauskas. Pranas Gru
šas su tik ką grįžusia iš Lie
tuvos žmona ir dukrele, lietuvių 
bendr. valdybos atstovas. Toli
mesnė programos dalis praėjo 
prie gražiai papuoštų stalų, nu-

MAŽEIKOS ATŠVENTĖ SUKAKTĮ
PHILADELPHIA, PA.

Simonas ir Agota Mažeikos 
gegužės 14 atšventė vedybų 50 
metų sukaktį. Padėkos mišias 
šv. Kazimiero bažnyčioje auko
jo sūnus kun. Saliamonas, ku
ris kapelionauja Gailestingo
sios Marijos seserų vedamoje 
kolegijoje Gwynedd Valley. Pa. 
Mišiom asistavo klebonas kun. 
dr. C. Batutis ir vikaras kun. 
Eug. Vasiliauskas - Wassel. Pa
maldose dalyvavo buvęs klebo
nas prel. Ig. Valančiūnas. kun. 
J. Švagždys iš Brockton. Mass., 
Gailestingosios Marijos seserys 
iš Gvvynedd Valley. Pa.. Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys iš 
Brockton. Mass.. seserys kazi- 
mierietės iš Philadelphia. Pa., 
giminės, pažįstami ir draugai. 
Kun. dr. C. Batutis pamaldų me 
tu pasakė pamokslą ir perskai
tė Šv. Tėvo laiminamąjį svei
kinimą. kuri parūpino prel. L. 
Tulaba iš Romos.

Po pamaldų Sheratono vieš 
būtyje buvo vaišės. į kurias at 
vyko daugiau svečių ir kun. dr 
V. Martusevičius. šv. Jurgio pa 
rapijos klebonas Richmond. Pa 
Kunigai, giminės ir svečiai svei 

klotų skaniais patiekalais. Vai
šių metu buvo parengta meni
nė dalis, kurią atliko Kristina 
ir Petras Jony kai (solo ir due
tus). Anatolijus doleris (solo 
ištraukomis iš Tannhauserio ir 
Fausto), Dalia Katiliūtė (piano 
solo) ir Onutė Damaitė akom- 
ponavo.

Pažymėtina, kad būrelio glo
bėja Vida Ribokaitė su moksl. 
ateitininkais labai sėkmingai ir 
pavyzdingai visą šią šventę or
ganizavo, o J. Jonyka prave
dė. K.L.M.

kino jubiliatus ir linkėjo viso
keriopos palaimos. Gražią ir 
prasmingą sveikinimo kalba pa
sakė kun. J. Švagždys, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų kapelio
nas Brockton, Mass. Balčiai ir 
Garbužiai iš Philadelphijos. 
sveikindami naujų ateivių var
du, Agotą Mažeikienę pavadino 
“dypukų motina", nes, kada at
vyko į JAV be cento, jiem pa
rūpino butus, baldus ir darbus. 
Simonas Mažeika daug padėjo 
savo rankų darbu butus remon
tuodamas ir dažydamas namus.

Vaišes savo tėvam suruošė 
jų duktė Teresė, baigusi che
mijos mokslus ir dirbanti S.K. 
F. bendrovėje Philadelphijoje. 
sūnus kun. Saliamonas ir sū
nus Pranciškus, kuris yra ve
dęs ir augina du berniukus ir 
dvi mergytes. Dar viena jų duk
tė yra Nukryžiuotojo Jėzaus 
kongregacijos vienuolė M. A- 
nunciata, buvusi to vienuolyno 
viršininkė Brockton. Mass.. o 
dabar yra vedėja šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos mokyklos 
Amsterdam. N. Y. (Pa)

Į IŠ VISUR I
— Kan. Kazimieras Norvai

ša, buvęs Šėtos parap. klebo
nas, vėliau altarista, mirė ge
gužės 4. Iškilmingai palaidotas 
Šėtoje. Laidotuvėse dalyvav o 
25 kaimynai kunigai ir daugy
bė parapiečių.

— Kun. Stanislovo Butrimo 
ir kun. Juozapo Šimkevičiaus, 
buvusių Pagirio parapijos Lie
tuvoje klebonų, palaikai iš šven
toriaus, kur jie buvo palaido
ti. perkelti į kapines. Švento
riuje bus įrengta mokyklos 
sporto aikštelė. Taip pat nu
griauta šventoriaus kampe sto
vėjusi dvarininkų Daunoravi
čių koplyčia, kurioje buvo pa
laidota visa Daunoravičių gimi
nė. Ant jų žemės stovėjo Pa
girio miestelis ir bažnyčia. Jų 
palaikai perkelti taip pat į ka
pines. Paskutinė Daunoravičių 
palikuonė, Aneliavos dvaro sa
vininkė Janina Daunoravičiūtė, 
apie 55 metų, 1941 išvežta į 
Sibirą mirė.

— Anglijos lietuviai per Sek
mines rengė ekskursijas į Lie
tuvių sodybą, kur tą dieną bu
vo įvairių organizacijų pasita
rimai ir šventės.

— Juozas Žilinskas, buvęs 
mokytojas, mirė balandžio 5 
Canberroje, Australijoje. Buvo 
gimęs 1907 Jaunių kaime, Kal
varijos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Mokėsi Kybartuose 
ir Marijampolėje. Humanitari
nius mokslus studijavo Kaune 
ir studijas gilino Romos ir Pa
ryžiaus universitetuose. Moky
tojavo Marijampolės gimnazijo
je. paskutiniais nepriklausomy
bės ir vokiečių okupacijos me
tais buvo Kybartų gimnazijos 
direktorium, direktoriavo He- 
selno lietuvių stovyklos gimna
zijoje. Vokietijoje. į Australiją 
išvyko 1948.

— Darius Bakūnas, žurnalis
to Vlado ir Olgos Bakūnų sū
nus. Los Angeles sėkmingai 
baigė Amerikos karo aviacijos 
mokyklą ir gegužės 22 pakeltas 
į leitenanto laipsnį.

— Jonas Mulokas, buvęs 
“Tėviškės Aidų" administrato
rius. pasitraukė iš pareigų. Jis 
taip pat prižiūrėjo ir Melbour- 
no parapijos namą.

— Iš Lietuvos gegužės 21 
Torontan pas dukterį ir žentą 
atvyko O. Butkienė, 68 m. Si
bire išbuvo 5 metus, į Lietuva 
buvo grįžusi prieš 4 metus. Gy
veno Eržvilko apylinkėje.

— Miami, Fla., yra lietuvių 
choras, kuriam vadovauja Ani- 
ta Navickaitė - Kams. Choras 
veikia nuo 1950 ir rengiasi vyk
ti į antrąja dainų šventę.

— Vasario 16 gimnazijoje 
numatoma pradėti statyti nau
jos patalpos klasėms. Naujiems 
mokslo metams jau priimta 17 
mokinių.

— Prel. L. Tulaba, šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius Ro
moje. per Sekmines lankėsi Va
sario 16 gimnazijoje.

— Tremtiniu rankų darbu 
paroda rengiama Miunchene. 
Vokietijoje, rugsėjo mėnesį. Pa
rodos tikslas yra: priminti pa
sauliui. kad pabėgėlių proble
ma dar neišspręsta, padėti me
nininkams parduoti jų rank
darbius ir užsidirbti pinigo, vi
suomenei parodyti įvairių tau
tų meną. Bus išstatyti: siuvi
nėjimai. audiniai, tautiniai dra
bužiai. odos ir medžio dirbi
niai. keramika, mozaika, pieši
niai. raižiniai.

V/ORCESTER, MASS.
Aušros Vartų parapijos mo

terų socialinis klubas balandžio 
24 mėnesiniam susirinkime nu
tarė birželio 11 rengti pikniką 
Vytauto parke, o birželio 24 
— dešrelių vakariene. Klubui 
vadovauja M Metrisienė. Klu
bas jau veikia daugelį metu, 
dabar įstojo ir naujų narių — 
K. Digriūtė ir Daugininkienė.

G.K.



LOS ANGELES ATEITININKV ŠVENTE 
mai pritaikindamas socialiniam 
gyvenime ir surišdamas sQ«tm- 
tininkų principais bei idealais.

- J. Kojelis perskaitė paruoštą 
deklaraciją, kurioje konstatavo 
situacijos rimtumą, pavadinda
mas mūsų gyvenamą laikotarpį 

.gundymo perijodu ir pabrėžė, 
kad tik mūsų užsigrūdinimas ir 
kovingas pasipriešinimas nuves 
į pergalę ir laimėjimus.

Posėdis baigtas ateitininkų 
himnu, pianinu palydint A. 
Ąžuolaičiui. Po to įvyko vaišės, 
kurių metu perskaitytas gautas 
Ateitininkų Federacijos sekre
toriaus kun. V. Dabušio svei
kinimas Los Angeles ateitinin- 
kiškai šeimai

Meninėje dalyje pasireiškė, 
pradedant jaunučiais ateitinin
kais, baigiant sendraugiais: D. 
Kojelytė padeklamavo, E. Mo
tiejūnaitė paskambino pianinu, 
D. Vebeliūnaitė paskaitė kitų 
autorių eilėraščių ir J. Tininis 
savo neseniai parašytą novelę 
“Meilės metamorfoza”. Links
mais pasakojimais meninę dalį

Gegužės 21 buvo suruošta 
ateitininkų šeimos šventė. Su
mos metu šv. Kazimiero baž
nyčioje ateitininkai dalyvavo 
su vėliava. Iškilmingas posėdis 
buvo parapijos salėje. įžangi
nę kalbą apie šventės prasmę 
pasakė sendraugių skyriau^ pir
mininkas L Medžiukas.

Pakviesti garbės prezidiu- 
man, nusipelnę ateitūvnkijai 
asmenys pasakė sveikinimo kal
bąs:. kun. A Steponaitis prisi
minė savo ilgų metų veiidą su 
katalikiškom jaunimo organiza
cijom Lietuvoje ir apgailesta
vo, kad šiuo metu per mažai 
matąs ateitininkų eilėse išeivi
jos jaunimo. Dr. P. V. Rauli- 
naįtis kvietė jaunimą, nusi- 

' stačius tvirtus ideologinius pa
grindus, pajusti savo tikrąją 
vertę ir parodyti veržlumą vi
sose gyvenimo srityse šioj an
trojoj mūsų tėvynėj. Teisin., 
V. Kazlauskas, Katalikų Fe
deracijos skyriaus pirmininkas, 
pasidžiaugė katalikiškų organi
zacijų rodoma veikla, pažymė
damas, kad iš jų visose srity
se stipriausiai reiškiasi katali- papildė visus prajuokindamas 
kai intelektualai, susibūrę į 
ateitininkų sendraugių skyrių 
ir turėdami judrius žmones sa
vo valdyboje. Pagrindinis šven
tės kalbėtojas inž. J. Raulinai-

_tis, pasiremdamas Maritainu ir 
kitais autoriais, nagrinėjo lais
vos valios problemą, atitinka-

LOS ANGELES ATEITININKŲ Šventės prezidiumas, iš k. į d. V. Kaz 
lauskas, kan A. Steponaitis, dr. P. V. Raulinaitis ir L Medžiukas. Nuotr.

V. Kazlauskas .
Sunkiausia šventės rengimo 

naštos dalį buvo pasiėmę atei
tininkai sendraugiai, kurių šių 
metų valdybą sudaro pirm. I. 
Medžiukas, iždin. 
nienė

A. Brazdžio-
A. Balsienė.

M.

ŽINIOS ŠIOKIOS IR TOKIOS
Egipte, kasinėdami valdovės 

Chatšepsut kapą, archeologai 
surado duonos. Ji ten buvo iš
gulėjusi 3500 metų.

Tonoje jūros, vandens yra 
apie 50 miligramų aukso. Jei
gu būtų galima iš visų jūrų ir 
vandenynų surinkti ten esantį 
auksą ir padalyti po lygiai že
mės gyventojams, tai kiekvie
nam tektų apiė"35 tonas aukso.

Saharoje rasta urano rūdos: 
Maroko - Alžiro pasienyje ir 
dykumos centre 
aukštikalnyje.

Parinko P. S.ir sekret.

ATEITININKŲ sendraugių valdyba Los Angelei Iš k. į d. A. Balsienė 
— sekr., I. Medžiukas — pirm, ir A. Brazdžionienė — ižd. Nuotr. L. 
Briedžio.

Atšventė 70 metų vedybinio gyvenimo
NASHUA, N. H.

Perkėlus į žemę visus van
dens garus, esančius Marso at- 1 
mosferoje, juos galima būtų su
talpinti į indą, kurio tūris yra 
truputį didesnis už vieną kubi- * 
nį metrą.

Saulė kasdien teikia žemei 
tiek energijos, kiek jos galima 
būtų gauti sudeginus visas mū
sų planetoje naftos, anglies ir 
dujų atsargas.

Kapitalistinėje santvarkoje vi 
si siekia pinigų, nes jie atne
ša valdžią, o komunistinėje vi
si siekia valdžios, nes ji atneša 
pinigus.

Loto sėkla, turinti tris tūks
tančius metų, kuri buvo atras
ta atliekant archeologinius ka
sinėjimus prie Tokyo, pasodin
ta prigijo, išdygo ir pražydo.

Agurkas visada yra 1-2 laips
niais šaltesnis už aplinkinį orą.

Musės sparnai per sekundę 
suplasnoja 330 kartų.

Arbūzas yra kilęs iš Pietų A- 
merikos. Kalacharos dykumos. 
Laukinis arbūzas būna maždaug 
obuolio didumo.

Strutis yra pats greičiausias 
bėgikas pasaulyje. Jis gali bėk- 
ti iki 120 kilometrų per valan
dą. Bet, deja, jis tokį greiti 
išlaiko labai neilgai — tik ke
lis kilometrus.

Brangiausias “dramblio kau
las” yra gaminamas iš begemo
to ilties.

Visi sako, kad sveikata bran
gesnė už viską, bet niekas to 
nepaiso.

In Our Lady ot the Sens Parish 
on Staten laland. Annadale — $18.950.

’YOU’LL SAVE $500
Prices wili be raised from J u ne tat.' 
ONLY 10 HOUSKS LEFT FOR SALE!

HICKORY HILL HOMES
Amboy Kd.. Annaoaie, S. t. Bay St. up 
to Hyian Bivd.. Hyian Blvd. turn rignt 
ai Barclay. Įeit at Amboy Rd. to uie 
Modai Homes. Telepnone FU 6-1699.

•
MIDDLESEX COUNTY — Near New 
BrunswicK. Beauufuily landseaped 7 
acre&, ll room tiouse. / beorovms, den, 
paneiled library, bašement, garage. 3 
stall horse sub>e. Large pool, i car ga
rage, zoned for living. fembassy resi- 
dence. orgbnization or cnurch group 
home. 30 miles from New York City; 
$50,000 casii. Terma arranged. C. Hanley 

AU 6-1737
4

In St. Teresa’s Parish 
in So. Ozone Park, LJ. N Y.

$15,500, 5 rooms, garage, bašement, 
new gas heat, stove, rėfrigerator; 
near all. schools; by appomtment 
only, $15,500. Virginia 3-4292 or 

ULster 9-0943

H. W. FEMALE

Ahagaro

SISTERS OF MERCY

BAZAAR
For the benefit of the Mt. Mercy 

Development Fimd

Lašt 3 Days 
June 8 - 9 - II 
7:30 to 11 P.M.

GRAND AWARD
$1,000 Bond — $500 Bond to Seller

SECOND AWARD
$500 Bond — $100 Bond to Seller

ATTENDANCE AWARD
$1,000 Bond awarded Sun. evening, 

June 11

Admission 10c
Bazaar held on grounds of

St. Catherine Academy

; Vincas ir Viktorija Tamu- 
lioniai gegužės 28 atšventė 70 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šv. Kazimiero .bažnyčio 
je buvo mišios, pamokslą pa 
sakė kleb. kun. J. Bucevičius.

Vincas Tamulionis turi 95 
metus, žmona 88, abu gimę Lie
tuvoje, i Nashua atvyko 1900. 
Turėjo 15 vaikų, iš kurių 5 
gyvena; turi 12 anūkų ir 1 pro- 
anūką.

Pagerbs kun. A. Vainauską
Birželio 11 rengiama pager

bimo vakarienė kun. Adolfui 
Vainauskui, kuris jau 10 metų 
kaip darbuojasi šioje parapijo
je, eidamas vikaro pareigas.

Par^Mįos turtas
Parapijoje klebonauja kun. 

Juozas Bucevičius. Jis atnau
jino bažnyčią ir parapijos sa
lę po bažnyčia. Parapija turi 
savas kapines, kur yra palaido
ti ir 
kun. 
vilas

du parapijos klebonai — 
Leonas Tyla ir kun. Po- 
Daniūnas.

l

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-662?

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridaa Avenue
BruoMyn % N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Draugijų veikla

Tiek pačios parapijos, tiek 
ir jos organizacijų veikimas 
yra silpnas, nes senesnieji pa
vargo, o jaunieji neprisideda. 
Gerai gyvuoja tik šv. Kazimie
ro vyrų ir moterų pašalpinė 
draugija. Turi savo namus ir 
klubą, kur parduodami gėrimai. 
Praeitais metais gavo gryno 
pelno 13.000 dol. Narių turi 

, apie 400, Nariai kas mėnesį mo
ka 1 dol., pašalpos gauna 10 
dol. kas savaitę ir 200 dol. po
mirtinės. Už gyvus ir mirusius 
draugijos narius kasmet Šv. Ka
zimiero dieną užprašomos mi
šios. Draugijai pirmininkauja 
Mikas Tartelis, j
yra Liudvikas Vaisnis, ižd. Adol 
fas čeplikas, nario mokesčių 
sekr. Albinas Tamulionis, sek
retorius lietuviškiem raštam 
Kazys Nadzeika, sekr. angliš
kiem raštam — Stephania Has- 
tings; biznio direktoriai — A. 
čeplikas, Ambozas Sviokla, Ste
phania Hastings, Antanas Ša
ka. Robertas Tartelis; kontro
lės komisija — Pilypas Has
tings, Stasys Norkūnas, Rober
tas Tartelis, Kazys Nadzeika,

2250 VVILLIAMSBRIDGE ROAD, 
BRONX, N. Y.

VINCAS IR VIKTORIJA TAMULIONIAI

•irmininkauja 
pagelbininku ' !

už savo automobilio apdraudę?
AR JŪS NEPERMOKATE

Virš 21,000,000 automobilių savininkų

ALBERT F. PETERŠ (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

•4-17 JAMAICA AVĖ,

Motiejus žiedelis ir Alfonsas 
Rutkauskas; tvarkdarys — Sta
nislovas šimutis. K. Hid—ikB

WOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

1N-53 — ntb Street Otone Park 17, N. T.

ro PLACfe.
YOURAD

CANCCL OR CHANGE
CaH LO 3-7291

REAL ESTATE

* S'

CHAMBERMAIDS
FOR RESORT W0RK

60 2nd Avenue, Bet. 3rd & 4th Sts. 
biurray s bmpioyment Agency 

OKl-blui; GK 7-9b i o

CHILDREN BOARDED

Catholics Welcome in Privately 
Owned Home in St. Albans, L. 1. 

CHILDREN CARE FCR 
DAILY - WEEKLY 

Loving care - Reasonable prices. 
Inspection invited — FI 1-3562.

Competent Mother
WILL CARE FOR YOUR CHILD
5 to 6 years of age in your home 

at reasonaole pnees 
Mrs.Carmeila Moschella 

1912 Avė. ‘'U”, Brooklyn, N. Y.

CATHOLICS WELC0MED
in privately owned home on Lenox 
Rd. in Brooklyn. Children boarded 
vveekiy only; b pečiai care, excellent 
food, reasonable prices. Licensed by 
Welfare Dept. — Tel.: UL 6-5260.

Catholics IVelcome. In privately 
owned home in Brooklyn, N. Y., 
Retired Trained Nurse wiil give 
best of motherly care to New-Bom 
and Very Young Infants. Large 
yard, reasonable weekly rates. — 
Phone anytime MA 4-2945.

SUMMER RESORTS

WATERFRONT BUNGALOVVS
O AK ISLAND CLUB — 28 minutės 
nuo NewYorko. 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 4-5

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

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CARE COD-OSTERVILLE, MAS&, kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pužų 
pavėsyje — gražioje Lietuviškoje vasarvietės viloje

“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD„ OSTERVILLE, CAPE COD, Mass.

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

Dr. Ed. JANSONAS. 89 Mt. Ida Rd.. Boston 22. Mas$.
Tel. AV 8-5999

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

Cape God. Mass.; TeL GA 8-8425___________

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEKJS BLVD. RIGHMGND HHJL» N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. ¥. TeL Virginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

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

Pine Hill 2521

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

-9293, ----------------------
*3^3 I

I SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
'Rz>ll Holrinrr 4^*

i

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms

SU.'I ‘N’ SODNO MOTEL
MONTAUK 2, L.I., N.Y.

The only Mote! o: the Sound, New this 
year. Motei & e.fficiencies. Sound proof, 
wall to wall carpeting, Heated; every 
room ha* water view. Fiivate beach. 
Attractive tates. Walking dvtance to 
Montauk Harbor & Fishing Boats. In 
Queenr — Call OLymDia 8-3063.

vestuvėms ir pokyliams teartai 
DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav.

38-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. T.

Telefonas: STagg 2-5938 -J
PINE GROVE HOUSE 

East Quoque. L. I. N. Y. 
Tel. Hampton Bays 2-0877

Prie Sbinnecock Bay Įlankos, seniai 
žinomas gerais valgiu patiekalais. Yra 
maudynes, laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos šeimos. Namukai (cottages) 
savarankiškam ūkininkavimui Prieina
mos kainos. Dvi mylios ligi katalikų 
bažnyčios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

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. Wrtte 
for Brochure “L”. JA 2-3458.

SUMMER CAMPS

MOTHER’S ATTENTION! — Send 
your child to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The home 
avvay from home. For applications 
send to director. Mrs. Minnie Mc- 
Nuity, 101 Hollywood Avė., Crest- 
wood, N.Y., TuckahoeT, MO 4-5782

ROOM ■ 80ARD

ROOM AND BOARD
Complete care for eMerly men. Ex- 
cellent food and recreation. Beautt- 
fnJ home on Long Island. Catholic* 
wefcome; reasonable prices. — For 
Information call OL 7-2830.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St Philadelpliia 23, Pb.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757 PL 4-1165

LATnOTTTVTŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus Betuvte 
— naujose patalpose —

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

TU: B*
Aptarnauja NKW BRTTAIN, WATKRBURY ir HARTFORD, Coon.
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Sesės ir broliai lietuviai,
Lietuvoj, Sibire, Lenkijoj, va

karų Vokietijoj ir kitur skur
dai! patekusių lietuvių skau
džios dejonės laiškai kasdien 
glėbiais nukrinta ant Balfo sta
lo.

Jų aimanavimai yra tikri ir 
nedalia didelė. Balfo parama 
pasiekia visus prašančius, bet 

’ dėl lėšų stokos ji yra nepa
kankama.

Dar keli tūkstančiai tremti
nių iš V. Vokietijos žiūri su 
viltimi į Amerikos lietuvius. 
Kur kitur, jei ne i Bend
rąjį Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą kreipsis lietuviai, nuken
tėję Sibiro tremtimi ar atsidū
rę be namų Lenkijoj, Vokieti
joj ar paklydę svetimuos kraš
tuos.

Balfo New Yorko skyrius pa
kartotinai kreipiasi į Jus. New 
Yorkiečius lietuvius, baisiojo 
birželio okupacijų ir trėmimų 
sukakties proga prisiminti var- 
gan patekusius brolius ir seses 
tautiečius.

Kad ir ne po daug, bet jei 
visi aukosime, galėsime daug 
kam pagelbėti.

Su didžia pagarba
V. Žukauskas, pirmininkas, 

K. Bačauskas, vicepirm.. K. Vai- 
taitienė, sekretorė. VI. Kulpavi- 
čius, iždininkas, M. Virbickie- 
nė, valdybos nerys Darbininko Administracija

PREL. J. AMBOTAS, šv. Trejybės lietuvių parapijos kleboną, lanko Con- 
necticut gubernatorius. Nuotr. A. Jaro.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Play Hi-Fi Li+huanian Records)
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų .... $3.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis: 14 liet, dainų ..................... 5.00
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. ----- . 1.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .. . 4,00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas. Nr. 2.    4.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok................ 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir 10 kalėd. giesm........  5.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzikos.............. ... . 6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų .... 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis 10 plokštelių po ............ 5.00
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo 4.50
Alice Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai . ... 5.00
Allce Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai..................... 6.00
A. Stephens Iš 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 WUlouRhby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Alto skyrius New Yorke, kar
tu su latviais ir estais, ruošia 
baisioji birželio minėjimą bir
želio 18 d., 5 vai., pp., Carnegie 
Endovvment Center (prieš Jung
tines Tautas). Kalbės JAV kon
greso atstovas. Trumpoje me
ninėje dalyje lietuvius atsto
vaus pianistė Julija Rajauskai- 
tė-šušienė. Lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Konstantinas Leonavičius, 75 
m., mirė birželio 1. Palaidotas 
iš Šv. Jurgio bažnyčios birželio 
3 Šv. Jono kapinėse. Buvo kilęs 
iš Notėnų, Į Ameriką atvykęs 
prieš 55 m. Nuliūdime liko 
žmona Kizimiera, dvi dukterys 
su žentais — Birutė Galininie- 
nė ir Bronė McKenney.

UŽSAKĖ DARBININKĄ:
Dž. Giedraitis iš Boston. Mass.

— Antanui Giedraičiui. Wor- 
cesier. Mass.; kun. J. C. Gir
dis iš Pittsburgh. Pa. — Stel
ini Kastantin, Ottumvva. Iowa; 
J. Krukonis iš Paterson. N. J. 
prisiuntė metinę prenumeratą 
lietuvių klubo skaityklai Pater
son. N. J. Užsakytojams dėko
jame už paramą, naujus skai
tytojus sveikiname.

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

LB Jersey 
apygardos veikla 
Gegužės 27 Newarke. šv. 

Jurgio salėje, įvyko LB Nevv 
Jersey apylinkių atstovų suva
žiavimas. Buvo aptarti Įvairūs 
bendruomenę liečia reikalai, nu 
šviesta praeities veikla, kliūtys 
ir nesklandumai veiklai plėsti, 
pasisakyta dėl ateities planų ir 
k.

Pranešimus padarė visų apy
linkių atstovai. Sprendžiant iš 
pranešimų, apylinkės nėra ne
veiklios. Vienur daugiau, kitur 
mažiau reiškiasi gana gyva veik
la. Vienas kitas nusiskundimas 
dėl bendruomenės narių nepa
reigingumo ar neveiklumo ne
gali nustelbti bendro teigiamo 
darbo. Gana veikli buvo ir pati 
apygardos valdyba, kuriai vad- 
vauja inž. Vladas Dilis. ■

Veiklos apžvalgoje reikėtų 
paminėti šiuos svarbiuosius dar
bus.

1. Apygardos švietimo vado
vas L. Šimkus, aplankęs visas 
apylinkių šeštadienines mokyk
las. rado, kad mokslas ir visi 
kiti surišti su mokykla reika
lai nėra suvienodinti: skirtin
gi vadovėliai, mokslo pradžia 
ir pabaiga Įvairi, nėra moky
mosi dalykų programos ir tt. 
žodžiu, nėra bendros linijos, 
kuri tas mokyklėles koordinuo
tų. Šis reikalas tvarkytinas. Bus 
kreiptasi tais reikalais i ALB 
švietimo skyrių.

2. Yra Įsteigtas LB Nevv Jer
sey apygardos stipendijų fon
das lietuvių jaunimui aukšta
jam mokslui siekti. Tuo reika
lu buvo gyvų diskusijų, tačiau 
sutarta tokį fondą remti. Ins
trukcijas ir visa kita, kas yra 
su fondo veikimu sisiję, paves
ta paruošti apygardos kultūros 
vadovui A. Budreckui.

3. Jau eilė metų, kai apy
garda kartą per metus rengia 
tradicinę lietuvių dieną. Šiemet 
tokia diena bus birželio 18 Roy- 
al Gardens Parke, Rahway. N. 
J. Tai nėra paprastas piknikas. 
Suvažiuoja studentai, mokslei
viai ir šeštadieninių mokyklų 
mokiniai, pasirengę parodyti, 
ką gali: dainuoja, groja, dekla
muoja. šoka. Visi turi progos 
pasižiūrėtLjaunųjų programos, 
o tuo panų pabendrauti ir su 
savo senais pažįstamais. Šios 
šventės nė vienas lietuvis ne
turėtų praleisti.

4. Negalima nutylėti ir pa
rengimų. kurie šiemet apygar
dos buvo surengti. Dainos ir 
literatūros vakaras buvo sureng 
tas kovo 26 Elizabetho lietuvių 
laisvės salėje. Dalyvavo ir sa
vo kūrinius skaitė žymiausi mū
sų rašytojai ir literatai. Atsi
lankė nemažai žmonių. Tai bu
vo tikrai rimto dėmesio vertas 
vakaras, kuris Įžiebė lietuvy
bės ugnelę begęstančiame židi
nyje.

5. Nemerdi ir N. J. Lietuvių 
Studentų Sąjunga, kuri, kaip 
seniūnija, priklauso N. J. apy
gardai. Gegužės 6 tos draugi-
jos surengtas “Čigonų vakaras" 
tikrai buvo sėkmingas. Sopu
lingosios Dievo Motinos salė 
Kearny. N. J., pilnutėlė bešo
kančio ir bedainuojančio jau
nimo. darė tikrai malonų įspū
di. nes skambėjo lietuvių kalba 
ir daina, lyg būtum buvęs anų 
laikų jaunimo parengime kur 
nors Lietuvoje.

J. Mėlynis jr.

Stasys Volkavičius, Angelų 
Karalienės parapijos choro da
lyvis. sunkiai susirgęs guli St. 
John ligoninėje.

V/AGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood: te!. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai p.p.

šeštadieniais iki fllmos pabaidos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, birželio 9, iki —
Trečiadeinio, birželio 14, 1961

Juokas, linksmumas. giedri nuo
taika spalvotoje filmoje —

“7 MAL IN DER WOCHE"
Vaidina: Vico Torriani - Gcrmaine 
Damar - Josef Egger - Hubert v. 
Meyerinck - E. Reschke ir kt.

Briedinė filmą:
"Heimweh dort wo die Blumen 

bluehn”
Ir naujausia Vokietijos savait apžvalga

Bostono kultūros klubas
Gegužės 27 įvyko paskutinis 

šį sezoną susirinkimas, kuria
me po ilgesnių diskusijų nusi
statyta palikti ligšiolinę tvarką, 
akcentuojant, kad visi vietos 
kultūrininkai yra morališkai at
sakingi už klubo veiklą. Disku
sijoms vadovavo dr. J. Girnius. 
Organizacinius klausimus refe
ravo dr. B. Baškys. Buvo ir 
daugiau referentų. St. Eivienė 
pabrėžė, kad nereikėtų vengti 
naujų idėjų ir naujų planų. 
Inž. Z. Gavelis raštu pareng
tame žodyje kėlė reikalą klu
bą laikyti atviru visokioms idė
joms. kokios mūsų tarpe reiš
kiasi. Pabrėžė, kad nyksta klu
binė nuotaika. Sakė, kad visi 
turime labiau priprasti prie kri
tikos. Klubas turėtų tapti kul
tūrinių vertybių vertintoju ir 
planuotoju. Y'ra reikalo pri
traukti daugiau jaunimo. Dr. 
M. Gimbutienė pabrėžė, kad 
klubas pradžioj buvo vado
vaujamas rašytojų ir net turė-

Geriausiai

apie 1961 metų įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

FESTIVAl RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, Nevv York City, N. Y. 
Tel. MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 200 žmonių 

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas 

i —■ ■--T- 'J

jo rašytojų vardą. Vėliau, rašy
tojams nebesutikus vadovauti, 
pakeistas vardas. Mano, kad 
60 procentų klubo darbų buvo 
be priekaištų, o 40 procentų 
kritikuotina. Pabrėžė, kad klu
bo programoj pasigendama dai
liosios literatūros. Siūlė kvies
ti daugiau paskaitininkų iš to
liau. Muz. Iz. Vasyliūnas pa
brėžė. kad klubo veikla jam 
darė įspūdžio. Esą nieko iš es
mės nereikia keisti. Ir muzikai 
buvo skiriama dėmesio. Siūlė 
į klubą grąžinti meninę progra
mą. Taip pat siūlė laikyti arti 
širdies baltų koncertų serijas, 
nes jos yra Įsigijusios tvirtas 
pozicijas šiame krašte. Dail. V. 
Vizgirda pasigedo nuotaikos, 
panašios kaip buvo Lietuvoje 
tokiuose klubuose. Reiktų reng
ti ne vien paskaitas, o ir siek
ti diskusijų, dvasinio suartėji
mo. Reikėtų literatūros vaka
rų. koncertų ir kalbėti daugiau 
apie teatrą, tiksliuosius moks
lus. filosofiją ir p. Stud. R. 
Žičkus pareiškė jaunesniųjų pa
geidavimus. pabrėždamas, kad 
jam ypač patiko dr. K. Os
trausko paskaita. Klubo nauju 
pirmininku išrinktas dr. Br. 
Baškys (k.)

N. Anglijos Kunigų Vienybės 
susirinkimas įvyko gegužės 23 
Marianapolyje. Vykdami Į šį 
susirinkimą prel. Pr. Virmaus- 
kis, prel. Pr. Juškaitis ir kun. 
J. Žuromskis aplankė jėzuitą 
misijonierių kun. Pr. Aukštikal
nį, kuris yra sunkiai susirgęs 
ir paguldytas šv. Vincento li
goninėje, \Vorchester, Mass.

šv. Petro parapijos CYO na
riai gegužės 30 suruošė išvy
ką i Blue Hills. Buvo atvykę 
ir naujai įsteigtos CYO nariai 
iš Brockton, Mass. Bendruose 
užkandžiuose dalyvavo virš 
200 jaunimo.

Skautai, aplankę daugelį sto
vyklaviečių, priėjo išvados, kad 
praktiškiausia stovyklavietė yra 
prie Plymouth, Mass., Camp 
Child. Rytinio rajono skautai 
čia stovyklaus nuo rugpjūčio 
26 iki rugsėjo 4.

Birželio skaudžių išvežimų 
minėjimą ruošia Balfo skyrius 
ir bendruomenės apylinkė drau
ge. Minėjimas bus birželio 17 
d. 7:30 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos salėje. Kalbėti pakvies
tas iš Nevv Yorko Balfo direk
torius V. Abraitis. Visi prašo
mi tą dien ądalyvauti tiktai šia
me minėjime.

BROCKTON, MASS.

Šventė vienuolyno sodyboje
Brocktone gegužės 28 įvyko 

vaikų šventė. Suvažiavo iš Cam- 
bridge 50 mokyklos vaikų, iš 
Worcesterio — 50, Brocktono 
— 125, Lavvrence — 65, Nor- 
woodo — 36, So. Bostono 380 
ir 70 orkestro dalyvių. Eisena, 
prisijungus dar vietiniams, nu
sitęsė per mylią.

Atvykus prie Marijos statu
los, kun. J. Žuromskis vado
vavo rožančiui, kun. A. Abra- 
činskas pasakė kalbą apie dva
sinio gyvenimo pagrindus, pa
laiminimą suteikė kun. A. Knei- 
žys. Po giesmės “Marija, Mari
ja” buvo vainikuota Gegužės 
Karalienė; vainikavimą atliko 
Giedrė Vakauzaitė.

Po pamaldų jaunimas turė
jo savo užkandžius. Šiais me
tais pastebėta geresnė tvarka, 
kaip anksčiau. Linkime, kad ši 
šventė virstų tradicija ir su
trauktų visą Naujosios Angli
jos katalikišką jaunimą.

Mikas

Išnuomojamas butas netoli 
“L” gatvės maudynių ir lietu
viškos koplyčios; naujai atre
montuotas, 4 kambarių, 3 aukš
te. Yra vonia, nauja gazo vir
tuvinė krosnis (virti ir šildyti) 
ir kiti patogumai. Teirautis tel. 
AN 8-2814.

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA
Direktorius

Jokūbas J. Stukas
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 

Nevv York, N. Y.
Šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. VliJini*
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

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

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

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

V A S A R O S 
ATOSTOGOS
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 

galyje Kennebunkport, Maine.

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

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

FRANCISCAN MONASTERY,

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-201 I

ar 207 WO 7-201 I

Gražiajame MAINE krašte —

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

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

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

FRANCISCAN MONASTERY,

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-2011

ar 207WO 7-20II
Berniukai iš Nevv Yorko apy

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
• (ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770 

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam g-arbing-as laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. VTnrinia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L II O M E

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgre ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434


