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Stiprėjanti valdžios ranka viešosios geroves naudai
Vyriausybe turi pakankamą visuomenės pasitikėjimą įvykdyti reformom tiaugu* 
mos naudai, nors jos nebūty populiarios atskirom grupėm, profesijom, asmenim

Pereitu savaitę dėmesį trau
kė vidaus politikos klausimai 
— vyriausybės 
darbo. Įmonių, 
sijų atstovais, 
dė vyriausybas 
daugiau įtakos

susidūrimas su 
laisvųjų profe- 
Susidūrimaino- 
siekimą turėti 

derinant darbo
ir Įmonės, piliečio ir profesi
nės organizacijos, uždarbio ir 
pragyvenimo santykius. Tas vy
riausybės siekimas susilaukė di 
dėsnio ar mažesnio pasipriešini-

Lietuvoje mirė 
A. Ga laimi ene

A. GALAUNIENt — taip atrodė 
pačioje operos kūrimo pradžioje.

mo, kuris skelbė ginąs privati
nę iniciatyvą, laisvo susitarimo 
teises nuo valstybės pasikėsi
nimo. Keli to susidūrimo fak
tai:
1. PREKYBOS RŪMUOSE:

Vyriausybę kaltina nepalan
kumu savai gamybai ..

Pirmadienį, balandžio 30, pre 
zidento kalba prekybos rūmuo
se buvo sutikta sausai.; šaltai 
ir net nedraugiškai. Prekybos 
atstovai nerado prezidento žo
džiuose apie mokesčių sumaži
nimą prekybos Įmonėm, o kon
fliktas su plieno korporacija 
kėlė jiem Įtarimą, kad ateityje 
vyriausybė nevengs kištis į kai
nų reguliavimą. Prekybos rū
mai napalankiai žiūrėjo ir Į mui
tų sumažinimą užsieninėm pre
kėm, kurios tada turi geresnes 
sąlygas Amerikoje konkuruoti 
vietines prekes. Tai laiko ne
palankumu Amerikos gamybai.
2. DARBO IR GAMYBOS 
SLUOKSNIUOSE:

Vyriausybę kaltina kišimusi 
į laisvą susitarimą

Prezidento patarėjų komite-

tas darbo reikalais rekomenda
vo išplėsti prezidento teises 
streikui sustabdyti — sustabdy
ti 80 dienų streiką teismo ne
atsiklausus. Rekomendacija bu
vo sutikta su Įtarimu, kad vy
riausybė siekia suvaržyti laisvą

ANTONIO SEGNI

susitarimą tarp darbo jėgos ir 
Įmonės.

Prezidento komisija rekomen
davo geležinkeliečių tarnauto
jam, apie 500.000, pakelti at
lyginimą valandai 10.2 cn. Čia 
kilo Įtarimas, kad vyriausybė 
kišasi i atlyginimo nustatyma. 
3. GYDYTOJŲ SĄJUNGOJE:

Boikotuosim valstybini gydy
mą

Vyriausybės paruoštas Įstaty
mas, vadinamas King-Anderson

Įstatymas, numatė tam tikrą 
gydymą socialinio draudimo rė
muose. Tai jau tam tikras vals- 
tubinis gydymas, “socialinta me
dicina”. Prieš ją stojo galinga 
čia gydytojų profesinė sąjunga. 
Kai pasitarimai tarp sąjungos 
ir Baltųjų Rūmų liko be rezul
tatų, New Jersey 250 gydytojų 
savo parašais pasiskelbė boi
kotuosią tuos pacientus, kurie 
norės naudotis valstybiniu gy
dymu

ITALIJOS PREZIDENTAS - A. SEGNI
Italijos prezidentu gagužės 6 

išrinktas Antonio Segni, ligšio
linis užsienių reikalų ministe- 
ris, kr. demokratų kandidatas. 
Rinkimai ėjosi sunkiai — truko 
penkias dienas, ir reikiamas bal
sų skaičius buvo surinktas tik 
devintame balsavime. Kitais at
vejais prezidentus išrinkdavo 
ketvirtame balsavime. Segni ga
vo paskutiniame balsavime 443 
balsus, reikėjo 428. Jį parėmė 
liberalai, monarchistai, net ir

neofašistai, bet ne visi savo par
tijos atstovai už jį balsavo. So
cialistai, komunistai, respubli
konai rėmė soc. dem. atstovą 
Saragatą, kuris surinko 334 bal
sus.

Segni yra 71 metų, kelis kar
tus buvo min. pirmininkas, de 
Gasperi vyriausybėje kaip že
mės ūkio ministeris kovojo už 
žemės reformą, kuri išdalino ir 
jo žemes- Užsienio politikoje 
yra Vakarų politikos šalininkas.

Kauni balandžio 25 mirė ir 
balandžio 27 Petrašiūnų kapi
nėse palaidota Adelė Galaunie- 
nė Nezabitauskaitė, buvusi Lie
tuvos operos solistė, dainavusi 
pačiame pirmame Lietuvos ope
ros spektaklyje 1920 gruodžio 
31 Traviatoje Violetos partiją.

Buvo gimusi Baidokų k. Kre
tingos ap- 1897. Mokėsi nuo 
1912 Kaune Saulės mokytojų 
seminarijoje, nuo 1914 Mask
voje filharmonijos konservatori
joje. Nuo 1918 grįžusi Į Vil
nių. važinėjo su koncertais, nuo 
1919 persikėlė i Kauną, ištekė
jo už dailininko P. Galaunės.

Kaip koloratūrinis sopranas 
dainavo partijas apie 20 ope
rų- Nuo 1930 iš operos pasi
traukusi. gyvai dalyvavo lietu
vių kultūrinėje veikloje, palik
dama visiem jaukius ir mielus 
atsiminimus.

EUROPOS APSAUGĄ SUSTIPRINO ATOMINIAIS LAIVAIS; DERYBOS SU 
MASKVA EIS IR
Užsienių politikoje pereitą są- 

vaitę svarbiausias vyriausybės 
rūpestis buvo pasitarimai su są
jungininkais Londone ir Atė
nuose. Vienur ir kitur reikalai 
aplyginti, vienybėje su sąjungi
ninkais plyšiai užtaisyti. Tačiau 
nepaslaptis. kad tebeliko nepa
sitikėjimo ir nepasitenkinimo.
CENTO NORAI:

Tegul Amerika vadovauja...
Vidurio rytų sąjungos konfe

rencijoje Londone Turkija, Per
sija, Pakistanas rodė nepasiten
kinimą, kad jie, sąjungininkai ,

Ką reiškia turėti atsakingoj 
vietoj komunistą

J. T gen. sekr. Thant gegu
žės 3 prisipažino, kad JT sek- 
retariatas padarė “klaidą”, ofi
cialiame dokumente rytų Vokie
tiją įtraukdamas kaip demokra
tinę Vokietijos respubliką. Pri
sipažino tada, kai protestus 
pareiškė vakarų Vokietija, o 
paskui ir Amerika. Anglija, 
Prancūzija. Pasirodė, kad to de
partamento šefas yra komunis
tas Eugeni Kiselev.

— Kongresmenas Edward J. 
Dervinski gegužės 2 Atstovų 
Rūmuose vėl ragino sudaryti 
specialų komitetą pavergtųjų 
tautų reikalam, kuris demaskuo

WALT WHITMAN ROSTOW

POLITIKOS ARCHITEKTO PLANAS
Pasaulio raida laisvių link 
lėta, bet ji eina. Kokią joje 
rolę skiria sau Amerika? 
— Atsako politikos pla
nuotojas Rostow

Walt W. Rostow yra valsty
bės departamento planavimo 
tarybos pirmininkas; anksčiau 
jis buvo prezidento Kennedy 
patarėjas, atvykęs į Baltuosius 
Rūmus iš Massachusetts tech
nologijos instituto. Tas vyriau
sias Amerikos politikos archi
tektas atsakė Į eilę U.S. News 
a. W- Report žurnalo klausimų. 
Kai kurie dėmesio verti die
nos politiniam Įvykiam suprasti.

TOLIAU, NORS SUSITARIMUI VILČIŲ LABAI MAŽA
NATO:

Tegul Amerika derasi, bet ... 
Atlanto pakto konferencijo

je Atėnuose valstybės sekr. 
Rusk ramino sąjungininkus dėl 
derybų< su Dobryninu. Nerodė 
jokio optimizmo dėl derybų re
zultatų, nes Sovietai nelinkę 
tenkinti pagrindinių Amerikos Times sako, kad dėl skirtingų 
reikalavimų, kariuomenės pasi- pažiūrų Rusk pasikalbėjimai su 
likimo, laisvo priėjimo prie Dobryninu tegalį būti “akade* 
Berlyno-

Konferencijoje visi sutarė, 
kad reikia pasipriešinti Mask
vos grasinimam; pritarė, kad

gauna paramos mažiau nei neu
tralusis Nasseris. Rodė ir nepa
sitikėjimą sąjunga, jei joje ne
dalyvauja Amerika. Jie reika
lavo. kad vidurinių rytų sąjun
ga būtų panašiai organizuota 
kaip Nato — su centrine karo 
vadovybe. Pakistanas siūlė, kad 
organizacijos viršūnėje būtų 
amerikietis generolas—kaip ir 
Nato. Tikisi, kad tokiu būdu 
Amerika būtų labiau angažuota. 
Amerika lig šiol laikosi šalia 
šios sąjungos, nors visaip ją 
remia.

Amerika ir toliau kalbėtųsi su 
Dobryninu. Tačiau išsiskyrė pa
žiūros dėl nuolaidų. Amerika ir 
Anglija už tam tikras nuolai
das — reikia parodyti kokį ges
tą rytų Vokietijos “suverenu
mo respektui”. Vokietija ir 
Prancūzija prieš tai- N. Y.

kad Amerikos santykiai su Ki
nijos komunistais žymiai pri
klauso nuo jų nusistatymo”.
4. AR TURI AMERIKA STRA
TEGIJĄ VISO PASAULIO PO
LITIKAI?

Atsakė — taip. Nurodė pen
kis tos strategijos punktus.

Pirma, padėdama atsistatyti 
Japonijos ir vakarų Europos 
ūkiniam gyvenimui, stiprinda
ma ryšius tarp laisvojo pasau
lio šiaurinių kraštų, Amerika 
perleidžia tiem kraštam ir dide
lę dalį atsakomybės už laisvo
jo pasaulio kūrimą ir jo gy
nimą.

Antra, J. Valstybės tvirtai 
Įsipareigoja paremti atsilikusius 
kraštus ir padėti jiem pasiekti 
nepriklausomybę ir pažangą'

Trečia, J. Valstybės^ siekia su
daryti pagrindus bendradarbia
vimui tarp laisvojo pasaulio 
šiaurinės dalies, labiau indus
trializuotos, ir šių naujų atsili
kusių valstybių.

Ketvirta, mes esam pasiry
žę su savo sąjungininkais išlai
kyti reikalingą karinę pajėgą 
gintis ir laisvajam pasauliui ap
ginti.

Penkta, mūsų dėmesys nu
kreiptas Į tautas komunistinia
me režime. Mes matome tose 
tautose natūralias jėgas — au
gantį nacionalizmą ir Įgimtą vi
sų žmonių troškimą turėti dau
giau asmeninės laisvės. Dėl to 
mes pasiryžę ieškoti tam tikro
se ribotose srityse sutampan
čių su komunistiniais režimais 
interesų ir veikti kantriai, kad 
pasaulio Įvykiai plėtotųsi mū
sų Įžvelgiama kryptimi. Bet šios 
rūšies lėta raida priklauso nuo 
laisvojo pasaulio vienybės- Iš 
viso šis penktasis punktas re
miasi pirmų keturių sėkmingu 
Įvykdymu.

ROMOJE PASKELBTAS NAUJAS ŠVENTASIS IŠ PERU
Popiežius Jonas XXIII gegu

žės 6 paskelbė šventuoju Mar
tiną de Porres, brolį dominin
koną iš Peru, pietinės Ameri
kos, gyvenusį prieš 350 metų.

Martin de Porres gimė 1579
gruodžio 9. Buvo neteisėtas is-. lankė, gydė, neturtingiesiem ne- 
panų didiko ir iš vergijos pa- maistą ir drabužius. Jo gy- 
leistos negrės sūnus. Vaikas bu- venimas praėjo kitiem gera da- 
vo atiduotas mokytis pas dr. rant- Išgyveno 60 metų.
de Riyero, kuris pagal to meto 
papročius buvo sykiu skutikas 
ir gydytojas- Martinas išmoko

gydyti. 15 metų stojo i domi
ninkonų vienuolyną. Buvo ja
me brolis, kuris visiem tarna
vo. Ne tik vienuolyne, bet ir 
Limos mieste, kuriame gyveno 
ispanai, indėnai, negrai. Visus

Nukryžiuotojo kojų, paskui pri
ėjęs prie mirusio prakalbino: 
“Broli Tomai”, — tasai atsikė
lęs. . -- '

Perų visoje, valstybėje šven
tojo paskelbimas priimtas kaip 
didelė tautinė šventė.

Katalikų Bažnyčioje pripažin
tų šventųjų skaičius siekia apie 
2500.

Amerikoj katalikę 
yra veik 43 mil.

Jungtinėse Valstybėse katali
kų yra jau 42,876,665. Nuo per
eitų metų padaugėjo 
arba 1.8 proc.

Hierarchijos yra 5

Garsas apie jo geras darbus 
ėjo iš kartos Į kartą. 1873 jis 
buvo paskelbtas palaimintuoju. 
Jo byloje kalbama ir apie ste
buklus. Esą vienuolyne miręs 
jaunas brolis, ilgai ir sunkiai 
sirgęs Buvo parengtas laidoti. 
Susirinko visi broliai. Kai at
ėjęs Martinas pasimeldė prie

771,765,

_ .............. „__~ ____ „__  kardinė
tų sovietinį kolonializmą rytų 34 arkivyskupai, 195 vys

kupai. Kunigų 55,581, parapijų

Amerikos politika 
Laose ta pati

Europoje.

— Kongresmenas Hays, Ohio 
dem , protestavo prieš Ameri
kos pinigų skyrimą Kongui, ku
rio ministeriai esą pasiskyrę sau 
po 3,000 dol. mėnesiui. Anot 
kongresmano, tie tipai nemoką 
daugelis paskaityti ir parašyti,
o moka pinigus paimti beveik jo taip pat maždaug 1.8 proc.
du kartus didesnius nei Ame- Viso dabar protestantų yra — licinę vyriausybę su komunrs- 
rikos kongresmanai. 63,668,835. tais-

17,156.
Per 10 metų katalikų skai

čius pakilo 12,451,650. Per tą 
laiką konvertitų buvo 1,354, 
968. Pernai naujai krikštytų 
buvo 1,352,371.

Amerikos pareigūnai sutinka, 
kad Laose yra sulaužytos pa
liaubos, kada kom. Kinijos ka
riuomenė puolė pasienio mies
tą Nam Tha. Tačiau aiškina, 
kad Laoso vyriausybė puolimą 
provokavusi, dėl to Amerika ne-

Protestantų skaičius padidė- mano keisti savo siekimo Lao
se — organizuoti ir toliau koa-

Puola prezidentą
— Pravda kaltino prezidentą 

Kennedy. kad jis atsitraukia 
nuo lanksčiosios politikos ...ne
sitraukdamas iš Berlyno. Tai ga 
lį privesti prie karo. Toks esąs 
Maskvos atsakymas Į Rusk pa
sikalbėjimus su Dobryninu, ku
riam valstybės sekretorius pa
sakė. kad kariuomenės atitrau
kimas iš Berlyno nediskutuoti
nas.

— Prezidentas įsakė suma
žinti atominių bombų gamybą. 
Jų esą užtenkamai.

— Sovietų Sąjungos, Kinijos 
ir Albanijos santykiai pagerėję- 
Vėl siunčioja rusai ir kinai 
draugiškumo ar turistines dele
gacijas ir jas reklamuoja. Atvi
riau ir gausiau skelbiamos Ru
sijos ir Kinijos simpatijos In
donezijai.

minio pobūdžio“.
Atominės jėgos klausimas iš

spręstas kompromisu: Rusk pra
nešė. kad Amerika paveda Na
to žiniai 5 povandeninius lai
vus su 80 raketų, kurios iš At 
lanto ir Viduržemio jūros gali 
pasiekti bet kurią europinės 
Rusijos dalį. Tokiu būdu Euro
pos apsauga padidėjo. Tačiau 
tie laivai bus amerikiečio gen. 
Norštad žinioje ir atomų pa
vartojimas priklausys nuo pre
zidento Kennedy Įsakymo, o ne 
nuo Nato karinės vadovybės.

Amerikos stebėtojai jaučia, 
kad tokis sprendimas nesulai
kys prezidento de Gaulle nuo 
pasiryžimo turėti savas atomi
nes jėgas.

— Venezueloje gegužės 4 
450 marinų ir policijos jėgos 
užėmė pajūrio miestą Carupano 
350 mylių nuo sostinės. Vyriau
sybės kariuomenė sukilimą lik
vidavo. Rengė komunistai. Cas- 
tro šalininkai.

— Amerikos atominių ban
dymų penktas šūvis buvo pa
leistas Pacifike gegužės 6 Tai 
buvo atominė bomba su tolimo
jo skridimo raketa Polaris iš 
povandeninio laivo.

— Rytų Vokietijoje spaudai 
Įsakyta skelbti griežtus reika
lavimus, kad Berlyno susisieki
mo kontrolė turi priklausyti ry
tų Vokietijai.

— Al žiro miesto kvartalus 
košia kariuomenė. Ieško tero
ristų. Jau suimta 400 įtartimĮ.

1. AR KOMUNISTŲ VERŽLU
MAS AUGA AR SILPSTA?

Atsakė tokiom mintim: Po 
karo komunistai kariniu ar pu
siau kariniu būdu veržėsi Į Tur
kiją. Graikiją, du kartu Į vaka
rų Berlyną. Į pietų Korėją ir 
Indokiniją. Dabar jie veržiasi 
Į pietų Aziją, pietų Vietnamą; 
veržiasi Į lotynų Ameriką, o 
taip pat Į Afriką- Kai kur at
silikusiuose kraštuose jų skver
bimasis yra padidėjęs. Nuo Sta
lino mirties komunistai ėmėsi 
sistemingiau akcijos atsiliku
siuose kraštuose, organizuoda
mi subversyvines jėgas, rem
dami nacionalizmą ir antikolo- 
nializmą, sudarydami įspūdį, 
kad komunistinė sistema esanti 
geriausia atsilikusiem kraštam 
moderninti.
2. KOKI KOMUNISTŲ VERŽ
LUMO VAISIAI?

Per paskutinius trejis ketve- 
ris metus ims silpti Įsitikini
mas, kad komunizmas turi tin
kamiausius metodus atsilikusių 
kraštų pažangai pakelti.. Tai į- 
sakmiai parodė Kinijos nepajė
gumas apsaugoti gyventojus 
nuo bado, netgi ir Sovietų Są
jungos nesugebėjimas žemės 
ūkio pastatyti Į tokį lygi, ku
ris yra Vakaruose. Paradoksas, 
kad badaujančiai Kinijai mais
tą teikia Vakarai, o ne Sovie
tų Sąjunga ar kiti komunisti
niai kraštai. Tokis pat ūkinis 
chaosas yra rytų Vokietijoje. 
Azijoje ir Afrikoje tai pastebi, 
ir ten ima reikštis daugiau pa
sitikėjimo Vakarais.
3. KOKIA AMERIKOS POLITI
KA KOM. KINIJOS ATŽVIL
GIU?

Rostow atsakė: Yra du fak
toriai, kurie gali keisti Amen- kitą, Pvz. juose gali sau rasti 
kos politiką Kinijos atžvilgiu. 
Vienas — tai Kinijos komu
nistų agresyvumo augimas Azi
joje ar prieš Formozą Tokiu 
atveju Amerika atliktų savo 
įsipareigojimus. Kitas — tai 
Kinijos komunistų pasiryžimas 
“taikiai gyventi savo dalyje”. 
Dabartiniu metu komunistinė 
Kinija reiškiasi pirmuoju būdu: 
reiškia pretenzijas Į Formozą, 
skverbiasi į Indijos teritoriją, 
agresyvią propagandą varo 
prieš Ameriką. “Aš sakyčiau, mai. Rostovas padeda suprasti, 

kad J. Tautose Amerikos reika
lavimas apsisprendimo Afrikos 
dalim, kurios yra Amerikos są
jungininkų valdomos, bet ne- 
reikalavimas tokio apsisprendi
mo Europos dalim .kurios yra 
Amerikos priešų valdomos — 
yra ne atsitiktinis dalykas, bet 
esamos politinės linijos rezul
tatas.

Rostowo žodžiuose galima 
įžiūrėti Amerikos norą kolia- 
boruoti su komunistiniais reži
mais — su viltimi, kad kolia- 
boravimas ir laikas tuose kraš
tuose veiks prieš komunizmą 
ir toje evoliucijoje atsiras dau
giau asmeninės laisvės ... Tai 
istorinis optimizmas, kuris tiki, 
kad pasaulio raida eina pažan
gos kryptimi; optimizmas, ku
ris Amerikoje dar tokis gy
vas. nors tai liekana iš 18 am
žiaus delstų tikėjimo, kuris ne
patvirtintas gyvenimo faktais.

— J. Tautų pilnatis susirinks 
birželio 7. Tarp pirmųjų klau
simų bus Ruandi-Urundi klausi
mas. Tas kraštas yra Belgijos 
protektorate. Norima duoti jam 
nepriklausomybę.

— Sovietai siekia nusiginkla
vimo konferenciją Ženevoj po
rai mėnesių pertraukti, o pas
kui atnaujinti New Yorke Ame
rika tam priešinga.

— Thailande laukiama komu
nistų subversijos ir partizani
nės veiklos. Padeda kom. Kini
jos ir šiaurės Vietnamo komu
nistai. Pentagonas laiko tai rim
tu pavojum.

— Indijoje vyriausybė ren
gia opiniją apie galimą susirė
mimą ginklu su dviem kaimy
nais — Pakistanu ir kom. Ki
nija-

Ro$towo mintys pasakytos 
santūriais žodžiais, kuriuos ga
lėtum aiškinti Į vieną pusę ir

patvirtinimą tie. kurie sako, 
kad valstybės departamentas 
yra linkęs pritarti dviejų Ki- 
nijų idėjai; kad kom. Kinija 
gali būti Įsileista Į J- Tautas, 
jei ji nerodys savo karingu
mo ir tt.

Rostovo žodžiuose yra aiški 
parama atsilikusiem kraštam, 
siekiantiem nepriklausomybės 
ir pažangos. Bet juose nerado 
vietos komunizmo pavergtų 
kraštų nepriklausomybės sieki-



DARBININKAS

sugaus, viskas sugrius ant mano galvos

ALTO pirmininkas L. Simutis (v.) prel. J. Baikūnas (k.) ir Tėv. Leonardas Andriekus (d.) New Yorke
literatūros šventės metu. Nuotr. V. Maželio. “
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kų leidinių fondo leidžiamas 
laikraštis, lietuvių delegacijos 
Baltuosiuose Rūmuose apžval
gą beigė išvadom:

SPAUDA

pa
vi

pe reformas ne pakartotais 
žadais, bet darbais; tad ir 
suomenė, pamačiusi, kad joje 

“Alto Vykdomasis Komitetas kilę balsai yra respektuoti; kad 
pademonstravo dabartinėse są
lygose neleistiną pasyvumą ir 
nepakankamą supratimą šių die 
nų politinio darbo galimybių ... 
Prašyte prašosi Alto Vykdoma
sis Komitetas naujų veikėjų, 
geriau suprantančių dabartinio 
momento reikalavimus, tinka
miau pasiruošusių atlikti svar
biuosius politinius žygius, iš-

• naudotų nuolat pasitaikančias 
galimybes ir, kas svarbiausia, 
neskaidytų lietuvių išeivijos/ 
bet ją vienytų į Lietuvos iš
laisvinimo kovą.

renciją. Komunikate sakoma, 
kad “Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia visas 
Lietuvos laisvinimu besirūpi
nančias lietuvių politines orga
nizacijas ir sąjūdžius jungtis 
vienon Lietuvai laisvinti orga- 
nizacijon”. šis pareiškimas pa
lieka neišaiškintą klausimą: ar

Alto konkretūs darbai yra verti 
paramos, savaime atidarys ki
šenes. Tokiu keliu ir anas bal
sas — siųskite mums pinigus jį galima suprasti, kaip sutiki- 
— pasiektų tikslą, nes pasiti
kėjimas, apie kuri kalbėjo Sė
ja, būtų grąžintas.

Komunikate yra ir Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto atsakymas netiesiogiai Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei, 
kuri dviem atvejais ėmėsi ini
ciatyvos kviesti bendrą lietu- tada pamoka nebus praėjus pro 
vių politinių veiksnių konfe- ausis ir akis-

mą priimti Bendruomenės val
dybos kvietimą susirinkti poli- 
tinėn konferencijon, kurią Vil
kas du kartu buvo atmetęs? 
Jei taip, jei vienos institucijos 
kvietimas bus respektuojamas, 
bus pagrindo tikėti, kad bus 
tuo pačiu atsiteista ir kitos, ir

Buvo 7:36 vai- ryto 1960 ge
gužės 1, kada Francis Gary 
Povvers perskrido Sovietų sie
ną iš Pakistano pusės. Tuo pa
čiu metu kitas lėktuvas skrido 
Sovietų pasieniu, lyg ir ati
traukdamas dėmesį nuo Powers.

Povvers turėjo padaryti 2,919 
mylių iki Norvegijos aerodro
mo Bodo. Bet jo tiesioginis už
davinys buvo nuotraukos prie 
Sverdlovsko. Per savo agentus 
ČIA turėjo žinių, kad ten So
vietai Įrengė naują tarpkonti- 
nentinių raketų bazę. Reikėjo 
turėti jos tikrą vaizdą, kol dar 
nebuvo užmaskuota.

Ryto 10:35 vai. Povvers pri
artėjo prie čeliabinsko, 125 
mylios nuo Sverdlovsko. Visą 
kelionę lig tol sekė amerikie- 
" j radarai. Bet sekė ją ir So
vietai nuo pat perskridimo per 
sieną

O jeigu kelionė nepasisektų? 
Nepasisekusių kelionių buvo. 
Nuo 1955, kada buvo pagamin
tas U-2 lėktuvas, jau eilė šios 
rūšies lėktuvų, kurie skrido 
Sovietų pasieniu, sudužo. Ame
rikiečiai nieko nepatyrė, kad 
su jais žuvo ir eilė lakūnų. 
Bet kodėl dabar turi nepasisek
ti? Ypačiai Povvers, kuriam to
kia kelionė yra jau rutinos da
lykas. Dabar jau dvidešimt aš
tunta jo kelionė ir tūkstančiai 
nuotraukų, darytų viršum So
vietų Sąjungos, jau yra ČIA 
seifuose

Jeigu Povvers ir įvyktų ne
laimė, tai lėktuvas buvo pa
ruoštas taip, kad jis būtų su
naikintas ir paslapties neišduo
tų. Povvers neturėjo įsakymo

Amerikos paslaptingojo U-2 lėktuvo is
torija rado truputį naujos informacijos 
Look žurnale

nusižudyti. Jis teturėjo aiškų į- tybės sekretorius Herteris ir 
sakymą nelaimės atveju su
sprogdinti lėktuvą, pirma pa
čiam iškritus automatiškai su 
sėdyne. Lėktuvui susprogdinti 
buvo 3 svarai vadinamo cilo- 
nito. Tai didžiausios sprogdina
mos jėgos medžiaga. Trijų sva
rų užtektų nukelti geležinkelio da ant mano galvos 
tiltui.

U-2 lėktuvas ir jo kelionės 
buvo didelė paslaptis pačioje 
Amerikoje. ČIA pereigūnų, ku
rie dalyvavo U-2 programų pa
ruošime, turėjo būti pirma pa
tikrintas patikimumas melo de
tektoriais. Rašytų dokumentų 
buvo vartojama kuo mažiausiai. 
Stengiamasi išsiversti žodžiais. 
O vis dėlto atsitiko sykį, kad 
ČIA valdininkas, dėdamas do
kumentus į seifą, vieną doku
mentą pametė ant grindų- Ir 
tai buvo slaptąs dokumentas 
apie U-2.

Nors kokios buvo atsargumo 
priemonės, bet gandai apie 
slaptą lėktuvą ėjo. Jau 1958 
kovo mėn. “Model Airplane 
News” paskelbė: esą “nepatvir
tinti gandai tikina, kad U-2 
skraido pagal Sovietų sieną ir 
daro nuotraukas iš oro”.

Apie šią gegužės pirmos ke
lionę žinojo be ČIA pareigūnų 
dar Hugh S. Cumming, valsty
bės"departamento saugumo ir 
tyrimų šefas. Žinojo dar vals-

jo pavaduotojas Dillonas. Ar 
žinojo prezidentas? Žinojo apie 
U-2 programa apskritai. Ji nuo 
pat pradžios nebuvo preziden
tui prie širdies. Keliais atvejais 
jis rūpinosi: o kas nutiks, jei 
bus sugautas; viskas sukris ta-

Bet
jam tikino, kad kitais būdais 
reikalingos saugumui žinios ne
gaunamos. O dėl sugavimo ... 
lig šiol nesugavo. O jeigu ir 
sugaus, tai sovietai turės tylė
ti. Negi jie drįs prisipažinti, 
kad negali sukliudyti U-2 skri
dimų.

Sovietai šią savo silpnybę 
taip pat žinojo. Jie žinojo, kad 
U-2 skrenda, ir tais pačiais me
tais balandžio 9 jie mėgino U- 
2 pačiupti. Bet nepasisekė- Už 
tai gavo Chruščiovo papeikimą. 
Už tat 
Povvers 
nos-

Bodo
tuvas nepasirodė. Buvo aišku, 
kad kažkas negero nutiko. ČIA 
vyrai ir valstybės departamen
to pareigūnas skubiai patikri
no, ar tinka iš anksto sugal
vota istorija U-2 lėktuvo įvy
kiui paaiškinti ir pridengti. Pa
sitarti nei su Herteriu nebuvo 
galima — jis buvo tada kon
ferencijoje Turkijoje, nei su 
Dillonu, kuris Washingtone ne-

buvo pagaunamas ... Per Tur
kijos laikraštį paskelbė: Dingo 
oro tyrimo lėktuvas, iš kurio 
gauta paskutinė žinia, kad su
gedęs deguonies aparatas. Lėk
tuvas nežinia kur dingęs, gal 
nuvairuotas automatinio piloto.

ČIA vyrai galvojo geriau, nei 
buvo iš tiesų. Jie galvojo taip, 
kaip buvo suprojektuota — 
kad lėktuvas bus sudužęs, o jei 
lakūnas bus išlikęs gyvas, tai 
nuo jo visada galima distan- 
suotis. Bet padėtis buvo kita, 
kai Chruščiovas paskelbė, kad 
U-2 lėktuvas numuštas -.. Su
galvotas istorijas teko tris kar
tus keisti, iki visą atsakomybę 
už U-2 prisiėmė prezidentas Ei- 
senhovveris sau, kaip po metų 
tokią pat atsakomybę teko pri
siimti jo įpėdiniui prezidentui 
Kennedy už Kubos katastrofą.

dabar budėjo ir sekė 
skridimą nuo pat sie-

aerodrome Povvers lėk-

* — Raketinis lėktuvas X-15 
pakilo iki 48 mylių- Greitis — 
3,443 mylios per valandą. Lėk
tuvas buvo iškeltas į 45,000 
pėdų aukštį bombonešio ir pa
leistas. Numato, kad pagerintas 
motoras galės pakelti iki 75 my
lių.

— New Yorko majoras Wag- 
neris paskelbė, kad jis nebus 
kandidatas rinkimuose į New 
Yorko gubernatorius.

— Popiežius Jonas XXIII spe
cialiu laišku paragino katali
kus melstis gegužės mėn. už 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo sėkmę- Jis oficialiai prasi
dės spalio mėn.

— Argentinoje vidaus reika
lų ministerija uždarė visas pe- 

ronistų organizacijos įstaigas

“Nors ... ne visos lietuvių 
demokratinės politinės srovės 
gali šiuo metu visoj platumoj 
Alte dirbti, bet Alto struktū- Firmą kartą Amerikos isto- JAV Lietuvių Bendruomenės 
ra keisti dabar vargu bau rei- rijoje federalinė valdžia susi- Centro Valdyba. įvertindama šį
ketų. Tačiau paskirų veikėjų rūpino imigrantų tautinių gru- “Language Resources Project”
pasikeitimas net visai rimtai pių ir jų kalbų likimu. Vai- darbą ir pramatydama jo dide-
svarstytinas- džios noras, kad imigrantų at- lę vertę mūsų kultūros raidai

išeivijoje nušviesti ir šio krašto 
valdžiai pristatyti, kviečia vi
są organizuotą lietuvių visuo
menę įsijungti į šį darbą. Tam 
reikalui prašome mokyklų, ku
rios dar neužsiregistravo per 
JAV LB švietimo Tarybą, vi
sus kultūrinius vienetus, meno 
ansamblius, chorus, tautinių šo
kių grupes, įvairias studijas, 
teatro sambūrius ir visas lietu
vių organizacijas prisiųsti JAV 
LB Centro Valdybai (J. Jasai
tis, 7252 So. Wiiipple St., Chi- 
cago 29. D1-) tikslius savo pa
vadinimus, adresus ir vadovau- 

ces Project”, kuriam vadovau- jančių asmenų pavardes: žinias 
surinkę, persiusime minimai

KVIEČIAME ATSILIEPTI

“Apskritai lietuvių pasitikę- neštos į šį kraštą kalbos ir jų 
jimas Altu yra sumažėjęs, kas kultūra ilgam laikui liktų gy- 
matyti iš surenkamų aukų dy- vos. Tai palengvintų Amerikai 
džio ir iš Alto parengimų'lan- palaikyti politinius, ekonomi- 
kymo. Tik nauji žmonės gale- nius ir kultūrinius ryšius su 
tų atgaivinti ir sustiprinti Alto kitais kraštais-
veiklą ... Ką tik minėtos de- Šis Amerikos valdžios noras 

visiškai sutampa su mūsų tau
tine aspiracija — išlaikyti lie
tuvių kalbą, kultūrą ir 
lietuvybę.

Dabartinę imigrantų 
tųjų į šį kraštą kalbų 
tį ištirti Amerikos valdžia fi
nansuoja Pennsylvanijos uni
versiteto “Language Resour-

.. Ką tik minėtos de
legacijos pamoka tenepraeina 
pro tautiečio ausis ir akis be 
išvadų”. pačią

Tokis yra valstiečių liaudi
ninkų srovės laikraščio balsas.

Darbininke gegužės 5 paskelb 
tas trijų veiksnių pasitarimo 
komunikatas — Alto, Vliko. 
LLKomiteto. Komunikate gali
ma rasti Alto atsakymą į visuo- ja jr. jbshua A. Fishman. ši 
menės ir spaudos reakcijas dėl 
lietuvių delegacijos Baltuosiuo-

. se Rūmuose. Atsakymas dvejo
pas: siųskite mums pinigus, o 
mes Altą sudarančiom grupėm 
pasiųsim sumanymus dėl Alto 
reformų, kurias galės spręsti 
Alto seimas.

atneš-

institucija nori iš pačių tauty- institucijai, 
biu surinkti anketomis žinias,, . , , ,, . . , Atkreipiame visu lietuvių dėką jos daro savo kalbai, kul- ‘
turai ir tautinei gyvybei išlai
kyti. Tam reikalui ji prašo 
švietimo institucijų ir visų or
ganizuotų tautinių vienetų ad
resų, kad galėtų prisiųsti ati- 

Atsakymas vargiai iš to galo, tinkamas anketas. Surinkus ži-
Prie visuomenės būtų prieita 
psichologiškiau ir socialiau prie
šingu keliu: paskelbti, kad at
sižvelgdama į visuomenės pa
geidavimus. Amerikos Lietuvių 
Taryba yra padariusi savo tar

NEBŪK ŽILAS
"Florai Herb” yra nu<>- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
, palvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma naturali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
Žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite >3.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. —• TROPICANA. 
Dept. A: P.O. Box 305, Clinton, Ind.

nias. jas surūšiuos pagal tau
tybes. ir perduos vyriausybei, 
kaip pasisiūlymą, kas darytina, 
kad atneštosios tautų kalbos ir 
kultūra šiame krašte išsilaiky
tų. Be abejo, šios žinios bus 
laikomos valdžios archyvuose.

Istoriniu požiūriu tai nepa
prastai didelės vertės darbas, 
kuris bus didžiausias ir pagrin
dinis šaltinis apie atskirų tau
tų kultūrinį įnašą Amerikos is
torijai. Todėl mums lietuviams 
labai svarbu, kad ši instituci
ja gautų patikimiausias ir iš
samiausias žinias apie lietuvių 
pastangas savajai kalbai išlai
kyti, o taip pat apie mūsų kul
tūrinį bei visuomenini gyveni
ni.t.

mes}: reikalas rimtas ir labai 
svarbus mūsų kultūrinės ir tau
tinės gyvybės raidai nušviesti. 
Nedelsdami ir nelaukdami ki
to raginimo, siųskim prašomas 
žinias.

Tegul nė viena lietuvių pa
stanga savo kalbai ir kultūrai 
išlaikyti nelieka neatžymėta 
Amerikos istorijoje!

JAV Lietuviu Bendruomenės 
Centro Valdyba

Keep Freedom Bright

Despite the threat, as incfividual Amen- 
cans we can do something about keeping

They go well together ••• the American

dence, and the Statue of Liberty, France’* 
■ gift to us more than seventy-five years ago, 

į Both represent freedom, an ideal as old 
es man...an ideal ghren reality and mean«

Buying United States Savings Bonds is

•strong-Hmilitarily and economically—that

— Ukrainoj nuteisti mirti 
trys asmens- Juos kaltino, kad 
pardavinėjo pirmos rūšies obuo
lius kaip netinkamus vartoti ir 
^susidariusį skirtumą 400įjl)00 
rublių sau pasiuko.

— Pereitais metais Amerikos 
akcininkai gavo dividendo apie 
9 bilijonus. Jei ši pelną išda
lytum visom Amerikos šeimom, 
tai kiekvienai išeitu po 3.5 dol 
savaitei.

| Yet, we mušt not take freedom f o» 
granted. Today the men behmd the Iron

are ptettingtodeprive m <rf iu
BONDS OF FREEDOM m oftcn *•

KEEP FREEDOM IN YOUR FUTURE

• WhereY<mWokor Bank

Lefs Ali Back THE FREEDOM BOND DRTVE!
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Gegužes 13 mus įpareigoja
Bavarijos miestelio Ober- 

imergau gyventojai kas dešim
ti metai pavaizduoja Kristaus 
kančios istoriją. Jie vykdo jų 
senelių prieš kelis šimtus metų 
padarytą Įžadą už save ir bu
simąsias kartas, kad būtų išgel- 
aėti nuo baisaus tada siautu- 
sio maro. Tai gražus pavyzdys, 
taip busimosios kartos riša sa- 
zo gyvenimą su praeitimi, su 
savo senolių Įsipareigojimu ir 
su Dievu.

Lietuvių tauta 1934 metų Eu
charistinio kongreso metu bu
že paaukota Švč. Jėaus Šir- 
Ižiai. o 1951 metais Lietuvos 
vyskupai Romoje paaukojo Ne
balčiausiai Marijos širdžiai. Tie 
iktai nebuvo vien iškilminga 
šorinė apeiga, bet visos tau- 
os, per jos vadų lūpas, Įsipa- 
eigojimas būti ištikimais Die
ni, Kristaus mokslui, Marijos 
(lobai-

Kristus mokė melstis ir pra- 
yti, kad Jo karalystė plistų 
isame pasaulyje. Marija, apsi- 
•eiškusi Fatimoj. reiškė pagei- 
lavimą. kad meilė apimtų visą 
įasauli ir viešpatautų tiek at- 
kirų asmenų, tiek šeimų ir tau- 
ų gyvenime. Kristaus ir Mari
os noras, kad pasaulyje būtų 
aika. ramybė ir laimė. Bet tai 
►riklauso ir nuo žmonių.

Pasauli slegiančios nelaimės, 
arai ir persekiojimai — tai 
)ievo bausmė už žmonių nu- 
rypimą nuo Jo Įstatymų. Kas 
esilaiko Dievo Įsakymų, griau
ta Kristaus karalystę ir pade- 
la Įsigalėti Antikristo viešpa- 
avimui. Marijos įspėjimu Fa- 
imoje pasaulį gali ištikti, dar 
įdesnės nelaimės, jei žmonės 
edarys atgailos ir negrįš prie 
ftevo. “Jei nedarysite atgai- 
js. visi taip pat žūsite” (Luk. 
3.5) — kalbėjo ir Kristus.

Ateitis priklausys nuo to. 

kaip žmonės elgsis dabartyje. 
Todėl ir lietuvių tautos pasi
aukojimas, nors padarytas ne
tolimoje praeityje, Įpareigoja 
mus dabar, Šiuo metu. Mūsų 
elgesys dabar yra sąlyga, ko
kia bus ateitis- Kad išvengtu
me nelemtos ateities, Marija nu
rodė, kas darytina: reikia pa
keisti savo gyvenimą, liautis Į- 
žeidinėjus Dievą, melstis už 
klystančius, aukotis už jų at
sivertimą, kalbėti gražią roži
nio maldą, priimti pirmaisiais 
mėnesių šeštadieniais atsiteisi
mo komuniją. Marijos žodžiais, 
tada daug sielų bus išgelbėta, 
bus taika pasaulyje. Net Rusi
jos atsivertimas galimas ir są
lygojamas Marijos pageidavimų 
vykdymu.

Gegužės 13 — lietuvių tau
tos Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai pasiaukojimo metinės — 
turėtų būti kiekvienam lietu
viui katalikui naujas primini
mas. kokias pareigas jis turi 
atlikti ne vien savo dvasiai at
naujinti, bet ir savo tautą gel
bėti. Toji diena turi būti ypa
tinga atgailos ir maldos diena 
už nusidėjėlių atsivertimą, tei
singą pasaulio taiką, Lietuvos 
laisvę- _r.,.

Yra gi pavojaus, kad mate
rializmas — bedieviškojo ko
munizmo pagrindas, susietas 
tik su žemiškųjų gėrybių bei 
malonumų ieškojimu — gali 
nuvesti ir lietuvius į Antikris
to karalystės talkininkus. Tuo 
būdu savomis rankomis žudytų 
savo tautą. Tad svarbu nuolat 
prisiminti, ką mes privalome 
daryti viso pasaulio ir lietuvių 
tautos geresnei ateičiai. Mūsų 
pareiga būti aktyviais dangaus 
misijos vykdytojais. Įsijungiant 
Į. Dievo norimą planą. Atliki
me savo pareigą garbingai.

Lietuviu tauta suprato Šilu
voje apsireiškusios Dievo Mo-

Antikristas siautėja Lietuvoje
Lietuvoj* komunistai, atro

do, užsimojo per trumpą laiką 
sunaikinti religiją ir Bažnyčią 
galutinai. Kova su Bažnyčia 
Įgauna vis griežtesnes ir žiau
resnes formas. Salia intensy
vios antireliginės propagandos 
— Bažnyčios ir dvasiškuos puo
limų spaudoje, per radiją, pro
pagandistų paskaitose, į ką į- 
trauktos visos kompartijos ir 
kitų komunistinių organizacijų 
jėgos, — netrūksta ir

grynai policiniu teroro prie*
monių- ,

Klaipėdos kunigų byla buvo 
proga iš naujo pulti Bažnyčią, 
ypačiai dvasiškiją. Kaip ir bū

tinos ašaras, kai ji verkė dėl 
tautos atkritimo nuo jos Sū
naus. Buvo “ariama ir sėjama 
ten. kur jos Sūnus kitados bu
vo garbinamas”. Vadinas, že
mės dalykai nustelbė sielos rei
kalus. Bet tada mūsų tauta su
prato, ko Marija norėjo; grįžo 
i Kristaus mokslo kelią. Ir Ma- _ 
rijos garbinimas, kuris plaukė 
iš tyros širdies, pražydo Lietu
voje ir išsiskleidė lyg gražiau
sias žiedas įvairiomis to garbi
nimo formomis.

Tad ir dabar ištikimybė Kris
tui ir jo Motinai yra vienin
telis mums kelias į geresnę atei
tį- Marija pažada užtarti pas 
savo Sūnų ir atitolinti gresian
čias. nelaimes bei išmelsti pa
sauliui teisingos taikos laidą, 
jeigu to prašysime savo mal
domis. atgailą ir gerais darbais.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC

vo galima laukti, gražioji Klai
pėdos bažnyčia, pastatyta ir 
pilnai Įrengta visos Lietuvos ir 
iš dalies Amerikos lietuvių ka
talikų aukomis, yra valdžios nu
savinta. Ateina žinių, kad jos 
bokštas nugriautas ir pastatas 
paverstas filharmonijos sale 
Taip įrodyta “religijos laisvė”, 
apie kurią komunistai mulkino 
pasaulio opiniją, vis paminė
dami, kad tos “laisvės” pavyz
dys — naujai statoma Klaipė
dos bažnyčia.

Kulto reikalams komisaras 
prie ministrų tarybos Eug- Ru
gienius

visiškai paėmė Bažnyčios ad
ministraciją į savo rankas.

Kai nuo pareigų ir valdymo 
buvo nušalintas Vilniaus arki
vyskupijos ir Panevėžio apašta
liškasis administratorius vysk. 
Jul. Steponavičius, šv. Sostas 
Panevėžio apaštalikiškuoju ad
ministratorium paskyrė kan. P. 
Šidlauską. Jam Rugienius ne 
tik neleido eiti valdytojo pa
reigų. bet dargi šiomis dieno
mis jį ištrėmė į Merkinę Maty
ti, komunistai užsimojo sunai
kinti, sugriauti Bažnyčios teisė
tą administraciją, nušalinant 
nuo valdymo teisėtus valdyto
jus.

Suprantama, kad komunis
tams rūpi įstatyti vyskupijų 
valdytojais tokius asmenis, ku
rie nepriklausytų nuo Romos, 
o tik nuo Rugieniaus, bet, at
rodo. kad tokių iš Lietuvos dva
siškijos tarpo nesuranda.

Nepripažįstant kunigų i pa
rapijas paskyrimų, padarytų tei
sėtų valdytojų.

pats Rugienius ėmė skirti į 
vakuojančias parapijas kunigus 
klebonais, parinkdamas tokius, 
kurie atrodo valdžiai būsią pa
lankūs.

Tačiau Lietuvos dvasiškija 
tiek yra atspari komunizmo už
mačioms, kad paskirtieji atsi
sakė užimti jjęgis teikiamas pa
reigas. Taip atsirado jau para
pijų ir bažnyčių be klebonų.

Kunigų veiklą ir judėjimą 
tvarko kulto komisaras. Be jo 
leidimo joks kunigas negali ei
ti kunigiškų pareigų. Yra ku
nigų. kuriems toks leidimas at
imtas ir jiems draudžiama at
likti bet kurios kunigiškos pa
reigos Kunigų dažnoki kilnoji
mai iš vietos Į vietą, nors ir 
per vyskupijų valdytojus, daro
mi vien Rugieniaus įsakymu. 
Be jo leidimo jokį kunigą vys

kupijos valdytojas negali nei 
paskirti, nei perkelti. Paskuti
niu laiku kunigams nuvykti su 
religiniu patarnavimu į kitas 
parapijas reikia leidimo, kuris 
dabar duodamas tik vienam ku
nigui. Pagautas kunigas kitoje 
parapijoje be leidimo, yra bau
džiamas.

Iki šiol Į didžiuosius žem. 
Kalvarijos ir Šiluvos atlaidus 
susirinkdavo kelios dešimtys ku
nigų ir aptarnaudavo ten at
vykusias minias maldininkų. 
Pernai metais Į Šiluvą nuvyk
ti leidimą gavo vos 4 kunigai- 
O atbaidyti tikintiesiems, ku
rie, negaudami susisiekimo 
priemonių, net iš tolimų vietų 
pėsti susirinko, policija, neva 
ieškodama spekuliantų, ėmė tik
rinti dokumentus, sekdama, kas 
iš kur atvykęs.

Komunistinė spauda paskuti
niu laiku ypačiai puola, šmei
žia, juodina kunigus, primes
dama jiems baisiausius ir bjau
riausius nusikaltimus. Tai da
ro tam, kad jų autoritetą, ku
ris žmonių akyse yra labai 
aukštas, numuštų, sunaikintų. 
Kunigams nėra kaip nei pasi
teisinti, nei teisybės ieškoti: 
joks laikraštis jo pasiteisinimo 
nedės, joks teismas nepriims 
jo bylos. Kas bandė bent per 
pamokslus įrodinėti melą, bu
vo apšauktas nusikaltęs “chu
liganizmu” — pasipriešinęs ko
munistinei “tiesai” ir nubaus
tas.

Kad izoliuotų kunigus nuo 
visuomenės ir apribotų jų įta
ką. kunigams visokiais būdais 
trukdoma susisiekti su žmonė
mis. Iki šiol ryšys tarp kuni
go ir tikinčiųjų buvo palaiko
mas per tradicinį kalėdojimą 
— parapiečių lankymą. Tokiais 
atvejais tikintieji Įteikdavo ku
nigui ir savo aukas- Paskuti
niu laiku, kad sutrukdytų ka
lėdojimą, kunigai apdedami to- 

_ kiąįs aukštais kalėdojimo paja
mų mokesčiais (už kurių nesu- 
mokėjimą gresia kalėjimas), kad 
dauguma kunigų turėjo atsisa
kyti nuo šio tikinčiųjų lanky
mo.

Apskritai, palaikyti bet kokį 
ryšį su kunigu yra pavojingas 
reikalas. Žmonės bijosi viešai 
lankyti kunigą, priimti jį Į sa
vo namus. Ir patys kunigai bi
jo lankyti žmones, kad neuž
trauktų persekiojimo. Iki šiol 
mokyklinio amžiaus vaikai mie
lai lankydavo bažnyčią, patar-

SV. KAZIMIERO bažnyčia, statyta 1604-1615 lietuvių jėzuitų, caro laikais 
buvo paversta cerkve, dabar — antireliginiu muzėjumi.

naudavo mišioms ir kitoms ap
eigoms. Dabar vaikams uždraus
ta bet kokie patarnavimai baž
nyčioje, prie altoriaus. Už tai 
baudžiami vaikai mokykloje, 
baudžiami jų tėvai, baudžiamas 
ir kunigas, kuris “vilioja vai
kus ir moko juos prietarų”. Dėl 
to, kad kai kurie kunigai “vi
liojo vaikus” saldainiais, suren
gė ministrantams iškylą, jau 
yra nukentėję: nubausti kalė
jimu

Visai teisingai antireliginės 
propagandos nesėkmės kalti
ninkais komunistai laiko kuni
gus. “Bažnyčia ir kunigai per 
ilgus amžius apipynė liaudį re
liginiais voratinkliais, kurie da
bar nelengva sutraukyti” — 
skundžiasi Vilniaus “Tiesa” 
1961 sausio 8 d. numeryje.

Pernai metais “švyturio” 2 
nr. viename straipsnyje nusi
skųsta: kai komunizmas pasie
kęs savo pergalės viršūnę, Baž
nyčia, nors ir nustumta nuo 
kalno, tęsianti savo “pamoks
lus iš pakalnės”. Matyt, tie 

“pamokslai iš pakalnės” suda
ro didelę rakštį komunistų aky
se. kad spaudoje griebiamasi 
net grasinimų pamokslininkus 
sudrausti policinėmis priemo
nėmis.

Kuo tie “pamokslininkai iš 
pakalnės” yra kaltinami? Esą 
jie užmerkia akis ir nenori pri
pažinti naujosios moralės ir eti
kos, kuri žydinti Lietuvoje Jie 
iš sakyklų verkšlena apie do
ros smukimą, apie ydas, kaip 
vagystė, girtuokliavimas, sveti
moterystės plitimas ir pan. Ma
tydami, kad jaunimas vis la
biau tolsta nuo Bažnyčios, jie 
motinoms nupiešia baisų duk
ters palaido gyvenimo vaizdą, 
pabrėždami, kad tai esanti pa
sekmė nutolimo nuo Dievo. Tuo 
būdu jie atvirai pasmerkia so
vietinę bendruomenę. Dvasiš
kija ypačiai yra susirūpinusi 
jaunąja karta. Kunigai dažnai 
net neklausia, ar vaikai ir jų 
tėvai nori tos religijos iš viso. 
Kiekvieną pavasarį dvasiškiai

(nukelta į 5 pslj
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Kai šį tekstą perskaičiau K. Škirpai į telefono 
jelį. mūsų atstovas pradėjo aiškinti, kad Kaunas 
lįs suprasti, jog tarpas tarp Berlyno ir Eitkūnų 
i gana didelis, o dabar jau ir po vidurnakčio, tai 

nė fiziškai negalįs Eitkūnų pasiekti, o telefonu 
sikalbėjimai nei lengvi nei patogūs šiais laikais, 
ieš pusvalandį jis tik ką kalbėjęsis su Ed. Turaus- 
iš Karaliaučiaus. Iš ten daug lengviau pasiekti Eit- 

nus. Patarė susisiekti su Ed. Turausku ir tą misi- 
jam pavesti. Nurodė vardą viešbučio, kur buvo Tu- 
įskas apsistojęs ir davė telefono numerį, kurį jis už 
ašęs pasikalbėjimo su Ed. Turausku metu.

K. Škirpos argumentai pasirodė nuoseklūs, bet 
. Turausko atsiradimas Karaliaučiuje mums buvo 
igmena. Dar tą pačią dieną 15 valandą išvykda- 
s iš Kauno sakėsi vykstąs Į Andrejavą. iš kur ry- 
aus dieną pavakariais turėjo grįžti.

Atsakęs Į kelis K. Škirpos klausimus apie to me- 
padėtį Kaune. Berlyno atsakymą perdaviau savo 
ui K. Bizauskui. Jis man pavede tuojau susirišti 
Ed. Turausku Karaliaučiuje.

K. Škirpos nurodytą viešbučio numerį Karaliau- 
tje gavau ir apie 1:30 vaL nakties tą patį pave
dą perdaviau Ed. Turauskui. Ed. Turauskas pasisa- 
esąs ką tik iš keliones ir labai pavargęs. Jis da- 

-. nakties metu, ne tik mašiną galįs sudaužyti, bet 
sprandą sau nusisukti. Be to, prisiminė ministeri- 
žinomą jo santykių su prezidentu įtampą, tad la- 

i abejojąs, ar iš viso A. Smetona norės jį išklau- 
L Žodžiu, pavedimą išpildyti kategoriškai atsisa-

Kai perskaičiau ir Ed. Turausko atsisakymą, K. 

Bizauskas pavedė man antru kart susirišti su mūsų 
pasiuntinybe Berlyne; pranešti Ed. Turausko atsaky
mą ir dar kartą K. Škirpai pakartoti pirmykštį vy
riausybės pavedimą, paaiškinant, kad dėl supranta
mų priežasčių Kaunas negali tuo reikalu tiesioginiai 
telefonu kalbėti su Eitkūnais. K. Škirpa atsakė, kad 
jis vyriausybės pavedimą perduos į Eitkūnus, tačiau 
negalįs garantuoti, kiek ta misija jam pavyksianti. 
Tą naktį A. Smetona nakvojo Eitkūnų viešbutyje.

Prasidėjo neramus laukimas, koks bus iš Eitkū
nų atsakymas? Belaukiant išaušo birželio 16, sekma
dienio rytas. Saulei patekėjus, pasigirdo man gerai 
pažįstamas automatinės telefono stoties skambutis. 
Kalbėjo K. Škirpa. Jis pranešė, kad po ilgo lauki
mo jam pavyko susirišti su viešbučiu Eitkūnuose ir 
kad vyriausybės pavedimą perdavęs. Nuo savęs pa
aiškinęs prezidentui tuos motyvus, kurie mūsų vy
riausybei Kaune šiuo metu atrodę pagrįsti. Išklau
sęs K. Škirpos argumentus, prezidentas pareiškęs: 
“Merkys turi visus mano įgaliojimus ir gali tartis dėl 
vyriausybės pertvarkymo. Mano buvimas Kaune nie
ko nepadės, todėl grįžti į Kauną būtų beprasmiška”.

Nurašęs iš savo bloknoto K. Škirpos atsakymą, 
perdaviau savo šefui, kuris išskubėjo pas kitus vy
riausybės narius aptarti padėties ryšium su prezi
dento A. Smetonos atsakymu.

Mano budėjimo laikas baigėsi. Kadangi buvo sek
madienis. tai bolševikai laikėsi kiek santūriau. Tuo 
pačiu kiek atleido rankas mūsų vyriausybė, kuri nu
tarė pasiųsti pas prezidentą delegaciją. Kiek man te
ko vėliau patirti, delegacija buvo nuvykusi į Eitkū
nus ir susisiekusi su A. Smetona. Delegacijai vado
vavo senas politikas, vyriausybės narys Ernestas Gal
vanauskas, bet delegacijai nepavyko A. Smetoną įti
kinti, kad grįžtų į Kauną.

Pavakary vėl buvau užsienio reik, ministerijoje. 
Kadangi tebeėjau savo senas pareigas, tai ir grįžusios 
iš Virbalio delegacijos pranešimą atatinkama tvarka 
užrašiau. Trumpai tariant. A. Smetonos atsakymas 
delegacijai savo turiniu ir prasme buvo toks pat. ko
kį prieš kelias valandas buvo davęs K. Škirpa.

Sužinojusi apie valstybės galvos pasišalinimą 
į užsienius. Lietuvos visuomenė pirmomis dienomis 
buvo labai nusivylusi, parblokšta, todėl daug karte
lio parodė A. Smetonos adresu. Tik vėliau ėmė su

prasti, kad prezidento pasilikimas krašte nieko ne
būtų pakeitęs, kaip nieko nepakeitė Latvijoje pali
kęs prezidentas Ulmanis ir Estijoje — Paets. Jie tik 
su savo tauta drauge išgėrė karčią taurę iki dugno.

Lietuvai teko dar kartesnė taurė. Per trejus me
tus lietuvių tauta turėjo pakelti net tris didelius 
smūgius iš savo nedraugingų kaimynų. Ir tie smūgiai 
— trys ultimatumai — tiek paveikė žmones krašte, 
kad paties didžiojo, bolševikų smurto metu, rodėsi 
tartum paraližuoti. Tai nebuvo drąsos, pasiryžimo 
ar aukojimosi stoka. Ne! 1941 ir vėlesnių metų pa
sipriešinimas smurtininkams buvo toks beatodairiš
kai didelis, kad pačių bolševikų pareiškimais reikėjo 
siųsti divizijas prieš Lietuvos patriotus — partizanus.

Maskvos primesta vyriausybė
Prezidentui A. Smetonai atsisakius grįžti, buvo 

paskelbta, kad laikomas atsistatydinusiu, o preziden
to pareigas einąs A. Merkys. Tada A. Merkiui buvo 
pakišta pasirašyti, kad jis “tvirtina” naują vyriau
sybę, kurią sudarė Dekanozovas ir Pozdniakovas. 
Birželio 17, pirmadienį, laikraščiai jau skelbė nau
ją vyriausybę, kurios priekin iškišo “ministeriu” pir
mininku Maskvos berną Justą Paleckį, o pavaduoto
ju ir užsienio reikalų ministeriu — prof. Vincą Krė
vę - Mickevičių. J. Paleckis perėmė “prezidento” pa
reigas, o Vincas Krėvė ėjo laikinai ministerio pir
mininko pareigas. A. Merkys liko iš visur nušalin
tas. Po mėnesio jis suimtas drauge su užsienio rei
kalų ministeriu J. Urbšiu. Abu jie derėjosi Krem
liuje, tad abu buvo ir nepageidaujami liudininkai, 
ypač jei atsidurtų užsienyje. Tačiau bolševikai neap
skaičiavo dar vieno liudininko — Vinco Krėvės, ku
rį. kaip ir E. Galvanauską, buvo įtraukę į pirmąją 
bolševikinę Lietuvos vyriausybę tik dėl visuomenės 
laikino apraminimo. E. Galvanauskas tuojau pabėgo 
užsienin, o Vincas Krėvė su specialia misija atsidūrė 
Maskvoje. Ką jis patyrė?

Dekanozovas moko Krėvę politikos
Vincas Krėvė-Mickevičius 1953 metais “Aidų” 

žurnale (nr. 3) paskelbė savo atsiminimus apie jo 
pasikalbėjimą su V. Molotovu Maskvoje, kada Lietu
va jau buvo užimta, bet “liaudies seimas" dar ne
buvo išrinktas. Vincas Krėvė rašo:

“Buvo nutarta, kad aš turiu vykti į Maskvą pa

simatyti su Molotovu, ir, jei bus galima, net su Sta
linu. Turiu supažindinti juos su esama padėtimi, pa
reikalauti, kad įsakytų savo atstovybei Kaune ir ka
riuomenės vadovybei nesikišti į vidaus reikalus, 
negriauti Lietuvos vyriausybės autoriteto ir atšauk
ti savo piliečius, kuriuos yra neteisėtai susodinę vi
daus reikalų ministerijoje.

“Mes buvome pirmoji bolševikų auka Europoje, 
nepažinojome nei jų taktikos, nei metodų, • nei, pa
galiau, siekimų. Todėl nenuostabu, jei manėme, kad 
daug to, kas čia dedasi, vyksta be Maskvos žinios ir 
pritarimo. Jei žymūs vakarų Europos ir Amerikos 
diplomatai davėsi apgaunami todėl, kad nesiorienta- 
vo, tai mums apsigauti ir patsai Dievas leido.

“Priėmė nenoromis. Iš Molotovo mūsų atstovas 
Natkevičius gavo neigiamą atsakymą, motyvuotą 
tuo, kad dabar Lietuvoje yra Dekanozovas, kuris 
Maskvos vyriausybės įgaliotas tartis su Lietuvos vy
riausybe visais klausimais. Netrukus mane aplankė 
patsai Dekanozovas ir pareiškė pretenzijų, kodėl aš 
kreipiausi pas Molotovą ne per ji, jei jau turėjau bū
tino reikalo kalbėtis su užsienio reikalų komisaru. 
Jam visai nesuprantama, kodėl aš negaliu aptarti tų 
reikalų, dėl kurių manau kreiptis pas Molotovą, su 
juo, Dekanozovu, kuris tam ir pasiųstas čion.

Atsakiau, kad Lietuva dar turi savo atstovą 
Maskvoje, per kurį gali kreiptis į Maskvos vyriausybę 
ir todėl nematau reikalo trukdyti Dekanozovo pra
šymu tarpininkauti. Tartis su juo būtų netikslu, nes 
visi susitarimai liko bergždi ir nedavė teigiamų vai
sių.

— Jūs. p. ministeri, šiandien blogai orientuoja
tės susidėjusiose sąlygose, kurios žymiai pakitėjo, ne
gu buvo tada, kai mes čion atėjome. — pareiškė 
Dekanozovas. — Jūs geriau padarysite, jei mažiau 
klausysite, ką jums Galvanauskas kužda į ausį. Mes 
tai gerai žinome.

— Nesu mažas vaikas ir gerai suprantu, kas čia 
darosi, ir Galvanausko kuždėjimai, jei tokie tikrai 
būtų, manęs nepaveiktų. Noriu patsai sau išsiaiškin
ti padėti, kad netektų dalyvauti Lietuvos nepriklau
somybės laidotuvėse. Jei manęs Molotovas nepano
rės priimti, man ir be to bus viskas aišku, ir aš mo
kėsiu padaryti atatinkamas išvadas.

(Bus daugiau)



DARBININKAS

Tremtinių kelione

PAŽINTI, PASISAVINTI, PASKLEISTI

A. A. JUOZAS GINKUS

Bosto- 
buvo

iš tik- 
namie

vakaruose — į kwn. dr. A. Juš
ką, 14414 So. McKinley Avė-, 
Posen, III. "Užsiregistravę gaus 
visas informacijas apie kelionę.

Si kelionė nėra pramoga ar 
koks biznis, tai grynai maldi
ninkų tremtinių kelionė Ro-

Todėl, kad išvengtų blašky
mosi, užinteresuotieji kelione į 
Romą ir gyvenantieji rytinėse 
JAV-ėse, tegul skubiai kreipia
si į kun. S- Railą, 225 So. 4th 
St, Brooklyn 11, N. Y., o gy
venantieji vidurio Amerikoje ir

mon padėkoti šv. Tėvui ir Kat 
Bažnyčios vadovybei už suteik
tą globą sunkioj tremties va
landoj, kada buvo organizuotai 
ir tėviškai rūpintasi tremti
niais, ypač kai tas rūpestis vir
to krikščioniškos meilės Įstaty
mu, “Exsul Familia” enciklikai 
pasirodžius prieš dešimtį metų-

Kun. L. Jankus

NCWC — CRS reikalų ve
dėjas, didelis lietuvių bičiulis 
vysk- E. Swanstrom, balandžio 
25 New Yorke sukvietė įvairių 
tautybių atstovus pasikalbėti 
dėl šių metų tremtinių kelio
nės į Romą ryšium su Exsul 
Familia” 10 metų jubilėjumi. 
Paaiškėjo, kad šia ekskursija 
yra susidomėjusios daugelis ka
talikų tautinių grupių JAV, ku
rios rūpinosi tremtiniais, kaip 
lenkai, vengrai, slovakai ir k. 
Bene gausiausiai Į Romą vyks 
italai (užsakyta net 10 lėktu
vų). Iš lietuvių šiame pasitari
me dalyvavo prel. J. Balkūnas, 
kan. J. Končius, kun. S- Raila 
ir kun- L. Jankus. Pasitarime 
paaiškėjo, kad šv. Tėvas ir NC- 
WC bei JE vysk. Swanstromas 
šiai maldininkų kelionei į Ro
mą skiria daug reikšmės ir lau
kia gausaus tremtinių dalyvavi
mo.

Lietuvių grupė, atrodo, ne
bus didelė, bet įdomi, įvairi. 
Mat, kiek žinoma, Romon vyks 
lietuviai tremtiniai iš įvairių 
šalių ir vietovių, ir amžinasis 
miestas buv. tremtiniams bus 
gana jaudinanti susitikimo vie
ta- jį

Dideli atstumai, kelionės iš
laidos ir įvairios kitos priežas
tys neleis lietuviams gausiau 
pasireikšti, todėl šioj konferen
cijoj dalyvavę lietuvių atstovai 
nutarė, kad reikia organizuoti 
tik dvi lietuvių maldininkų gru
pes: vieną Chicagoje, kuria rū
pinasi kun. dr. A. Juška ir ku
ri išskris iš Chicagos liepos 29, 
ir kitą — New Yorke, kuria 
rūpinasi kun. S. Raila. Si skris 
iš New Yorko liepos 25. — --

Prel- J. Balkūnas, kan. J. 
Končius bei daugelis kitų lie
tuvių kunigų ir pasauliečių, ku
rie išvyks Europon atskirai ir 
anksčiau, prie JAV lietuvių mal
dininkų grupės prisijungs Ro
moje, kai ten rugpjūčio 3-7 bus 
lankomos šventos vietovės, da
lyvaujama iškilmingose pamal
dose bei vykstama pas šv- Tė
vą.

Prel. L. Tulaba. lietuvių ko
legijos rektorius Romoje (Via 
Casalmonferrato. 20) laukia sve
čių iš JAV ir yra pasiryžęs vi-
su kuo jiem padėti.

MOTINOS DIEN'4
(atkelta iš 4 psl.)

tūlis ims galvoti: iš tikrųjų, 
puiki moteris ta švendrienė... 
Taip. taip. Vis ponia Švendrie
nė, ponia Švendrienė. Tai vis 
dėl to. kad visiem tik gerinies. 
tik pataikauji. Aš žinau kodėl? 
Dėl svetimų vyrų — šitai kas!

— Liaukis, o tai aš išeisiu! 
— neiškentė švendrienė visa 
drebėdama.

— Ir gali eiti. Gali eiti ir 
visai iš namų. Nalaikau. Aš se
niai žinojau, kad nori mane pa
likti- Bet vaikai, žinai, kad ne
duosiu. Niekada! Nieką -..

Vyras pritilo, išgirdęs, kad 
Ada vėl leidosi laiptais žemyn. 
Dukters akivaizdoje susivaldė, 
bet jo klaikus žvilgsnis tebe- 
varstė žmoną, švendrienė apsi
suko ir išėjo į virtuvę ruoš
tis.

— Mama, kas tau yra? — 
paklausė Ada, matydama moti
ną visą išbalusią.

— Nieko, dukrele. Tėtė, ži
nai. vis pyksta, kai aš kur nors 
ižtrunku. O šiandien lėktuvas 
zėlavo. Tu žinai. Ir tas Pipi- 
as dar pasimaišė. *

— O kas jis toks?
— E, tėtė su juo mokėsi 

name suole ir apsipyko, 
iėl tų mergaičių- Nei aš 
sūrėjau nei ką ..

Vie
vis 
i ji

— Nepasakok, ko nereikia! 
— Įsiterpė vėl tėvas. — Tu 
lori ir Adą prieš mane nusta- 
yti.

— Bet mes, tote ...
— Mes. mes ... Jūs abi ge- 

os. tik aš blogas.
— Niekas to nesako, — pa- 

tebėjo Švendrienė.

Iš stud. at-ky ideologiniy kuršy Kennebunkporte, Me« 
------ D. MASIONYT6 --------  

buvo toks nereiklus, lyg jam 
nieko ir nereikėtų. Virtuvės pa
slaugą mums teikė šv. Antano 
gimnazijos bendrabučio maitin
tojai. Neturėjome jokių rūpes
čių. Tik eik ir klausyk paskai
tų, diskusijų, programos- 

Programa buvo trijų temų: 
istorijos, ideologijos ir veiklos. 
Pirmąją kursų dieną, D. Ketvir
tadienį, apie ateitininkų praei
ti ir ideologiją kalbėjo Ateiti
ninkų Federacijos vadas S- Su
žiedėlis. Įžangoje nurodė, kad 
kursų tikslas yra savo idėjas 
pažinti, pasisavinti ir paskleisti. 
Priminė ateitininkų pradžią ir 
priežastis, kurios iššaukė tą ju- 
dėjmą Lietuvoje. Atkreipė dė
mesį, kaip krikščioniški prin
cipai nustato mūsų santykius 
su Dievu, savo bei kitom tau
tom, visuomene ir artimu. Ra
gino būti gyvos dvasios žmonė
mis, pasižymėti uolia religine 
praktika, dalyvauti katalikiško
je akcijoje.

Vakare, pasiskirstę būreliais, 
diskutavome, kaip kultūrą su
pranta žmogus teistas, pozity
vistas. materialistas ir ateistas. 
Dienos darbai buvo baigti pran
ciškonų koplyčioje Įspūdingo
mis D. Ketvirtdienio pamaldo
mis.

Didįjį Pnektadieni dr. Arū
nas Liulevičius kalbėjo apie 
ideologiją ir gyvenimą. Pabrė
žė. kad ideologija duoda tik 
gyvenimo pagrindus, o recep
tus reikia patiems išsirašyti pa
gal idealus.

Tą pačią dieną buvo ir kun. 
Ylos paskaitos- Jis nušvietė 
ateininkų vietą tarp kraštuti
nės kairės ir dešinės. Palietė

pėsi Į SAS iždininką Egidijų komunizmą pabrėždamas, kad 
Užgirį. Reikia pagirti, kad jis didžiausias pavojus yra ideolo-

Važiavome į Kennebunkpor- 
tą Įvairiais keliais ir visokio
mis priemonėmis. Nesistebėki
te! Kennebunkportas yra Mai
ne, o keliavusių buvo net iš 
Nebraskos. Pažiūrėkite Į žemė
lapį ir suprasite, koks judrus 
mūsų jaunimas. Atjudėjo nuo 
Omahos, Urbanos, Chicagos, 
Detroito, Clevelando, Philadel- 
phijos, New Yorko, New Jer- 
sey. Apie Putnamą, Worcesterį, 
Brocktoną, Norwoodą ir 
na — nekalbame. Jie 
kaip namie.

Kai suvažiavome, tai 
rųjų visi buvome kaip
— toje gražioje, jaukioje ir 
svetingoje lietuvių pranciškonų 
sodyboje- Gražiai priėmė, ska
niai valgydino, giedriai ir šven
tai nuteikė Didžiosios Savaitės 
apeigomis.

Susirinkome Didžiojo Ketvir
tadienio išvakarėse, balandžio 
12, ir išbuvome ligi Veikų ry
to, balandžio 12. Tom didžiom 
dienom rimtus klausimus svars
tėme, nes tai buvo mūsų ideo
loginiai kursai- Nebe pirmi atei
tininkam studentam. Pirmieji 
1955 Kalėdose taip pat buvo 
Kennebunkportė. Pirmieji bu
vo ir visam mūsų būriui. Su
skaitėme apie 30.

Tuo skaitymu, be abejo, la
biausiai buvo susirūpinusi kur
su vadovybė. Ji mus rikiavo. 
Kursų vadovu buvo pats Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas Stasys Rudys, komen
dantu — Eligijus Sužiedėlis. 
Jiems dar gelbėjo berniukų va
dovas Algis Šaulys, mergaičių
— Auksė Liulevičiūtė. Kam 
reikėjo ką nors mokėti, krei-

— Nesako! Aš visai preci
ziškai — su visais taškais ir 
kableliais: aš neapkenčiu melo 
ir apgaulės! — ir taip tvojo 
į stalą, kad pasiliejo sunka ir 
rausvais latakais nutekėjo grin
dimis.

Tuo tarpu pro duris Įsiver
žė mažieji, nešini gėlėmis, ku
rių buvo prisirinkę miškelyje. 
Buvo motinos dienos pats vi
dudienis.

Antanas Jaura

1

STUDENTAI ateitininkai ideloginiuOM kursuose Kennebunkporte, Me., i* d. j k,: dr. Vytautas Vygantas — Ateitininkų Federacijos 
gen. sekretorius.

ginis, ne politinis ar karinis.
Vakare diskusijų būreliuose 

nagrinėjome paskaitų mintis ir 
dalyvavome D. Penktadienio 
pamaldose. Dar buvo filmas 
iš Maironio gyvenimo.

Balandžio 21, D. šeštadienį, 
sprendėme veiklos problemas 
su dr. Vyt. Vyganto pagalba. 
Dr. V. Vyganto pravestos dis
kusijos ateitininkiškos veiklos 
klausimais užėmė visą popiečio 
programą. Buvo paliestas narių 
pasyvumas, “Ateities” reikalai, 
tarpusavio ryšiai, santykiai su 
kitom organizacijom, visuome

ne ir k. Dr- V. Vygantas nu
rodė, kad reikia mokytis pla
nuoti, organizuoti, vadovauti ir 
kontroliuoti-

Po vakarienės aptarėme pa
čius kurus. Visiems patiko pre
legentai ir paskaitos, patalpos 
ir visas išlaikymas. Vienbalsiai 
pareikšta, kad kursai savo tiks
lą pasiekė.

Tada šokome talkinti “Vely
kų bobutei” — marginome 
kiaušinius iki pat Vidurnakčio 
mišių. Mišiose pasveikinę prisi
kėlusi Kristų, išėję žalion so- 
dybon, iš giedraus džiaugsmo 
išsiveržėme lietuviška daina, ir 
tik tada sumigome.

Velykų rytą kursai užbaigti 
prie puikiai paruošto lietuviško 
velykinio stalo. Su mumis buvo 
tėvas gvardijonas kun. J. Dy- 
burys-, O.F.M., ir gimnazijos mo
kytojas Tėv. A. Prakapas, O.F-
M. Atsisveikinimo žodžius tarė sulaukęs 71 metų. Iškilmingai 
St- Rudys ir EI. Sužiedėlis iš palaidotas gegužės 7 iš Angelų 
kursų vadovybės, o Rimas Ge- Karalienės bažnyčios šv. Jono 
deika — kursantų vardu.

ANTIKRISTAS SIAUTĖJA UETUVOJE
kontroliuojama- Šiemet vargais 
negalais leidimą Įstoti gavo vos 
7 jaunuoliai. Atrodo, kad semi
narija pamažu bus likviduota 
arba paversta režimui ištikimų 
kunigų Įstaiga. Neseniai vėl pa
keista jos vadovybė. Kun. A. 
Lapė seminarijos rektorius ir 
arkivyskupijos, kurijos kancle
ris turėjo pasitraukti. Jo vie
ton rektorium paskirtas kun. 
Rom. Stundžia, iki šiol buvęs 
seminarijos prokuratorium. Ma
tyti, tam yra koks nors Ru
gieniu! pagrindas. Kurijos kanc
lerio pareigos teko kan. St. 
Telksniui. Kunigų seminarijos 
profesorių dalis yra kulto ko
misaro parinkti ir toms parei
goms paskirti.

Prieš Velykas vysk. P- Ma
želis, atvykęs į Kauną, Įšventi
no kunigais kelis diakonus, jų

(atkelta iš 3 psl.) 
sukaupia visas jėgas ir priemo
nes vaikams katekizuoti. Moti
nos iš sakyklų yra raginamos 
mokyti savo vaikus katekizmo 
namie. Daug kunigų daro viską, 
kad tik atitrauktų vaikus ir jau
nimą nuo sovietinio auklėjimo 
institucijų.

Už tokią Lietuvos dvasiški- 
jos charakteristiką galima ko
munistams tik padėkoti ir lie
tuviais kunigais tik pasidžiaug
ti. Iš to aišku, kodėl visa per
sekiojimo jėga dabar kaip tik 
nukreipta Į kunigus-

Paskutiniu metu bažnyčių ui- 
darinėjimo akcija vėl sustiprin
ta. Provincijoje jau yra naujai 
uždarytų bažnyčių dėl to, kad 
prie jų neliko kunigo. Kaune, 
kur su priemiesčiais 1940 m. 
buvo 29 bažnyčios ir koply
čios, buvo likę tik 9 bažnyčios, tarpe 2 latvius, atvykusius iš 
Paskutiniu metu labai kaunie
čių lankoma Įgulos bažnyčia 
paverčiama Kauno centriniu 
muzėjum.

Kaune veikianti vienintelė 
visai Lietuvai kunigų seminari
ja, su aprėžtu iki 45 klierikų 
skaičiumi, vis labiau varžoma,

MIRĖ JUOZAS GINKUS
Gegužės 1 po sunkios ir il

gos ligos mirė Juozas Ginkus,

kapinėse. Su jo mirtimi Brook-

Rygos, žinant, kiek kunigų iš
miršta, netenka laisvės ar lei
dimo eiti pareigas, ir kiek kas
met įšventinama naujų, tuoj 
matyti komunistų politika: pa
mažu išmarinti Lietuvos dvasiš
kąją — tuos nepalenkiamus 
“pamokslininkus iš pakalnės”. 

lynas neteko nuoširdaus seno
sios kartos lietuvio, kuris savo 
darbu ir savo auka yra prisi
dėjęs prie daugelio lietuviškų 
organizacijų.

Velionis buvo gimęs 1891 bir
želio 20 Joniškyje. Dar jau
nas būdamas skleidė Šiaulių 
apylinkėje lietuvišką atgimimą- 
Jo vadovaujamas jaunimas ne 
tik rengė lietuviškus vakarus, 
vaidinimus, bet ir kovojo už 
lietuviškas mokyklas, žodžio ir 
spaudos laisvę. Dalyvavo ir 
1905 metų revoliuciniame ju
dėjime.

Pradėjus rusams persekioti, 
Juozas Ginkus 1908 metais at
vyko Į šį laisvės kraštą ir ap
sigyveno Brookiyne. Pradžioje 
daug vargo, kaip ir kiti atei
viai, dirbo šalt kalvėj e, gele
žies liejykloje, vėliau lankė 
stiklo dirbinių mokyklą kurią 
baigęs įsigijo specialybę ir ga
vo lengvesnio darbo. Buvo iš
mokęs ir fotografuoti, turėjo 
savo fotografijos studiją. 1921 
Brookiyne nusipirko saldainių 
krautuvę ir užkandinę, kurią 
tvarkė iki savo mirties

Atvykęs Amerikon, Juozas 
Ginkus tuoj įsijungė j lietuviš
ką veiklą, Įstojo į Simano Dau
kanto draugiją, dalyvavo lie
tuviškuose veikalų vaidinimuo
se ir Miko Petrausko chore, 
pats mokėsi pianinu skambinti.

Lietuvos nepriklausomybės 
išvakarėse buvo Lietuvos Gel
bėjimo ir Autonomijos Fondo 
agitacinio komiteto nariu, šis 
fondas buvo įsteigtas 1914 spa
lio 3 visuotiname lietuvių sei
me Brookiyne. Atstačius nepri
klausomybę, Juozas Ginkus rin
ko Lietuvai aukas, organizavo 
mitingus, džiaugėsi jaunosios 
valstybės laimėjimais ir sielo
josi jos nelaimėmis. Drauge su 
Pranu Narvydu rinko aukas 
tautininkų korporacijos Neo 
Lithuania statomiems rūmams 
Kaune. Jis yra vienas iš Tau
tinės Sąjungos steigėjų, dalyva
vęs jos vadovybėje. Jis uoliai 
rėmė Dariaus ir Girėno skridi
mą, buvo to skridimo komiteto 
pjrmininkas, vėliau Vaitkaus 
skridimo komiteto narys. 1928 
suorganizavo radijo valandėlę, 
kuri jo vadovaujama veikė apie 
trisdešimt metų. Buvo Vienybės 
spaustuvės direktorius ir jos 
bendrovės prezidentas. SLA 
narys.. New Yorko prekybos 
buto pirmininkas.

Antrojo pasaulinio karo me
tu okupavus Lietuvą. J. Gin
kus dar plačiau Įsijungė į vi
suomeninę veikla. Aktyviai vei
kė Balte, Alte, buvo tų orga
nizacijų direktoriumi, daug pri
sidėjo tremtiniams atvykti į 

(nukelta i 8 psl.)

1S VISUR
Kunigų Vienybės pirmi

ninkas prel. Pr. Juras ir sek- 
retorius kun. J- Vilčiauskas iš
siuntinėjo lietuvių parapijų kle
bonam ir kunigam raštą, ku
riame prašo lietuvių parapijo
se gegužės 13 surengti pamal
das “už Lietuvos laisvę, teisin
gą pasaulio taiką ir nusidėjėlių 
atsivertimą”, gi pamoksluose 
nušviesti “komunizmą, kuris 
plėšia iš širdžių tikėjimą, griau
na tautų laisvę ir neša žmoni
jai vergiją.

— A. Goodall, Darbininko 
skaitytojas iš San Francisco, 
Calif., prisiuntė 20 dol., ku
riuos administracija paskyrė 
už metinę prenumeratą Bosto
no viešajai bibliotekai, lietu
vių studentų skyriaus skaityk
lai Champaign, III., ir Čiurlio
nio ansamblio skaityklai, Cle- 
veland Ohio. Aukotojui maloni 
padėka už įvertinimą spaudos 
reikšmės.

— Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga Kanadoje birželio 23 
rengia metines Jonines —šven
tę Niagaros pusiasalio jauni
mui- Koncertinė programa bus 
St. Catherines, Merriton Com- 
munity Centre. Programai iš
pildyti pakviestas Rūtos an
samblis iš New Yorko. Kartu 
bus paminėta Maironio sukak
tis.

— Jaunimo rašinių varžybo
se, kurias pravedė Vilniaus lie
tuvių krašto lietuvių sąjunga 
Kanadoje, dalyvavo 8 asmenys- 
Rašinių tema buvo apie Vil
nių. Jury komisija neužilgo pa
skelbs rezultatus.

— Kultūros Fondo valdyba 
savo posėdyje, Įvykusiame ba
landžio 29 Chicagoje, atsižvelg
dama Į Aidų leidėjų prašymą 
padėti sumažinti Aidų žurnalo 
finansini deficitą (2,000 dol. ~ 
metams) paskyrė Aidų leidė
jam 80 egz. pfof. V- Biržiš
kos veikalo “Aleksandryno” 
kaip paramą Aidų žurnalui. 
Pardavus šias knygas, susida
rytų 600 dol. suma. Piniginės 
aukos Kultūros Fondas negalė
jo skirti, nes jo lėšos yra in
vestuotos į “Aleksandryną”.

— Žiburiu spaudos bendro
vė Kanadoje šiomis dienomis 
išleidžia vaikams maldaknygę, 
paruoštą kun- dr. J Gutausko. 
Parašyta lengva kalba, pritai
kyta pradžios mokyklos vaikam, 
turi mišių maldas, kyržiaus ke
lius ir k. Kaina su kietais vir
šeliais 1.85 dol.

— Antanas Ttmaliūnas su 
šeima iš okupuotos Lietuvos 
išleistas grįžti į Braziliją. Lie
tuvon nusikėlė po praėjusio 
karo, suagituotas komunistų. 
Išvyko ir daugiau lietuvių, bet 
A. Tamaliūnas pagrįžta pirmas- 
Lietuvių komunistų eilėse Bra
zilijoje didelis nepasitenkini
mas: kaip žmogus galis apleisti 
sovietini “rojų” ir grįžti Į bra
zilišką “pragarą” •..

Pranešu, kad vasarvietė

West Hyannis Port. Cape 
Cod. Mass. turi naują sa
vininkę ir naują vardą —

JŪRATĖ
Dėl kambarių užsakymo 
prašau kreiptis sekančiu 
adresu:

Elena Krasauskiene

273 Oxford Street
Hartford 5, Conn.

Tel. 233 - 2398

Kadangi šiais metais nu
matoma priimti ribotą 

skaičių svečių, malonėki

te nedelsti su kambarių 

užsakymu.

i 1



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
REAL ESTATE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street Brooldyn II. N. Y.

Resid. Illinois 8-7118EVergreen 7-2155

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR>

MOLY

>
VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV* — 2 mėnesių

PAVASARIO
LOS ANGELES, Calif., lietuvių skautų akademikų balandžio 29 sureng
to Kauno universiteto 40 metų sukakties minėjimo dalyviai: ii L j d. 
Armonas, R. Apeigytė ir Dapšys. Nuotr. L. Briedžio.

DISPLAY

>
Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atrauų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

-i

* 
>

II8-I25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Uetovos gener. konsulato 
H. Yorie ieSiOH asmenys

Gegeckas, Alfonas, buvęs Vo
kietijoje

Grigalaitis, Pranas, Jono sū
nus, iš Kybučių km., Tytuvėnų 
par., Kelmės vL, Raseinių apsk., 
ir jo sūnus Jonas

Jokubauskas, Antanas, Kon
stantinas ir Stanislovas, ir jų 
sesuo Konstancija, Jono vai-

ALBERT MAIER, INC. 
Kiaulienos krautuvė 

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 

Kasdieną šviežios namų gamybos 
“Kielbassy”

1927 Washington Avenue, Broruc 57,
N. Y. TRemont 8-8193

JOHN N. RiGAS FLORIST 
Richmond Hill, N. Y. Flowers for 
all occasions. Bridal boąuets, wed- 
ding arrangements. Specializing in 
weadings. 24 hour service; Funeral 
designs, etc. Vlrginia 3-3581 (If no 
answer - VI 3-9611) 118-19 Liberty 
Avė., corner Lefferts Blvd.

>

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Ęssex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite š} skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

| VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
J IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa-
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

Jokubauskas, Konstantinas, 
Jono sūnus, išvykęs Amerikon 
iš Viekšnių, žmona Jonušaitė- 
Jokubauskienė, Ona, Petro duk
tė

Mockus, Jonas ir Mykolas, 
Antano sūnūs, iš Bardžių km., 
Skaudvilės vi.,

Navickas, Ksaveras
Radišauskas, Benediktas, bu

vęs Anglijoje
Šiaulys, Kazimieras, Juozo sū

nus, gimęs 1896 m. Tvėrių km., 
Telšių apsk., gyveno Pittsbur- 
ghe

Tamulevičius, Martynas, iš 
Musteikos kaimo, Tamošiaus ir 
Rožės sūnus

Valinčis, Adomas, Juozo sū
nus,. gyvenęs 51 Draher Avė-, 
Waterbury 28, Conn.

Vičiūnas, Vitas, Jurgio sū
nus, gimęs 1928 m. Medinin
kų km., Šimkaičių vi., Rasei
nių spk.

Žygas, ar žigas, Aleksas V-, 
buv- fotografas - filmininkas, 
gyveno Scrantone ir Wilkes - 
Barre, Pa.

CAPRI TENT CO., INC. 
TENTS RENTED

For Parties and all Occasions 
Dąnce Floors - Parties - Canopies 

Shows - Expositions. Etc. 
106-10 Van Wyck Expressway 

Jamaica — JA 9-3113

KAHN LUMBER & MILLWORK 
CO., Ceiling Tilė Special. WHITE 
CEILING TTLE FIRST QUOLITY 
9c per Sąuare Foot. Free parking. 
Shop and Save —

INdependence 1-4300

RADIO & T.V.

134 -16 Northern Blvd., Flushing 
J. L. ELECTRONICS 

TV - RADIO - HI-FI STEREO 
SERVICE &

PARTS DISCOL’NT CENTRE 
212 Ist Avenue, N. Y. C. 

(nr. 13th Street)
GR 7-3040

MAYSONET 
RADIO and TV SERVICE 
We Repair All Kinds of 
T.V. H4-F4 and Radios 

Bet. Attomey & Clinton Sts. 
174 Rivington St..- N. Y. C. 

OR 7-3620

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2. N. Y.

Tek AL 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mės parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. CIrde 5-7711

CORPORATION
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms i bet kurią

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų

kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

CH 9-6245 
. Ll 2-1767 

6-2674
4- 4952
5- 8808 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355

7-1575
6-4724

o ATHOL, Man. — 61 Mt. Pleasant Street ..... 
o BOSTON 18, Mase. — 271 Shawmut Avenue 
o BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue 
o BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ----------- EV
o BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl

fe CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue---------- BR
o CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street —.— WA 
o CLEVELAND 13, OMo — 904 Literary Road ............ TO
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W........ GL
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau -----------  TO

I • HARTFORD, Conn. — 1^ Franklin Avenue------------ CH
Į o LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. A N 1-2994
19 LAKEWOOD, N. J. — 128 - 4th Street —.............  FO 3-8569

o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___________ AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ......  CH 3-2583
o NEWARK 3, N. J------ 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................  LO 2-1446
o PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street _____ MU 4-4619

i o PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ____________  GR 2-6387
o PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
e PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ HU 1-2750
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... FI 6-1571
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................  PL 6-6766
o WORCESTER, Man. — 174 Millbury Street ............... SW 8-2868
o VINELAND, N.J. — W. Landi s Ave^ Greek Orthodox Club BMg. 

Skyrius atidalytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANC 
CaH LO 3-7291

CASH 
FOR ALL TYPES 

OF HOUSES
SAMALOT & HOMERO

1014-16 East 163rd Street 
Broruc, N. Y.

DA3-45M

PROGA — 10 šeimų mūr. namas 
geriausioje Manhattano sekcijoje, 
downtown, be “violations”. IŠ viso 
22 asmens 10 apartmentų, $38,500. 
Taip pat 3 šeimų mūr. namas su 
daržu geroje Yonkers apylinkėje— 
$25,000. Emiljan M. Stryjski, Real 
Estate Broker, 479 McLean Avė., 
Yonkers, NY; YO 5-1477, YO 8-0812

OZONE PARK $32,990 — New 2 
Family 6 & 6 Rooms for truly good 
homes, ideally located, near all con- 
veniences; featuring uitra-modem 
kitehens & baths, master size bed
rooms, private driveway, Brick and 
Cedar construction. Call Builder —

VI 6-3558

East Rockaway, L.l. 7 Room Solid 
Brick Colonial. tile room —Center 
hall. Attached garage. 3 bedrooms, 
2 ^2 baths, 90 x 100 plot, screened 
porch, vvith wicker furniture, alum, 
storins and screens throut, drapes. 
Modern kitehen, gas range, GE re
frigerator, washer, deyer; fin. base- 
ment. Beautifully landseaped, sprink- 
ler system, own well; 3 blocks to 
St. Raymond par, school & parish, 
1 bl. publiC school; nr. shopping. By 
appointment. $32,500. LY 9-4964.

Maspeth, L.l. Live Rent FREE. St. 
Mary's Paristi. Solid Brick 2-family 
home, rm. apartments -j- rented 
Street level $218 monthly income. 
Gas, hot water heat; car garage 
heated. Refrigerator, many extras; 
near everything. Mušt see to ap- 
preciate. Owner. $33,990. IL 7-0256.

Florai Park, L.l. — $27,500. Brick 
Colonial, slate roof, corner plot, 1 
block from Our Lady of Victory 
Church and School, 7 rooms, 3 bed- 
rooms, short walk to Long Island 
Railroad, shopping & schools. Im- 
mediate occupancy. Ideal for pro- 
fessional. Owner. — PI 7-0557.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 

DUVLUU 
J MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

vVe take all orders special price for W«>ddings and Parties 
Home-Made Boloena

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

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

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

Little Neck, L.l. St. Anastasia par
ish. Quality built 5 room housel 2 
bedrooms, corner plot 40 x100, iire- 
place, oil heat, garage in basement 
even with Street, slate roof, patio. 
House situated on high bank ground 
— nice residential area. Owner. 
$25,000. Moving. — Call B A 9-4481.

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooldyn U, N. Y.

FUNERAL DIRECTORS

Consulate General of Lithu-
41 West 82nd St. Oueens. N Y.. Wakefield Ęstates,

New York 24. N. BUSS. OPORTUNITY

krautuve>

to

$20'.- ,Ow ’fr
1330 K1L-9

P=r!

r to acrrec^ate Mid 
- PO 7-8564.

DmKlona 
UOffUBAS J. 

SUKAS

TeL: EV 7-2089 -

N. Y.BROOKLYN 6.

Telefonas: STagg 2-5938 t

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais, dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4,50 dol. Plokštelėje yra 12 d a 
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė, klumpakojis, polka, ei 
DP, Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų- Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

& 
Henry WEYDIG & Son, Ine. 

FLu-bing 9-8563 
FUNERAL HOME 

Charles VVevdig. Lic Mgr.
13-39 122nd St., Collegs Point, N.Y.

Terrific Opportunrty for Family!
MENS SPORT SHOP. Dolgeville. 
N. Y. Selling Guns, Fishing eąuip- 
ment. clothes. On Main Street. Also 
has Beauty shop and 3-4 room 
Apt. Can rent or buy all. Selling 
because of illness. New York City 
Call LO 9-2214.

L. I., Syosset North. St. Edward’s 
Pati'h Walk to RR church.
schooi. 3 tedrcom cen erhall ranch, 
att garage. 1 lį Laih.-. fin. fcase- 
ment, oversized piot. storms and 
screens. w -v carpeting. oil heat; 
all appjiance-; 41,-2% G I morigage, 
$20,990. Owner. — WAInut 1-4140.

St. Anijftunj s Parich. Cape Cod 9 
years aid. ExceF~nt. Condition. 5 

-r room for 3 additionai rm®., 
full basement, oil hot water heat, 
storms & .screens, w w carpeting, 
private drive Low Taxes. Conve- 
nient to everything 4%% GI mort- 
gage. Owner. $19.900. OL 9-8058.

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

Laetuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

REAL ESTATE

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

RTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Merrick. L.I., Sacred Heart Parish. 
near Park Are.. School luxury cus- 
tom cedar and stone. 6 year Čenter 
hall Ranch. 3 large bedrooms. ja- 
louised Florida room and panelled 
den with built-ins. 2 full baths. eat- 
in kitehen. finished basement. land
seaped 75x120. 4 Cž 25 yr. GImtg. 
occup. Jul. Ist. $25.990. MA 3-0931.

i?64 WH'TE ST. MILLS’DEKJ 
WAVERLY S-3325

GERB. KUN. JUOZUI PRAGULBICKUI, MIRUS

LIETUVOJE JO BRANGIAI MOTINAI. REIŠKIAME

GILIĄ UŽUOJAUTĄ.

KLUČNIKŲ ŠEIMA

Mūsų mielam Dvasios Vadui ir nuoširdžiam Globėjui

KUN. JUOZUI PAGULBICKUL

Jo brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, reiškiame

draugišką užuojautą ir kartu liūdime

Elizabetho, N. J. lietuviai skautai-ės 
ir Tėvų Komitetas

RUOSIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th S*, N.Y.C, N.Y.

Tel.: MU 3-2928
Savininkas VACYS STEPONIR

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREE1

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel EVergreen 2-644«į

Salė vestuvėms, ir kito 
kioms pramogoms. Be to. 
duodami potaidotuvinia 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas 
momis kainomis

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking €<>.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

36-38-40 STAGG ST.


