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Posėdžiauja pavergtieji ir laisvintojai
Jungtinės Pavergtos Tautos 

ketvirtadieni pradėjo savo 
naują sesiją . New Yorke. Ji 
truks dvi dienas. Kasdien bus 
po porą posėdžių.

Ketvirtadienio posėdyje ver
tinama esamoji politinė padė
tis. Tarp kalbėtojų yra valsty
bės sekretoriaus padėjėjas 
Berle. Iš lietuvių kalba tuo 
klausimu V. Sidzikauskas.

Toliau svarstomi šios dienos 
politikos atskiri klausimai. 
Pirmiausia baudžiamoji atsa
komybė už nusikaltimus prieš 
žmoniškumą. Iš lietuvių dele
gacijos kalba M. Brakas; de
portuotųjų grąžinimas — kal
ba V. Vaitiekūnas; Rytų—Va
karų prekyba — kalba J. Au-
dėnas; taip pat čia kalbės ir 
Amerikos jungtinių darbo or
ganizacijų atstovas.

Tai yra tie klausimai, kurie 
dabar iškyla kovoje tarp Rytų 
ir Vakarų. Į juos nori duoti 
atsakymą Pavergtosios Tautos 
ir ji pasiųsti Jungtinėm Tau
tom.

LIETLVIAI PAS KARDINOLĄ. Chicagos lietuviai pakvietė kardinala Satnue! Striteh dalyvauti Dai
nų šventėje liepos 1 d. Kardinolas mielai sutiko d dalyvauti ir bankete pasakys kalbų. Jis matomas 
su Dainų šventės plakatu rankose. .Salia jo iš kairės stovi: reti. I.. Simutis, prel. I. Albaviėius, deši
nėje — kun. P. Cinikas, MIC, ir inž. A. Rudis.

Komunistai rodo, 
kad jie dabar yra 
nepriklausomi

Vakarų komunistai gana il
gai laukė, ką reikės pasakyti 
dėl Chruščiovo kalbos, kurioje 
jis surriekino Staliną. Tik da
bar komunistai prašneko. Ita
lijos komunistų bosas Togliatti 
ėmė kritikuoti Maskvą, kad ji 
lig šiol slėpė tiesą apie Staliną 
ir kam pirma Chruščiovo kal
bą paskelbė “buržuazinė” 
spauda. Kritikavo taip pat 
Chruščiovą, kam nesiėmė prie
monių Staliną laiku pašalinti. 
Panašiai prašneko Prancūzijos 
ir Amerikos komunistai.

Tačiau Togliatti išsidavė ir 
kodėl taip daroma. Girdi, da
bar komunistų partija pakei
tusi savo veikimo formas — ji 
tapusi “daugiacentre", vadi
nasi, atskirų kraštų komunistai 
nepriklauso nuo Maskvos. No
rėdami rodyti savo “tautine 
nepriklausomybę”, komunistai 
turi dabar pakritikuoti Mask
vą.

• Infliacijos pavojus auga 
Prancūzijoje, nes ryšium su 
karu Alžire pabrango kasdie
ninio vartojimo daiktai.

Posėdžiam pirmininkauti pa
dės lenkų delegacijos atsto
vas, paskui eis iš eilės alfa
betine tvarka — rumunas, al
banas, bulgaras.

Iš Europos šiuo tarpu niekas 
nedalyvauja sesijoje.

VLIKO SESIJA 
prasideda New Yorke birželio 
22. Truks tris dienas. Iš Euro
pos atvyko Į posėdžius VT pir
mininkė Alena Devenienė.

VIDURIO EUROPOS 
KRIKŽČIONIŲ DEMOKRATŲ

SĄJUNGA SIUNČIA 
delegaciją i pietų Amerika su
eiti i glaudesnius ryšius su ten 
veikiančiom kr. d. partijom.
Delegacijoje yra pirmininkas 
prof. A. Prochazka, dr. A. Tri
makas. T. Hoazanyi, St. Geb- 
hardt. Aplankys Peru. Chile, 
Argentiną, Urugvajų, Brazili
ją, Panamą ir kt. Misijoje de
legacija išbus mėnesį. Tai jau 
ketvirta misija i pietų Ameri
ką.

REIKALAUJA BAZES 
ATSIIMTI

Islandija nedaug turi gyven
tojų — tik 160,000. bet jos 
vieta svarbi strateginiu atžvil
giu, ir dėl to Amerika ten Įsi
taisė karinę bazę. Investavo 
150 mil. dol.. laiko 4.500 vy
rų. Islandijos parlamentas jau 
nubalsavo, kad Amerika turi 
bazes atsiimti. Bet galutinis 
likimas priklauso nuo dabarti
nių rinkimų. Prieš renkant 
naują parlamentą kova tarp 
partijų eina aštriausiai dėl ba
zių. Paskutiniu laiku trvs par
tijos pasisakė prieš bazes, ir 
tik viena konservatorių partija 
už jas. Komunistai reikalauja, 
kad Islandija pasitrauktu ir iš 
paties Nato. Amerika stebi ei
gą su dideliu susirūpinimu, 
nes 160,000 gyventojų balsa
vimas paliečia 450 milijonų, 
kurie Įeina į Nato.

PRANCŪZAI JAU 
KAPOJA GALVAS

Alžire prancūzai atgaivino 
mirties bausmę giljotina. Bir
želio 19 nukirto galvas dviem 
alžiriečiam. užpuolusiom ka
riuomene. Eilėje dar laukia 
kiti 100 pasmerktųjų mirti. 
Prancūzai nori parodyti kietą 
ranką.

Sutarimo su Prancūzija nesurado
SENATE LIKO NEPASAKYTA PRANCŪZIJOS MINISTERIO KALBA

Washingto.ie tris dienas tru
ko pasitarimai tarp Prancūzi
jos užs. reik. min. Pineau ir 
valst. sekr. Dulles. Pasitari
mai baigti maža sakančiu ko
munikatu, o iš tikrųjų jie iš
ryškino skirtumą tarp Ameri
kos ir Prancūzijos politikos.

Dėstydamas savo Įspūdžius 
iš Sovietų Sąjungos, Pineau 
aiškino, kad su Stalino mirti
mi pasikeitusi Sovietų politika 
iš esmės. Prie jos prisitaikant 
reikią atidaryti plačiau vartus 
Vakarų prekybai ir santykiam

Nupirk man akordeoną ... Tuo prašymu 
sovietai pradė jo verbuoti į savo tinklą
Kaip Sovietų pareigūnai 

prie JT varo agitaciją ir špio
nažą, iškyla vis daugiau faktų. 
Birželio 20 spaudai savo paro
dymus pateikė Michail Satov.

Kyla prieš 
Vakarų karius

Vokietijoje sujudimas prieš 
vakariečių karius auga — kal
tina. kad kariai užpuldinėja 
civilinius gyventojus. Visus la
biausiai sujaudino paskutinis 
Įvykis, kada vakare Miunche
no naktiniame restorane buvo 
mesta bomba, kuri sužeidė 17 
žmonių —- 9 vokiečius ir 8 
amerikiečius. Suimtas už bom
bos metimą amerik:ctis karys.

Vokiečių spauda taip pat 
skelbia sąrašus vokiečių, kurie 
buvo Įvairiom progom užmušti 
arba sužeisti amerikiečių ar 
prancūzu marokiečių. Kraštų 
vyriausybės kreipėsi ; Bonna. 
kad imtųsi diplomatinių žygių.

PLIENO STREIKAS
Plieno fabrikų darbininkai 

nusprendė pradėti streiką 
birželio 30 Streikuos 650,000 
darbininku. Baiminamasi, kad 
streikas gali užtrukti mėnesius 
ir būti didelis smūgis Ameri
kos ūkiui.

• Nedarbas pasiekė viršū
ne Fordo dirbtuvėse Detroite, 
ir fabrikų vadovybė mano, kad 
•dabar veikimas vėl praHėsiąs 
atsigauti. 

su Sovietų Sąjunga; reikia pa
lengvinti taip pat prekybą su 
kom. Kinija. O pagalba atsili
kusiom tautom turinti eiti per 
Jungtines Tautas.

Tai vis punktai priešingi 
Amerikos politikai, palankūs 
Maskvai. Dėl prekybos paleng
vinimo su Sovietais tuos pa
čius reikalavimus dėstė pre
zidentui Eisenhoweriui ir Ede
nas, vasario mėn. atsilankęs.

Valst. sekr. Dulles daugeli 
Pineau siūlymų nutylėjo; tarp

40 metų, buvęs raudonosios 
armijos kapitonas, kuris 1942 
pakliuvęs Į vokiečių nelaisvę 
perėjo i generolo Vlasovo ar
miją ir buvo joje Vlasovo sar- 
gybos viršininkas. Šatovui pa
sisekė išvengti savo generolo 
likimo (ji amerikiečiai su visa 
armija išdavė Sovietam, ir ge
nerolas Maskvoje buvo pakar
tas) ir atsidurti Amerikoje. Jis 
dabar yra archivaras Columbi- 
jos universitete.

Spaudai jis pasakojo, kad su 
juo kalbėjo A. Sobolevas. So
vietų atstovas prie Jungt. Tau
tų. Jam garantavęs asmeniškai, 
kad nieko Satovui nenutiksią 
blogo, jei. jis grįš Į Sovietus. 
Paskui jo pavesti su' juo kal
bėjosi kiti du sovietų pareigū
nai — A. Petuchovas ir R. ša- 
povalovas. Jie susirado Šatovą 
Columbijos universitete, nes 
jie ten studijuoja patys anglų 
kalbą. įtikinėjo jį, kad jo. bu
vusio sovietų karininko, padė
tis Amerikoje vis tiek nesanti 
saugi. Saugesnė būsianti, .jei
gu jis bendradarbiausiąs su 
Sovietų misija.

Įvelti Į bendradarbiavimą 
mėgino “nekaltu" būdu —pa
prašė. kad Šatovas nupirktu 
jiem akordeoną. Paskui skam
bino telefonu ir klausė, ar jis 
“Įvykdė jų misiją". Šatovas 
suprato, kad tokiu klausimu 
sovietų pareigūnai norėjo su-
daryti Įspūdį, jog Šatovas jau 
yra jų tarnyboje. Tai skirta 
amerikiečiams, jei nusiklauso 
sovietinių pasikalbėjimų tele
fonu. Kitu kartu jie teiravosi 
apie kitus pabėgėlius ir prašė 
nupirkti jiem pabėgėlių lei
džiamas knygas. Tai buvo labai 
“nekaltas” būdas Įtraukti i 
bendradarbiavimą, kad paskui 
jau galėtų šantažuoti.

Tačiau Šatovas pranešė apie 
savo pasikalbėjimui FBI ir 
taip pat senato vidaus saugu
mo komisijos pareigūnui.

DULLES PRIEŠ
Valst. sekr. Dulles pasisakė 

prieš Sovietų atstovo prie JT 
Sobolevo išvijimą. Senato ko
misija rekomendavo ji išvykti, 
nes jis prisidėjo prie pabėgė
lių gražinimo i Sovietu Sąjun
ga. Esą užtenka, kad jau du ki
ti pareigūnai turėjo už tai iš
važiuoti

Titas su Maskva
Jugoslavijos Titas birželio 

19 paskelbė savo nenutraukia
mus ryšius su Maskva. Dėsty
damas Jugoslavijos siekimus, 
parėmė užsienių politikoje 
Maskvos norus: nusiginklavi
mo nereikia jungti su Vokieti
jos sujungimu; kom. Kinija 
turi būti priimta Į Jungt. Tau
tas.

jų ir Pineau prašymą, kad 
Amerika “suprastų’’ Prancūzi
jos padėti Alžire.

SENATAS NENORĖJO 
PINEAU KLAUSYTI

Prancūzijos min. Pineau bir
želio 19 turėjo atsilankyti se
nate ir pasakyti kalba. Jį at
vedė senato užs. komisijos 
pirm. George. Buvo nustebi
mas, kad senate terado nepil
ną tuziną senatorių. Jų dau
giau sušaukti nepavyko, ir 
Prancūzijos ministeris turėjo 
Įsidėti Į kišenių kalbą neskai
tęs, nors spaudai iš anksto ji
buvo išdalyta. Tada George 
nusivedė svečią, pietų. Ten 
prisirinko ir senatorių dau
giau, nei jų buvo salėje.

Spėjama, kad senatoriai ne
norėjo domėtis kalba to minis- 
terio, kuris taip jau buvo iš
garsėjęs Amerikos politikos 
kritika. Nenoras pasiklausyti 
galėjo būti priminimas, kad 
veltui Prancūzija mėgina vai
dinti “didžiojo” vaidmenį. 
Reikia manyti, Prancūzijoje 
tai. sukels audrą.

ŠEPILOVO RANKA DOSNI
Sovietų min. šepilovas Egip

te pasiūlė Egipto užtvankos 
statybai paskolą 1.120 milijo
nų dol. Tai tris kartus dau
giau nei Amerika — Anglija 
siūlė.

DAR PER ANKSTI, NORS T AI IR NEPOPULIARU
PripažĮstams. kad Maskvos "liberalizmas“ laimėjo Vakaruose. 
Bet ka ii ištikrų’ų '‘atlaisvino"ir ko "raatlaisvino"

Po pasitarimo tarp Prancū
zijos ministerio ir Amerikos 
valstybės sekretoriaus, kur 
pažiūros labai išsiskyrė, būdin
gas yra R. Drummondo (NYH- 
T) atsiliepimas apie viešąja 
opiniją.

Kovoje už opiniją — rašo 
jis — Maskva yra Amerikos 
padėti pabloginusi. Sovietų 
Sąjunga yra sudariusi Įspūdį 
didelėj pasaulio daly, kad so
vietinė diktatūra yra sušvel
ninta, “liberalizuota" ir yra 
at kritęs sovietinės agresijos 
pavojus.

Amerika, santūriai laikyda
masi Kremliaus ružavos politi
kos atžvilgiu, yra sudariusi i- 
spūdi, kad ji didina įtampa ir 
pratęsia šaltąjį karą.

Tokis Įspūdis pasaulyj suda
rytas. Tai matyt ir iš Anglijos 
bei Prancūzijos nusistatymo.

MOTERYS DEMOKRATES M’ashinptonr nnilllpdė savo partijos 
sinibnlj — a-MIa Tai vis priešrinkiminė propatund*..

Lėktuvas žuvo Atlante su 74 žmonėm
Vsnezuelos linijos lėktuvas, 

pakilęs iš New Yorko aerodro
mo ld!ewild birželio 20. už 40 
mylių nukrito i Atlantą. Kitas 
lėktuvas matė, kaip iis nukri
tęs sorogo. Lėktuve buvo 64 
keleiviai ir 10 Įgulos.

Lėktuvai ir laivai apieškojo 
vandenis. Terado likučius dra
bužių, likučius kūnų, apie ku
riuos sukiojosi rykliai.

Paaiškėjo, kad lėkt uvui pra
dėjo neveikti motorai. Dar iš 
lėktuvo buvo gautas praneši
mas, kad jis grįžta atgal, kad 
išleidžiamas į jūra benzinas, 
baiminantis sprogimo. Pasku
tinis pranešimas — benzinas 
liepsnose...

Tai viena iš didžiausių oro 
nelaimių. Prisimenama. kad

Tai Maskvos laimėjimas.
Drummondas imasi analizuo

ti. ką iš tikro Maskva yra “li
beralizavusi" ir ko ji nėra pa
dariusi.

i

Maskvos “laisvių" balansas 
tokis;

Maskva atsisakė nuo Stalino 
pretenzijų į Turkijos teritori
ją. kai 1947 Trumanas davė 
turkam ir graikam pagalbą.

Maskva sutiko Austrijai gra
žinti nepriklausomybę.

Maskva sutiko su Jugoslavi
jos nepriklausomybės faktu.

Maskva grąžino Suomijai 
Porkhalos uostą.

Maskva pasiskelbė, kad per 
metus sumažins 1.200.000 ka
riuomene.

Kremlius pareiškė, kad atsi
sako nuo blogiausių Stalino 
represijų. 

didesnės katastrofos buvo tik 
1950.* kada su nukritusiu lėk
tuvu Wales srityje žuvo 80; ka
rinis lėktuvas prieš trejus me
tus prie Tokio nukrito su 129 
kariais; 1952 taip pat nukrito 
su 87 kariais.

IZRAELIO PASIRYŽIMAI 
TVIRTĖJA

Izraelio užs. reik. min. Sha- 
rett atsistatydino. Jo ir min. 
pirm. Ben Guriono nuomonės 
nesutapo. Ben Gurion buvo 
griežtesnės politikos šalinin
kas. Savo linijai jis gavo da
bar parlamento pritarimą. Bū
tent: Izraelis karo prieš ara
bus nepradės: tačiau nedels, 
mobilizuoti visas jėgas atkirs
ti užpuolimui. Tada jau sienų 
nežiūrės.

Kremlius atidarė savo sie
nas tam tikriem turistam ir 
lankytojam.

Tai yra sovietinių' darbų įąt 
bent pažadų biudžetas.

★ .74
Jis atrodo labai mažas, pa

lyginti. ko Sovietų diktatūrą 
nėra padariusi nei atsisakiusi. 
Pavyzdžiui:

Maskva neatsisakė nuo Bal
tijos valstybių — Latvijos, Es
tijos, Lietuvos— prisijungimo.

Maskva nepadarė jokio ges
to atstatyti laisvei rytų Euro
pos tautų, kuriom yra prime
tus savo valdžią, tarp jų ir Če
koslovakijai bei rytų Vokieti
jai.

Maskva neatsiribojo nuo ci
vilinio karo, kuriam pati vado
vavo ir kuriuo norėjo Graiki
ją paglemžti po geležine už
danga

Maskva neatsiribojo nuo 
Berlyno blokados, kuria sten
gėsi marinti milijonus vokie
čių badu ir tuo būdu išstumti 
sąjungininkus.

Maskva neatsiribojo nuo sa
vo dalyvavimo Korėjos kare.

Maskva neatsiribojo nuo ko
munistu smurto rėmimo Indo
kinijoje.

Maskva. kalbėdama apie 
nusiginklavimą. atsisakė nuo 
to nusiginklavimo kontrolės.

Maskva, pažadėdama nevar
toti masinių represijų, egzeku
cijų be teismo, priverčiamųjų 
darbų stovyklų, kurios buvo 
Stalino valdymo metu per 30 
metų, tebelaiko savo diktatū
roje ir tas priemones. Maskva 
atsisakė tik “nereikalingų” re
presijų. bet ji pati sprendžia, 
kas yra reikalinga

Balansas kalba prieš ruža- 
vas pažiūras, kad Maskva jau 
kita. Kalba už tai, kad pėr 
anksti dar nusiginkluoti, nors 
tai ir nepopuliaru.
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22 m. politinių

greitame nr. buvo vaizduo
tą. Jkaip Molotovas iškilo i so- 
rietmės valdžios viršūnes, lai

mėjęs. Stalino pasitikėjimą ir 
kaip jis buvo mestas i užsienių 
reikalų komisarus vietoj Litvi- 

Jaovo, kada Maskva nusprendė 
pasirinkti į sąjungininkus Hit- 
lei®,. vietoje Anglijos bei Pran-

dien panašiai “mažina’ 
fliktus... v •

jonu 
giminaitis Kosta

pMolotovas derėdamasis su 
^ Vokietija, dalydamasis Baltijos 

valstybes su nacine Vokietija, 
pasirodė nelyginant veidrodis, 

. kuriame atsispindi soVietinio 
diplomato taktika ir etika. Ke- 

icli to veidrodžio vaizdai ...

• 100 metu susilaukė Mrs. 
N. A. Robey lxnrisville, Ky.. ir 
stebisi, kad ji tokia sena. Ji 
rūko sau pypkę ir be akinių 
gali skaityti ir televizijos žiū
rėti.

KNIG1ITS OF LITHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

DiRCKTORius 9Z9M€G.(FM]

kinimo žodžiai. Ir man ta laiš
ką skaitant ir perskaitinėjant 
vis darėsi baisu ir graudu”: Iš 
mamos pasakojimų ir to laiško 
“įsitikinau, kad mano tėvelis 
tuvo nužudytas tų pačių lietu
vių ne už plėšikavimą, ne už 
kokia žmogžudyste ir ne už ko
kią asmenišką naudą.. .”

Tai užjautimo vertas asme
ninis nepelnytas skausmas. Ki
ti du laiškai naujų faktų ne
pateikia. tik polemizuoja dau
giau su žinomų paskelbtų fak
tų vertinimu, kuri buvo iškė-

Molotovo pa- 
Esą Molotovas 
pareiškęs, .kad 
Lietuvos už.
jog Sovietai

Dėl streiko kenčia avys
Australijos p r o v incijoje 

(Įuccnsland trys milijonai avių 
gali nudvėsti. Karščiai dideli, 
o jas nepakelia savo vilnų, nes 
jau 17 mėnesių jas nekirptos. 
Streikuoja jų kirpikai. Šimtai 
avių jau nudvėsė. O kirpikai 
sustreikavo, nes už 100 nukir
ptų avių šiemet sugalvojo jiem 
mokėti mažiau nei pernai.

nuomene
16 dienų
Sovietų
Lenkijos dali taip pat, 
buvo sumažinta.
konfliktų galimybė". Ir šian-

Transliuoji* H stiprios radijo stoties W1X>A. 1550 kylocyrles
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Bet šiuo tarpu įdomus tas me
todas priešininką laikyti neži
nioje iki galo. Aiškėja ir kiti 
sovietų diplomatiniai vingiai, 
tame Molotovo veidrodyje.

JUODUS DAIKTUS 
NUBALTINA

Pasirašęs sutarti su nacine 
Vokietija, o taip pat slaptąją 
sutartį dėl Baltijos valstybių 
perleidimo Sovietam, Moloto
vas viešai aiškino, kokia bus 
tos sutarties reikšmė;

“Sovietų — Vokiečių nepuo
limo sutarties didžiausia reik
šmė ta, kad

abidvi didžiausios europinės 
Valstybės susitarė gyventi, tarp 
savęs taikoje, ir tuo bus suma
žinta Europos'karinių konflik
tu galimybė”.

Taigi Molotovas nubaltina 
savo, juodą, iš esmės, agresinę 
sutarti baltais dažais — kad 
tai ji pašalins karo galimybę... 
Netrukus 1939 metais rugsėjo 
1 prasidėjo karas. Hitlerio ka- 

užėmė Lenkiją. Per 
nuo karo pradžios 
kariuomenė užėmė 

Taip 
kariniu

Antanas Gustaitis, Bostonas: 
“Ar mes kultūriškai kylame 
ar smunkame? Ponai, tai yra 
Įžeidžiantis klausimas! Mes vi
sada kilome ir kylame.

Kai Kapočius leidžia lietu
vių enciklopediją, spaudoj ir 
kalboj sakome: “Mes leidžiame 
enciklopediją”; kai idealistas 
mokytojėlis moko mūsų vaikus 
lituanistikos mokykloje —mes 
mokome lietuviškai! Kai Veri- 
kaitis dainuoja televizijoje — 
mes dainuojame. Beriozovai- 
tės kojomis Londone balete 
mes šokame. O jeigu Merkis 
laimi prieš amerikiečius šach
matų partiją, aišku, kad mes 
laimėjome, šiandien baigiu įsi
tikinti, kad., ne tėvas — moti-

DIANA SEREDMCKI. 32 
iš Chicagos, lenkė, antrojo 

metu veikusi pogrindyje, 
paveldėjimo dešimtie* ntili- 
doleriu. kuriuos paliko jos 

Rikoje, miręs

JAU KEIČIASI
Amerikos kioskuose bus 

pardavinėjamas sovietų žurna
las “USSR”. Tokio pat. pobū
džio nepolitinis žurnalas “Ame

rica”, leidžiamas amerikiečių, 
bus pardavinėjant Sovietuo-

Arbas, Det- 
čia ypačiai 

jaunąją

damas Į lig šiol buvusius ver
tinimus. Vincas Mileška iš 
Laurel Heigts. Conn., atitaiso 
taip pat vieną Juodvalkio tvir
tinimą. Esą Juodvalkio teigi
mas, kad ‘sukilimas Įvyko 
vengiant mokėti skolas" yra 
“grynas melas”. Suvalkiečiai 
... pasirašytoje peticijoje rei
kalavo aukštesnių savo gami
niam kainų, kad būtų galima 
lengviau apsimokėti savo sko
las. o dėl žemų produktų kai
nų kaip tik buvo kaltas reži
mas”.

Laiškas, pasirašytas slapy
vardžiu “Suvalkietis”, polemi
zuoja, kas turi būti rašoma 
knygoje apie suvalkiečius ir iš 
kur turi būti imama jai me
džiaga. Tarp dėmesio vertų 
faktų, kurie nebūtų buvę pa
skelbti. čia randam teigimą, 
kad “kai Suvalkijoje prasidė
jo ūkininkų bruzdėjimas prieš 
vyriausybę, tai prie to darbo 
pasisiūlė prisidėti ir vietos ko
munistai. Tačiau ūkininkų va
dovybės buvo atmesti.Vėliau 
jų pagalba buvo atmesta ir 
kalėjime maisto forma. Ūki
ninkų programoje visai nebuvo 
tenoro, turto naikinimo ir kitų 
blogybių, kurių pasitaikė strei
ko metu”.

Iškėlę laiškuose minimus 
naujus faktus, manome, kad 
bus prasmingiau toliau tų fak
tų poleminį aiškinimą čia su
stabdyti ir nukreipti tiesiai į 
busimosios knygas leidėjus, 
kurie lengviau galės praeities 
faktus aiškinti, išeidami iš tos 
praeities aplinkos, ne iš da
bartinių politinių nuotaikų.* litam, Alm grobikai sugauti

Redakcija ir uMaryti arrAto Ratiluose.

Redakciją pasiekė dar trys 
raštai dėl sušaudytų suvalkie- 
čių istorijos. Vienas yra pri
siųstas iš Chicagos vardu Te- 

a rasės Norkevičiūtės, sušaudy
tojo Norkevičiaus dukters, da- 
bąr gyv. Philadelphijoje. Ji 

' aprašo savo asmeninį skausmą 
dėl tėvo nužudymo. Tebuvo 
tik dešimties mėnesių, kai 
tėvo neteko. Bet kai paaugo.

L ėjo Į mokyklą ir pramoko skai- 
tyti, “tada mano mama man 

? padaVė laišką, rašyta mano 
.į'f tėvelio paskutini kartą. Jame 
£< buvo parašyti graudūs atsisvei- les Jonas Juodvalkis, atsiliep-

Dr. Juozas Leimonas, Bos
tonas: “ ... šiuo metu gausi 
lietuvių inteligentų tremtinių 
dalis yra degraduota į papras
tų juodadarbių eiles, ir tas, 
savaime aišku, juos smukdo ir 
kultūriškai. ..”

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekvena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokile ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNF.1Z11 I — l.ithimntan Radi o linu r. 50 Cot- 
tage St., Norwood. Ma*a. Skyriai: Lathuanian Fiirnitifrc Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 \V. Broadvvay. ir Stasys Jakulis. 196 E. Broadu-ay. So, 
Boston. Mass.; Antanas Daukantas Markei. 1S7 \Vehstcr Avė., Cnm- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrsvood 7-1449; sOufh Boslon X-4613 ar 
S-1949; KIrkland 7-9593.

romą...
Feliksas Kudirka, Los An

geles, mokytojas: “Be vieno 
kito labai reto tikro laimėjimo 
kultūros laukuose aiškiai atsi
liekame. Dabar mes antrą 
kartą išgyvename kluonų teat
ro epochą .., mūsų publikos 
dvasinė kultūra labai menka, 
meninio alkio ji nejaučia, jos 
skonis primityviškiausias; mū
sų kultūrinių parengimų ren
gėjai ir išpildytojai publikos 
skonio neauklėja. nekelia, bet 
iki jo patys nusileidžia, dar 
blogiau — jam tiesiog patai
kauja ... sunku ir skaudu pa
sukti kultūros laikrodi 50 me
tų atgal" ...

riajampolės, Kalvarijos juostą. 
Molotovas siūlęs, kad pareiš
kimas apie Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai ir Lietuvos juostos 
perdavimą Vokietijai būtu pa
sirašyta kartu....

Vokietis diplomatas suprato, 
ko nori Molotovas. '■

Molotovas nori “pasaulio 
akyse parodyti, kad mes esam 
Lietuvos teritorijos 'grobikai', 
tuo tarpu kai Sovietai gerada
riai'*.

Kai Vokietija panoro, kad 
tie dalykai būtų daromi sky
rium ir* kad Sovietai juostą 
perduotų Vokietijai, tai jau 
kitais metais 1940 liepos 14 
Molotovas pranešė Schulenber- 
gui Stalino valią, kad ta juosta 
esanti neatskiriama nuo Lie
tuvos ... Vadinas, kai nepasi
sekė pademonstruoti, kad Vo
kietija yra grobikas, tai visai 
nedavę tos Lietuvos juostos... 
šiandien Chruščiovas ir šepilo- 
vas eina Molotovo keliu saky
dami, kad amerikiečiai ir ang
lai išnaudoja arabų naftą, o 
Sovietai esą laisvintojai...

AR TOKIE ŽMONĖS 
JAUČIASI LAIMINGI?

Kitiem taikydami smurtą, 
juos apgaudinėdami, klastoda
mi faktus, meluodami, jie ma
no, kad ir visi kiti taip daro. 
Tad jie visko bijo ir visais ne
pasitiki ... Kai 1942 gegužės 
mėn. Molotovas atvyko i Lon
doną, tai savo šeimininkus 
Churchillius nustebino, —

Molotovas įsakė savo sau
gumiečiam apieškoti jam skir-

džiuoti atsilikėliu, o tai ir yra 
atestacija, kad kultūriškai ky
lame ...”

Faustas Kirša Bostonas: 
“ ... mes laikomės išsineštų 
vertybių lygyje. Bet ar ilgai? 
Eilės retėja, žiburiai gesta. 
Vieni prisidengia kapu, kiti 
lengvai ranka pamoja: lik svei
ka, aš keliauju ...

.... Dailioji literatūra, mano 
manymu, laikosi Laisvos Lie
tuvos lygyje, jei ne gausumu, 
tai bent pastangomis. Tuo tar
pu mokslas, tik lituanistinis, 
desperatiškai jaučia stagnaci
ją ... Lietuvio įgimtas savybes 
ir kultūrinius laimėjimus sve
tima aplinka aiškiai tirpdo ir 
niveliuoja. Juo labiau, kai 
menfcėjame ginčuose, kur tu
rėtų būti vienybė. Vienybė ne 
siaura, politinė, bet visuotinai 
plati, ' apimanti visus, kurie 
siekia laisvos Lietuvos. Smūki-
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ronautlktm inAinlrrhts , <aukštai! 
K l’laitdome, N. V., Bostone bttvn 
pagrobiąs dviejų H Wal-

Laimingai išvengė 
žmogžudystės

Egipte vienas mėsininkas 
nugabeno savo nėščią žmoną Į 
ligoninę, o pats kreipėsi i po
liciją, kad ji suimtų, nes jis 
jau turi 7 dukteris ir jeigu da
bar žmona pagimdys vėl duk
terį, tai vis tiek žmoną užmu
šiąs. Tik spėjo jis policijai sa
ve apkaltinti. Įgriuvo jo brolis 
ir pranešė naujieną: jo žmona 
pagimdė iš karto tris berniu
kus.

KAUKĖ IKI GALO ...
Molotovas buvo paskirtas 

P« užsienių reikalų k o. m i s aru 
BUBI 1939 gegužės 3. Jis turėjo ge- 
gbv' riau įtikti Hitleriui negu “ne- 
■tį- arijas” Litvinovas. Norėdamas 

pradėti žaidimą Vokietijos 
korta, Molotovas užsiminė Vo- 
kietijos atstovui Maskvoje 

Įį Schulenburgui apie reikalą 
ž£’ “surasti politinius pagrindus 

prekybos santykiam atnaujin- 
Ę ti”. -“Ponas Molotovas— infor- 
gįį. mavo savo vyriausybę o Schu- 
|L lenburgas — regimai buvo pa- 

siryžęs pasakyti tik tiek, ir 
g' daugiau nė vieno žodžio. Jis 
g yra "žinomas kietagalvis ...” 
g? Vokietijos ministeriui Rib- 
£ bentropui užteko tokios ųžuo- 
£ minos. Jis liepė pradėti toliau 
y kalbėtis. Pasikalbėjimuose Mo- 

lotoVas taip savo tikrąsias 
mintis slėpė, kad Schulenbur- 
gas-dar kelias savaites prieš 
pasirašant Vokietijos — Sovie- 

-į tų sutarti, informavo savo 
vyriausybę, jog Sovietai pasi- 

_ sakys už sutartį su Anglija ir 
Prancūzija, jei tik jos paten- 

y kins Molotovo reikalavimus.
Kai Molotovas vaidino dal- 

siančią, tariamai nenorinčią 
i-.•?. tekėti nuotaka tai Ribbentro-

tus kambarius, ar juose nėra 
padėtos bombos, o atsigulda
mas pasidėjo po galva revol
verį.

Panašiai paskui San Francis- 
co konferencijos metu tarnai
tė, klodama lovą, kur miego
jo Molotovas, rado po priegal- 
ve revolverį. Ir tai atstovas 
konferencijos, kuri turėjo ki
tus išgelbėti nuo baimės ...

Apgaulės ir smurto keliu 
eidamas, Maskvos politikas 
virsta pats jų auka, nes ir su 
juo ima elgtis kaip su mašinos 
dalim. Churchillis atsiliepia:

“Sovietinė mašina jo asme
nyje susirado gabų ir tam tik
ra prasme reprezentatyvų at
stovą ... Savo gyvenimo pava
karėje laikau save laimingą, 
kad man neteko pergyventi to, 
ką jis pergyveno; geriau jau 
tokiu atveju būti negimu
siam”. AA.

Kultūros Kongresui artėjant 
visai pateisinamas tokis klausi
mas. Jį paskelbė Lietuvių Die
nos, prašydamos atsakymų iš 
Įvairių kultūros veikėjų. Jie 
yra jau paskelbti gegužės mėn. 
nr. Vienos nuomonės nėra ir 
negali būti. Bet Įdomūs taip 
ar . ne atsakymo argumentai. 
Kai kurias nuomones pakarto
jame.

Dr. K. Alminas, Los Ange
les, Loyolos p r o f e s orius: 
“. .. Be abejo, kylame, jei ly
ginamąja baze laikysime seno
sios emigracijos sukurtą kul
tūrini palikimą. Smarkiai pa
kilo spauda ... Tik politinėse 
diskusijose nusileidome Į 1920 

rietenų ly-

LAISVRS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocyclus 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Av«. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tcl. Brovkton 8-1159-K

Architektas E. 
roitas: “Kylam, 
tektų vertinti mūsų 
kar<ą svetimųjų akyse"

Juozas Gobis,, Los. Angeles:
v mas visada pasireiškia tada, na, o mes pagimdėme FaustąVakarų, ypač siaurines Amen- _ _
kos pasaulyje, kultūra nėra 
smukusi, nes jie nėra patekę 
nei ? skurdą, nei į nelaisvę...”

Inž. Jurgis Gimoutas, Bos
ton. Mass: “Kylame tie, kas 
palaikome ryši su Amerikos 
kultūriniu gyvenimu ir jų in
teligentais ... Deja, tiems lie
tuviams, kurie neišmoksta an
glų kalbos ir apsiriboja ben
dradarbiavimu tik su lietu
viais, kultūrinio kilimo gali
mybės lieka ribotos”.

Kun. L. Jankus, Los Ange
les: ”... Lietuvio šiandien jau 
niekur niekas nedrįs pravar-

pas veržėsi su visu jaunikio 
1939 rugpjūčio 

. _ 23 buvo jis Maskvoje.

■
 Nepuolimo sutartis buvo tuo
jau pasirašyta sykiu su slaptu 
protokolu, kurioje buvo pasi
dalintos tarp Sovietų ir Vokie
tijos Baltijos valstybės. . Vis 
tai jau daug sykių žinoma.

PIKTINASI TUO, KĄ 
ŽADA DARYTI

Sovietai išprievartavo Balti
jos valstybe? ir atgabeno 1939 
savo Įgulas. Pasklido gandas, 
kad tai reiškia Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių okupavi
mą. Molotovas Sovietų vyriau
sioje tarnyboje • (parlamente) 
piktinosi tokiu gandu 1939 
spalio 31: * .

"Sutartys su. Baltijos valsty
bėm iokiu būdu nereiškia So
vietų Sąjungos kišimosi į Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vi
daus reikalus,

kaip tai nori aiškinti kai ku
rie tarnaują svetimiem intere
sam ... Mes stojame už pilną 
ir garbingą vykdymą susitari
mų, kuriuos esame pasirašę 
lygybės principu, ir pareiškia
me, kad _

kvailos kalbos aoie Baltijos 
valstybių sovietizaciją yra nau
dingos mūsų oriešam ir viso
kiem antisovietiniam provoka
toriam".

Ir nepraėjo nė metai nuo 
tos Molotovo kvailos 
kai pats Molotovas 
valstybių ministeriam 
oltimatumus Įsileisti 
kariuomenės tiek, kiek ji nori, 
ir pakeisti Baltijos valstybių 
vyriausybes. Juo. labiau Sovie
tai piktinasi, juo labiau patys 
rengiasi tai daryti ar jau yra 
padarę. (Šiandien panašiai su 
“kolonializmu”).
AŠ ESU TAVO GERADARYS, ■ 

O JIS TAI ŽULIKAS
Grafas Schulenburgas, Vo

kietijos atstovas Maskvoje, 
1939 spalio 3 pranešė savo vy
riausybei apie 
reiškimą jam.' 
minėtą dieną 
painformavęs 
reik, ministerį, 
padovanos Lietuvai Vilnių ir 
jo sritis, o Lietuva turinti tuo- 
ti Vokietijai vakarinio pasie
nio ruožą — Naumiesčio, Ma-

Kiršą, Stasį Santvarą, Joną 
Aistį, Henriką Kačinską ir vi
są eilę kitų kultūrininkų, nors 
kai kurie jų būtų ir vyresnio 
amžiaus negu mes. Taip kaip 
mes galėtume kultūriškai ne
kilti?

Ir kai galėtume smukti, jei
gu ir tos. taip vadinamos, mū
sų kultūrinės vertybės regi
mai didėja? Nuosavų namų 
daugiau, automobilių daugiau, 
antvalandžių daugiau, banko 
knygelėje — daugiau, partijų 
daugiau, prakalbų daugiau, 
vlikų daugiau, šefų daugiau, 
žmonių daugiau, o riebalų ant 
skilvio — daugiausia.

Vadinasi, visai nekelkime 
tokiu klausimų ...”Kazokai Londone

Sovietai žinojo, kad anglai 
mėgsta gyvulius. Jie atgabeno 
arklių, kuriuos prižiūrėjo ka
zokai iš Astrachanės su savo 
raudonais apsiaustais ir kaili
nėm kepurėm. Kol dar arkliai 
nebuvo perduoti, juos laikė 
Epsome Forbess arklidėse. 
Vaišingi šeimininkai norėjo 
užimti kazokus, bet negalėjo su 
jais susikalbėti. Tik gestais ir 
mimika. Pagaliau atėjo idėja 
šeimininkui — jis atsuko tele
viziją ir pačiupęs už rankų ati
tempė į salioną kazokus, 
jie pamatė, tai nesitraukė 
televizijos per dieną. Su 
pasitenkinimu davėsi nuveda 
mi tik vakarienės, o paskui ii 
vėl grįžo prie televizijos.
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Šaltojo karo pirmosiose linijose
Į klausimą atsako min. Ed. Turauskas

Paleckis. Uni*apie

delegacija 
Rygą. Ten 
keli komu- 
komunisti-

krautuvės;
apsirengę. •

Kai valdžios kapituliuoja, 
kovoja visuomenė • Pataikū
niški Belgijos socialisto žodžiai 
Rygoje • Paleckis jau ir “tarp
tautinėje parlamentinėje uni
joje" • Prieš tai kovoja pran
cūzas Pezet • MRP atsisakė 
keliauti į Maskvą.
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Et, sakė, pasakė, ir nieko nebeliko
Tokiu priežodžiu Plungės 

žemaičiai palydi šneką žmo
gaus plepio, iš kurio tuščios 
kalbos nepalieka nieko. Vis 
dėlto ne kiekvienas plepėjimas 
nueina vėjais. Jei nepalieka 

z nieko gero, tai atneša drums
ties. Kartais gi ir mažas žodis, 
išskridęs iš žmogaus burnos 
žvilrbliu, anot kitos patarlės, 
sugrįžta jaučiu ir bado. Tokie 
badus plepėjimai paskutinėm 
dienom pasirodė ir politinėse 
naujienose.

-o-
Darbininko birželio 15 nu

meryje skaitėme apie Laisvo
sios Europos Komiteto latvių 
spaudos tarnybos vedėjo pasi
kalbėjimą telefonu per Maskvą 
su Ryga. Tarp kitko buvo už
klausta, ar teisingi esą gandai, 
kad Latvijos SSR būsianti pa
daryta satelitu. Atsakyta, kad 
politinė padėtis liekanti ta pa
ti.

Yra žinių, kad su tokiu pat 
klausimu estai turėję per Mas
kvą susisiekti su Tallinnu, bet 
atsisakę, o lietuviai susimezgę 
su Vilnium. Vadinasi, tie tele
foniniai pasišnekėjimai, siekę 
išaiškinti pavergtųjų Baltijos 
valstybių politinę padėtį, buvo 
kieno nors organizuoti. Klausi
mas, ar tai yra gera? Ar tie

-o-
Pirmiausia reikia žinoti, kad 

Baltijos valstybių iš užsienio 
kitu keliu negalima pasiekti, 
kaip tik per Maskvą. Antra, 
joks bolševikinis pareigūnas 
Rygoje, Vilniuje ar Tallinne, ko
kias aukštas pareigas jis beei
tų, nėra savarankiškas ir klau
siamas savo nuomonės pasaky
ti negali. Ji priklauso Maskvai.

Nieko Baltijos valstybėse pasi
keisti negali, kas nėra priimta 
bendros Sovietų Sąjungos po
litikos. Kam tada tas aplinki
nis pasiteiravimas Geriau - jau- 
kalbėti tiesiai su pačiu Krem
lium. Ir jeigu jo neklausiama, 
ką tada gali kiti atsakyti? Tai 
yra tik žaismas, bet nenaudin
gas tiem, kurie imasi telefono 
aparato, kad susisiektų su 
kraštais už geležinės sienos. 
Nenaudingas jis dėl to, kad 
pasitarnauja sovietinei propa- 

. gandai.

Savaime yra aišku, kad bet 
kurie atsakymai, kurie ateina 
iš anapus geležinės sienos, vi
sada bus pakreiti taip, kad 
atitiktų Sovietų siekimą įti
kinėti, jog jie yra taikūs ir ieš
ko glaudaus ryšio su laisvu pa
sauliu. Va, net ir telefonu ga
lima pasiplepėti! Taip sklei
džiama iliuzija, kad už geleži
nės sienos yra padvelkę “kiti 
vėjai”, laisvesni, ir gyvenimas 
krypsta geresnėn pusėn. Bet 
kad iš tos sovietinės propagan
dos nebelieka nieko apčiuopia
mo, kaip iš tuščio plepalo, yra 
daugiau negu aišku. Visa yra 
po senam: ir vaginėjimas žmo
nių bei jų adresų, ir raginimas 
grįžti, ir agresyvi Sovietų poli-

pašnekesiai nepriklauso prie %tįka visam pasaulyje.
tos rūšies plepalų, kurie tegali 
palikti daugiau drumsties ir 
kaip tik pavergtųjų tautų ne- 
labui?

pap-
Kon-

Su suktais žmonėmis 
prastai kalbų 'vengiama, 
taktas su jais yra tam tikras 
jiem respektas, o jie to neuž
sitarnauja. Tiktai kieta kalba 
tegali būti jiem suprantama.

Kaip tuos pokalbius bever
tintum, iš tų šaudų nebus grū
dų, bet gali rastis daugiau ap
kartimo anapus geležinės sie
nos, kur laukiama ne kalbų, o 
veiksmų, kad politinė padėtis 
teai iš tikrųjų pasikeistų. 

Pavergtųjų

sovietizacijos

Pratęsiam klausimus 
Europoje vykusius tarptauti
nio 
min. Eduardui Turauskui, ku
riam juose teko šiemet daly
vauti. Sustojame prie vadina
mo N. E. I. (Nauvelles Eųuipes 
Internationales), arba krikš
čionių demoklatų unijos kul
tūrinės komisijos suvažiavimo. 
Jis įvyko kovo 21—24 vakarų- 
Berlyne.

Kuo šis N. E. I. suvažiavi
mas būdingas, jeigu sugalvota 
ji šaukti vakarų Berlyne?

Pirmiausia tuo, kad jame 
buvo svarstoma tema: “Rytų— 
Vakarų santykiai praeityje ir 
dabartyje”. Ją buvo pasiūlęs 
rengėjam lietuvių atstovas. At
sižvelgiant, kad sąskrydis buvo 
Berlyne, tema buvo susiaurin
ta ir ribojosi veik išimtinai 
Sovietų—Vokiečių santykiais. 
Tai gal išėjo į gera, nes siau
resnė tema buvo pagrindin- 
giau išsvarstyta.
tautų atstovams buvo proga 
labiau pažinti 
metodus rytų Vokietijoje ir 
juos palyginti su savais kraš
tais.
Kas tuo reikalu nutarta nauja?

Sociologas prof. Moebus 
kalbėjo apie komunistų varto
jamą nukrikščioninimo ir nu
žmoginimo politiką, rytų Vo
kietijoje, ypač jaunimo auklė
jimo srityje. O dr. Zimmer, 
bėglių iš rytu zonos apkla”ri- 
nėjimo vedėjas, davė suvažia
vimo dalyviams progos patiem 
dalyvauti pabėgusių apklausi
nėjime ir pajusti, kaip sako
ma, ta kasdienini “Europos 
kraujoplūdį”, nes žmonės vis
ką palikę gelbstisi į Vakarus. 
Bėglių vidurkis siekia 4—500 
per dieną. Vokiečių įstaigos 
vakaruose kiek galėdamos 
stengiasi prilaikyti, kad tiek 
daug nebėgtų. Nenorima, kad 
atspariausias elementas pasi
trauktu iš rytų Vokietiios. ir 
tokiu būdu mažėtų pasiprieši
nimas.

Italiios parlamento užsienių 
komisijos pirmininkas prof. 
Bettiol supažindino su 
komunistų taktika ir 

italų 
kova

prieš juos. Prancūzijos Robert 
Schuman išnagrinėjo ir griež
tai atmetė vadinamą “neutra
lumo” politiką.

Suvažiavimą užbaigiant įvy
ko viešas susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 1000 asme
nų. Kalbėjo italas prof. Bettiol, 
belgas de Schryver, vokiečių 
parlamento atstovas Kiessin- 
ger ir prancūzų Robert Schu
man. Pastarasis dėl savo euro
pinio garso ir puikaus vokie
čių kalbos mokėjimo buvo visų 
dėmesio centre.

Ar pavergtųjų reikalai buvo 
paliesti ir kuria prasme?

Pačiam sąskrydžiui vadova
vo lenkas prof. Stefan Glaser, 
kuris yra N. E. I. kultūrinės 
komisijos pirmininkas. Paver
gtiesiem atstovauti buvo taip 
pat iš New Yorko atvykę du 
PET nariai — vengras Mr. 
Bella Varga ir čekas dr. Pro- 
hazka. Kalbėti teko ir lietuvių 
atstovui. Kadangi 
ribotas, tad visus 
teko trumpinti, 
stovo pagrindinė 
— prašymas vakarų politikos 

laikas buvo 
pasisakymus 
Lietuvių at
mintis buvo

INCAS T. KVETKAS iš VVilkes Barre, Pa., Respublikonų Tauti
nio Komiteto Tautybių Patariamosios Komisijos narys, būdamas 
Washingtone, matėsi su viceprezidentu Richajsl M. Nhtonu.

žmonėm, .kad jie nepasiduotų 
sovietų vyliams. Nurodė du to
kius pavyzdžius... Kai pernai 
Helsinkyje susirinko “tarptau
tinės parlamentinės unijos”

tarp Sovietų parlamentarų 
buvo ir Justas 
jos vadovybės neapdairumo 
dėka jie buvo j uniją priimti. 
Prieš tokį ersatzparlamentarų 
priėmimą dabar pradėta akci
ja. Jai vadovauja Prancūzijos 
senato vicepirmininkas ir visų 
pavergtųjų didelis bičiulis Er
nestas Pezet. Lietuvių atsto
vas kvietė suvažiavusius tą Pe
zet akciją paremti.

SVEČIAI AMERIKIEČIAI KLAUSĖSI IR ŽIŪRĖJO
Birželio 16—17 Washingto- 

ne įvyko antras iš eilės lietu
vių sąskrydis, surengtas Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos. Pirmasis, įvykęs prieš 
trejus metus, nebuvo toks 
gausus, kaip šis, sutraukęs 
apie tūkstantį lietuvių iš įvai
rių miestų ir posėdžiavęs vie
name žymiausių Washingtono

Antras pavyzdys — Sovietų 
Sąjungoje pernai metų gale 
lankėsi Belgijos parlamento 
delegacija su jo pirmininku so
cialistu Huysmans, 
buvo nuvežta ir Į 
jai buvo pristatyti 
nistam parsidavę 
nio režimo šulai bei vienas ki
tas rašytojas ir parodytos ke
lios dirbtuvės. Po to Belgijos 
delegacijos pirmininkas apie 
Latvijos padėtį prisakė liaupsi
nančių pareiškimų — apie jos 
pažangą, gražų gyvenimą ir tt. 
Sovietinė propaganda pasisku
bino tokius pareiškimus pa
skleisti visoje Baltijos ir kitų 
pavergtų tautų spaudoje. To
kie reiškiniai rodo, kaip leng
vapėdiškai kai kurie vakarų

S. NARKELIŪNAITĖ

viešbučių — Statler Hotel.
Jei pirmajame savo sąskry

dyje rengėjai turėjo svečių 
amerikiečių, kurie lietuviams 
kalbėjo apie tai, kad ateis lai
kas, jog Lietuva bus išlaisvinta, 
tai dabar svečiai amerikiečiai 
tik klausėsi ir žiūrėjo. Kalbė
jo ir veikė patys lietuviai nu
sistatę amerikiečiams parodyti 
savo tautos kultūrinius lobius 
ir juos Įtikinti, iog lietuvių 
tautos dailė ir muzika yra dali
mi vakarų kultūros, kuriai 
graso sunaikinimas.

Tai viena, tai kita proga są
skrydžio programoje kalbėto
jai vis pabrėždavo, jog kultūri
nis pasirodymas yra svarbi tal
ka politiniams diplomatiniams 
žyg:ams, ypač jei jis vyksta ne 
pačių lietuvių tarpe, bet daly
vaujant įtakingiems svetim
taučiams.

Sąskrydyje didžiumoje daly
vavo tautinės srovės lietuviai, 
tačiau nemažas skaičius buvo 
ir kitų srovių ir nesrovinių, 
atsilankančių į kiekvieną pa
rengimą, kur dirbama Lietu
vos gerui.

Sąskrydžio parengimuose 
gausiai dalyvavo JAV senato
rių ir kongresmanų, spaudos 
atstovų ir kitokiu informacijds 
tarnybos darbuotoiu, kurie ne 
tik patys pasidžiaugė, ką matė 
ir girdėjo, bet ir kitus infor
mavo. Washingtono dienraš
čiai įsidėjo labai lietuviams 
palankių aprašymų ir fotogra
fijų.

Europos atstovai pasiduoda
Sovietų propagandos tarnybai 
Sektinu pavyzdžiu kalbėtojas
nurodė prancūzų parlamento" 
MRP grupę, kuri atsisakė skir
ti savo atstovus i delegaciją, 
vykusią i Sovietų Sąjungą ...

Laisvų vakarų atstovai ture-- 
jo progą aplankyti ir rytų Ber
lyną. Iš ten jie parsinešė sle
giančių įspūdžių, šitame apsi
lankyme, žinoma, negalėjo da
lyvauti pavergtųjų kraštų at
stovai. Vakarų Berlyne, nors 
dar pilna griuvėsių, bet pilnos ' 
visokių daiktų ir 
gyventojai gerai 
Didelis kontrastas.

Iš lietuvių tame 
me dalyvavo du atstovai — E. 
Turauskas ir jaunių atstovas 
A. Venskus.

Suvažiavimą organizavo Vo
kietijos CDU sekretariatas la
bai pavyzdingai.

suvažiavi- • <6 
f

„5r ■

Diplomatinės tarnybos vir
šininkas min. Stasys Lozorai
tis į šį sąskrydį buvo specia
liai atvykęs iš Romos. Iš Wa- 
shingtono Lietuvos Pasiunti
nybės dalyvavo jos patarėjas 
J. Kajackas, atstovaudamas 
min. Pov. ŽadeikT. Iš New 
Yorko buvo atvykęs Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys, ir vi- .. 
cekonsulas A. Simutis, iš Chi- 
cagos — gen. konsulas dr. 
Daužvardis, iš Kanados — 
konsulas V. Gylys.

Lietuvos tautinė vėliava vi
sur puošė, šalia JAV vėliavos, 
posėdžių ir pobūvių sales, o 
Lietuvos himnas skambėjo ne 
tik iškilminguose posėdžiuose, 
bet ir šv. Mato katedroje per - 
pamaldas.

Pagrindiniu sąskrydžio kal
bėtoju buvo min. St. Lozorai
tis. Lietuviams lietuviškai, o 
publikai esant mišriai, angliš
kai jis džiaugėsi, kad lietuviai 
susirinko Washingtone. krašto 
sostinėje, kas ir pačiam įvykiui - 
skiria didesnio dėmesio. Jis .. 
džiaugėsi ir pačių lietuvių gau- „ 
siu dalyvavimu, o amerikiečių 
tarpe, reikšdamas dėkingumą 
šio krašto vyriausybei už lig
šiolinį Lietuvos laisvinimo rei
kalų rėmimą, jis reiškė viltį, 
kad tas palankumas lydės ir 
ligi galutinio laimėjimo — Lie- ... 
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo.

Pagrindiniais punktais buvo 
iškilmingas lietuvių posėdis, 
liaudies meno ir kultūros pa
roda, liaudies dainų ir lietu
vių didysis banketas, ekskursi-
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Neregimasis žmogus
G. K. CHESTERTON

3.

— Visai teisingai, — kuk
liai pastvėrė Angus, — žmo
nėms krautuvėje arbatą ge
riant. Na, gerbiamasis, tikinu 
tamsta, kad įvertinu taųistos 
proto blaivumą. Apie kitą ga
lėsime pakalbėti vėliau. Tas 
nenaudėlis negali būti kur to
li, nes dedu galvą, kad man 
paskutinį kartą priėjus prie 
lango, prieš dešimt ar penkio- 
liką minučių, popieriaus nebu
vo. Antra vertus, jis per toli, 
kad galėtume jį pavyti, kadan
gi nežinome, į kurią pusę jis 
yra pasinešęs. Jei paklausys 
mano patarimo p. Smythe, 
tamsta tą dalyką tuojau pave
si kokiam energingam, geriau 
privačiam kaip viešam sekliui 
ištirti. Aš pažįstu nepaprastai 
sumanų seklį, kurio biuras ne
toli iš čia, — į jį iš čia tamstos 
automobiliu bus penkios minu
tės. Seklys vadinasi Flambeau, 
ir nors jo jaunystė buvo au
dringa, dabar jis griežtai pado
rus žmogus, o jo galva verta 
krūvos pinigų. Jis gyvena Lu- 

cknow Masionse, Hampsteade.
— Tai keista, — pastebėjo 

mažasis žmogus, suraukdamas 
antakius, — aš pats ten pat 
gyvenu. Himylaya Mansionse. 
Gal tamsta teiktumeis su ma
nimi nuvažiuoti. Aš galėsiu 
užeiti į savo kambarį ir suskir
styti keistus Wilkino dokumen
tus, o tamsta tuo tarpu nueisi 
ir paprašysi savo bičiulį seklį 
ateiti.

— Tamsta esi labai geras,— 
mandagiai tarė Angus. — Na, 
juo greičiau kibsime į darbą, 
juo bus geriau.

Abudu vyrai su kažkokiu 
impromtiniu teisingumu, vie
nodai formaliai atsisveikinę su 
dama, įšoko į smagų automo
bilį. Smithe sėdėjo prie vairo. 
Jiems užsukus už didelės gat
vės kampo kertės, Angus pa
matė m i l ž i nišką skelbimą 
“Smytho Tylioji Tarnyba”, 
kuriame buvo atvaizduota di
džiulė, spargintuvu nešanti be
galvė geležinė lėlė, su parašu 
“Virėja, kuri nėra niekad su
rūgusi”, ir prasijuokė.

— Aš naudoju juos ir savo 
bute, — tarė mažas, juodabarz
dis vyriukas juokdamasis, — 
iš dalies renkamos, iš dalies 
tikro patogumo dėliai. Tiesą 
pasakius, visai atvirai kalbant, 
tos didelės mechaninės lėlės 
atneša anglių ar vyno, ar 
tvarkaraštį greičiau už bet ko
kį gyvą tarną, kurį kada man 
teko pažinti, jei tik žinai, kurį 
mygtuką paspausti. Bet tarp 
mūsų kalbant, niekad neneig
siu, kad tokie tarnai turi ir 
savo netobulumą.

— Tiesa, — paklausė An
gus, — ar yra kas, ko jie nega
lėtų padaryti

— Taip, — šaltai atsakė 
Smythe, — jie negali pasakyti, 
kas mano bute paliko tuos 
grasinamus laiškus.

Smythe automobilis buvo 
toks pat mažas ir skurdus, 
kaip ir jis pats. Tiesą pasakius, 
jį kaip ir ruošos tarnybą, jis 
buvo pats išradęs. Jei Smythe 
ir buvo reklamos šarlatanas, 
tai buvo šarlatanas, kuris tiki 
savo prekėmis. Kažkokio ma
žumo, lakumo įspūdis pasida
rė dar smarkesnis, jiems rūks
tant ilgom baltom vingiuoti- 
mis gatvėmis, negyvoje, bet 
plynoje vakaro šviesoje. Ir bal
tos sąsūkos netrukus pasidarė 
aštresnės ir svaigulesnės. Jie 
ėmė kabintis į aukštą kylan
čiais įvijais. Jie buvo pakilę J 

tą Londono kampą, kuriame 
beveik taip pat staigu kaip 
Edinburghe, jei ir ne taip vaiz
dinga. Ten terasa kyla viršum 
terasos, ir tas butų bokštas, į 
kurį jie važiavo, tiesiu gulsčiu 
saulolydžiu paauksuotas, mu
šės iš gretimų namų beveik 
iki egiptiškų aukštybių. Per
maina, užsukus už kertės ir į- 
važiavus į pusrutuliu išstatyta 
Himaylaya Mansions, buvo to
kia pat ūmi, kaip atidarius 
langą. Tas butų tumulynas, 
niūksojo viršuj Londono tarsi 
virš žalių čerpių stogų jūros. 
Priešais, kitoje pusrutuliu iš
lenktoj, išžvirgžduoto privažia
vimo pusėje, buvo užžėlęs ap
tvertas sodelis, kuris buvo pa
našesnis į staigią gyvatvorę ar 
pylimą, kaip į sodą, o kiek že
miau blyksojo vandens sklype
lis, tarsi kanalas, nelyginant 
tos žalios tvirtovės griovys. 
Automobilis, lėkdamas priva
žiavimu, prie vienos kertės 
praūžė pro priklydusią, kašto
nus pardavinėjančio žmogaus 
stovynę. Tiesiai kitame krei
vės gale Angus pamatė švie
siai mėlyną policininką dūli- 
nėjant. Tai buvo vieninteliai 
žmonės, toje aukštoje priemie
sčio vienumoje, bet jam nera
cionaliai pasirodė, kad jais 
reiškiasi bežadė Londono poe
zija. Jam rodės, kad jie veikė
jai iš pasakos.

Mažas automobilis, it kulka. 

prišovė prie reikiamojo namo, 
ir iš jo, it bomba, išlėkė jo sa
vininkas. Jis tuoj puolė kvosti 
aukštą blizgančiais galionais 
išvadžiotą durininką ir žemo 
ūgio vienmarškinį sargą, ar 
niekas nebuvo pas jį atėjęs. 
Jis patikrino, kad pro tuos dig
nitorius nuo to laiko, kai jis 
juos paskutinį kartą klausė, 
niekas nebuvo praėjęs. Sulig 
tuo jį ir kiek apkvaitusi Augus 
keltu, kaip rakieta, užšovė į 
viršutinį aukštą.

— Užeik, tamsta, valandė
lei, — pakvietė Smythe. Noriu 
tamstai parodyti tuos Welkino 
laiškus. Paskui gal tamsta 
teiksies nueiti ir atsivesti savo 
bičiulį. — Jis paspaudė sieno
je paslėptą mygtuką, ir durys 
pačios atsidarė.

Jos atsivėrė į ilgą, erdvų 
prieškambarį, kuriame į aki 
krito ilgų, pusiau žmogiškų 
mechaninių figūrų, stovinčių 
Iš abiejų pusių, tarsi siuvėjo 
menekenai. Kaip siuvėjo ma
nekenai, figūros turėjo dailias, 
nereikalingas kupras pečiuose, 
o krūtinės buvo paukštiškai 
išpūstos. Šiaip jos buvo tiek 
panašūs į žmones, kiek kiek
viena mechaninė stoties maši
na. kuri yra maždaug žmogaus 
ūgio. Vietoje rankų būvo du 
dideli kabliai padėklams nešti. 
Nudažytos jos buvo žirniškai 
žaliai, raudonai, ar juodai, kad 

būtų patogiau atskirti. Visais 
kitais atžvilgiais tai buvo tik 
automatai. Niekas į jas nebū
tų du kartus pažiūrėjęs. Bent 
šia proga niekas į jas nežiūrė
jo, nes tarp tų dviejų eilių 
ruošos babaužių gulėjo kažkas 
įdomesnio už visus pasaulio 
mechanizmus. Tai buvo balta 
nelygiai nuplėšta skiautė po
pieriaus, kuriame buvo pri- 
kreveizuota raudonu rašalu. 
Vikrusis išradėjas skiautę pa
griebė beveik tuo pačiu aki
mirksniu, kurio durys atsi
vėrė. Netaręs nė žodžio, jis 
perdavė ją Angui. Raudonas 
rašalas, kuriuo parašyta “Jei 
ją būsi aplankęs šiandieną, už
mušiu tave”, dar buvo nenu- 
džiūvęs.

Stojo trumpa tyla, paskui 
Isidore Smythe. tyliai paklau
sė:

— Ar neišgertum tamsta 
viskės Man reikia kuo pasi
stiprinti?

— Ačiū, man reikia Flam
beau. — niauriai atsakė An
gus. — Dalykas, mano nuomo
ne. yra gerokai parimtėjęs. 
Eisiu tuojau ir pašauksiu jį.

— Gerai, — su pasigėrėtinu 
linksmumu pritarė Smythe. — 
Atvesk jį tamsta kiek galima 
greičiau.

Angus, uždarydamas duris, 
pamatė, kaip Smythe paspaudė 

mygtuką ir kaip viena iš me
chaninių statulų sujudėjo ir 
nučiuožė grioveliu grindyse, 
nešina sifonu ir stikline. Buvo 
kažkaip gūdu palikti mažąjį 
žmogelį tarp tų negyvų tarnų, 
kurie, duris darant, ėmė gai- 
velėtis.

šešios pakapos nuo Smytho 
laiptų aikštelės su kibiru triū
sęs vienmarškinis sargas. An
gus stabtelėjo ir jį palenkė, 
pamasinęs kyšiu, pažadėsi, pa
siliksi toje vietoje, kol jaunuo
lis grįš su sekliu, ir sekti kiek
vieną nepažįstamą, kuris at
lips laiptais. Nulėkęs į prie
menę. jaunuolis tokią pat bu
dėjimo pareigą uždėjo duri
ninkui, iš kurio sužinojo prasti
namąją aplinkybę, kad juodo 
išėjimo nėra. Nepasitenkinęs 
tuo.' jis dar pačiupo goglinė- 
jantį policininką ir prikalbino 
jį atsistoti prieš namo angą ir 
ją pasaugoti; ir pagaliau, aki
mirkai stabtelėjęs, nupirko už 
pensą kaštonų, paklausė pirklį, 
kaip ilgai ketinąs ten būti.

Kaštonų pardavėjas, staty
damas savo švarko apikaklę, 
pasisakė, kad tur būt greit 
toliau kiūtinsiąs, nes jam. ro- 
dąsi, kad snigsią. Tiesą pasa
kius. vakaras ėjo pilkyn ir 
žvarbyn, bet Angus, visa savo 
iškalba, palenkė ir kaštoninin- 
ką pasilikti vietoje.

(Bus daugiau)
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esama

rūmus,
Aušros Vartų

(Nukelta Į 8 psl.)

l>

krašte.
Grosso

klausinėti ' AtsiFveikTTmm
Tačiau tavo ir dar keistes

nių ir dar baisesnių istorijų, 
tik ačiū Dievui, kad jų buvo

TOMAS GRINEVIČIUS, 
aukštaitis, gimęs 1887 'm.

žodžio 
ir po

tėti miškiniai žvėriukai, ne- 
trūko gyvačių, net pačių pik
čiausių — barškuolių. Su mie-

išvardintos vilos kadaise buvo 
foteliai nuo ęentrof dąbar ji 
pati virto savotišku fabrikų 
centru, su darbo žmonių 
skruzdėlynu, su' rūkstančiais 
fabrikų kaminais, su trukšmin- 
gomis grįstomis gatvėmis...

Prieš 30 "»•*¥ žte, taip 
kitose. lietuvių gyventose * vilo-

(Atkelta iš 3 psl.) .
ja po Washingtoną, apsilanky-

Agentai auksokalnus žadėjo“
sim^te. Vęįdąs apsinįąukė.
Aš nutraukiau tylą:

— Tai kaip, laimėjote iš
vykdami iš to rojaus j S. Pau
lį ..-T' < -- ■

—- Kur tau? Tėvą pasenusį 
ir paliegusį, aš aht savo ran
kų numarinau. Su broliu susi
radom fabrikuosę darbo, pra
gyvenimui užsidirbom... Bet 
gerai tamsta sakai, išvykome 
iš rojaus, išvykome patys me
keno nevaromi tik dėl savo 
kvailumo.

Paskui pasipainiojo toks vy
ras...

Berinkdama medžiagą savo 
laiškui, susipažinau su viena 
tautiete kokių 45 metų am
žiaus. Ji buvo išlaikiusi savo 
grožį ir malonią išvaizdą, Ma- 
nęs klausiama, kodėl išvyko iš 
tėvynės ir kaip čia sekėsi įsi
kurti, ji štai ką papasakojo:

— Motinai mirus, išvykau 
kartu su tėvu ir broliu, mes ku
mečių duona 1926 metais Įae- 
tuvoje buvo karti, daugiau ne
gu dirsėta.

. O agentai aukso kalnus ža
dėjo, esą Brazilijoje ir šalčių 
nėra, ir žemė derlinga. Jos

bamos, nes nėra savininkų. 
Imk kiek nori,* kiek netingėsi 
apdirbtL O tų medžių visokių, 
palmių, vaisių įvairių įvairiau
sių, didesnių už žmogaus gai
vą, pilni miškai. Skink ir val
gyk, nieks tau moko nesakys^.

Po trijų savaičių kelionės 
jūra atvykom į Santos uostą. 
Išlipome su pundeliais ant 
kranto, susėdom ir žiūrim, kas 
čia bus toliau! Teisybė, — ne
šalta, saul? pliskina, kaip sa
koma, žeme ridinėja, devynius 
prakaitus varo. Minios žmonių 
slankioja pakrantėje, kalbasi, 
rėkauja nesuprantama kalba. 
Ir kokių čia nesimaišo: baltų 
ir juodų, pilkų ir geltonų,, tur
būt jau saulėje gerai įdegusių. 
Manau, po kelerių metų ir 
mes būsime į juos panašūs.

Po kiek laiko priėjo prie 
mūsų senyvas, rimto balto vei
do ponas ir kažin ko klausia 
mano tėvo. Nieko nesupran
tam. Gerai, kad pasipainiojo 
mūsų palydovas, pažįstamas

- žydelis. Jis paaiškino, kad po-
• nas nori mus parsivežti į savo 

« ūkį. Jis turįs daug dvarų ir
• mieste didelius namus. Girdi, 

labai turtingas ponas, žadąs 
gerai užmokėti ir užlaikytai 
Jam reikalingi rimti, geri dar
bininkai, svetimšaliai*

Abejojame, nežinoma, ką sa
kyti. žydelis sako:

— Nebūkite ’ kvaili, naudo
kitės laime, kuri jums nukrito. 
Pamatysite Paura miestą, per
važiuosite skersai Braziliją ne
patiks', galėsite grįžti, niekas 
jūsų nepririš.

Ką daryti? Sutikom, nors • 
abejonė mus slėgė. Bet, žino- 

-.įnėi. nea; sir kora.
Po trijų dienų kelionės trau- 

. kiniu privažiavom Paura mies
tą. S. Paulio estados 
šalia Paranos ir Mato 
estadų.

Kai pametėm ootio 
buvom r.ustebinti: pasirodė, 
mūsų palydovas nieko neper- 
dėjo.

Matyti, žydelis apie mus su
teikė neblogų žinių, kad mus 
iš tikrųjų laikė kaip savo šei
mos narius. Ponai buvo bevai
kiai. Atrodo, kad poniai kri
tau į akį, kad ji mane glostė, 
kažin ką malonaus pasakojo. 
Iš karto nieko nesupratau, bet, 
atsiradus ir daugiau mūsiškių,

kurie čia anksčiau buvo atvy
kę, greit pramokau kalbos ir 
supratau, ką ponia sako. Ji‘sa
kydavo, kad aš esu labai graži 
mergaitė, kad nuostabios ma
no didelės kasos, kurių, girdi, 
Brazilijoje sunku berasti. 0 
man kas! Penkiolikos metų 
mergaitei dar vistiek, kad ją 
giria. Aš kvatodavau ir bučia
vau ponios rankas. Mano dar
bas, jeigu tai galima būtų dar
bu pavądinti, buvo toks: lydė
ti ponią, jeigu ji vykdavo pasi
vaikščioti ar į teatrą, kiną, ar 
į prekyvietę apsipirkti; Namie 
reikėjo padengti stalą, papuoš- 

*ti jį gėlėmis, pilstyti kavą šei
mininkams bei svečiams} Eti- 
rių netrūkdavo ir kuriems po
nia mane pristatydavo kaip 
savo dukrelę? Tėvas su broliu 
dirbdavo, sode. Ir jų darbas 
nebuvo jsunkus.

Taip mes gyvenom laimingi ir kt. 
ir patenkinti lyg rojuje kele
tą metų.

Kartą ponai man sako, kad 
nori mane dukrele prisirašyti 
ir nori palikti man visą savo

> turtą. Aš nei šio, nei to. Pasa
kiau tai tėvui, o jis kaip užsi- 

į spirs, — ne ir ne. Ką tu, sako, 
save už turtus parsiduosi

Ponai labai gailėjosi ir nesu- 
‘ prato tėvo užsispyrimo, bet 

laikė mus ir toliau. Laikas bė- 
go. Gyvenom karališkai.

Tėvas pradėjo ilsti, nega
luoti. Jautė, kad mirtis artėja. 
Panūdo vykti į S. Paulį, kad 
pasimatytų su pažįstamais ro
kiškėnais, kaimynais, kurių 
nemaža buvo į Braziliją atke
liavę.

Nors ponai ir labai atkalbi
nėjo tėvą, prašė likti ir toliau, 
tačiau jis nesutiko, ir mes iš
vykome iš šito rojaus. Aš ir 
ponia verkėm apsikabinę, nes 
aš ją pamilau kaip motina, o 
ji mane kaip dukrelę.

Čia pasakotoja nutilo ir už-
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uždirbdavio ne- jie tirpo įr tirpo, kad dabar 
pradėjo nepar-. kai kuriose jau nė trečdalio 

vykti om nakvoti, vieną ir nesudaro. Tirpimo priežasčių 
kitą naktį. C^rdi, daug prekių buvo ir yra daug. Tačiau tam

Kartą su viena pažįstama 
tautiete O. M., kuri per 25 
metus gyvena Brazilijoje ir 
neblogai pažįsta mūsų koloni
ją, atvykom į S. Paulį ir ėjom 
V. Mooka gatve. Tiek šita vila, 
tiek V. Zelina, V. Belą, Pru-

Lietuvis? dente, Anastazija arba Bom
— Ne, italas. Iš karto lyg Retiro pirmiau buvo apgyven- 

patiko, buvo nešpetnas. Ture- tos daugumoje lietuvių, tačiau

Sesuo M. Gabrielė Maze- ce ir Mathematics Teachers 
liauskaitė, pranciškietė, Pitts- Association), ir junior Acade-
burgho universitete birželio 
13 įsigijo gamtos mokslų dak
tarės laipsnį. Jos disertacijos 
tema “An. Histological Study 
of the Origin and the Develop- 
ment of Induced Galis of the 
Goldenrod Blossom.” Diserta
cija paremta biologiniais eks
perimentais su augalais tyri
nėjant vėžio ligą. Savo tezę se
suo Gabrielė labai sėkmingai, 
apginė septynių gamtos moksj 
lo specialistų komisijoje. Kiek 
anksčiau naujoji daktarė įsigi
jo chemijos ir biologijos mok
slų magistrės laipsnius.

Pittsburgho diecezijoje se
suo Gabrielė kurį laiką vadova
vo mokytojų draugijai (Scien-

(Bus daugiau)
vargingas. «

Alg. Banevičių, Margučio red. 
dr. Br. Dirmeikis, Dirvos red.

• * ... ” B. Gaidžiūnas ir Vienybės red.mas Lietuvos Pasiuntinybėje' * J. Tyshava. Posėdis užbaigtas 
pareiškimu, kurį perskaitė

Visai sąskrydžio programai Vyt. Abraitis. 
vadovavo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Centro Val
dybos pirmininkas dr. Stp. 
Biežis. Sąskrydžio pabaigoje 
jam kongresmanė Church įtei
kė JAV vėliavą, kuri viršum 
Kapitoliaus plevėsavo birželio 
15. Tą dieną kai buvo prisi
minta Lietuvos okupacijos ir 
Baisiojo Birželio sukaktis. Tą 
dieną ir lietuvių jaunimo dele
gacija įteikė viceprezidentui 
Nixonui peticiją dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir Sibiro tremti
nių grąžinimo.

Iškilmingajame posėdyje 
kalbas pasakė ALTS pirm. dr. 
Biežis, buvęs pirm. adv. Ant. 
Lapinskas, min. St. Lozoraitis, 
min. žadeikio atstovas J. Ka- 
jackas, Amerikos Liet. Bend
ruomenės atstovas dA Alg. 
Nasvytis, SLA iždo globėjas J. 
Maceina, Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos pirmininkas 
V. Rastenis, studentų atstovas 
R. Vildžius, skautų atstovas

KOMIKAS ARTISTAS RED SKELTONAS tttrtjo sunkti role — 
kelionėje H Los Angeles i Havajus lėktuvo motorai pradėjo gesti, 
ir ji- savo triukais nukreipė 69 keleiviu dėmėsi nuo galimo' pavo
jaus Dešinėje jo žmona, prieky vaikai, vidury sekretorė.

' v

Po pietų šeštadienį įvyko 
ekskursija po Washingtoną, 
svarbiausia uždedant vainikus 
Arlingtono kapinėse. Min. Lo
zoraitis uždėjo vainiką prie 
Nežinomojo Kareivio kapo, o 
skautai prie Itn. -Samuel Mor
ris kapo.f

Vakare įvyko banketas ir 
speciali jaunimo programa. 
Banketo ceremonijų vedėjas 
buvo adv. Ant. Olis. Čia pa
grindinę kalbą pasakė • min. 
Lozoraitis. Pradžioje Al. Ku- 
čiūno diriguojamas simfoninis 
orkestras grojo lietuvių kom
pozitorių kūrinius, o paskui tas 
pats orkestras, diriguojamas 
Alf. Mikulskio, su Čiurlionio 
ansambliu ir solistais Juze 
Krištolaityte, Aid. Stempužie- 
ne ir V. Verikaičiu, atliko liet 
dairių koncertą.

Jaunimas tą vakarą turėjo 
paskaitų ir diskutavo ateities 
problemomis, o vėliau įvyko 
šokiai. Jaunimui buvo leista 
visur dalyvauti nemokamai, 
kai tuo tarpu kiti dalyviai tu
rėjo įsigyti biletus į visus pa
rengimus.

Antrąją sąskrydžio dieną — 
sekmadieni pradėta pamaldo
mis šv. Mato katedroje, kur 
giedojo Čiurlionio ansamblis, 
o prel. Cartright pasakė gražų 
pamokslą. Popiet buvo lanko
masi Lietuvos Pasiuntinybėje.

Svečiai buvo pavaišinti pasiun
tinybės sodelyje, padainavo, o 
vėliau aplankė ir patį min. P. 
Žadeikį, kuris dėl ligos nega
lėjo su svečiais susitikti.

Vakare įvyko didysis kon
certas, čiurlioniečiams atlie- 
kąnt programą. Alt Mikulskio 
diriguojami, pasirodė visi an
samblio vienetai, talkinant so
listams. Karštai publikos su
tikti, čiurlioniečiai kaikuriuos 
dalykus buvo priversti kartoti 
po kelis kartus.
Parodą, kuriai vadovavo dail. 

V. K. Jonynas, padedamas 
dail. Aleksandravičiaus, G. 
Krivickienės ir Vincės Jonuš- 
kaitės, gausiai lankė amerikie
čių publika iš tuo metu vieš
butyje vykusių poros didelių 
organizacijų suvažiavimų. Ją 
aplankė ir sąskrydyje dalyva
vę JAV senatoriai ir kongres- 
manai. Vienas kongresmanas 
buvo ypač susidomėjęs Lietu
vių Enciklopedija, kuri paro
doje turėjo savo skyrių. Jis 
teiravosi, kaip dirbama ir iš 
kur imama lėšų. Enciklopedi
jos leidėjas parodoje buvo iš
statęs ką tik atspausdintą 
spalvotą Lietuvos žemėlapį. 
Jis kaip ir papildė parodos 
vaizduojamą Lietuvos veidą.

Sąskrydžio oroga organiza
toriai buvo išleidę specialų 
leidinuką angliškai. Jame kar
tu buvo atspausta ir banketo 
programa. Leidinukas liuksusi
niame popieriuje, su lietuvai
te ir lietuvišku fonu viršelyje, 
peržvelgia visa Lietuves garbės 
ir kančių istoriją ligi siu dienų.

my of Science. šiose srityse ji 
yra parašiusi keletą straipsnių 
ir vedusi bendrą institutą.

Sesuo M. Gabrielė, duktė 
Antano ir Marijonos Mazeliaus- 
kų, gimė Chicagoje 1906 m. 
Pradžios mokslą baigė šv. Jur
gio parapinėje mokyk loję 
Bridgeport. {stojo j seserų na
zariečių vienuolyną 1920 m., 
bet kai seserys pranciškietės 
1922 m. persikėlė iš Chicagos 
j Pittsburghą steigti lietuvai
čių vienuolijos, Mazeliauskų 
Marytė prie jų prisijungė. Ji 
mokytojavo daugely lietuvių 
parapijose, o dabar jau šy. 
Pranciškaus seserų vedamų 
mokyklų inspektorė ir vyres
niosios motinos patarėja.

Vasarą 1954 m. ji pravedė 
turiningą lituanistikos progra
mą seserims pranciškietėms 
vienuolyno centre, pakviesda- 
ma lietuvių mokslo ir meno ži
novų ir specialistų iš Cleveląn- 
do. Šią vasarą ji tvarko ir veda 
lietuvių kalbos ir kultūros in
stitutą Pittsburghe, kuriame 
dalyvaus po 10 atstovių iš visų 
lietuviškų vienuolynų.

Daktarei diplomo , įteikimo 
iškilmėms iš Chicagos buvo at
vykusi sesers Gabrielės motina 
ir sesuo Bronė Mazeliauskaitė.

Pt.

LIETUVIS, KURĮ VERTA PAGERBT
KEARNY, N. J.

Palevenio parapijoje.
1912 m. Tomas Grinevičius 

apleidžia Lietuvą.
Kiek užsidirbęs, lygiai pO l(T 

metų — 1922 — grįžta į tėviš
kę, bet jau ne į pavergtą, bet 
laisvą nepriklausomą Lietuvą.

Stambi auka Brocktono seserų koplyčiai
Worcesterk>

par. klebonas prel. K. Vasys 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
statomai koplyčiai Brocktone 
paaukojo 1000 dol. Aušros 
Vartų Moterų Socialis Klubas 
per pirm. Vincentą Kielą — 
100 dol., Mr. Mrs. Kuriešos— 
100, N. J. Seserų Gildą per 
pirm. B. Milerienę — 650, 
Moterų S-gos 69 kuopa pdr 
pirm. Ant. Wackell — 100,

Lietuvių eilės retėja. Ke
liauja amžinybėn vienas po ki
to, o ypač tie, kurie “Lietuvos 
žemelę apleido prieš pirmąjį 
pasaulinį karą.

Likusieji, kuriems dar leis
ta gyventi, lyg tie žibintai te
bešviečia, primindami jaunes- Tėviškės džiaugsmas neil- 
niesiems, kad esame 
kultūringos tautos, norinčios 
laisvai ir nepriklausomai gy
venti.

Todėl malonu su senesnio
sios kartos atstovais susieiti, 
vienu kitu žodžiu pasidalinti. 
Jie mielai atveria tau savo šir
dį, jie klausosi ir tavo pasako
jimų. Ir rieda tada žodžiai, 
raizgosi tėviškės atsiminimai...

Kai toliau įsibrauni į jų 
širdis, vis labiau ir labiau i- 
žvelgi, kad tai, ką gimtoji že
mė yra davusi, neišdyla, nors 
ir toliausiai nuo josios 
ir gražiausiai gyvenam.

Taigi toks tikra to 
prasme lietuvis, kuris 
45 metų emigracijos dar tebe- 
kvėpuoja Lietuvos laukų tyru 
oru, kuriam tebekukuoja ank
styboji pavasario gegutė, tebe
linguoja javų laukai, tebe
skamba dainos sutartinė. —

nariai gas. Po metų, šeimyninių rei
kalų verčiamas, grįžta atgal 
dar su didesne meile Lietuvai, 
nes matė gražų švintantį jo
sios rytojų.

Tomas Grinevičius ne tik
patriotas lietuvis, bet ir geras 
katalikas, pavyzdingas šeimos 
tėvas. Patriotas todėl, kad my
li savo gimtąjį kraštą, sielojasi 
juo, skaito ir prenumeruoja 
liatuvišką spaudą: "Darbinin
ką", "Varpelį”, "Laivą” ir kt„ 
dalyvauja vietinėse organizaci
jose, remia lietuviškus paren
gimus ir t.t.; katalikas, nes gi
liai pamaldus, vienas iš pirmų
jų veikėjų parapiją steigiant, 
daug paaukavęs naujajai baž
nyčiai.

Gražiai išauklėjo savo šeimą: 
sūnus Vincas buvo ilgametis 
šventojo Vardo Draugijos pir
mininkas (7 met.). dabar akty
vus įvairių draugijų narvs ir 
didelis parapijos rėmėjas, abi 
dukterys “Vyčių” draugovės 
veiklios narės, parapijos cho-

Elena Petkiūtė — 100. Su rin
kliava Aušros Vartų bažnyčio
je ir kitom asmeniškom aukom 
iš viso suaukota 3534 dol.

Seserys didžiai dėkingos 
gerb. prel. K. Vasiui, draugi
jom, jų pirmininkėm bei na- yra 
riam ir visiem aukavusiem.
Savo maldose dėkingos seserys 
prašo Dievą savo geradariam rugsėjo mėn. 18 d. Pamarnac- r0 dalyvės ir šiaip parapijos 
gausios palaimos. kų kaime, Subačiaus valsčiuje,

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO RĖMĖJAI
SKELBIA

LIETUVIŲ DIENĄ
TREČIADIENĮ, LIEPOS - JULY 4,19S6
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, MASS

Iškilmingos šv. Mišios 11 valandą

• Šv. Kazimiero parapijos choras 
Worcester, Mass.

Worcesterio Lietuvių Drum and Bugle Corps

• Bob Zinkus orkestras Šokiai 8 P. M.

VISI NAUJOS ANGLIJOS LIETUVIAI 
KVIEČIAMI DALYVAUTI ŠIAME PARENGIME



taetu

CHICAGOS MAJORO PROKLAMACIJA

BENDRI IR SEKCIJŲ POSĖDŽIAI

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Susipažink su

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

J. Žilevičius: Širdingai dėko
ju ir taikau didele garbe būti 
šio istorinio įvykio dalyviu.

S. Sužiedėlis: Nuoširdus dė- 
kui už teikiamą Ateitininkų 
Federacijai garbę.

246 pusi., kaina $2.00

DAINŲ ŠVENTĖ ĮVYKSTA 
liepos 1 d. Chicagoje, Chicago 
Coliseum, prie Wabash ir 18 
gatvių. Norintieji bilietus iš 
anksto Įsigyti, tesikreipia šiuo 
adresu: Mr. Vyt, Radžius, 2523 
W. 69 St., Chicago, III., arba: 
AArs. J. Putrimas, 6600 S. Laf- 
lin Avė., Chicago 36, III. Bilie
tu kainos 4, 3, 2 ir 1.50 dol. 
parteryje ir 3, 2 ir 1.50 dol. 
balkone. Užsakant bilietus, rei

kia siųsti ir pinigus čekiais 
užrašant: “JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės komi
tetas“.

tvošltinimai priimami tik raš
tu. Sveikinimų ir kita* reika
lais kreiptis adresu: Kultūros 
Kongreso Komitetas 706* W. 21 
St., Chicago, Illinois.
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Chicago* Apygardos Valdyba

tyje, Randolp ir Clark gatvių 
kampas., '

Muzikų sekcijos posėdžiai Į- 
vyk* Chicago* Koliseunio pa
talpose 1513 So. Wabash Avė., 
Chicago, HL

Pakartotinai pranešame, jog

Richard J. Daley Meras
A. D. 1956, birželio 12

ia?” “Free the Lithuanian Bi- 
shops and Priests from Siber-

L. Meno Ansamblio choras 
i Dainų šventę Chicagos iš
vyks birželio 29 d. vakare. 
Vyks traukiniu ir naudosis ek
skursijoms taikomomis nuolai
domis. Kelionė ten ir atgal 
kainuos 'apie $38.00. Grįžti bus 
galima ir pavieniui, aštuonių 
dienų laikotarpyje. Vykti gali 
ir ne choristai. Užsirašyti rei- 

išanksto pas Vincą Šalčiū- 
1321 So. Lawrence St., tel. 
5-4456.

kia 
na. 
HO

• Dainę šventėje liepos 1 
Chicagoje Koliseume bus 8600 
sėdimų vietų. Visi bilietai nu
meruoti.

šiuomi proklamuoju sekmadie
nį, liepos 1, lietuvių tautinės 
Dainos šventės diena Chicago
je ir raginu visus piliečius 
atkreipti dėmesį į to įvykio iš
kilmes ir tikslą.

Posėdžių paskaitininkai ir 
paskaitę temos

Amerikos ir Kanados lietu
vių kultūros kongreso atidaro
masis posėdis pradedamas 
9:30 vai. Po atidarymo žodžio, 
invokacijos ir prezidiumo su
darymo dr. J. Girniaus paskai
ta “Tautinė kultūra — tautos 
išlikimo pagrindas”.

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI
Mokslo sekcijos posėdyje 

prof. St. Kolupaila skaito pa
skaitą “Aukštojo mokslo raida 
nepriklausomoje Lietuvoje”. 
Laikas 1—4 vai.

Švietimo sekcijos posėdyje 
Ant. Rinkūno paskaita “Moky
klos lietuviškasis turinys”. K.

VI. Grigaitienė: Labai malo
nu, kad prisimenate mane. 
Linkiu Kultūros Kongresui 
gra*tarts»o pasisekimo.

POLITINĖS MŪSŲ VIRŠŪNĖS 
KULTŪROS KONGRESE

{ JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso Garbės Ko
mitetą sutiko įeiti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse reziduo
jančio Vliko Prezidiumo pirm. 
J. Matulionis, buv. Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos pirm. . Sutikimo 
proga jis rašo: Norėčiau ta pa
čia proga pareikšti savo įsiti
kinimą, kad ruošiamas Kon
gresas turės didelį pasisekimą

Viskas rinkimam
Prieš savivaldybių rinkinius 

viename Londono priemiesty- 
je, kur gyvena daug graikų, 
važiavo darbiečių pasamdytas 
sunkvežimis ir per garsiakalbį 
šaukė: "Du jūsų tautiečius 
Tory valdžia šiandien nužudė. 
Darbiečių partija atsiprašo jus 
už tai visos anglų tautos var-

KULTŪROS KONGRESO 
GARBĖS KOMITETO NARIAI

Be anksčiau paskelbtų, JAV 
ir Kanados Lietuvių Kultūros 
Kongreso Garbės _ Komiteto 
nariais sutiko būti: Alto vice- 
pirm. A. Olis, Alto sekr. “Nau
jienų” red. dr. P. Grigaitis, 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto buv. rėkt. prof. J. 
Gravrogkas, Kauno konserva
torijos dįrekt. prof. V. K. Ba
naitis, Klaipėdos konservatori
jos direkt, prof. J. Žilevičius, 
ALRK Federacijos pirm. dr. 
Ad. Darnusis. Ateitininkų Fe
deracijos vadas S. Sužiedėlis, 
lietuvių kult, mecenatas prel. 
P. M. Juras. JAV LB Kultūros 
Fondo pirm. J. Kreivėnas, po
etas J. Aistis, “Aidų” žurnalo 
red. rašytojas A. Vaičiulaitis, 
komp; ir dirig. J. Kačinskas, 
dirig. Vyt. Marijosius, dail. 
prof. Ad. Galdikas, Lietuvos 
operos kūrėja ir sol. VI. Gri
gaitienė, sol. Aleks. Kutkus.

Sutikimo proga rašo:
Jonas Aistis: Prašau priimti 

mano širdingiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus 
Lietuvių Kultūros Kongresui. 
Kultūrą, tautos kultūrą kuria 
ne vieni tiesioginiai mokslinin
kai ir menininkai, bet lygia da
lia ir tie, kurie meno ir moks
lo pasigenda, priima ir palaiko.

Prel. P. M. Juras: Neabejo
ju, kad šis kilnus, bet sunkus 
Tamstų žygis atneš daug gra
žių vaisių. Gražios idėjos sun
kiai realizuojamos be finansi
nės paramos. Prie savo sutiki
mo ir pritarimo pridedu Čeku- 
tį. Telaimina gerasis Viešpats 
visus Tamstų žygius bei dar-

• Knygų Lentynos, Liet Bi- 
bliografinės Tarnybos biulete
nio, ką tik pasirodė 1955 
paskutinis (10—12 nr.), dėl| 
techniškų kliūčių pasivėlinęs. 
Iki šiol biuletenio leidimą rė-7 
mė Vlikas. Dabar skelbiama, : 
kad ši parama nutraukiama. 
Tai biuletenis toliau nebebus 
spausdinamas spaustuvėje. 4 
perrašys mašinėle per kalkę 
ir pagamins 18 egzempliorių, ; 
kuriuos išsiuntinės svarbes- ; 
nėms bibliotekoms. Gaila!

Enciklopedijos 
atspausdintas 
skaitytojams, 

psl. ir apima

KADANGI lietuvių kilmės 
amerikiečiai Chicagoje ir visa
me krašte yra daug prisidėję 
prie šio miesto ir šalies kultū
rinio, ekonominio ir socialinio 
progreso,

TO DELEI Richard J. Da
ley, Chicagos miesto meras.

Mockaus paskaita “Būdai ir 
priemonės lituanistiniam švie
timui sustiprinti” Igno Malėno 
paskaita “Dabartinė lituanisti
nio švietimo padėtis”. Laikas 
1—6 vai.

Literatūros sekcijos posėdy
je dr. J. Griniaus paskaita 
“Lietuviams rašytojams aktu
alios problemos”. Laikas 2 — 
5 vai.

Kalbos sekcijos posėdyje L. 
Dambriūno paskaita “Mūsų 
kalbininkų uždaviniai tremty
je”. Laikas v—6 vai.

Teatro sekcijos posėdyje G. 
Veličkos paskaita “Mūsų teat
ro ateitis” St. Pilkos paskaita 
“Sceninė saviveikla JAV ir

Gaunama: DARBININKAS. 680 Buslnvick
Brooklvn 21, N. Y.

Angliškoji spauda, aprašy
dama dvasininkų iš už geleži
nės uždangos lankymąsi Phila- 
delphijoje, mini, kad dvasinin
kų delegaciją visai nelauktai 
sutiko didelė minia demon
strantų ir apie 75 piketuotojai, 
nešę plakatus su antisovieti- 
niais šūkiais. Papildomai pa
tirta, kad estai ir latviai nuo 
dalyvavimo pikete susilaikė, 
tardami, kad delegacijoje da
lyvaują Estijos ir Latvijos 
evangelikų - liuteronų arkivys
kupai lygiai kenčia vergiją 
kaip ir jų tautos. Delegacijoje 
jie dalyvaują ne savu noru.

Delegacijai lankantis, vietos 
estų evangelikų - liuteronų ku
nigas turėjo 45 min. trukusį 
pasikalbėjimą su delegacijos 
nariu estu — arkivyskupu Jan 
Kiivit.

Lietuvių plakatuose buvo 
įrašai:

“Your only God is the Party 
Khruschew”. “Where are the 
enslaved priests of Lithuan-

Siunčin $.1.00. praSan prisupai Kamiliaus II dalį
Siunčiu $5.00. prašau prisnjxu "DUn Ka imlia Us” abi <iali

įvairiais atžvilgiais - aktua- 
lių temų negrinėjimu, reikš
mingais nutarimais ateičiai, 
dalyvių skaičiumi. Nors tai ir 
Kultūros kongresas, bet tikiu, 
kad jis turės geros ir švarinos 
įtakos ir lietuviškai politikai, 
taigi pasitarnaus ir didžiau
siam mūsų reikalui — Lietu
vos laisvinimui.

Šiuo metu į JAV yra atvykęs 
Lietuvos. diplomatijos šefas 
min. St. 'Lozoraitis, atvyksta 
Vliko Vykdomosios Tarybos 
pirm. A. Devenienė. Abu jie 
yra pakviesti Kultūros Kon
greso Garbės Svečiais.

BCV inf.

Kadangi Chicagos mieste lie
pos 1 įvyks spalvingoji lietu
vių tautinė Dainų šventė; ir 

KADANGI šis didingas įvy
kis sutrauks į mūšų miestą 
Amerikos lietuvių delegacijas 
iš visų . Jungtinių 'Amerikos 
Valstybių ir Kanados dalių; ir 

KADANGI tas įvykis Chica
gos Koliseume bus atšvęstas 
atitinkamomis dęmonstracijo- 
mis, lydint garsių orkestrų 
akompanimentu ir tautiniai 
garsių chorų muzika; ir

KADANGI šventės dalyviai 
melsis Visagaliam Dievui už 
atgavimą laisvės Lietuvai, ku
ri dabar yra Sovietų pavergta;

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. AJInuno vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia > 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta šį gražų leidm; pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: ATE IT I S. 916 Willoughby

Avė.. Brooklyn 21. N. Y.
Jį galima gauti: ■

ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

. posėdyje
dr. A Kučo ‘paskaita “Aktu* 
Ims mūsų istorijos proble
mos”. Laikas. 2—5 vai.

Alridetųmie jaunimo sekci
jos posėdyje paskaitos tema 
“Lietuvių tautinės kultūros iš
laikymo būdas mūsų emigraci
nėje bendruomenėje ateities 
meto sąlygose”. Paskaitinin
kai: L. Sabaliūnas “Lietuvių 
tautinės kultūros išlaikymo 
būdai mūsų vyresnės kartos 
veikioje”; A. Barzdukas —stu
dentijos tarpe; G. Prialgaus- 
kaitė — socialinio darbo ‘•plo
te. Laikas 2—5 vai.

Dailės sekcijos posėdyje K. 
Žoromskio paskaita “Tautinio 
meno reikšme ir jo reikšmin
gumas išeivijoje”. Laikas 3— 
6 vai.

Muzikos 
prof. VI. 
“Tautiniai 
muzikoje ir prof. J. Žilevičiaus 
paskaita “Amerikps lietuvių 
indėlis į lietuvių muziką”. Lai
kas 3—6 vai.

Antrasis ir uždaromasis ple
numo posėdis pradedamas 6 
vai. Iz. Matusevičiūtės paskai
ta “Būdai ir priemonės tauti
nei kultūrai išlaikyti”. Toliau 
lietuvių kultūros kongreso re
zoliucijų priėmimas.

Plenumo ir sekcijų posė
džiai vyksta Sherman viešbu-

sekcijos posėdyje
Jokūbėno paskaita 
elementai lietuviu

; t : r--’.; '■ ■ " ■
Birželio 30 d., Dainų šventės 

išvakarėse, Chicagoje įvyksta 
pirmasis JAV ir Kanados Lie
tuvių Kultūros Kongresas.

B Kultūros Kongreso lau
kiame ir tikimės daug. Lau
kiame, kad jam lietuvių vi
suomenė, o ypačiai mūsų kul
tūros ir švietimo darbininkai 
parodys reikiamo dėmesio ir 
širdies. Tikimės, kad Kultūros 
Kongresas savo darbais — pa
skaitomis, pranešimais, disku
sijomis ir nutarimais — turės 
skatinamųjų akstinų visam 
kultūriniam mūsų gyvenimui.

Rengėjai jau padarė viską, 
kas nuo jų priklausė: suorga
nizavo programą ir sudarė są
lygas visiems susirinkti. Pa
ties gi Kultūros Kongreso pasi
sekimas * atiduodamas į Jūsų 
rankas. Mums tepaliko maloni 
pareiga jau paskutinį kartą į 
visus kreiptis:

1) į Kultūros Kongresą esą-- 
te kviečiami visi — tiek pa
skiri asmenys, tiek ir visų mu
sę draugijų bei kitu kultūrinių 
vienetų atstovai.

2) Lygiai visi taip pat esate 
prašomi Kultūros kongreso 
proga paremti ir kultūrinius 
Lietuvių Bendruomenės sieki
mus tiek savo dalyvavimu, tiek

'Savo auka. Piniginės aukos 
laukiame ypačiai iš tų, kurie 
neturi sąlygų ir galimybių kul
tūrinio darbo patys dirbti ir 
negalės Kongrese dalyvauti.

3) Pačios Lietuvių Bendruo
menės apygardų ir apylinkių 
•atstovavimas Kultūros Kon- 
greseyra ne tik savaime su
prantamas, bet ir organizaci
nės pareigos liepiamas.

Tad iki pasimatymo Kultu- 
. ros Kongrese ir iki susitikima 

Dainų šventėje!
Savo -mokslą, literatūrą ir 

dainą, muziką ir dailę, švieti
mą ir meną — visą savo am
žiais sukrautą kultūrą Lietu
vos, mūsų Tėvynės Motinos, 
ateičiai, gerovei ir garbei!

JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba

ATEITININKŲ STUDENTŲ 
STOVYKLOS REIKALU

Studentų at-kų stovykla i- 
vyks St. Vincent De Paul, ne
toli Baltimorės, rugpiūčio 27. 
rugsėjo 6. Kaina visam laikui 
tarp 20—25 dol. Stovyklavietė 
yra labai gražioje vietoje, spe
cialiai tam tikslui pastatyta, 
gali sutilpti apie 120 žmonių. 
Yra geros sporto aikštės, pui
ki upė maudytis, didelė salė, 
koplyčia ir visi kiti stovykli
niai patogumai. Draugovių val
dybos prašomos prisiųsti CV 
norinčių stovykloje dalyvauti 
sąrašą ne vėliau rugpiūčio 1 d. 
Kadangi stovykla truks 10 die
nų. bus daugiau laiko poilsiui 
ir pramogoms, šiais metais 
stovykloje turėtų dalyvauti 
kiekvienas studentas at-kas. 
Ruoškimės visi stovyklauti.

Vasaros metu raštus, skiria
mus SAS C V, prašome siųsti 
sekr. J. Štuopio adresu: 3237 
S. Lithuanica Avė., Chicago 
16, m.

Visiems studentams at-kains 
CV linki gražių ir malonių va
saros atostogų.

SAS Centro Valdyba

• Vytauto Kasiulio, pagar
sėjusio lietuvio menininko Pa
ryžiuje, kūrinių paroda New 
Yorke žadama surengti šį ru
denį.

• Detroito skautai joninių 
laužą ruošia birželio 23 d. Ka
nadoje prie Windsoro. Pradžia 

2 v. p. p. Laužo programai 
montažą paruošė Justas Pus- 
dešris, talkininkaujant Ž. Buk- 
nytei, A. Rastenytei. Iš Ame
rikos, pervažiavus tiltą, sukti 
trečiu keliu apie septynias my
lias ir prie Dominion Golf 
Club sukti į dešinę, ten sekti 
ženklus, rodančius į Joninių 
laužo vietą.
• Clevelande Liet. Tautinės 

Sandaros 18 kuopa rudenį ren
gia neseniai mirusio aušrinin
ko —varpininko prof. J. Bag
dono minėjimą — akademiją.

• Aukštesnioji lituanistikos 
mokykla Chicagoje birželio 17 
surengė mokslo metų pabaigi
mo ir abiturientų išleidimo iš
kilmes.

• Lietuvių
VIII tomas jau 
ir išsiuntinėtas 
Tomas turi 544 
raides G, H. L į ir Y (Guadala- 
jara — Instrumentacija). To
mą redagavo: G ir H raides — 
Pr. Čepėnas. I, L Y raides — 
dr. J. Girnius. Straipsnius šiam 
tomui parašė 176 bendradar
biai, tome yra453 iliustracijos.
IX tomas jau renkamas.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis.
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

Iš šv. Kazimiero parapijos 
gyvenimo. Birželio 17 d. para
pija surengė išleistuves kun. 
Vincui Vėžiui, kuris išvyko į 
New Philadelphia. Pa. Vikaras 
kun. Jeronimas Bagdonas grį
žo iš kunigų rekolekcijų truku
sių visą savaitę. Kun. Feliksas 
Narbutas iš Norvood. Ma. ap
lankė prel. Igną Valančiūną. 
Birželio 23 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 10 vai. ry
to susituoks Elena Bigeniūtė 
su Frank Migown. o 11 vai. Ju
lija Marija Žilinskaitė su Liu- 
taveru K. Jurskiu. Parapijos 
gegužinė — piknikas įvyks bir
želio 24 d. Babulos parke. 
Pradžia 12 vai.

Inž. Andrius Butkūnas, bir
želio 13 d. baigęs Pennsylva- 
nijos universitetą, gavo darbą 
Detroite, Mich., ir persikėlė 
ten gyventi. K. C.



CORDIALI.Y

COMPOUNDED»SEMI-ANNUAL

HELP W. EEMALE

Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visa dieną.

kreiptis pas

HELP W. MALĖ

ENGINEERS

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

LIETUVIS ADVOKATAS

Ali cormpondtnce strtctly confidential.

CHTEF PRODCCTION 
MECHANICAL 
EIECTRICAL 
TOOMNO

DR. CARY MIDDUOOOFF (Dalias, Tas.) su žmona. Jis laimėjo 
JAV golfo rungtynes Roehester, N. Y.

JANITOR—WATCHMAN 
for night shift in modern 

Airconditioned Plant 
48 hr wk paid vacation, 
Group Insurance free 

Hospitalization other benefits 
C. P. LLARE & CO. 

3101 W. Pratt.

Deposits made on or before July 16th will 
draw interest from July Ist if Įeft until 
the end of the interest period.

College degree preferred or equiva1cnt espertence. Albane? man- 
ufactures umall moters, antenna rotators, photiograph drlve units 
and electronic part.. Experience tn any of tbesc line* highly des- 
irable.
Pleaaant working conditlons with a full program of enployee 
beneftta.. Thte te an opportunity to become Associated with a fairt 
growing organizatlon uit h a future.
Send retume to R. L, Reeder. Personnel Manager.

buvo laimin- 
250 dolerių, 
pasidžiaugti

Atsirado ir

Vasara tau artėja. Ką veiksi po 
darbo ilgais ir šviesiais popie
čiais? Nepamiršk, skaityk 

DARBININKĄ

Vokietijos lietuviams rūbų 
per So. Bostono Balfa. surinkta 
pavasarinėje rinkliavoje 289 
svarai. Daugiausia aukavo Ku
činskas, J. BOnda. Citukienė, 
Svidrienė ir kiti. Didelis ačiū 
Januškiams, kurie padėjo rink
ti ir apsaugojo rūbus iki jų iš
vežimo j Bostoną. Mk.

užuojautos 
gražų pri-

mėgė- 
pareiš- 
koncer- 
ženklą

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Eikime prie kuopos vėlia
vos. Ją siūdama turėjau min
tį, kad ta vėliava dvasiniu bū
du rištų mus ir mūsų veiklą

SAVINGS ACCOUNTS
INV1TED

JULIUS MALDUTIS 
savininkes

BAIGTAS FUTBOLO 
SEZONAS -

YOU’LL LIKĘ IT HERE 
Interest ing, Permanent and 

NO MONOTONY!
DICTAPHONE 

OPERATOR
June Graduates welcome 

Mušt have some knowledge of 
SHORTHAND 

Startinę Salary Good.
Many Company Benefits.

PRATT A WHITNEY 
4649 W Fullerton 

HU* 9-1626

da vasaros krepšinio pinneny- 
bes. Imant dėmesin, kad be
veik visos lygoje žaidžiančios 
komandos turi po kelis iški
lius kolegijų žaidėjus, įdomu 
bus stebėti, ar mūsiškiai nebus 
per smarkiai užsimoję. Beje, 
Atletai kiek pastiprėję— ma
tysime keletą naujų žaidikų: 
Anoms, Volskys, Garinis. Kiti 
daugiausiai tie patys: Birutis, 
Daukša, Cilčius, Kazlauskas, 
Keskonis, Kidžius, Remėza. 
Rungtynių vieta: Stanhope St. 
ir Grandwiew Avė. kampas, 
Ridgewoode. žaidžiama bus 
lauke. Pradžia 7:45 v. v. Įėji
mas laisvas. Tolimesnis pirme
nybių tvarkaraštis bus pa
skelbtas vėliau. Rungtynių pa
sekmes taip pat sužinosite iš 
“Darbininko”.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobDIaL 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis tartas nuo ugnies ar įvairia 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninė* 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS DCS. CO„ Hartford, 
Connectieut *

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
' Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta
dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

TELEPHONE:
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

vadas kun. 
pasidžiaugė 

kuopos suruoštu Motinos die
nos minėjimu. Pranešė, koki 
gražų įspūdį iš minėjimo išsi
pešė prel. T. O’Connell, ir mū
sų vyskupas John W. Wright 
jam asmeniškai pareiškė, kokį 
teigiamą įspūdį daro jam lie
tuvių katalikių moterų organi
zuota veikla.

jau neperto- 
Žaidynes tuo 
ant nosies, 

ruoštis abiem.

Marianapolyje, tėvų marijonų 
ruošiamam piknike ir prisidė
ti darbu tvarkant beano stalus.

Suruoštoj arbatėlėj pasvei
kintas kun. Jonas Jutkevičius 
jo besiartinančių vardinių pro
ga ir sudainuota jo garbei ke
letas dainų ir Ilgiausių metų! 
Kun. Jonas Jutkevičius atsidė
kodamas parodė'spalvotus pa
veikslus iš savo kelionės į Yel- 
lowstono Parką.

Šiame susirinkime įsirašė 
dvi naujos narės. Rūtvilė

LATEST 
INTEREST 
RATE

Birželio mėnesio susirinkimas 
maloniai pasveikino savo ilga
metę finansų raštininkę M. 
Delionienę, po ilgos ligos su
grįžusią prie savo darbo.' Pirm. 
M. Watkins papuošė ją gražių 
gėlių puokšte. M. Delionienė 
padėkojo visoms nuoširdžiai už 
maldas, lankymą, 
laiškučius ir taip 
ėmimą.

Kuopos dvasios 
Jonas Jutkevičius,

JUOZAS GRABAU
KKAL ESTATE BBOKEB

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir LL
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11. N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Sulankstytų automobilių dalių ištiesininiM, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Tebūna jums pagarba, ku
rios jūs esate tikrai užsitarna
vusios. Tad ir ši tautinė vėlia
va teriša visas mūsų generaci
jas — seniau atvykusias, čia 
gimusias ir naująsias ateives, 
— vienu seserišku, lietuvišku 
ryšiu ir, primeni mums, kad 
mes esame lietuvės, garbingo
sios sentėvių žemės dukros. 
Norėčiau, kad jūsų pradėti 
darbai tąja linkme būtų ir 
mūsų visų tęsiami su gilia mei
le, didžiu pasišventimu ir glau
džiu sutarimu.

Prisimena viena pasakėlė — 
Tėvas, sušaukęs vaikus, pada
vė jiems šluotą liepė ją per
laužti Bandė vienas, bandė 
antras — nesiseka. Tada tėvas 
išrišo šluotą ir po žabelį pada
lijo vaikams, liepdamas vėl 
bandyti Dabar vaikai labai 
lengvai ją sulaužė. Tada tarė 
tėvas: matot vaikai jei jūs gy
vensite vienybėj, niekas jūsų 
nenugalės, bet jei eisite kiek
vienas savo keliu — žūsite gy
venimo verpetuose.

Taip ir mes, sesės sąjungie- 
tės, turime būti vieningos sa
vo darbe ir kaip tos vaidilutės 
kurstyti ir saugoti tautinę ug
nelę savo šeimos židiniuose, 
savo vaikučiuose ir vaikaičiuo-

Šiomis rungtynėmis LSK 
baigė savo futbolo sezoną. Iš 
visų keturių komandų šiais 
metais bene jaunučiai bus šau
niausiai baigę sezoną. Pernai 
dar paskutinėje vietoje, šiais 
metais vyrukai net antroje 
vietoje atsidūrė.. Valio Kliveč- 
kai! Jauniai kovoje dėl taškų 
neparodė to, ko iš jų buvo ti
kėtasi. Tik taurės varžybose iš
kopė į baigmę'. Rezervinė pa
baigė pirmenybes lentelės vi
duryje. Neturėdami vadovo, 
rezervistai žaidė kaip norėjo, 
kada norėjo ir kiek norėjo. Į 
rungtynes atvykusiųjų skaičiuc 
svyravo nuo 7 iki 17. Daug 
kartų jaunius pagalbon šauktis 
teko! Pirmoji — reprezentaci
nė mūsų komanda, iš beviltiš
kos padėties išsikapsčiusi, pe
reinamąsias rungtynes prieš 
Hoboken tikrai pagirtinai lai
mėjo. Kovingumas ir taktika 
tikrai aukšto laipsnio?* Kodėl 
ne visą sezoną šitip?

Iš apskričio suvažiavimo 
pranešimus padarė M. Wat- 
kins, U. Daukantienė ir Cent
ro vicepirm. Genovaitė Kaneb, 
kuri padėkojo choristėms ir 
visoms, kurios dalyvavo prog
ramos išpildyme.

Nutarta pagerbti dvasios va
dą kun. Joną Jutkevičių, vi
soms bendrai einant prie ko
munijos jo intencija birželio 
24 d. 9:45 v. ryte.

Nutarta įsijungti į šv. Mišių 
vainiką, kurį skelbia Moterų 
Sąjungos Centras, užprašant 
mišias už žuvusį Sibire pirmą
jį M. S. Centro dvasios vadą 
kun. F. Kemešį. Mišios bus 
liepos 1 d. 9:45 vai. ryte.

Nutarta dalyvauti liepos 4 d.

Juozas Andriušis.
238 Leonard Street Braoktya 11. N. V

EVergreen 7-8247.

škia, Kaip gražūs liturginiai rfi- 
irin- bai, liturginės apeigos, meįo- 
žie- dingą giesmė . pagauna ~ žmo

gaus sieląir tampriai riša su 
Dievybe, atitolindama žmogų 
nuo kasdieninių ir išorinių 
rūpesčių, taip ir organizacinė 
vėliava sukelia žmoguje didelę 
pagarbą idėjiniams siekimams.

Mes puikiai žinome, kad iš
orinis pasaulis turi begalinės 
įtakos vidaus pasauliui, tad aš 
trokštu, kad toji vėliava nelik
tų nevertingu audeklo gabalu, 
bet būtų suprasta ir giliai į 
jūsų širdį įrašytas mūsų Są
jungos šūkis — Dievui ir Tė
vynei’

Tiesa, aš daug darbo, kant
rybės ir sielos įdėjau į šią kuo
pos vėliavą, nors nesu jokia 
menininkė nei pasižyminti ko
kiais gabumais, pagarba ir pa
dėka turi būti pareikšta tos 
vėliavos komisijos pirmininkei 
Genavaitei Kaneb, kuri aukojo 
Marijos paveikslą, jos mamy
tei, mūsų kuopos pirmininkei 
Marcelei Watkins ir kitoms ko
misijos narėms, kurių nurody
mais ir patarimais teko daug 
pasinaudoti.

Dabar noriu jums priminti 
dar vieną dalykėlį, iš pasikal
bėjimo su ponia Watkins. Kai 
išreiškiau jai mintį, kad būtų 
geras dalykas kuopai turėti 
gražią JAV iškilmių vėliavą, 
ji tai minčiai pritarė, bet aš 
jokio oficialaus užsakymo ne
turėjau. Nusipirkau dalį me
džiagos ir siūlų ir pradėjau 
darbą. Pirmininkė nupirko li
kusią dalį medžiagos, ir štai 
šiandien įteikiu kuopai užbaig
tą JAV vėliavą kaip savo ir 
pirmininkės dovaną.

Gal būt, tai bus paskutinis 
mano darbas ir dovana, nes 
tų darbų nebus man skirta 
daugiau atlikti. Tik vieną min
tį, surišta su šia vėliava noriu 
perduoti jums; brangios sesės 
sąjuhgietės, jei būsite geros 
tautietės, būsite, ir šio krašto 
geros pilietės! Daugiau aš nie
ko netrokštu.”

Narės, giliai at jausdamos 
savo sergančių narių pasišven-

Kitas sezonas 
liausią. Lietuvių 

, tarpu visai jau 
glj Laikas būtų jau 

kol nevėlu.

GENERAL INSURANCE BROKER 
C ON SU L T ANT - NOTARY PUBLIC

VYT. MAŽELIS
gy v. '422 Menahan Str^ Ridgewood, Brook'yn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

mą ir vasarą, paįvairindami 
trumpom paskaitėlėm, damom, 
užkandžiais ir kitokiom pramo
gėlėm. Narės gausiai lankosi. 
Gegužės mėnesio susirinkime, 
prieš išvykdama į ligoninę 
Adelė Repšienė įteikė savo / 
darbo gražią šilkinę JAV vė
liavą ir tarė padėkos ir atsi
sveikinimo žodį.

“Brangios Sąjungietės, aš 
norėčiau pasidalyti su jumis 
viena kita svarbia mintimi. 
Pirmiausiai noriu padėkoti vi
soms,' kurios mane aplankėt ir 
lankote mano didžioje nelai
mėje — ligoninėje.

Gal jūs ir nejaučiat, kiek 
man stiprybės ir nusiramini
mo suteikiat. Jūsų kiekvienos 
atsilankymo valandėlė man su
teikia naujų jėgų ir kartu di
delį pasitenkinimą, kad są
jungietės nepamiršta manęs. 
Paprastai yra sakoma, kad 
draugą pažinsi nelaimėje.

Dabar norėčiau šiek tiek pa
kalbėti apie vėliavas. Kalėdo
mis padovanojau kuopai Lietu
vos trispalvę. Tada nieko ne
sakiau, bet širdyje nešiojau la
bai gilią mintį, šiandien tebū
na man leista ją pareikšti.
'Aš norėjau, kad ta vėliava 

būtų tarytum mūsų gilus dva
sinis, tautinis ryšys, kuris mus 
rištų stipriu lietuvybės ryšiu. 
Pavarčius “Moters Dirvos” 
pirmuosius, o jau dabar istori
nius numerius, pamačiau, ko
kią sunkią kovą vedate* dėl 
mūsų gimtinės žemelės.

Jūs nežinote, kas tai yra 
poilsis ir nuovargis. Ėjote per 
audras, lietų ir purvą, prašy
damos išmaldos — ne sau, bet 
tautinei egzistencijai. Jūs po 
pirmojo didžiojo karo pirmo
sios ištiesėt pagalbos ranką nu- 
teriotai Lietuvai.

Jūsų dėka ir čia turime lie
tuviškas parapijas, lietuviškas 
mokyklas, lietuvius kunigus ir 
lietuvaites seseles — mokyto-

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t t Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

William J. Drake 
Dragūnas

TYPIST
Experience, Not over 40 years 

$73 per week.
5 day, 40 hr. week 

Free hospital Insurance. 
Excellent vvorking conditions 
The Pullman Co. 
Mechandise Mart

ROOM 535 19A

Baigminės rungtynės dėl 
New Yorko jaunių taurės mū- 

. siškiams nepavyko — geresnis 
Hellenic laimėjo 3:1 (2:1). 
Taktiškai ir ypač- techniškai 
pranašesni graikai paliko aikš- 
tę su pelnytais laimėtojais. 
Mūsiškiai tik kovingumu bei 
kietumu tesigelbėjo. Nežiū- 
rint to, su geresne doze laimės 
rungtynių galima buvo ir ne- 
pralaimėti. Jau pirmose minu- 

. tėse, išnaudoję kiek abejotiną 
|| baudinį, priešininkai veda 1:0. 

Mūsiškiai nenusileidžia, — už 
kelių minučių Budreckas šau- 

< na po virpstu, ir jau 1:1. Čia 
vis labiau ryškėja graikų pra
našumas. Pasiekę dar vieną į- 
vartį, jie jau veda 2:1, ir mūsų 
silpnokas puolimas neįstengia 
praeiti pro užtikrintai dirban
tį gynimą. Tuo tarpu mūsų gy
nimui krenta visa rungtynių 
našta. Kelias nežymias klaidas 
išnaudoję, graikai laimi rung
tynes 3:1, o su jomis ir New 
Yorko State jaunių taurę. 
LSK likęs antroje vietoje, ga
li ir šiuo pasisekimu džiaugtis. 
Jei ne treniruočių stoka — pa
sekmės tikrai būtų buvę geres
nės. Puolime tik Butrimas su 
Budrecku pavojingesni. Kraš
tinių puolikų aikštėje kaip ir 
nebūta. Gynimas šį kartą irgi 
nevisai užtikrintas tebuvo.

EXGINEKRS —
Tfce Ąntarire MMafactoriiųt Company 

AMum*, Ohk»
NE3EDR

SAVINGS BANK 
■ ncorporated 1860

135 feROADWAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parfcvay at Nostrand Avenue 

Taur Deposits in This Bank Are Fully Inaured 
Up to $10.900.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

timą, nutarė užprašyti šv. Mi
šias už A, Repšienę ir fin. raš
tininkę, M. Delionienę. Pada
ryta rinkliava dovanai nupirk
ti Repšienei, taip pat suaukuo- 
ta ir gėlėms altoriams papuoš
ti Motinų dienai. Pasimelsta 
už Žemaitienės ir Galevičienės 
neseniai mirusių vyrų sielas.

Atsilankė Centro dvasios va
das kun. V. Valkevičius, kuris 
yra ne tik iškalbus, bet ir di
dis muzikos bei dainų 
jas. Po užkandžių, jis 
kė, kad išpildys mažą 
tėlį kaipo užuojautos 
ligonei A. Repšienei.

Ir tikrai gražiai išpildė ke
lis dalykėlius smuiką, ir sudai
navo keletą dainų. Ypač gra
žiai nuskambėjo giesmė Avė 
Marija. Šiame susirinkime įsi
rašė 7 naujos narės.

Draudimo reikalais, taksy (Iiicome 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ IHRKKT0RIAI
3M Mapl* Avene, , Bartfer*. Cmr.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Jrnoštose patalpose, 
prieinama kaina.

STOUGHTONO ŽINIOS

“Draugiškas” apiplėšimas. 
Daug kas iš mūsų mėgsta ark
lių lenktynes. Mėgsta jas ir p. 
Z. A., ir gal nevieną žaliuką 
nunešė arkliukai ant uodegos. 
Bet birželio 4 d. 
ga jam: laimėjo 
Laimėjus reikia 
prie stikliuko.
draugų. Po kiek laiko draugai 
pasisiūlė duoti “raidą”, at
seit parvežti namo. Sutiko. 
Pavežė gerą galą ir sako: būtų 
gera gauti porą dolerių gazui. 
Duoda jiems. Kai pamatė, kad 
Z. A. turi daugiau pinigu, tai 
draugai “pasidalino” nedrau
giškai: sau pasiėmė visus 250 
ir tuos, ką turėjo susavim, o 
Z. A. paliko tik 60 centų ke
lionei į namus, šį kartą “drau
gai” nunešė, ne arkliukai.

Birželio 9 die*** l iinėm šeš
tadienio lietuvi/ r-okyklą.

šiemet lankė ; kad ir su per
traukomis) 17—23 mokiniai. 
Mokino seselės Gonzaga ir Ba
ptistą iš Brocktono. Padėdavo 
pervežti jas M. s. P. Savickį ir 
kiti.
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Vasta K Marki. * DARBININKUI dvi įdomias 
• ■"™lt haigmes. čia pirmoji:

rv. • « Juodi: Kb5, Pb7 (2)Dvįnįp Broliškų Tauty Trium- t /
Motei cRtteOeean

užvardina straipsnį apie Chica-
gos p-bes latvių 
saule”. Tautvaiša,

20 attractive rooms, private 
shtnrers, heat, twin beds, 2 
Norite b chmth and< stolfes.

For Reservations Phone:

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

BOSTON, MASS. ,

RARASEVIČIUS ir SŪNUS

DISPLAY

Jakštas ir Tums nugriebė pir
mas keturias vietas. $. P. va
dina Tautvaišą simpatingu lie
tuviu, tikra latvių šachmati
ninkų draugu ff prieteliu,

Latviai pralenkia mus
Jie turi daugiau aktyvių žaidė
jų, rodo daugiau susidomėjimo 

. šachmatais kaip mes. B Natio
nal Chess Ratingsmatome lat
vius: 4 meisteriai, 10 eksper
tų, A klasėje —- 22, B — 6 ir 
C — 2 žaidėjai Lietuvių: 2 
meisteriai (Tautvaiša ir neak- 
tpvus — K; Škėra), 3 eksper
tai (L Žalys, K. Jakštas ir Wi- 
nikaitis), A klasėje — 9, B —3 
ir C — i žaidėjai Latviai lei
džia mėnesinį žurnalą “Šacha 
Pasaule”, vykdo antrąsias lat
vių korespondencines p-bes, 
kuriose dalyvauja viso pasau
lio latviai.

a c d • e f g h

lounge. Free bus to church
es. Rates $45 up. Open 
June 22.

Write now for booklet
G. L. Neuhaus, BetheL N. Y.

Phone Liberty 2123

Montrealio miesto p-bes lai
mėjo L. Joyner su 17:0! Ne
girdėtas įvykis 34 metų bėgy
je tose p-bėse. 2 v. pernykštis 
meisteris H. Matthai su 13 
3. J. N. Williams su 13, 4 v.

(Nukelta į 8 psl.)

Balti: Kg7, Rc7 Pa5 (3)
Balti

Rb6 Kc6, 2. Kf6!' (ne Kg6) 
Kd7, 3. Ke5 Kc8, 4. Ra7 (ne
duoti juodiems laukų b8, a8, 
nes būtų lygios) b5, 5. a6 b4, 
6. Kd4 b3, 7. Kc3 b2, 8. K:b2 
Kc7, 9. KbS Kc6 (jei spėtų 
Kb5 — lygios), 10. Kb4 ir lai
mi. 2. Kg6 vestų į remizą, nes 
pėstininkas pasiektų bl su ša
chu ir antra, juodi greičiau 
gautų Kb5.

Jei 1. Kf6 b6! 2. R:b6 Kc6 
arba Ka6-b7-a8 lygios.

Uždavinio Nr. 3 sprendimas:
1. Kel Bd6, 2. Bde2. 1—Bf0,
2. Bfe2. 1—Zd6, 2. Rd4. Jei 
1—Žf6 2. Žf3.

pradeda ir laimi 1.
The DeBruce Inu

De Broee, New Y«rk

MIN1SINK HDLLS 
PENNSYLVANIA

• Heated Gabius, privalė bath
• * Mato hotne* :«įtoęmoil.fions
• AH sporte • Swimming Pool
• Casžne Orehortra • Coctail 
Bar • Sedai Dfreetor • Ex-

RENA FARM East Chatham, 
N. Y. Tel. Chatham 5-5811 
Well known pkturesųue resort 
o£ the Berkshirts, 25 minutes 
irom * Tanglewood Festival, 
Lenos, Mass. Has a 4 large 
bedroom housekeeping cott- 
age for rent at $75 weekly. 
Modern rooms, $35 to $40 a 
week per person. Excellent 
food, recreation hall, games, 
sports.

Z. DE CHETM1CK

CRUĮSE ON A YACHT!

2 Beautiful 90-ft, 
* — sailing schooners

f Long Island Sound
\\ to Block Island and
"Osk return. Send for

illustrated folder. 
$75 & up per week 
Season June 25thto

- Sept. 15th. Tenth
Season. " '

SCHOONEB CRUISES
Box 64, PELHAM, N. Y.

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIHS
Laidotuvių Direktorius

- T«L ĄNdr»w 8-2590

Vacation or weekend on the beau
tiful Willowemoc. Catskills, Route 
17, Tennis, GoK, Swimming Boat
ing, BasebalL Badminton, Ping 
Pong, Dancing, Chitarens Payadise, 
Private Lakęs, 1100 acte grounds, 
American Plan from $10.00 to 
$12.00 per day. Special Weekly 
Rates from $50.00 to $75.00. Write 
for' free booklet.

teta • Faeilfttes for Childr
en • Roller Skating, golf^ 
horseback riding and churches 
nearby.

Kates $53 — $69.50 
Write for color booklet

E. SCHNEIDER 
Minisfaik Hills. Pa.

Phone: Stoudsburg 2515

DISPLAY

McDONOUGH’S

HOTEL ERIN AN CAFE

American and European Plan 
123 South Aykansas Avenue 
' Atlantic City, N. Y.

TWO PILGRIMAGES TO CANADA'S NATIONAL SHRINES
Sponsored by:

BLESSED SACRAMENT FATHERS
FIVE DAYS AND FOUR NIGHTS

UEAVE Monday. July 16th and Monday, August 20th. 1956
Saint Joseph’s Oratory (Sferine of Brother Andre), in Montreal 

Sferine of Our t_ady of the Cape, Cap-De-La-Madeleine
Sferine of Saint Anne De Beaupre

PRICE, PER PERSON $93.95 INCLUDES: į.
(Limited single rooms $2AX> per person adcHtional per night)

~Round trip transportatfon in" brand new air-conditioned tnotor coaches. All 
meals from luncheon of first day throujrh luncheon of fifth day. Hotel ac- 
eomn/odations for five days and four nights. All gratuities for meals and 
handling of baggage. Service of a Tour Conductor on each coach during 
entire trip.
A Blessed Sacrament Priest will aecompany each group and will read Masses. 
offer Benediction of the Most BJesged Sacrament and participate in candle- 
light processions. Deposit of $5.00 for each person reųuired at time of re- 
servation. Balance due ten days prior to tbe start of each Pilgrimage.

. Rooms and Meals 
$40 per week and up per person 

Rooms only $20 per week and up 
per person.

YOUNG WOMEN
PROMISTNG FUTURE. We are 
accepttog applications from wise 
and prudent young women who 
ivish to give their Services to God 
in exchange for a hundred-fold 
reward now and everlasting happi- 
ness in eternity. HOME AND FOR- 
EIGN MI8SIONS. Varied aetžvit- 
ies. Age limite 17—32. Bequest 
free Uterature. MISSIONARY SI
STERS OF THE IMMACULATE 
CONCEPTTON, P. .O. BOX 1858 
DA, Paterson 18, N. J.

Hot and cold‘water in rooms 
Hot and cold showers 

WARDS NEW YORK HOTEL 
Rooms by Day, Week or 

Season
K. Ward. Mgr.

198 Beach 103rd St.
GRanite 4-8619; 4-9327 

FEderal 9-2378
Rockaway Beach, Long Island

HOLUS, L. I. St. Pascal’s 
Parish. Specializing in one and 
two family homes adjoining 
St. Pascal’s church, Parochial 
School and High School. 7 
Eugene S. McGuade—Broker. 
Hollis 4-1000.
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ST. JEAN BAPTISTE CHURCH 
REV. THOMAS KENNEZTFEa ?
184 EAST 7«TH ST., NEW YORK CITY
Dear Father Kennctte:
Please make reservations for 
on (check one) July 16 .......  August 20 _
We vili require ........... single rooms and ___
fullowing persona:

__ persona to Canada's .National Sferines

.. duoble rooms for the
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FOB RETREAT HOUSE 
NEW TOWN, CONN.

Licensed Ręst Home 11 Room 
ColoniaI, Barn 48 Acres. $65.000 

Roger F. Beardsley 
P. O. Sandy Hook, Conn. 

Phone Garden 6-2290

VAITKUS į
FUNEBAl H O M E*

197 Webster Avenue J
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa - 
NOTABY PUBLIC 

Patarnavimaa dienaT ir aaktj ■ 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel. TB 6-6434
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NEW YORKAS

REAL ESTATE

ISLAND PARK 
CATHOLIC AREA

Modern House Suitable 2 Fa-
mylies, 8 Rooms, ž Baths.
$14,500 GE 1-4184

Send r«.-ceipt t<»:
Name .........
Address
Town ..........
Telephone -

APARTMENTS 
AT 

Saltaire, Fire Island
Fully fumished for comfortable living. Finest bay and ocean 
beaches on the Atlantic Coast. Pleasant, quiet conununity—every • 
convenience. Reasonable weckly, monthly and seasonal rentals.
Addrem — Bay Severe, Saltaire, Fire Island

j Pbone Fire Island 4-5746

Croonink Pines
On Echo Lake to Adirondacks

All sports on gpounds. Boats. sandy beach, giant pines. entertain- 
ment led programa. Near churches, golf. Direct trata and bus 
travel. Send for booklet. Rates $42 up.
WARRENSBCRCTSr N. Y. JOSEPH P. LYNCH, MGB.

HICKLEY’S SUNSET FARM
SHOHOLA HKECOUNTY PENN.

Tel.: Milteni 2316 N. Y. Tcl.: BU 4-»6»2
106 ACRES OF FUN, HEALTH. PLEASURE. ONLY 80 MILĖS 
FROM N. Y CITY. DELICIOUS AMERICAN COOKING, FISH
ING, BATHING, HIKING, SVVIMMING. POOL. BEAUTIFUL 
ROOMS & PRIVATE SHOWERS, HOT - COLD RUNNING WAT- 
ER. CHURCH NEARBY.

RATES FROM $46 TO $43 FER WEEK 
(Children half prh*> 

ELEVATION 1600 FEET
JOHN J. HICKEY. OWNER WINES & LIQUORS

Directions: Lincoln Tunel to Route 3 to Doute 46 to 15 to
Route 206 to 6.

RESORTS
1. 8 *8

THE HOME ON THE RANGE “ ’ 
GUEST HOUSE

In the beautiful Pocomo Mountains
SLEEP— E AT— RĘST

Enjoy «iuict retaxation on our 12 aerei of woodland laun nnd 
siroam. Catholic church nearby. folder on requcst.

STROUDSBURG, PA.
RFD 3

BERNADETTE LODGE i
= Ali rooms hot and cold water. Some with private shower. 8 acres. j
| Beautiful location, near lake and church. Good meals, home bak- =
" jng. Sports. Booklet. Bemardette Meszler. . Prop.

BEACH LAKE. PA. PHONE 9-64OR-12 f
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The Efaugh'ters of Mary Help of Christians 
(Salesian Sisters of St John Bosco) 

AN INTERNATIONAL CONGREGATION
invite young ladies under 25 years of age to joto to their work 
among children oftheworking classes. Although the Sisters are 
devoted primarily to teaching, they also do sočiai work and dom
iu estic \vork. For further Information write:
Rev. Motber Provincini 41 Ward St., Paterson, N. J.
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RENOVATION FUND
Sponsored by the 

Daughters of Wisdom Auxiliary of the American Province 
THE HOME FOR THE AGED AND SICK SISTERS 

of the 
DAUGHTERS OF WISDOM 

at 
Miller Place — Port Jefferson ’ 
HELP US TO HELP THEM!

* Send Donations to: 
DAUGHTERS OF VVISDOM AUXILIARY PROVINCIAL HOUSE 

c/o MOTHER MAR1E, PROVINCIAL
101-19 103rd Street, Ozone Park 16, N. Y.

Make Checks Payable to Daughters of VVisdom Atotiliary

Park Motei

Bath, Efficiency Apart - 
ments. Beaches, Bathing.
Fishing, Restaurants and 

Churches, Country - Shore 
Atmosphere.
— Reservations —

Island Heights 6-061$
Toms River Route $7

WHERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND
Are there the kind of people you want to mee< in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart* 
meni for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacation — swimming. fishing, sorf. su» 
and fun. No children permltted, For further Information and our 

unbelievablc low weekly and monthly rates call UL 5-6436 — 
nite NE 9-8591.

The Lionei, Kfemet Beach — Fire Istand

MOUNTAIN RĘST
Halnm FaOs f, Greene Co.

Raine* Failu S65

The beautiful catekillsPanoramfc vtaw — 2700 ft. elevated 
Frequented by friendly and select dientele — accomodatlons — 
and apačiom wlth largo bed rooms and hot and coM water — 
Ttallan and American food — send for booklof — or renervatlon— 
opens - Dccorallon Day. Sportai June rate- $35 one week Modc- 
Dinlng and danclng orchestra each nite — all sportą, 
rate rates from $35 up. Sw1mming pool 100x100. Coctail lounge.

a a 
I

LYNHURST HOTEL 
217-2nd Avė. Asbury Park, N.J. 
Single rooms, $15 to 24 week. 
Dbuble rooms, $20 to $50 
week, Rooms with or without 
bath.

GEO. LYNIS, Mgr. 
Prospect 4-9554

TW0 iarge modern bungal- 
ows, modern kitehen and bath, 
living room, 3 bed-rooms, 
screened porch, all completely 
furnished, large boat house, 2 
good rowboats, lot 100 road I 
front 260, deep 35’ front on į 
large lake, 90 miles from N. Y 
C., 14.000 elėvation, dear and 
pine country. $14.500. Reason
able terms. BO 8-4009.

J. B. SH ALINS ■
ŠALINSKAS , 

Laidotuvių Direktorius i 
84-02 JAMAICA AVĖ. ■ 

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas . laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499 |,

5

EVergreen 8-9770

Josęph g.3 rszV

G R A B O R TU S 
BALSAMUOTOJAS

CABNEPS HOTEL
On Beautiful Lake George

. 1 fainily resort for peace, relax- 
ation and fun. American Plan. 2.100 
ft private sand beach. Coating, 
tennis, svvimming, • fishing. Write 
for Booklet J. C. Carney, Silver 
Bay N. Y., or Phone Hague 2682.

Resort
Aa. Man $65 to $105 Per Wk.

Spadal r—ify Kalu 
teformal-Rne Food-AH Sports 

Only 25 Mitas North of 
Thnmray at Exils 27 or 28 >

• 45 Mta. *• Snotaga Roeetrock 
WrMa ar CaR Jaha Urban, 

Bn G Sacandaga Park, H. Y. 
TeL Northv3ie 175 ar 176

ENJOY YOURSELF
This Summer at the

MARIAN GABLES INN
Roscoe, New York 

At the top of the 
Catskill Mountains 

Cleanliness, Excellent Food, Swim- 
tning - Boating - Fishing - Golf, 
Dancing - Plėnies - Parties - H»k- 
ing. ITALIAN • AMERICAN COU- 
SINE. $45 per week and up. 
Friendly. homey atmosphere.

WRITE FOR FOLDER 
or phone in New York City 

TA 8-2584 
In Roscoe, N. Y.

Ro$coe 2710

Ocnuftč.

BMTINe
mcnk «ms

MFmHMKNTS
BFtNEVERWWWJW 

ANO EVENma
REDUCEO RATES

FORGROUPS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, NNervin 5

AIexander’s Nervi- * 
nė veikia nuo viso- yj 
kių nervų net v ar- 
k i n gumo, galvos | į, 
kvaišinau ir skau- j Mattheu P. i'aH; 
dėjimų, rūpesčio ir į 
susikrimtimo, iste- J 
rijos ir beaugės, Į 

ir karščiavimu, šir-išgąsčio 
dies supykimu ir šurpuli avi
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo-’ 
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Nėr-! 
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva- j 
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So.-Boston 27, Mass.

M. P. BALLAS—Direktorių 
ALB. BALTRCNAS-BAT.TO* 

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. 1 

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-433'

V'"
(ARMĄK

Graborius-Balsanro*
MODERNIŠKA KOPIA-

423 Metropolitan A v.
Br. oklyn, N. Y.

Tel. APplegate 70349

TELEVIZIJOS ii IM OP ‘ ■
B A N G A

340 an>GEWOOD avė. brooklvn, n. t.
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record changers).

Aptarnaujami rajonai. Brooklyn. Maspeth, VVoodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo • vai. ryto Dd 8 vai. rak.

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

marus, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.



ŽINIOS

ta birželio 16 ir tęsis iki lie
pos 7 d. Lankymo laikas: dar
bo dienomis 7—9:30 v. v., šeš
tadieniais ir sekmadieniais — 
2—6 v. p. p.

. (Atkelta iš 4 psl.)BHf reikaluose didelės talkininkės.
' Bebaigiant 70 metu, Tomui

- * • » ? uriBevicsm imceuiia aar u-
’ r VRknpihitiM ■' svarbiausia sulaukti bešvintan-

/£*U/ posėdžiai vyksta birželio 22, fi© rytojaus — Nepriklauso-
r£ FT IUę CUjĮĮftfr 23ir24New Yorke Baltų mos Lietuvos.
FAĮĮHEMFĮS-. Laisvės Namuose. m Fl< KNYGUTĘ

' Kuį.J.PtoOKMIC, PARAPIJAI ATMINTI
a.___ ^.uuuu pashaudndamas atostogoms, Sopulingosios Motinos

77 Steamboat Road, Great i M^dhą pas aro

Ponų Zarankų šeimai liūdesio valandoje, mirus mylimam 
vyrui ir tėvui

PRANUI ZARANKAI,
reiškiame gilią užuojautą.

A. Bortkevičienė ir sūnus

Šachmatai

20

Vanda Karmazinienė

Federacijos susirinkimas -
Birželio 22 d. 8:30 vai. vak. 

šv. Petro parapijos pobažnyti- 
nėje salėje šaukiamas svarbus 
Liet. Kat. Federacijos Bostono 
skyriaus narių, .kongreso ren
gimo komiteto ir kitų darbuo-

lytė. Antrosios — J. Budriky- 
tė, M. Sandanavičiūtė, V. Jan
kauskaitė. Trečiosios — G.

PADĖKA
Sunkioje ligos valandoje už 

religinius patarnavimus bei 
raminantį žodį reiškiu gilią pa
dėką kleb. kun. N. Pakalniui

(Atkelta iš 7 psl.)
Ignas Žalys 12 Į^, 5. A. Shilby 
12 tš. 18 dalyvių.

Toronto miesto p-bėse daly
vavo “Vyties” šachmatininkai

Išnuomojamas butas: 2 kam
barių, virtuvė ir vonia. Kreip
tis: 339 Wilson Avė. (tarp 
Linden ir Grove St.), Brook
lyn, N. Y.
šachmatai

Kun. dr. P. Gaida 
iš Toronto, vienas iš “Tėviškės 
Žiburių” redakcijos narių, pa
sinaudodamas atostogomis, at
vyko į New Yorką. Sustojo 
pas pranciškonus, išvyksta pir
madienį.

Ateitininkę šventė 
įvykta sekmadienį, birželio 24 
d. Angelų Karalienės par. baž
nyčioje 9 v. bus mišios, paskui 
pusryčiai, 11 v. iškilmingas 
posėdis, Federacijos vado S. 
Sužiedėlio paskaita, įžodis., 
šventėje kviečiami dalyvauti 
visi ateitininkai, tiek sendrau
giai, tiek studentai, tiek mok
sleiviai.

Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, kuris šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje ėjo vargo
nininko ir choro vedėjo parei
gas, nuo rugpiūčio mėn. 15 d. 
iš šių pareigų pasitraukia ir iš
vyksta į Pittsburgh, Pa., kur 
gavo savo profesijai labiau 
atitinkamą darbą.
« Dalyvavo festivalyje

Birželio 16 d. įvyko šv. Ka
tarinos, parapijos, Somerville 
Mass., suorganizuotas neseniai 
įsisteigusių benų festivalis, 
šiame festivalyje dalyvavo ir 
šv. Petro parapijos CYO benas, 
kuris už grojimą laimėjo ant
rą vietą ir buvo apdovanotas 
laimėjimo taure (trophy).

Dalyvavo parade
Švenčiant 181 sukaktį nuo 

kovų Bunker Hill birželio 17 d.

Balfo Centro Valdybes 
nepaprastas posėdis įvyksta 
penktadienį, birželio 22, 7 v. 
v. Balfo patalpose. Jame daly
vaus ir Balfo vicepirmininkė 
A. Devenienė, ką tik grįžusi 
iš Europos.

Pavergtųjų Tautų 
sesijos posėdžiai vyksta New 
Yorke birželio 21 ir 22 dd.

Elisabeth, N. J.
Jonas Vytautas Strimaitis 

labai gerai baigė Jaffersono 
aukštesniąją mokyklą, buvo 
■Įrašytas į garbės sąrašą ir ga
vo Amerikos laivyno stipendi
ją studijuoti inžinerijai.

REIKALINGA
patyrusi grožio salono darbi

ninkė visai dienai ar kelioms
valandoms.
852 Seneca Avė., Ridgewood, 
L. I., N. Y. Telef. HEgeman 
3-8710.

fo Ted Tessler paroda, kur iš- Darbininko retfck-
statyta Great Necko vaizdai, £ papasakojo apie tėvų 
portretai ir kt. Paroda atidary- statybą Chfcagoje,

- kur jam tento tiesioginiai 
dirbti ir ja rūpintis. '

J. Matulionis,
Vliko pirmininkas, birželio 20 
d. lankėsi pranciškonų vienuo
lyne ir Darbininko redakcijo-

Rožė Šbmkaifė
Wisconsin universitete Madis- 
one baigė farmaciją ir gavo 
magistro laipsnį. Birželio 
d. ji grižo į New Yorką.

KAS GALĖTŲ 
PADOVANOTI KNYGŲ?

Lietuvos Vyčių 41 kuopa 
Brooklyne steigia savo knygy
nėlį. Pradžia jau padaryta. 
Patys kuopos nariat suaukojo 
keliolika knygų. Lietuvos Vy
čiai kreipiasi į New Yorko lie
tuvius, turinčius atliekamų 
knygų, prašydami jas paauko
ti. Knygos pageidaujamos lie
tuviškos ir anglų kalba, ku
rios liečia lietuviškus reika
lus. Galintieji knygas perleisti 
prašonfi skambinti vakarais J. 
Baužiui — tel. UL 2-1148 ar
ba Astai Endriukaitytei — tel. 
MI 7-5637.

Maironio mokykla baigė mokslo metus
... Maironio šeštadieninė mo
kykla mokslo metus užbaigė 
birželio 16 d. 9 vai. mokiniai 
organizuotai suėjo į bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių. Mišias au
kojo ir mokiniams pritaikintą 
pamokslą pasakė kun.-A-Rač
kauskas. Po pamaldų mokiniai 
suėjo į klases, kur auklėtojai 
išdalino pažymių knygutes, 
kalbėjo didaktinėmis temomis 
ir geriausioms mokiniams įtei
kė Tėvų Komiteto ir Mokyto
jų Tarybos vardu dovanas — mieji egzaminai vyks sekančių 
knygas. Pirmosios klasės gavo mokslo metų lapkričio mėn. 
knygas šie mokiniai: A. Simu- Po įteikimo dovanų, 5, 6, 7, 
konis, P. Bagdžiūnas, A. Bobe- 8 kl. mokiniai, vadovaujant

mok. R. Kisieliui ir S. Jankui, 
suruošė pasilinksminimą —šo
kius, mokyklos salėje.

Dar tą pat dieną, mokslo 
metų užbaigimo proga, 4-to . 
skyr. mokiniai T. Bendoriūtė, 
M. Ąžuolaitė ir V. Gerdvilis, 
paruošti mok. J. Gerdvilienės, 
per J. Stuko liet, radijo valan
dą padeklamavo eilių pynę 
“Tėvynei” ir “Algiuko malda”.

Šiais mokslo metais Mairo
nio šeštadieninėje mokykloje 
mokytojavo kun. J. Pakalniš
kis, E. Ruzgienė, K. Šventorai- 
tienė, J. Gerdvilienė, A. Jan
kauskaitė, P. Gaurys, dr. V. 
Viliamas, dr. A šešplaukis, S. 
Vaškys, R. Kisielius, S. Jan- 

' kus, L. Žitkevičius, A. Liands- 
bergis, B. Račkauskas. Mokyk
los vedėjas — I. Banaitienė, 
inspektorius — P. Gaurys.

Tėvų k-tą sudarė: pirm. A. 
Reventas, vicepirm. A. Šeti- 
kas, sekr-. Rimavičienė, ižd. J. 
Šileikis, ir Savukynas. M. M.

S E K M

108-11 Sotphin BoutarartL

Z ' . ■ ■ ■ ---------------- -

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS 
METINIS

PIKNIKAS
įvyks

LIEPOS-JULY 8 DIENĄ
JAMAKA POLISU NATIONAL HOME

108-11 SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, L. L

Puiki vieta, geras privažiavimas. Iš Richmond Hill 
ir Woodhaven — tik vienas žingsnis

—:-------------------  Kelrodis važiuoti: -----------------------
Jamaica, 8th ar 6th Avė. traukiniu važiuoti iki Sut- 

phin Boulevardo stoties. Iš ten galima eiti pėsčiomis (apie 
10 blokų), bet geriau važiuoti autobusu, kuris eina Sutphin 
Boulevardu. Važiuoti iki 108 Avė. (iki raudonų plytų di- 
---------------  dėlės šv. Juozapo bažnyčios).-----------------/

Gražus parkas, puiki vieta šokti, geras orkestras, 
linksma nuotaika, šokiai iki 10-tos valandos nakties ’
Puiki proga ąpsitikti su pažįstamais bei draugais ir 

linksmai praleisti laiką.

VISI Į ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS PIKNIKĄ

Kviečia Angelų KaralMs parapijos klebonas 
ir Draugijos

spūdingiausia.
Taja proga bus išleistas spe

cialus leidinėlis parapijos veik- s 
lai pavaizduoti.* Vietinės orga
nizacijos yra paprašytos, kad 
atsiųstų nuotraukas ir svarbes
nių įvykių santraukas ne vė
liau š. m. liepos mėn. 1 d.

Leidinėliui išleisti komisiją 
sudaro: A. Salvest, A Ambru- 
tis, J. Melynis, C. Paulis, P. 
Velevas, Alke Smigelskienė.

NAUJI “DARBININKO" 
PRENUMERATORIAI

Reikia džiaugtis, kad atsi
randa naujų lietuviškosios 
spaudos rėmėjų, skaitau, kad 
tokie lietuviai verti dėmesio ir 
juos tenka paminėti. Šiais me
tais šioje kolonijoje naujai už
sisakė “Darbininką” Zuika, J. 
Glėbus ir P. Maleckas.

Tai pavyzdys kitiems, kurie 
dar delsia neužsisakydami lie
tuviško katalikiško laikraščio ■ A. Tarvydas ir L. Fabricius. 
“Darbininko”. J. M.

Inžinieriam architektam ir studentam
Lietuvių inžinierių ir archi

tektų metraštis jau greitu lai
ku norima atskiromis dalimis

^pradėti spausdinti. Metraštis
apims abiejų mūsų organizaci
jų, L y. PLIAS ir ALIAS Cent
rų ir visų skyrių veiklą, visa-

Palys, A Daunys, R. Budraity- 
tė. Ketvirtosios — M. Ąžuolai- 
tė, R. Ruzgaitė, V. Gerdvilytė. 
Penktosios — V. V. Radziva- 
nas ir R. Matulaitytė, šeštosios 
— R. Vilkutaitytė ir I. Sanda- • 
navičiūtė. Septintosios — T. 
Sperauskas ir D. Minkūnaitė. 
Viso lietuviškų knygų išdalin
ta 19., Aštuntos klasės moki
niai šiais mokslo metais dar 
nebaigė mokyklos. Jiems mok
slo metai pratęsiami ir baigia-

Vytautas Sirvydas, suorgani
zavęs ir įtraukęs į tarpklubines 
rungtynes Montrealio lietu
vius, perkeltas į Vermont val
stybę, kur gavo naują valdžios 
paskyrimą^ Naujas šachmatų 
vadovas Mbntrealy —J. šiau- 
čiulis.

Kazys Škėma antroj vietoj 
savo sekcijoj Golden Knights 
1951 baigminiam rate su 34.5 
(iš 46.2 galimų). R. Racaitis 
dalinasi .1—2 v. vieno -rato 
turnyre po 5—1. J. Stonkus į- 
veikė Paul ir žukaitis dukart 
laimėjo prieš Healey, skelbia 
Chess Review, birželio nr.

Prieš 10 metų. 1946 m. Aug
sburge (Vokietija) buvo dide
lis tarpt, turnyras. Laimėjo 
Unzicker iš Muencheno, vėliau 
visos Vokietijos meisteris. 2 
v. latvis Žemgalis. Mūsų meis
teris Povilas Tautvaiša dalino
si trečią vietą su Saemisch, 
(Kiel). Viso 18 dalyvių. Roma- 

. nas Arlauskas VI-VII.
New Yorke lietuviai, latviai 

ir estai buriasi į bendrą viene
tą pasivadindami Baltic Chess 
Club, šitai įgalins pagyvinti 
veiklą savo tarpe ruošiant įvai
rias varžybas ir pirmenybes, 
be to, sudarius labai stiprų są
statą, išeiti į viešumą tarp 
amerikonų, kur iki šiol vien 
tik lietuviai organizuotai reiš
kėsi. Iki rudens numatoma su
tvarkyti būstinės, inventoriaus 
ir kitus reikalus naujos besi
kuriančios organizacijos. Tiki
masi visuomenės paramos.

New Yorko lietuviai šį penk
tadienį birž. 22 d. pasikvietę 
brolius latvius ir estus į Liet. 
Atletų klubą praves žaibo tur
nyrą. Varžyboms teisėjaus A. 
Bagdžiūnas. j Dalyvauti gali 
kas tik nori. 

me laisvajame pasaulyje gyve
nančių liet, inžinierių ir archi
tektų profesinę, mokslinę, kul
tūrinę bei visuomeninę veiklą. 
Pirmame metraščio skyriuje 
bus plati bendra lietuvių inži
nierių visokiariopos veiklos ap
žvalga nepriklausomoje Lietu
voje.

Nors buvo pakartotinai pra
šyta bet metraščiui dar iki 
šiol trūksta:
. 1. Nepriklausomos Lietuvos 

inžinierių darbų karo inžineri
jos srityje aprašymo.

2. Žinių apie N. Lietuvoje 
inžinierių ir architektų supro
jektuotus ir pastatytus viešuo
sius stambesnius pastatus, t. y. 
pastato pavadinimus, projekto 
autorius, pastatymo metus ir 
vietą.

3. Baigusių inžinierių ir ar
chitektų VDU-tą Kaune nuo’ 
1932 metų rudens iki vokiečių 
okupacijos pabaigos sąrašo.

4. Aukštesn. Technikos M- 
los Kaune mokslo planų.

5. Aukštesn. Kultūrtechni- 
kos M-los Kėdainiuose mokslo 
planų.

Apžvalgos apie Aukšt. 
Technikos Mokyklą Vilniuje.

7. Apžvalgos apie Aušt. 
Technikos M-lą Nuertingene 
— Schwaebisch Gmuendėje.

8. Technikų ir Kultūrtechni- 
kų C-gos N. Liet. veiklos apra
šymo.

9. Daugelio liet. inž. ir ar
chitektų pavardžių, vardų, 
mokslo laipsnių, specialybės, 
mokyklos baigimo metų 
bei jos vardo ir gyvenamosios 
vietovės (ne adreso), minima- 
linių ir galimų skelbti asmeni
nių bei visuomeninės — kul
tūrinės veiklos žinių ir prenu
meratos 3.00 U. S. dolerių.

Iš iki šiol prenumeratas pri
siuntusių, dalis kolegų aukojo 
4 arba 5 doh, o vienas idealis-

IEŠKOMA PATARNAUTOJA
4 kambarių butas gražioj apy
linkėj su centraliniu šildymu, 
gazu ir elektra (su baldais ar 
be baldų) perleidžiamas ne
mokamai naudotis pagyvenu
siai porai ar moteriai su vai
ku už namų ruošos patarnavi
mą 3 kart savaitėje po 3 va
landas į dieną.

Skambinti: NEptun 4-2944.

švenčia sukaktuves
Pranas ir Ona Tuleikiai, gy

veną 190 Emerson St. So. Bos
ton, birželio 24 d. Švenčia sa
vo 42 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Ta proga jų inten
cija birželio įpėn. 24 d. 8 vai. 
ryto bus atlaikytos šv. Mišios 

.šv. Petro parapijos bažnyčioje.
Švęs sidabrinį įubilėjų . įvyko didžiulis paradas Char- 

Kun. Kazimieras Jenkus šiais lestown, Mass. Parado eisenoje 
metais švenčia 25 m. kunigys- dalyvavo 8000 paraduotojų ir 
tės jubilėjų. Jubilėjaus proga 
iškilmingas šv. Mišias, asistuo
jant kun. A Janušoniui ir kun. 
J. Naudžiūnui, birželio mėn. 
24 d. 10 vai. ryto atlaikys šv. 
Petro parapijos’; bažnyčioje. Gi 
vakare 6 vai įvyks jubileato 
pagerbimo banketas Bradford 
Hotel salėje.

tas inžinierius, (kuris prašė jo 
pavardės neskelbti), metraščio 
išleidimu paremti prisiuntė 
100.00 dol. Metraštį išleidus jo 
kaina bus ne mažesnė 5.00 dol. 
Pinigai yra jau dabar būtinai 
ir labai reikalingi metraščiui 
pradėti spausdinti ir išleisti. 
Kad tą dideli darbą galima bū
tų pradėti, yra reikalinga ma
žiausiai 300 prenumeratų, o 
dabar turima tik 94.

Adresai metraštyje bus tik 
tų skelbiami, kurie pareikštų 
sutikimą PLIAS ir ALIAS an
keta, arba raštu, arba kurių 
adresai jau buvo skelbti kituo
se liet, leidiniuose bei perio
dinėje spaudoje.

Metraščio išleidimas nors ir 
nusitęs kiek ilgiau, bet nori
ma, kad jis būtų galimai pil
nesnis ir įdomesnis.

Jame bus neužmirštas mūsų 
gausus jaunimas — technikos 
mokslus studijuojantis.

Metrašti dalimis spausdinti 
ir, korektūras taisant, dar yra 
laiko, kad trūkstamų žinių ir 
prenumeratų, mieli kolegos, 
greitu laiku prisiųstumėte.

Visų išvardintą ir trūksta
mą veiklos medžiagą, asme
nines žinias, būdingas nuotrau
kas ir prenumeratą malonėki
te jau dabar ir greitu laiku 
siųsti adesu:

K. Krulikas, 160 Hendrix St. 
Apt. 5, Brooklyn 7, N. Y.

46 benai. Parado pasižiūrėti 
buvo susirinkę apie 200.000 
žmonių, šiame parade dalyva
vo šv. Petro par. benas.

Pagerbė mokinius
Šiais metais šv. Petro para

pijos parapinę mokyklą užbai
gė 49 mokiniai. Iškilmingas 
mokslo baigimo aktas įvyko 
birželio 17 d. parapijos salėje 
po bažnyčia. Programos metu 
Stepono Dariaus legionieriai, 
geriausiai užbaigusiems moks
lą Audronei Kubiliūtei ir To
mui Grigaliūnui įteikė dovanas 
ir jų vardus įkaldino į 1953 
m. Dariaus Posto mokyklai 
padovanotą garbės lentą. Joje 
dabar jau yra šios pavardės: 
Kennet Preskinis, Evelyn Tut
kus, Gediminas žizniauskas, 
Patricija Dambry, Algis Adom- 
kaitis, Nijolė Makaitis, Tomas 
Grigaliūnas ir Audronė Kubi- 
liūtė.

ir kun. J. Pakalniškiui.
Nuoširdus ačiū visiems, ku

rie mane nekartą aplankė li
goninėje: kun. A. Račkauskui, 
kun. V. Dabušiui, P. ir V. Ver
šeliams, A. ir V. Gobužams, Z. 
ir Z. Jurevičiams, ir J. Blažai- 
čiui. Ypatingai esu dėkinga dr. 
V. Paprockui už dideli rūpes
tingumą ir medicinišką pagel- 
bą. Apreiškimo parapijos vie
nuolyno seserims bei jų globo
je esantiems vaikučiams ir vi
siems kitiems už gausias mal
das bei šv. Mišias, kurios buvo 
atlaikytos mano intencija, 
nuoširdžiai dėkoju.

Mirus brangiai žmonai ir Mainytei

Aleksandrai Nargelavičienei,
nuoširdžią užuojautą reiškia adv. Domininkui Nargelavi- 
čiui ir jo sūnui studentui Domininkui. /

Emilija fr Pranas Vainauskai

Mirus žmonai ALEKSANDRAI,

ADV. D. NARGELAVICIUI

gilią užuojautą reiškia

J. Brazaitis, S. SutMMis, P. Jurkus

METINIS PIKNIKAS
A D I E N | .

BIRŽELIO MĖN. 24 DIENĄ, 1956 M
POLISH NATIONAL HALL

lamaica. N. T.

Pikniko metu bus paskirstomos dovanos: T. V. aparatas ir kitos. 
Šokiams gros publikos mėgiamas orkestras. Visi New Yorko 
apylinkės lietuviai maloniai kviečiami savo atsilankymu pa
remti Lietuvių Sporto Klubą, kuris nenuilstamai skleidžia gerą 
lietuvio vardą plačiame New Yorke.
Pradžia 1 vai. po pietų Įžanga - auka $1.00


