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SENATORIŲ 
SVEIKINIMAI

NEPASITIKĖJIMAS MASKVA AUGA.
NEPASITIKIMA IR VAKARAIS

Chruščiovas prievartauja Gointilką
liznni” baigta. Ir l^enkija g 
linti būti vėl Maskvos auka.

Maskva pranešė, kad dele-’ 
gaciją į Ženevos konferenciją 
siunčia, kitą dieną — nebesiun
čia. trečią — jau išsiuntė. Tik 
atrodo, kad Chruščiovo jM>liti- 
ka blaškosi. Iš tikrųjų tai tak- 

Amerikai pagąs-

Amerikoje mato, kad su 
liendradarbiavimu nebegerai
Amerikos pažiūros į Maskvą 

kinta. D. Lavvrence (NYHT) 
kalba apie padidėjusią įtampą 
tarp Rylų ir Vakarų. “Maskva 
nuo taikingu žodžiu perėjo pr e 
grasinančiu... Tarp sovietinės 
vyriausybės ir V akam vyriau
sybių vis labiau maita pasiti
kėjimas”.

Apgailestauja, kad Ameri
kos visuomenė dar nemato vi- 
siį galimų dabartinės padėties 
padarinių.

R. Drummond (NYHT) 
aliarmuoja, kad su "kultūrini a 
bendradarbiavimu" daros vi
sai negerai, nes iš jo naudo.; 
tik Maskvai. Nurodo, kad So
vietų Menšikovui leidžiama 
Amerikos spaudoje ir televizi
joje meluoti per akis, o Ame
rikos atstovui televizijoje visai 
neleidžiama pasirodyti. Nuro
do, kaip Menšikovas per Ame
rikos informacijos priemones 
skelbia melus: užtikrina ame
rikiečius, kad sovietai Ameri
kos Balso netrukdo, o iš tik
rųjų tam trukdymui Sovietai 
išleidžia daugiau pinigo nei 
Amerika pačiam Amerikos 
Balsui. Menšikovas tvirtino.. 
kad užsienio koresjtondentai a 
Maskvoje nėra jokios cenzūros, 
o tuo tarpu kai Uja Ehrenburg 
Maskvoje pasisakė prieš cen
zūrą. korespondentam nebuvo 
leista net tas pasisakymas per
siųsti. Kai VVashingtone pa
klausė Menšikovą, kiek žmonių 
Sovietai paleido jau iš koncen
tracijos stovyklų, Menšikovas

Amerikos lietuvių ketvirtasis kongresas
Kongresą pasveikino prez. Eisenhoweris_ Biržeho 28 staUeno viešbuty- 

~ 1 1 je. kur vyko posėdžiai. Bos
tono miesto majoras John B. 
Hynes suruošė pusryčius Alto 
pirm. L. šimučiui pagerbti. 
Pusryčiam buvo pakviesta per 
100 kongreso dalyvių. Kongre
są sveikino JAV vyriausybės 
nariai, visa eilė senatorių kon- 
gresmanų ir k.

i Daugiau žiūr. 3

Amerikos Lietuviu Tarybos 
(Alto) sušauktas ketvirtas 
kongresas Bostone birželio 27- 
28 susilaukė arti pusės tūks
tančio dalyviu. Iš jų buvo 396 
atstovai, suvažiavę iš 38 lietu
vių kolonijų iš 14 valsybių, bu
vo atstovaujamos 238 lietuvių 
organizacijos bei jų skyriai. 
Aukų sudėta 9,000 dol.

Kongresas birželio 27 pra
dėtas šv. Petro lietuvių bažny
čioje mišiom. kurias aukojo ir

Sen. William F. Knowland:
....Jūsų organizacijos nariai 

verti pagarbos už nenuilstamą 
kovą Lietuvai išlaisvinti. Visi 
mes žiūrime į dieną, kada lie
žuvių tauta vėl atgaus teisę sa
vo likimą įspėti kaip laisvą ne
priklausoma valstybė...

Šen. Prescott Bush:
...........Norėčiau jungtis su Ame

rikos lietuvių kongresu maldo
se už greitesnį Baltijos valsty
bių išlaisvinimą ...Pasauliui rei- . - . -
kalinga Lietuva ir jos kaimynai pamokslą pasakė J?E^ yysk. V. 
kaip mažos, bet nepriklausomos " 
ir demokratinės valstybės vie
toj bebalsių satelitų siaubingo
je tironijoje...;

Šen. Paul H. Douglas
Mūsų _ ’yriausybė negali 

niekada sutikti busimojoj vir
šūnių konferencijoje ar kur ki
tur su šitų tautų pavergimu....

....Šen. Everett McKinley 
Dirksen:

Prieš viršūnių konferenci
ją. galite būti tikri, aš kalbė
siuos su prezidentu, iš savo pu
sės užtikrindamas, kad nepai
sant, koki būtų reikalavimai, 
tarp nuolaidų negali būti jokiu 
atveju Baltijos valstybių paau
kojimas...

Šen. Homer E. Capehartt:
Žinau, kalbu visų amerikie

čių vardu, sakydamas, jog mes 
meldžiamės, idant laikas priar
tėtų, kada mes galėsime svei
kinti Lietuvą ir jos kaimynes 
atgavus teisėtas vietas tarp lais
vų pasaulio valstybių.

Kongresmanas Thaddeus M.

Padolskis; užbaigtas birželio 28 
vakare banketu, kuriame kal
bėjo šen. John Kennedy. Mas- 
sachusetts gubern. Foster Fur- 
calo, vysk. V. Padolskis ir Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas. Al
to pirmininkas L. šimutis ta
rė žodi pavergtajai Lietuvai. 
Kalbos buvo Įrašytos i Ameri
kos Balso juosteles perduoti i 
Lietuvą.

Dviejų dienų posėdžiuose iš
klausyta Alto Vykdomojo Ko
miteto. Vliko ir Lietuvos Lais
vės Komiteto pranešimų, ku
riuos padarė Alto pirm. L. ši
mutis. sekr. dr. P. Grigaitis.

Departamentas 
A. L Kongresui

Foy D. Kohler, valstybės sek
retoriaus padėjėjas Europos rei 
kalam i Alto pakvietimą vals
tybės sekretoriui dalyvauti kon
grese atsakė:

Machrowicz:

Vliko pirm. dr. A. Trimakas 
ir LLK pirm, minist. Vac. Si
dzikauskas. Visa eilė kongreso 
dalyvių pasisakė Lietuvos lais
vinimo ir ALto veiklos klausi
mais. Tais klausimais 
cijas perskaitė prel. 
kūnas.

Amerikos Lietuviu

rezoliu-
J. Bal-

ją sudarančios keturios grupės 
(katalikų, tautininkų, socialistų, 
sandariečių) ir dvi apdraudos 
org-jos (LRKSA ir SLA pa
skyrė beveik visus tuos pačius 
narius; iš 34 narių tėra nau
ji 5 (E. Bartkus. St. Biežis. T. 
Blinstrubas. dr. V. Šimaitis ir 
dr. V. Vygantas)

tika, skilta 
dinti.

Blaškymąsi, tariamą prieš
taravimą sau. Chruščiovas 
mėgsta. Peniai Bukarešto kon
ferencijoje susitart* su Titu. 
Šiemet ji iškeikė. Pernai prita
rė pareiškimui: kiekvienas 
kraštas į socializmą eina savu 
keliu... Šiemet tai .pasmerkė. Ir 
dabar ultimatumu pareikalavo, 
kad Lenkijos Gomulka taip 
pat keiktų Titą ir Vengrijos

P>

Sekretorius pavedė man per-
....Amerikiečiai ir bet kurios duoti Amerikos Lietuvių Tary- 

laisvos tautos turėtų suprasti, bai jo geriausius sėkmės kon- 
kad mes niekad negalim būti gresui birželio 28 linkėjimus, 
saugūs dėl savo laisvės, ligi bus Valstybes departamentas tiki, 
atstatyta pilna laisvė lietuviams kad tokios organizacijos kaip 

Amerikos Lietuvių Taryba at
lieka didelę ir labai naudingą Goldfine ir Adams. Jis liudijo 

girdėjęs iš Goldfine. kad pa
starasis davinėjęs Adams pini
gus reguliariai, kai jo vaikai 
ėjo į mokslus, pastatydinęs na
mus; o Adams užtaręs G oi d-

ir visom pavergtom tautom a- 
napus uždangos....

Panašius pareiškimus — sim
patiją Amerikos Lietuviu Tary
bai, pasmerkimą Lietuvos pa- gelis tautybių yra atidavę šios 
vergėjui, tikėjimą išsilaisvini
mu, užtikrinimą, kad Amęrika 
nepripažins okupacijos ir ne
nustos rėmus išsilaisvinimo pa
stangų — atsiuntė dar senato
riai Alton J. Ellender iš Loui- 
sianos, Frederck G. Payne iš 
Maine, Leverett Saltonstall iš 
Massachusets, Clifford 
Case iš New Jersey, irving 
M. įves iš New Yorko. Josep’i 
S. Clark iš Pennsylvanijcs, 
Theodeore Francis Green iš

Tarvbon

LIEPOS 4 ŠVENTEI. Amerikos nepriklausomybė buvo paskelbta Philadelphi.ioje 1776 liepos 4. 
Čia vaizduojama, kaip naujos valstybės konstitucija 1>uvo priimta ir patvirtinta New Yorke, 
vadovaujant Aleksandrui Hamiltopui. 1788.

Aiškinama, kad su Chruš
čiovo garsiai skelbtu “libe? a-

AMERIKOS 
VĖLIAVOJE 

49 ŽVAIGŽDES
Senatas birželio 30 64 bal

sais prieš 20 pritarė, kad Alias
kai būtų pripažintos valstybės 
teisės. Atstovų Rūmai jau 
anksčiau buvo tai priėmę. Be
lieka dar prezidentui patvir
tinti. Paskui jau gyventojai 
balsavimu turės pasisakyti už 
valstybės teises.

Aliaską Amerika nupirko iš 
Rusijos 1867 už 7.200.000 dol. 
Jos plotas, yra pustrečio karto 
didesnis už Texas. Valstybės 
teisių Aliaska siekė 40 metų. 
Dabar galės siųsti į senatą du 
atstovus ir vieną į Atstovų Rū
mus. Gyventojų yra 205.000 —
220,000. atsakė, kad niekad Sovietuose

Paskutinė prieš Aliaską vai- koncentracijos stovyklų ir ne
gavo Arizona buvę... Tai spjovimas Ameri- 

1912. Iškeltas dar ir penkias- kai ir Jungtinėm Tautom, ku- 
dešimtos žvaigždės Amerikos rių komisijos išleido dokumen-

Respublikonai 
dėl Adams

Į
Ženevoje jau 
posėdžiauja

_ . , stybės teises
Kuboj pagrobti
44 amerikiečiai vėliavoje klausimas — Havajų, tų rinkinius apie sovietinius

Sherman Adams byloje bu
vo naujas liudininkas — John 
Fox, advokatas, spaudos leidė
jas, buvęs Goldfine biznio da
lininkas, dabar piktuoju su

rolę saugodamos kultūrinius ir 
socialinius indėlius, kuriuos dau

šalies augimui, tuo palaikyda
mos Amerikos gyvenimo gaju
mą ir turtingumą. Tai ypatingai fjne reikalus prekybos komisi- 
svarbi rolė likime Baltijos tau
tų, kuriom atimta teisė kalbė
ti už save nuo 1940. Tais me
tais Sovietai, laužydami sutarti
mi numatytus įsipareigojimus, 
Baltijos valstybes okupavo, prie 
varta perorganizavo jų vyriau
sybes, ir tai buvo priežastis, 
kad jos siekė priėmimo į So
vietų Sąjungą. Jungtinių Valsty

Rhode Lsland. Kari E. Mundt bių vyriausybė tuojau pasmer- 
iš South Dakota, Estes Kefau- kė "neteisingus procesus", ku*

Sovietii septyni atstovai at
vyko į Ženevą ir da’yvauja 
konferencijoje, kuri prasidėjo 
liepos 1. Tai yia ekspertų kon
ferencija, kuri turi aptarti 
technikines atominiii bandymų 
sustabdymo galimybes. Konfe
rencijoje dalyvauja Amerika. 
Anglija, Prancūzija. Kanada iš 
vienos pusės. Sovietai, Lenki
ja, Čekoslovakija, Rumunija iš 
antros.

Kultos sukilėliai prieš prezi-
dentą ir diktatorių Batistą nu
kreipė savo akciją prieš ameri
kiečius Kuboje. Nuo pereito

Estas pabėgo į laisvę

P.

ver iš Tennessee, Lyndon B. riais Baltijos valstybių politinė 
Johnson iš Texas, Warren G. nepriklausomybė buvo sunaikin- 
Magnuso iš Washingtono; taip ta, ir (Jungtinių Valstybių vy- 
pat kongresmanai Leo A. Alton riausybė) aštuoniolika metu ne
iš Illinois, Joseph W. Martin pripažįsta jų prievartinio ijun- 
iš Massachusetts. Laurence Cur gimo į Sovietų Sąjungą. Vy-

joje ir įspėjęs Goldfine prilai
kyti liežuvį.

Adams atmetė griežtai Fox 
pasakojimus kaip šmeižtą. Už 
tai Fox pasiskelbė keliąs 
Adams bylą su vieno milijono 
dol. ieškiniu.

Liudininkas abejotinos ver
tės. Tačiau visos kalbos sujau
dino respublikonus tiek, kad 
jie suskilo. Šen. Knovvlandas 
birželio 29 aiškiai pasisakė už 
Adams atleidimą,
dentas NLxonas Adams gynė.

Ši konferencija turi išjudin
ti iš mirties taško derybas dėl 
nusiginklavimo, pradėtas jau 
prieš 12 metų.

Vyskupai apie atominius ginklus

koncentracijos lagerius.

Pereitą savaitę sovietų žveju dieną I^ebanone
Neveiklumas veda į Mitui*

laivynas buvo prie Škotijos Vakaram jautriausias klau- 
. . ’ simas santykiuose su Maskvaketvirtadienio iki pirmadienio krantų. Estas Erich Teayn. 32 

jie pagrobė viso 44 amerikie
čius — laivyno, marinų karius 
ir civilinius fabriko tarnauto
jus. Juos pagrobė, kaip įkai
tus, kad Amerika nustotų da
vusi karinę pagalbą Kubos pre
zidentui Batistai. Amerikos 
konsului pavyko sumegzti ry
šius su sukilėliais ir išaiškinti, 
kad Amerika laikosi neutraliai 
vidaus kovoje .Suimtųjų dalį Philadelphijoje latvė, pabė- 
žadejo paleisti ilepos 1. »člė ūkininke nuo

Pulvers apsisprendė 
Latviją. i>er,siskyrusi 
Ji norėjo pasiimti su 
nu Julių. 15 metų, kuris lanko

metų žvejys, pačiiųni motorinę dabar yra Lebanonas. NYT
valtį ir pabėgo į Mainland sa- apžvalgininkas tvirtina, kad 
lą. Jį vijosi 30 sovietų ir jx>ra valstybės dej^artamentas at- 
valandų ieškojo po salą. Estas meta tiek Amerikos bei Angli- 
buvo pasislėgs pas ūkininką, jos intervenciją į Lebanoną. 
kuris paskiau, kai sovietai iš- tiek ii- Jungtinių Tautų. Jungi, 
plaukė, jierdavė bėglį policijai. Tautų sekr. Hammarskjold.

Ką pasirinkti: laisvę ar 
motina?

Lic} jojos, 
grįžti i 
su vyru.

• Vokietijos vyskupai išlei
do ganytojišką raštą, kuris Ameriką pramones srity 1975. 

viceprezi- buvo skaitomas iš sakyklų, dėl Taip džiaugėsi sovietų ūkio 
atominio ginklavimo. Vysku- specia’istas K. V. Ostrovitia-

aukštesniąją mokyklą. "Aš
• Sovietu Sąjunga pralenks myliu mamą iš visos širdies. Ji

Sovietai nutupdė
tis iš Massachusetts. Emmet F. riausybė nėra užmiršusi paverg- AlIlCrikof IcktllVO
Byrne iš Illinois. John J. Roo- tų Baltijos tautų reikalo ir nė-

pai pareiškė, kad katalikų są
žinė gali būti rami, jei šiais 
laikais dar tenka ginkluotis i. 
atominiais 
sumet imąis.

saugumo

nov mokslų akademijoje.
• Jugoslavijos Titas žada 

paskelbti savo pasikalbėjimus 
su Chruščiovu 1957 -Bukarešte.

man labai-gera, ir aš jos visa
da klausydavau. Bet aš myliu 
ir Ameriką ir pasiliksiu čia... 
Aš esu amerikietis, ir Amerika 
dabar mano tėvynė”.

pasak to paties apžvalgininko, 
tikisi kompromiso tarp Leba- 
nono vyriausybės, sukilėlių ir 
Nasserio, metant laukan patį 
dabartinį prezidentą Chamoun. 
kuris yra Vakaram ištikimas.

J. Alsop (NYHT) kalba apie 
Lebanoną kaip apie naują ga
limą Miuncheną, kuriame Ang
lijos rolę turės atlikti Ameri
ka. W. Lippmanh aiškina, kad 
}>o Sueso istorijos Amerika 
esanti pasirinkusi "koegzisten
ciją” .su Nasseriū. Logiška iš
vada: reikia atsisakyti nuo 
Chamoun. Ir visa tai vardan

Ar laikas Ikiiimhh* panaikins? "taikos išlaikymo’’.
į Paryžių sugrįžai prancūzii 

pietas Abel Bonnard. kuris už 
akių prancūzų teismo buvo pa
smerktas mirti už koliaboravi- 
mą su, naciais. Jis buvai Pran
cūzų : Akademijos narys. Vichy 
vyriausybėje buvo švietimo m i- .
nisteris. Dabar jis parvyko iš Hrnlėtiu \eiklumas namie 
Madrido, kad prisistatytų te 
niui. Jam yra 71 metai.

ney iš New Yorko, Ectorin B. 
Dooley iš New Yorko. Victor 
Anfuso iš New Yorko, Daniai J. 
Flood iš Pennsylvanijos. jų suverenines teises ir nepri-

Viso 24 senatorių ir kongres- Iclausomybę. 
manų sveikinimai.

(Alto kongreso metu gauta 
dar papildomų sveikinimų, bet 
jų tekstai redakcijos tuo tar
pu nepasiekė).

rą susitaikiusi su jų likimu. Mes 
tebesitikim, kad jų laisvės mei
lė juos įgalns pagaliau ataguti Amerika lakūnus, kurie

Amerika pakartotinai krei
pėsi į Sovietus, kad jie pnleis-

pakliuvo į Sovietų rankas bir
želio 28. Jų lėktuvas buvo ke

• Vokietijoje birželio 30 mi
rė 58 metų Kari Arno d. popu
liarus Adenauerio konkuren
tas CDU partijoje. VVcstfalijos 
socialdemokratai dabar tikisi, 
kad jiems bus palengvėjęs ke
lias laimėti ten daugumą.

Kiek uždirba Amerikos
mokytojas

Mokytojo atlygimio vidur
kis pernai buvo $4.324. Geriau
siai mokytojas atlyginamas 
Columbijos srity — 5,453. New 
Yorke 5.359; menkiausiai Ar- 
kansas — 2,513.

• laiškai nuo liejos 1 ku

U S. s
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lyje iš Frankfurto į Persiją ir 
Pakistaną. Normali oro linija 
eina apie 50my ių nuo Sovietu 

.sienos. Neišaiškinta, kokiu bū- * Paryžiuje biiželio 29-.J) 
du jie pasuko nuo tos linijos į (arėsi Anglijos nūn. pinu. Mac- 
Sovietų teritoriją. Ten du s<»- millanas su de G.iul.e. F. ą so
vietų sprausnūni-ii lėktuvai kad inb-i\enc;ja Lebano-
privertė Amerikos transporti- n” ’t’ikala eitų tik jh-i Jungi, 
nį neginkluotą lėktuvą nusi
leisti. Pasiekęs žeme, lėktuvas pageidaujama, 
sudegė.'

• Kipro saloj Limassol mie
stely birželio 30 buvo nušautas 
vienas turkas. Anglų valdžia 
visiem 25.000 gyventojų Įsakė 
iš namų nesirodyti.
• Paryžiuje ir .jo apylinkėse 

per š.m. pirmą pi?-mėtį alžirie- 
čiai teroristai nužudė 254 žmo-

sako I^awren-Tai laikas, 
ce. — kada mažas epizodas vie
na nakčia gali sukelti dide’es 
komplikacijas. Kad jų nebūtų. 
Vakarai pasirj'žę.. nieko ne
daryti.

Prota?» grįžta per vėlai

Kitaip yra Amerikoje namie. 
J. Alsop rašo, kad šią savaite 
galinti būti "ekspfiozija” tarp

Alto vykdamasis komitetas

Kinija grasina
, Koni. Kini ja' birželio 36 parautas; virsunri konlcreiieip rejkafevo is JA\ . kad iier 

i’ienų atsiųstų atstovą į Švei
cariją tartis toliau su Kinijos 
kom. vąldžia. Jei to nebus pa
daryta ligi liepos 1 1, tai Kini
jos komunistai grasina inuūąsi 
priemonių prieš Ftirmozą. Ko-

A įeinančią savaitę vyk 
Paryžių valst. sekr. Dul\

i Alžirą.
yra 1<»ks:

L. šimutis, inž. Bartkus, d;-. • Maskva lie|x»s I pasiūlė

prezidento ir respublikonų ly 
dorių. E<ą prezidentas neatlei
džiamai supykęs prieš respuL 
likonus senatorius ir kongros- 
mamntM, kurie reikalauja atleis
ti Adams. Prezidentas tokį rei
kalavimą laiko nukreiptą prieš 
ji pati •

Kada nors iMorikm* pa*a-
1 ad jis jiersigalvojęs. Bet iš Kys, rašo l^iwrcn<*e, bė 
konsulato atsakė jam. kad |K>- abejojimo, kad neproporcingai

Amerikietis studentas. 28 
metų. A. H. Sobul iš Cleve- 
lando yra Austrijoje ir studi
juoja mediciną. Prieš mėnesį 
jis sugalvojo atsisuksi i Ame
rikos pilietybės, nes jis esąs 
pacifistas ir nenori tarnauti 
kariuomenėje Dabar jis krei
pėsi į Amerikos konsulatą.

rašo l^iwrcn<‘e.

pieriai .jau pasiųsti į valstybės- dang dėmesio tono skirto* ši
tiem praeinamo pobūdžio in«1-

ric nebus pakankamai apmo- kryželiu paženklinta vri«» p. Grigaitis, M. Vaidila. Ižd> Jugoslavijai derėtis dvi pasko- munistų radijas paskebe, kad
Rėti, bua pristatomi adrMatui. ė*** V. Kvetkus. M. Vini- los 285 mil. dol., kuriuos So- jų jėgos esančios pakankamai <lepartan»entą ir dabar esą [trr
bet skiriama pabauda 5 rn. lėktuvą. Talalas. FJ. Nrmickas.^ virtai Mlvo sustalklę. stiprios Fomi<>z;ii islai-vinti . velti. deniam .kąs. J. Talalas. B. Nrmickas. vietai Wlvo sustabdę.
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Kaune be darbo ir be kapeikos
Grižus į Kauną, savo kam Atsiminimai iš 1955-1957 m. Lietuvoje (3) 

bary stalčiuje neradau paskuti
nių pinigų ir karčiai apsiverkiau 
šeimininkės sūnus, turėdamas 
antrą raktą, išsiėmė paskutinius 
rublius ir linksmai praleido Jo
nines....

“šikšlikinės” remontas ir ne
prasidėjo. “Metropolis” jau pu
sė metų uždartyas. Niekas nesi
rūpina personalu — bedarbiais. 
Vieni vaikšto, rankas į kišenes 
susikišę, vakarais Laisvės alėja; 
kiti išsiskirstė, kur kas nujautė 
kitą darbą; kai kurie laikinai 
išvyko į Palangą ir ten dirba, 
nes sezonas ten prasidėjo. Aš 
jieškau pavaduoti išeinančių į 
atostogas, bet niekur nieko ne
randu. O reikia už kambarį 
mokėti. Kitaip aš jo neteksiu.

Sužinojau: Kauno transfuzi- 
jos stoty už atiduotą pusę lit
ro kraujo moka 200 rublių. Ne
rasdama kitos išeities, nedrąsiai 

•nueinu ten. Kraują ištiria ir 
randa, kad dar labai geras. 
Kraujo grupė A. Perėjus labai 
sudėtingas ceremonijas, paten
ku į kraujo tiekimo kambarį. 
Jausmas — kaip skerdykloje. 
Kraujo bonkos. kruvini skudu
rai. visur matyti kraujo.... Į Ma
no ranką įsmigo kažkoks, rodos, 
bukas ir storas instrumentas. 
Gana smarkiai, ir skauda.

Taip ir priėjau prie paskuti
nės stadijos — ėmiau pardavi
nėti savo kraują. Aš ir taip 
silpna dar po pergyvenimų la
gery7. Po transfuzijos pirmą die
ną guliu visai nusilpusi. Bet pa
jėgiu save raminti: geriau par
duoti kraują negu garbę.... Už 
kambarį užmoku.

tokia “obsluga” ir valgykla tuš
tėja. Direktorė, bufetininkės, 
virėjos — visi nori, kad svečių 
būtų daugiau, kad dirbtų pada
vėjos. Suranda kompromisą: 
nors veikia tresto įvesta “sa
moobsluga” nors mes dabar de
graduotos tik į “valytojas — 
indų rinkėjas” ir dėl to mūsų 
alga mažesnė (o už indus vis 
tiek mes r atsakome!) bet mes 
slaptai dirbame kaip padavėjos 
— svečiams atnešame užsaky
tus valgius ir paskui nurenkame 
indus. Tik vargas, jei užeis ne
tikėtai tresto valdytoja Sibirau- 
skienė. Tai dažyta blondinė, 
vulgari kas antras žodis nusi
keikia. bet labai populiari ir 
labai turtinga. ..

Bufetas dirba išsijuosęs. Jis 
turi trejopus “šnapsus” — pa
prastą “valstybinę” — 22 rub- 

patiekalo. ‘per”tą “laiką"sriub^ li^ Puslitris. “Moskovska” — 
vėsta, ar pasitaiko, kad ir ubą- 25 rubliai ir “Stalična — 28 
gas ją išvalgo ... Žmonės keikia- rupliai.

vir- 
ka-

sa-

Per dienas ir naktis tempėm 
žemes, plovėm langus, grindis, 
baldus. Už tai mums niekas ir 
nieko nemoka. Bet mes džiau
giamės. kad atgausim paskui sa
vo darbą, kurio mums dauge
lis pavydi. Kokia laimė dirbti 
valgykloje, kur yra karšta 
tuvė ir degtinė. Tai aukso 
sykla.

Atidarymas! Kiekvienoje
Įėję dabar dirba po vieną pada
vėją. kuriai tenka 10-11 stalų. 
Bet čia dabar naujovė! kelne
riai. padavėjos — dabar panai
kinti. Dabar turi būti “saviap- 
tarnavimas” — “samoobsluga”. 
kad nebūtų apgaudinėjamas ir 
skriaudžiamas darbo žmogus. 
Kiekvienas svečias stoja į. eilę, 
išmuša taloną valgiams, pasiima 
padėklą, paskui stoja i eilę, sriu 
bai: Sriubą gavęs, pasideda ant 
stalo. Paskui stoja i eilė kito

Bufeats dirba taip, kad pap
rastą degtinę perpila į Stoličnas 
bonkas ir dar vandens pripila. 
Žmonės daug ir nestebi, nes 
apyvarta eina greitai, ir tik bal
sai skamba: “duokit greičiau....’” 
Mes už viską, ką gauname iš 
bufeto, už gėrimus — mokame 
tuojau pat. Iš ryto tam reika
lui gauname avanso 50 rublių. 
Ką gauname virtuvėje, rašo Į 
talonus, kuriuos vakare suskai
čiuoja. ir mes apmokame ... Kas 
liko, tai jau Miko. Mes irgi “dir
bame”: amžinai “suklystame” 
beskaičiuodamos. žinoma, ne 
svečio naudai. Kur‘galime, po
rą kapeikų užmetame. Degti
ne stengiamės^ nešioti grafi- 
nais ir vietoje užsakyto puslit
rio atnešame *50 gramų. Ir ki
tiems užsakymams iš bufeto, 
kur tik galima, sušlubuoja svo
ris. Kitaip negalima Reikia ne 
tik pragyventi, bet ir dingusius 
ar sudaužytus indus, peilius, ša
kutes. pelenines apmokėti.

Kartais, rodos, nuo kojų nu
krisi. nes reikia dvi dienas iš

GEN. ANDRE M. ZELLER, 62 
metų, paskirtas Prancūzijos ka
riuomenės štabo viršininku. Jis 
pakeičia gen. Henri Lorillot. 
Pakeitimas laikomas Oe Gaulle 

-vyriausybės dešiniojo sparno 
pergale De Gaulle, norėdamas 
įsitvirtinti, daro valymus ka
riuomenėje.

SPAUDA

Pasipriešinimas nuosmukiui ir pasi
priešinimas pasipriešinimui

į pasirašiusių reikalavimą, 
kad spauda rimtai vertintų me
no kūrinius, autorius atsiliepia: 
rašykite ir kiekvienas laikraš
tis jūsų vertinimus dės.
Dirvos autoriaus išvada: "Dile

tantizmas neišnaikinamas nei 
pasipriešinimu, nei protestu, 
nei įsakymu. Jį išguja tiktai 
žinojimas ir kūrybinė jėga".

Kasinaitės į spaudos laisvę...
Naujienos griežčiausiai ir rū

sčiausiai atmetė 60 kultūrinin
kų pasirašytą pareiškimą, pa
vadintą “Pasipriešinkime kul- 
riniam nuosmukiui”. Birželio 
10-11 dienraštis rado, kad pa
reiškimas kėsinasi į spaudos 
laisvę, turi "autoritetinės gal
vosenos žymių" ir yra "anaip
tol ne proto kūrybos šedev
ras", o savo tonu įžiūlus.

Birželio 16 tame dienrašty
je dailininkas Z. Kolba- Lietu
vių Amerikiečių Menininkų 
klubo vardu kaltino pasirašiu
sius pasikėsinimu "prieš mūsų 
meno kūrybos ir spaudos lais
vę; prilygino Hitleriui, dėko
jo Naujienom už gynimą nuo 
pasikėsinimo”.

diletantizmą R. laiko

eilės dirbt’ po 16 valandų, pas
kui viena diena pertraukos.

(B.d)

LIETUVOS IŠLAISVINIMAS SUTAMPA SU JAV POLITIKOS PRINCIPAIS
Atstovas J. Rajeckas, padėko
jęs už kongrese jam parody
tą pagarba, kalbėjo:

"Toji pagarba, prisipažinsiu, 
mane kiek varžo. Man ji neį
prasta. Toliau nuo garbių-visada 
ligi šiol buvo mano šūkis. Iš 
kitos pusės, aš puikiai supran
tu. kad reiškiama garbė nėra 
mano asmeniui taikoma. O tai 
jau gerai. Man lemta, išrodo, 
būti simboliu, per kuri toji pa
garba reiškiama mielajai Lietu
vai. Toks pagarbos aspektas ma
ne džiugina, nes jis skirtas ken
čiančiai nelaimingai, lietuvių 
tautai, jos kankiniam už tėvy-

1 nę. o jie' mūsų pagarbos tikrai 
nusipelnę. Jiems, tat. tąją gar
bę. ypač šį genocidinį birželio 

.... mėnesi, aš aukoju ir už juos pusę. Vargas tam. kas dirba - jums „ž tai iš ^lumos šjrdies 
tas negah ęileje pastovėti, tai dėkoju 
ir to negauna Moterys visa
dieną grūdasi, keikiasi, kolioja- IR AMERIKA KOVOJO SU Tį
si — vis dėl tos nelaimingos ei
lės. Bet pamėgink be eilės pri
eiti. liksi be sijono ir be plau
kų. Iš ryto stovi eilės dažniau
siai dėl duonos. Negalima įsi
vaizduoti Sovietų Sąjungos be 
eilių. Žmonės nusikamuoja, nu
vargsta. apkarsta, daros pikti 
kaip žvėrys.

Lietuvos atstovas J. Rajeckas kalbėjo 
Amerikos lietuvių kongrese

Priešais mano kambario lan
gą užpakalinės "Gastronomo" 
durys kieme. Iš savo kamba
rio stebiu, koks čia amžinas 
■ jomarkas” — eilės iki Laisvės 
alėjos, kada duoda miltus, cuk
rų. sviestą arba kiaušinius. Tai 
labai reta prekė, ir žmonės 
stori dienomis eilėse, iki gau
na po vieną kg. ar bent po

Tat. Bostone prasidėjusi ir į 
kitas šio krašto valstybes išsi
vysčiusi kova už šios šalies 
laisvę ir nepriklausomybę yra 
šiandiena ir mums inspiracija. 
Juo labiau, kad anuo metu a- 
merikiečių buvo nedaugiau, 
kaip šiandieną lietuvių. Nesu
praskite mane klaidingai. Tai 
nėra šūkis ginklu į kovą... Tai 
dirbti skatinimas būsimam Lie
tuvos prisikėlimui. Tai skati
nimas tikėti, kad lietuvių tau
tos engėjai, anksčiau ar vėliau, 
prieis liepto galą. ir. tuo pačiu 
lietuvių tauta susilauks nupel
nytos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Tai kitas garbingas jubiliejus. 
Apie Aušros reikšmę lietuvių 
tautai aš neminėsiu. Ji milži
niška ir jums žinoma. Tam tik
ra prasme ir jubiliatas Kudirka 
Aušros išdava. Mat. Aušros pir
mo numerio pasirodymo data, 
kartu ir Kudirkos lietuvybėn 
atgimimo data. Jis. Aušrą pa
matęs. apsiverkė ir. nušluostęs 
ašarą, pasijuto irgi lietuvis e- 
sas.

O gamtoje — slenka gražūs 
saulėti vasaros mėnesiai.

Po remonto
Mūsų buvusi darbovietė pa-

RONIJA
Šį rytą kalbėdamas aš kiek 

suminėjau Bostono garbingą 
indėli šios šalies kovoje su ti
ronais. Senos ir garbingos A- 
merikos šeimos sūnaus, sena
toriaus Kennedy mūsų bankete 
dalyvavimas man primena ir 
kitos senos šio krašto valsty
bės. kurios kaimynystėje gar
bingasis senatorius gyvena, ko
vą su tironija. Tai Virginija. 
Jos kova prieš tironiją šauniai 
atvaizduota tos valstybės em-

naši Į Sodomą ir Gomorą. Šie- blemoje.
nos išgriautos, o toliau viskas . 1 .
taip ir stovi, nes pritrūko me- ^a’ mus*škis $*• Jurgis 
džiagos. “Metropolis" jau seniai an* arklio, o po juo, kojomis 
turėjo būti atremontuotas. Ture- Primintas raitelio iešmu 
jo būti ir atidarytas. Trestas Parvertas slibinas. O po em- 
ir ministeris kelia triukšmą, ko- prierašas: sic semper
dėl darbai nebaigti. Direktorė «»”annis" Mūsiškai tariant: 
bėgioja, susiėmusi už galvos.

• I*usę milijono gavo "Metropo
lio" remontui. Pinigai jau iš
nyko. miedžiagos daugiau nė
ra. darbas nebaigtas

Pagaliau baigta, ir "Metro|>o- 
lis" atidaromas. Visi randa, kad 
atrodo žymiai blogiau, nei bu
vo. Atrodo, labiau “suproleta; 
rintas". Didžiulėje salėje prie 
visų sienų molinės figūros 
ta nudėvėta 'emblema: darbinin
kas su darbininke stovi iškėlė 
kūjį ir pjautuvą Bet purij< 
turi livrėja, ir kelneriai visi 
uniformuoti. Muzika groja, ir 
galima ūžti iki nugriuvimo imi 
stalu: paskui portjė su livrėja 
išmeta į gatve 

Atsidaro ir mu.-u vadinama 
■ Sislikinė". Darbininkai palieka 
joje visa gružą išardytu sie
nų plytgalius, smėli, moli, ce
mentą langu- aptaškytus da
žais Mums duotas terminas per 
porą dienų pačitrm- išsivalyti 
Negali nepaklausyti: dešimtys 
kitu prašosi i musu vietą O

tirannis". Mūsiškai 
"toks visada tironų likimas".

Ir Ištiesų. dargi, mūsų atsi
minime. ne vienas išdidus de
spotas susilaukė liūdno galo.

kati sulaukčiau toje virtoje sau 
darbo. buvo tekę dar ir antrą 
karta krauja parduoti

KOVOTOJŲ JUBILIEJU 
ŽENKLE

Man džiugu, kad šis kongre
sas vyksta gausių ir svarbių 
jubilėjų ženkle. Pirmoj eilėj tai 
Sv. Kazimiero 500 metų su
kaktis. Ko pavergtas lietuvis 
šiais jo jubilėjinais metais prie 
to Šventojo karsto prašytų- 
okupantui ne paslaptis. Todėl 
jis to šventojo ir palaikus pa
sistengė išgyvendinti iš švento
vės Vilniuje, kurioj jiems bū
ti priklauso. Dėl tos pačios 
priežasties apie jubiliato minė
jimus jo tėvynėje nesigirdėti. 
Tai suprantama. Sąžinės lais- ^ 
vės idėja — svetima komu
nistų pasauliui.

Tat. pritinka, kad bent išei
vijoje tas garbingas jubiliatas 
būtų tinkamai paminėtas.

šie metai taip pat Vinco kaip prie tų taurių asmenybių 
Kudirkos jubiliejiniai metai, karsto. Gi jų Lituanicos žygio 
šis kongresas vyksta ir dedikacija amžiais bylos atei-

75t-ais metais nuo Aušros ties kartoms apie tų didvyrių 
pasirodymo. gilia meilę tėvų kraštui.

Pagaliau, šiemet ir Lietuvos 
Nepriklausomybės nebeeiliniai 
metai.

Keturiasdešimt metų, kai Lie 
tuva sugrįžo į nepriklausomų 
valstybių šeimą.

Deja.“ Vilniaus signatarų ir 
lietuvių tautos bei kariuomenės 
ryžto dėka prikeltoji Lietuva 
šiandiena parblokšta, šį mėnesį 
suėjo 18 metų jos akupacijos 
ir kančios, šiurpios atminties

birželio mėnuo, kuriame jūsų 
kongresas vyksta, tai mums y- 
patingai primena. Ir vėl dirba
ma išlaisvinimui, ir vėl Lietu
vą prikelt reikalinga. Kuo pa
grįstos Lietuvos išlaisvinimo 
viltys?

IŠLAISVINIMO PRINCIPAI '
Pirmiausia, dėl .pačios laisvi

nimo problemos. Ji sudėtinga. 
Ji liečia ne vien mūsų tautą, 
bet ir kitas rytų-cemro Europos 
tautas. Dar daugiau. Ji sudėtinė 
dalis pasaulinės problemos- 
rusiškojo imperalizmo. Kaip to
kia. ji yra kartu ir JAV prob
lema.

Lietuvos pavergimas įvyko 
sulaužant ne tik Lietuvos-Sovie
tų galiojančias sutartis, bet 
taip pat sulaužant santvarkos 
principus, kurie sudaro integ
raline galį JAV politinės sis
temos.

Tad nenuostabu, kad JAV 
stipriai savo laiku reagavo dėl 
Kremliaus grobuonišikų veiks
mų Pabaltės valstybėse. Ame
rikos Vyr-bės pareiškimas iš 
1940 m. liepos 23 dienos, ži
nomas Sumner Welles vardu, 
sudaro kertinę tos reakcijos da
lį. Ne prošalį jį prisiminti. Jis

j.- kajeckas. Lietuvos atsto- šitaip skamba:
vas washmgtcnė "Mūsų vyriausybės politika

visuotinai žinoma. JV žmonės 
yra priešingi bet kuriam gro
buoniškam žygiui, vis tiek, ar 
jis būtu padarytas jėga ar gra
sinant jėga. Jie taip pat priešin
gi bet kuriam kišimuisi į kitos 
suvereninės valstybės vidaus 
reikalus, vistiek, kokia galinga 
bebūtu Įsikibančioji valstybė ir 
vistiek, kiek silpna bebūtų vals
tybė, į kurios reikalus kišamasi. 
-V ir toliau laikysis šių prin.1

(Nukelta j 6 psl.t

Pasiimkite valdžią
Birželio 26 tam pat laikraš

ty V. Rastenis pavadino pareiš
kimą “sukilimu prieš smilka
lus”. Sukilimą prieš smilkalus, 
prieš
pagrįstu dalyku, nes. pastebi 
jis, diletantiškumas ir jo smil
kymas esą įsikraustė ne vien 
kultūrinėn sritin.

"Neaplenkia tie svečiai ir ki- 
' Esate patys diletantai to visuomeninio veikimo, ypač r

Birželio 21 Julius Sula su 
pasityčiojimu vadino pareiški
mą "genijų maištu", kuriame 
nesą logikos, pilna ignoracijos. 
o taip pat “teliūskuojasi bau
džiavos meto išrūgos”.... Pas
kui ėmė kalbėti apie pasirašiu
sio dail. Jonyno paveikslo di
letantizmą. o Lietuvių Enciklo
pedijos diletantizmą. kuris 
“plieniniais dalgiais švytruoja".

Tačiau šitas Naujienų ben
dradarbis jau pripažino: Labai 
aišku, kad mūsų kultūrinis gy
venimas smunka" ir kad 
negerovėm "reikia kovoti".

su

Diletantizmas pridengiamas 
ta skraiste

Darbininkė birželio 24 santū
riai atsiliepė vienas iš rašytojų, 
kurių pavardės nėra po pareiš
kimu — L. Žitkevičius. Jis sa
ko. kad pareiškimo mintys nė
ra naujos ir aliarmas perdė
tas. Polemizuoja su pareiškimo 
tvirtinimu, kad diletantizmas 
ir impotentiškumas. dangstosi 
"apeliavimu Į patriotinius jaus
mus tėviškės laukų, rugių gu
bomis". Ž. atkerta taikliai:

"Kūrybinis impotentiškumas, Tačiau kad tie kurie nėra 
man rodos, šiandien labiau pasirašę pareiškimo, nesijaus- 
mėgsta slėptis po vakarietiškos įu įžeisti ir neimtų kaltinti pa- 
kultūros egzistencializmų ir ki
tokių izmų šydu".

ki-

politinio. Dėl to jis sako: "Be 
reikalo ir be pamato kai kurie 
redaktoriai ir net menininkai 
šokosi įsižeidę protestuoti prieš 
neabejotinai geras "sukilėlių" 
intencijas." Tačiau jis atmeta 
pasirašiusių aiškinimą, kad Į- 
staigos gali apsaugoti meną nuo 
smukimo. Aukštesniam kūrybos 
lygiui reikia didesnių asmeny
bių. Didesnės asmenybės, nors 
būdamos vienišos, prasimuša 
savo kūrybos pajėga pro vi
sus diletantus.

Su engus’em “sukilimą prieš 
smilkalus” jis pataria “paimti 
valdžią i savo rankas, t.y. "im
kite Į savo rankas kultūrinės 
kūrybos kritiką". Laikraščiai 
tą valdžią mielai atiduos ir ne
reiks su jais kovoti.

Pratęskite pareiškimą 
Laisvę birželio nr.: "Gali- 
būti skirtingų pažiūru dėlma 

nuosmukio priežasčių, bet var
giai kad gali ginčyti patį su- 
seklėjimo faktą, kuris keliamas 
pareiškime... Kolektivinis pasi- 
purtymas prieš kultūrinį nuos
mukį yra sveikas ir sveikinti-
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šis kongresas tik keletu sa
vaičių mus teskiria ir nuo ket- 
virties šimtmečio sukakties

Dariaus ir Girėno transatlan
tinio skridimo ir jų tragingo 
žuvimo.

Niekad lietuvių tauta, tėvy
nėje ir svetur, nebuvo taip 
vieninga mintimi ir skausmu.

Intrygų padaras?
Vienybėje birželio 27 V. Meš

kauskas neigiamai vertina pa
reiškimą ir mėgina iškelti jo 
atsiradimo užkulisius. " svar
biausias akstinas šiam mani
festui yra kai kurių mūsų dai
lininkų noras Į bendruomenės 
seimo proga rengiamą parodą 
neįsileisti kitų dailininkų ar 
taip besivadinančių asmenų 
darbų, kurie netinką reprezen
tuoti mūsų meną".

čių pasirašiusių diletantais ir 
šnekančiais, bet nedarančiais, 
reikėjo pareiškimą pratęsti ne 
įpareigojimu kitiem, bet įsi
pareigojimu sau:

....pasižadame savo kūryboje 
siekti aukštesnio lygio,.... talkin
ti laikraščiam,.... vertinti kitų 
kūrinius objektyviai, nereikš
ti pretenzijų, kad laikraščiai 
mus pačius tik girtų....

Be įsipareigojimo sau — i- 
spėja žurnalas. — pareiškimas 
gali susilaukti tik pasipriešini
mo prieš pasipriešinimą. Ir tai 
bus “abipusis pasitaškymas..
kultūrinio nuosmukio naujas 
aktas"

KIPRO SALOJE anglu kariuomrnės daliniai rma per namon 
n lenko paslėpto ųinklų.

• Meksikoj statislikr. rado, 
kad ten n ažiau nei bet kurioj 
kitoj pasaulio valstybėje yra sa
vižudžių. bet daugiau nei kur 
kitur žmogžudžių

•*” Italijos prezidentas pave
dė birželio 25 vyriausybę sū
danti Ainintore Fantam. 
Krikščionių demokratų ir Sa- 
ragato socialistų koaliciją pa
rems dar ir Tirolio partija, ku
ri turi 3 atstovus Vyriausybės 
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Renkatės ne tą kelią
Dirva .atsiliepė dviem ra

miais straipsniais. Birželio 23 • Vyriausias teismas išaiš-
V. Mariūnas faktais oponuoja kino, kad New Yorko miesto 
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ria “savūosius” ir pieikia “sve- atleisti tarnautoją, jei jis atsi- 
timuosius”: esą ir visai prieš- sako pareikšti, ar priklauso 
ingai. komunistų partijai ar ne.
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Žmogaus laisvės principai
Nepriklausomybės dekliaraci- 

ja. paskelbta Philadelphijoje 
1776 liepos 4, skelbė nevien 
naujos, nepriklausomos valsty
bės atsirandimą. Ji skelbė taip 
pat žmogaus teisę būti laisvam 
toje naujoje valstybėje.

"Mes laikome savaime su
prantamu dalyku, — sakoma 
dekliaracijoje, — kad visi žmo
nės yra sutverti lygūs, kad iš 
Kūrėjo jie yra gavę neliečiamas 
teises, tarp jų teisę gyventi, bū
ti laisvam ir siekti laimės. Tom 
teisėm saugoti yra vyriausy
bė. kuri savo galią gauna iš 
valdomųjų žmonių sutikimo. 
Jei kuri valdžios forma pasida
ro žalinga tiem žmonių sieki
mam, ardomoji, jie turi teisę 
ją pakeisti arba pašalinti ir 
sudaryti naują vyriausybę, to
kią. kuri atitiktų anuos princi
pus ir kuri savo valdymu ge
riausiai užtikrintų saugumą ir 
gerovę”

Šiais keliais sakiniais išreikš
tas demokratinis žmonių valdy’- 
masis, atremtas į prigimtąsias 
žmogaus teises. Jos yra pirmes
nės už bet kurias valstybės kaip 
organizuotoms žmonių bend- 
druomenės teises. Be žmogaus 
nebūtų valstybės. Bet ir be 
valstybės žmonėm nebūtu Įma
noma bendrai gyventi. Dėl to 
atsiranda valstybė, o joje su
darytai vyriausybei suteikiama 
galią valdyti, bet taip, kad pa
grindinės žmogaus teisės nebū
tų pažeistos.

Tačiau atsitinka, kad vyriau
sybė. gavusi valdžią, ją nukrei
pia prieš žmones ir pasidaro 
jų slėgėja, prievartininkė, ku
riai jau neberūpi nei bendra 
gerovė nei žmogaus Įgimtos tei
sės. Savo pačių valstybėje žmo
nės patampa vergai. Ne tiktai 
nepaisoma jų valios, bet ati
mama ir bet kokią galimybė 
prievartautoją pakeisti arba pa
šalinti. kaip dekliaracijoje yra 
paskelbta.

Po šimto su viršum metų yra 
padidėjusi grėsmė Nepriklau
somybės dekliaracijoje paskelb
tų teisingų ir kilnių principų 
neapginti. Kaip niekada ligi 
šiol istorijoje, per visą pasauli 
liejasi bangą prievartininkų. ku
rie su savo ideologija ir valdy

mo sistema, nukreipta prieš į- 
gimtąsias žmogaus teises, skver
biasi į kiekvieną kraštą, sudaro 
jam pavojų ir graso net karine 
jėga pašalinti arba pakeisti vy
riausybę.

Amerikos Jungtinės Valsty
bės šiandien yra ištatytos akis 
i akį prieš tą dideli pavojų ne
tekti laisvės, demokratinės san
tvarkos ir aukštai pakilusio gy
venimo štandarto. Piešingai a- 
niem laikam, kai buvo skelbia
ma Nepriklausomybės dekliara- 
cija, JAV dabar negali gintis 
jokia izoliacija. Ją panaikino pa
čios Amerikos išrasti atominiai 
ginklai, kurių paslaptys didžio
jo priešo buvo išvogtos anks
čiau. negu tikėtasi.

Paskutinis karas, be to, JAV 
išvedė i visą pasaulį,, iš kurio 
ji jau nebegali išsijungti, ne
statydama pati savęs į pavojų. 
Amerika laisvam pasauliui yra 
atrama prieš bolševizmą ir vil
tis. kad ji tebestovės tos ko
vos priekyje ir ves ją iki per
galės.

Šią pasaulinę JAV misiją ga
lima dar išvesti ir iš to, kad 
šiame kontinente susitelkė vi
sų rasių žmonės, kurie čia ra
do daug laisvės ir gerovės. Tai 
nėra privilegija tiktai šio kraš
to. Taip turėtų būti visame pa
saulyje. Taip turėtų būti ir pa
liktoje tėvų žemėje, kuri šau
kiasi išvykusių savo vaikų pa
galbos. Ypač jos šaukiasi bol
ševizmo pavergtieji kraštai. Pa
likti juos nelaisvėje reikštų to
kį egoizmą čia įsikūrusiųjų, 
kad jis vargu galėtų likti ne
paliestas vienos ar kitos baus
mės. Kitiem laisvės neturint, 
lengva jos netekti ir pačiam.

Žmogaus laisvės principam, 
paskelbtiem Nepriklausomybės 
dekliaracija, yra priešinga dik
tatūrinė komunistų ideioogija. 
Dėl to komunizmo idėjų sklei
dimas negali būti nei prideng
tas nei pateisintas ta pačia lais
ve, nors prievartos dar nebū
tų griebiamasi. Kai maskviniai 
komunistai griebsis jėgos, bus 
jau vėlu ar bus daug kraujo.

Musų rankos turi pasiekti visą pasauli
Bostono miesto centre, prie 

didžiųjų Statlerio viešbučio na
mų, dvi dieni plevėsavo lietu
viškoji trspalvė greta JAV vė
liavos. Lietuviškai galėjai gir
dėti kalbant vestibiuliuose, ele
vatoriuose ir salėse. Didžiosios 
salės scenoje jojo Vytis, vai
nikuota karališku vainiku ovali- 
niuos rėmuos. Rodės pamaty
si po pasagom žiežirbas, ir bal
tas žirgas su raiteliu nuskries 
rytų šalin... Gyvas ir impozan
tiškas buvo tas dail. V. Andriu- 
šio kūrinys!

Nevienas kitatautis klausė, 
kokie žmonės buvo Statlerio- 
Hiltono viešbutį pritvindę. Nu
girdau, kaip vienas kitam sakė: 
from Lithuania. “I see, — anas 
suprato, — ir Goldfine iš Lie
tuvos; jis supurtė Baltuosius 
Rūmus’. Savo širdyje nusikva
tojau. Kiek šiame krašte dar 
nežilo, kad Lietuvos gyven
tojai ir lietuviai skiriasi! Ski
riasi lietuviai ir tarp savęs.

Šį kartą — birželio 27 ir 28- 
Bostonan buvo suvažiuota ne
be skilinėti ir plėšotis, o labiau 
susijungti. Vis dėlto šiame ket
virtame Amerikos lietuvių kon
grese nedaug betrūko, kad vie
nybė būtų sutrikusi. Čia vie
nam kitam išsprūdo neatsargus 
žodis, čia prasiverždavo nevieto 
je audringi plojimai, čia ir kon
greso vadovai pasijusdavo sa
vęs jau nebevaldą. Tačiau vis
kas pasibaigė taip, kaip kon
greso šaukėjai norėjo.

KONGRESO PRADŽIA

Kongresas prasidėjo birželio 
27 d. 9 vai. rytinėm pamaldom. 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė vysk. V. Padolskis. Mal
dos vienybėje mažai matėsi 
kongreso dalyvių, ir pačios pa
maldos kongreso programon ne
buvo Įtrauktos. Tuo tarpu lat
viai, kurie renkasi į savo kong
resą New Yorke liepos 3-6, 
programoje numatė pamaldas 
katalikam, evangelikam ir sta
čiatikiam. Lietuvių kongreso 
rengėjai tepasitenkino invoka- 
cijomis. Pradžiai gražią ir pras
mingą invokaciją skaitė vysk. 
V. Brizgys (ž. atskirai).

Kongresą atidaręs A. Matjoš- 
ka, Bostono Alto skyriaus pir
mininkas, pasveikinęs suvažia
vusius, neapsiėjo neišdėstęs tau 
tininkų siūlymų kai kuriom pa
kaitom Alte, kas šiuo momen
tu nevisai tiko, kap ir pastan
gos imtis tuojau sudaryti darbo 
prezidiumą. Programoje buvo 
numatyta kitokia tvarka, ir prie 
jos pasilikta.

SVEIKINIMAI

Alto pirm. L. šimutis, pa
sveikinęs kongreso dalyvius, pa 
brėžė, jog čia susirinkta Lie
tuvos laisvinimo reikalam, ku-

Amerikos lietuvių kongresas Bostone

riais mes patys daugiausia tu
rime pasirūpinti; kvietė nepra
rasti kovos ryžto jokiom aplin
kybėm. Skatindami vieningai 
dirbti ir aukotis Lietuvos lais
vinimo kovai, sveikino vysk. V. 
Brizgys, Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Kajeckas, Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas, Lietu
vos garbės konsulas Bostone O. 
Šalna, Lietuvos Laisvės Komite
to pirm, minist Vac. Sidzikaus
kas, Balfo vicepirm. prel. J. 
Balkūnas, L. Bendruomenės Ta-

KONGRESO INVOKACIJA 
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Mes tikimės, tautų ir ša
lių Viešpatie-Dieve, kad lig 
šiol vestą kova už mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos ir 
už mūsų tautos laisvę ir jos 
teises yra pagal Tavo mintį 
ir valią. Taip pat tikimės ir 
Tavo pagalbos meldžiame, 
kad ir šis mūsų susivažiavi
mas tuo pačiu kovos tikslu 
vykstąs prasidėtų ir pasi
baigti? pagal Tavo mintį ir 
valią.

Mūsų tautos kankinių aša
rų, kraujo ir nekaltų gyvy
bių aidas pasiekė visus že
mės pakraščius, palietė daug 
lig šiol mums svetimų šir
džių, kurių vienos lig tol 
buvo mažai ką girdėję, kitos 
nieko negirdėję apie mus. 
DaugeFs iš įu atsil'enė į mū
sų tautos ir tėvynės nelai
mę, kaip tikri mūsų broliai, 
daugelis Iš jų yra tapę nuo
širdžiais ir ištvermingais 
mūsų kovos draugais. Dėko
jame Tau. Viešpatie, už juos 
visus kartu, dėkojame ir už 
mūsų pačių — lietuvių lig
šiolinę ištvermę, už sąmonin

rybos pirm. J. Šlepetys ir visa 
eilė lietuvių organizacijų. Po
sėdžių protarpiais buvo skaito
mi gauti sveikinimai raštu: Lie
tuvos konsulo Chicagoje P. 
Daužvardžio, Vliko Vyk. Tary
bos Vokietijoje pirm. J. Glem
žęs ir k. Labai daug buvo svei
kinimų angliškai. Juos skaitė 
Alto Inf. Centro direktorė M. 
Kižytė (ž 1 pusi.) Daug liet, 
organizacijų sveikino skirdamos 
aukas. Stambiausią įteikė New 
Yorkas — 1.700 dol. (ar ne 
Vasario 16 minėjimo?). Bosto
no, Chicagos ir Rochesterio Al
to skyriai — po 1,000 dol.. 
Lietuvių Piliečių Klubas Bos
tone ir SLA Centras New Yor
ke — po 500 dol., Montrealis 
(Kanadoje) — 300. Toliau sekė 
šimtinės ir kiek mažesnės au
kos; viso buvo apie 9,000 dol.

PRANEŠIMAI
Po mandatų (adv. A. Jankaus

ko) ir nominacijos (A. Aleksio) 
komisijų pranešimų sudarytas 
darbo prezidiumas (A. Aleksis, 
St. Gegužis, St. Michelsonas, L. 
Šimutis) ir sekretoriatas (dr. P. 
Grigaitis, dr. V. Šimaitis, P. 
Viščinis ir Ig. Vileniškis). Pa
kaitom pirmininkavo L. šimu
tis, A. Aleksis ir St. Gegužis.

Alto ketverių metų veiklą a- 
pibudino ilgoje kalboje dr. P. 
Grigaitis, nuklysdamas į eilinę

gųjų ir kovojančių mūsų bro
lių gražų sutarimą ir darnu
mą.

Šią valandą meldžiame Ta
ve, Viešpatie, suteik ir toliau 
jėgų ir ištvermės mūsų są
moningiesiems broliams tesė
ti garbingoje kovoje. Tu pats 
savo šviesa ir malone palies
ki protus ir širdis visų ir vi
same pasaulyje lietuvių, kad 
neliktų nuošalyje nė vieno 
mūsų brolio ir sesės, o visi 
kartu tarpusavio meilėje, 
pagarboje, susiklausyme ir 
vienybėje Tavo laiminami 
kovotume, kol sugrįš mūsų 
tautai ir tėvynei laisvė.

Meldžiame, Viešpatie, Ta
vo ma’onės Didž-or- mūsų 
Šiluvos Viešnia, Šv. Marija, 
mūsų Karalaiti ir kovų metu 
Lietuvos karių drąsinto jau, 
šv. Kazimierai, prašome jū
sų užtarimo, kad Lietuvos 
kančių dienos neilgai truktų, 
kad greitai visa Lietuva ga
lėtų laisvai viešai dėkoti, jus 
garbinti ir džiaugtis Dievo 
vaikų laisve.

prakalbą apie Alto reagavimus 
i tai, kas opiau lietė Lietuvą. 
Konkretus pranešimas buvo iž
dininko M. Vaidilos. Iš jo pa
aiškėjo, kad per 4 metus Al
to pajamos ir išlaidos sukosi 
apie 170,000 dol.’Kiti Alto na
riai savo pranešimam visai ne
buvo pasiruošę, tad iššaukė ne
malonias replikas.

Kongresui pranešimus dar 
pateikė Vliko pirm. dr. A. Tri
makas (ž. 4 ir 5 p.) ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. Vac. Si
dzikauskas. tik neseniai grįžęs 
iš Europos; jis palietė lietuvių 
veiklą Pavergtose Jungtinėse 
Tautose.

DISKUSIJOS IR REZOLIUCIJOS
Prie pranešimų ir kongreso 

užbaigos proga kalbėjo vysk. V. 
Brizgys — “mūsų rankos te

siekia visą laisvąjį pasaulį'’, 
A. Devenienė — "daugiau Al
to gairių mūsų kolonijom’; P. 
Dargis — “Altas turi stovėti 
viršum partijų’’; Ig. Medžiu
kas (iš Kalifornijos) - “daugiau 
drausmės skyriuose ir naujų 
priemonių aukom rinkti’; V. 
Kamantas — "jaunimas yra pa
siruošęs talkinti ir atlikti jam 
skirtus uždavinius’; dr. V. Vy
gantas - “Lituanus jungia vie- 
nybėn darbu ir pasitarnauja 
informacijai apie Lietuvą; jis 
daugiau remtinas’; L. Leknic- 
kas — “skyriai laukia iš Al
to daugiau informacijų ir in
strukcijų’. Kai kurie kalbėto
jai pastebėjo: prezidiumai rei
kėjo daugiau atsižvelgti į su
važiavusius ir neslopinti jų ke
liamų sumanymų, nes visi sa-. 
vo atvykimu rodo ir nori, kad 
iš bendro darbo būtų dar dau
giau naudos.

Rezoliucijas skaitė prel. J. 
Balkūnas. Jose pareikšta: Al
tas sudaro komisiją statutui 
peržiūrėti ir rotaciniam pirmi
ninkavimui apsvarstyti; Altas 
reikalauja apyskaitų iš lėšų, jo 
skiriamų Lietuvos laisvinimo in
stitucijom; kitam kongresui Al
to narių pranešimai pateiktini 
raštu; raginama dalyvauti Liet. 
Bendruomenės pasauliniam sei
me New Yorke; Lituanus žur
nalas remtinas lėšom ir raštais; 
pasirūpinama, kad JAV mokyk
lų vadovėliuose būtų teisingai 
nušviesta Lietuvos istorija ir 
geografija.

Priimti sveiknimai JAV prz.
D. Eisenhovveriui, Valstybės 
sekretoriui Dulles ir visai ei
lei senatorų bei kongresmanų 
padėkos laiškai. Bostono arki- 
vysk. R. Cushingas pasveikintas 
delegacijos (vysk. V. Padolskis, 
kleb. kun. Pr. Virmauskis ir 
inž. A., Rudis).

Prel. J. Balkūnas dar per
skaitė dekliaracijas; pavergtą
ja! Lietuvai — “mūsų susiti
kimo valanda ateis’; Amerikos 
lietuviam — “visom pastangom 
turime kovoti už tėvų žemės 
išlaisvinimą”; JAV vyriausybei- 
“kelti Lietuvos bylą Jungt. Tau
tose. atmesti koegzistenciją, 
siūlomą pavergtųjų sąakaiton’; 
Alto reikalu — “remti Altą au
komis ir darbais'.

ALTO RINKIMAI

Kongreso darbotvarkėje nu
matyti Amerikos Lietuvių Ta
rybos (Alto) rinkimai buvo pra
vesti tuo būdu, kad atstovam 
teliko išklausyti, kas buvo pa
skelbta nominacijos komisijos. 
Jos vardu A. Aleksis pranešė, 
kad i naująją Amerikos Lietu
vių Tarybą deleguoja:

LietuviŲ Tautinė Sąjunga —
E. Bartkų. St. Biežį, T. Blinst- 
rubą. J. Ginkų, A. Lapinską.

L. SIMUTIS, Alto pirmininkas

dr. B. Nemicką ir A. Trečioką; 
nauji atstovai yra pirmieji trys.

Lietuvių Tautinė Sandara — 
J. Arlauskas, A. Devenienė. St. 
Gegužis, J. Pajaujis, K. Jurge- 
liūnas, M. Vaidila ir J. Verbe- 
lis; nei vienas nepakeistas.

Lietuvių Socialdemokratų Są
junga — K. Balkus, S. Bre- 
des, dr. P. Grigaitis, B. Kėb- 
laitienė. T. Matas, St. Michelso
nas, J. Talalas; nei vienas ne
pakeistas.

Lietuvių R.K. Federacija — 
prel. Ig. Albavičius, A. Aleksis, 
prel. J. Balkūnas, E. Paurazie- 
nė, inž. A. Rudis dr. V. Šimai
tis ir dr. V. Vygantas; abu pas
kutinieji nauji nariai. Praėju
sį kartą buvo prel. Juras ir A. 
Repšys.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje — P. Dargis, dr. J. Vi- 
nikas, E. Mikužytė, jokių pa
keitimų.

Lietuvių R.K. Susivieniįimas- 
kun. J. Baltusevičius (Boll). V. 
Kvetkas. L. Šimutis; jokių pa
keitimų.

Viso į Altą įeina 34 nariai, 
iš kurių 5 yra nauji. Tuo bū
du palikta prie senos struktū
ros ir beveik tokios pat narių 
sudėties. Girdėjosi balsų, kad 
geriau senos patirties vienybė, 
kokia ji ten bebūtų, negu nau
joviška nevienybė.

BANKETAS

Kongresas užbaigtas birže
lio 28 vakariniu banketu, kuria
me buvo apie 400 kongreso da
lyvių ir svečių. Banketui va
dovavo adv. J. Grigalius.

Pradžioje trumpą žodį tarė 
šen. John Kennedy. skubėjęs 
grįžti į Washingtoną. Priminęs, 
kad 1939 jis buvo Lietuvoje. 
Vilniuje, išreiškė viltį, kad Lie
tuva ir vėl bus laisva. Mas- 
sachusetts gubrn. Foster Fur- 
colo. pastebėjęs, kad imigrantai 
daug davė Amerikai, pareiškė, 
kad dėl to "amerikiečiai nenu
rims. kol Lietuva išsilaisvins”. 
Perskaitytas sveikinimo laiškas 
Bostono arkivysk. R. Cuchingo 
ir telegrama Amerikos Darbo 
Federacijos pirm. George Mea- 
ny.

(Nukelta i 4 pusi.)

-------------------------------------------------------------- VAIŽGANTAS------

RIMAI IR NERIMAI
Šiemet balandžio mėnesį su

ėjo 25 metai nuo Vaižganto mir
ties. Prisimindami šią sukaktį ir 
šviesųjį autorių, spaudiname jo 
"Rimus ir Nerimus" vieną iš 
gražiausių jo pasakojimų, kuris 
nukelia j Aukštaitiją, į pirmo
jo didžiojo karo laikus. (Red.) 

VIENODUMAI
Rimas su Nėrimu buvo Auk

štaičių sodžiaus galiniai ir gy
veno lygiai prieš kits kitą. Abu
du buvo dar nesenu, bet jau 
peršokusiu tokią pusę amžiaus, 
kokios antros pusės jau nebe
tikę jos beišgyvensią. Taip pat 
abudu jau galėjo švęsti sida
brines sukaktis, jubiliejų, kaip 
yra vedusiu. Abudu buvo svei
ku, darbščiu ir negirtuokliu, 
nors, lietuviai būdami, per daug 
nebėgo kaip latviai ir nuo pus- 
kvortės šventomis dienomis ne
atsisakė kaip tie prisiekę blaivi
ninkai.

Paskutinioji žemės perliustra- 
cija pas abudu rado po 19 de
šimtinių antros rūšies tinkamos 
dirbti ir po 5 dešimtines su 
173 ir pusę sieksnių netinka
mos, pelkių, kurias tačiau kai
mynai nusausino. Išlygino ir ar
ba arė ar ganykla laikė. Iš pat 
pradžių vienodose sąlygose at
siradusiu. vienodai dirbti ište
sėdama. jiedu ir turtų turėjo 
taip vienodai, kaip grūdų nu
brauktuose pūruose. Abudu tu
rėjo po trejetą gerų arklių; ne 
šimtais kainojamų bet ir po 
šimtą nepaimamų. lėlikė po de
šimtį galvįjų, milžo po 
penketą, šešetą karvių, o kai ku 
riais metais ir po aštuonetą; 
pienu vis dėlto nesivertė; už
tat patys gražiai maitinosi 
Kirpo lygiai po tiek pat plona- 
vilnių ezelinių. skerdė po tiek 
pat meitėlių, žąsiataukiams le
sino po tiek pat žąsų.

Ir vienas Dievas težino, ar tai 
jo šventa Apvaizda jiemdviem 
tokią štuką darė, ar jiedu pa- 

-tys sau, kad jų buitis taip ly
giai krovėsi, kad net keista.

Jei Rimui gimė kūdikis, tai, 
žiūrėk, ir Nerimai betaisą 
krikštynas. Jei Nerimui mirė 
kūdikis, tai visas sodžius gerai 
žinojo, į Rimą, neilgai trukus, 
reiksią į pakasynas eiti. Ir 
taip buvo, kol, išmarinus lygiai 
po penketą, pasiliko abiem 
vėl lygiai po penketą: po tris 
sūnus ir po dvi dukterį.

Lyg susitarę ir gyvuliai jais 
sekė: po tiek pat avelių dvy
nais vedė, po tiek pat — po 
vieną. O kai vieną sykį Rimui 
avelė pavedė net tris, tai už 
dviejų savaičių Nerimas nė skai
tyti nėjo į avių gardą: jautė, 
jog ir jo viena avelė turi tris.

Sodžius Rimą su Nerimu lai
kė geraisiais žmonėmis ir ge
riausiais ūkininkais. Jie visa tai 
žinojo, džiaugės ir nekaltai di
džiavosi. Kaimynams gi buvo 
palankūs; susigynus juos teisė; 
prireikus šelpė ir globė, nelai
mėje vadavo ir gerų patarimų 
vienodai neskundė, nesigailėjo. 

Tad ir niekas nebuvo pasakęs, 
katras betgi visų geriausias pat
sai gerasai.

Nebūtų galėję to pasakyti nė 
patys kunigai. Klebonai nuo ne
beatmenamų laikų abudu lai
kė bažnyčios maršalkomis ir 
suėmimų kontroliuotojai šiaip 
jau kunigai, jei kalėdodami pas 
vieną pietavo, tai į antrą tu
rėjo, nors iš kito sodžiaus, grįž
ti pavakarieniauti.

Abudu kaimynu nusimanė 
vienas antro nepralenkia. Tad 
visomis savo galėmis besisten
gė nors gi nenusileisti nė ma- 
žiausiame dalyke. Pasidarė ypa
tingos rungtynės: ne kaip čia 
kits kitą aplenkus, bet kaip čia 
kits kitam neapsidavus.

Tai buvo vienatinė Rimo ir 
Nerimo gyvenimo rakštis, ku
ri per tiek štai laiko, bent per 
tris dešimtis metų, sėtrijo ir 
maudė; pagaliau sukėlė negerų 
minčių ir jausmų.

Abudu kieto būdo, ančiuose 
nešiojo taip pat kietus, tvirtus 
priešingumus. Buvo tai ir jiems, 
ir sodžiui, ir kunigams aišku. 
Bet kad iš to ničnieko bloga ne- 
sidarė, tai niekas nieko nesakė 

ir nedrįso net užsiminti, nes tai 
būtų buvę lindimas į svetimą 
sąžinę į vidaus šventyklą.

Rimas su Nerimu negynė sa
vo žmonoms ir vaikams priete- 
liautis. Jie tad. sūkų apsukę, po 
dešimtį kartų per dieną bėgio
jo į kits kitą, girdėjo, matė ir 
žinojo kiekvieną kits kito min
tį. žodį, darbą ir net ketimi- 
mą. Patys tačiau vienas antro 
niekados nelankė, niekados ne- 
sitarė, nesišnekėjo ir net pa
garbintu, nors buvo tikri bažny
čios žmonės, kits kito nepasi
sveikino. Nebent kunigai į kat
rą atvažiuodavo. Ar sodžius sei
mą į katrą sušaukdavo. Bet ir 
tada, prireikus kas vienas 
antram pasakyti, sakydavo per 
kuri tretį asmenį.

—2iūrėk. pons jo mylista, 
aš Rimui taip atsakyčiau. ..

Per savo šeimynas tad abu
du šeimininku gražiai žinojo 
viens antro ketinimus ir skubė
jo laikų susilyginti.

Jei Rimas sumanydavo savo 
diendarži perkelti į klėčių vie
tą. o klėtis į diendaržio, tai ki
tą dieną jau matydavo Nerimą, 
raitą ant savo diendaržio šel

mens, beplėšiantį stogą.
Jei Nerimas imdavo tąsytis 

stodainius, paketinęs gulsčią 
savo tvorą nuo gatvės pakeisti 
statine, tai. žiūrėk, ir Rimas 
bus į santvarą beeinąs savo tvo
ros ardyti.

Seniau dar. kai tik vienas 
savo dūminę trobą pertaisė į 
kamininę. tuoj ir antras tai pa
darė. Kai tik vienas pusę tro
bos lentomis atskyrė vaikams 
ir šėrikėms, tuoj ir antras. Il
gainiui, kai tik vienas padidino 
savo langus, tuoj ir antras.

Pagaliau susistatė taip vieno
dai. kad spitrakiams elgetoms 
pasidarė tikra Dievo aplaidžia. 
Papoteriaus pas Nerimą, gaus 
duonos abraką ar uždaro kruo
pelę. Pamaldžiai galvą nulen
kęs. dūlins į Rimą: dirstelės 
prieidamas, ir. ..

— Tfu. ar galva apsisuko?.... 
Juk aš čia ką tik buvau. ..

Ir grįžta atgal į Nerimą. O 
Nerimienė pyksta, baras ir iš
metinėja.

- Nagi. tu. karve, jauti! 
(Destis, kokios lyties.) Ar at
žagareiviu virtai išėjęs? Juk jau 
gavai sykį....

Jei barė už tą patį Rimienė, 
sakė:

— Avele, avinai! Ar kaitu
lio ęmesi suktis?

Ir buvo elgetoms daug sar
matos troboje ir ne mažiau 
keiksmo išėjus.

Neužsileido kits kitu ir prie- 
teliai.

Jei Rimienė nupirks savo 
dukterims po “kremavą” skare
lę. tai Nerimaičios ligi pat arti
mosios šventės bėgios paleistais 
viduriais, kol iškaulys ir sau to
kias pat.

Jei Nerimaičios ims mesti vy
rams čerkazą šilkinės medvilnės 
ruožais, tai Rimaičios tik ir ty
kos išsiklausti, kaip tankiais 
bus takais.

Moters, vaikai to nejautė; bet 
seniai, per kelias dešimtis me
tų kas diena, kas valanda vie
nas antrą matydami!. namie tik 
per gatvę, lauke ir visai šali
mais. — amžinai pritrynė vie
nas antram akis; tasai nuolati
nis vienodinimasis pagaliau taip 
neapsakomai nusibodo ir paky
rėjo. jog. vienam mirus, antras 
tikrai būtų savo širdyje džiau
gęsis. (B d.)
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Lietuviai nenurims, kol atgaus laisvę
L Tautos nelaisvei užsitęsus, • 

Vyrausiąs Lietuvos Išlaisvi
nimo Koigitetas yra pasiry
žęs daugiau negu bet kada da
ryti irisą, kas žmogiškomis 
priemonėmis yra galima, kad 
priartinus laisvės rytojų, su
stiprinus pavergtosios tautos 
laisvės viltį ir pasiruošus kraš
to atastatymui.

n. Lietuvos pavergėjas — 
Sovietai — priešingai lietu
vių tautos siekimams, pasku- 
čiausiuoju laiku yra ėmęsis 
naujų žygų okupacijai įam
žinti, lietuviams asimiliuoti ir 
krašto bei jo gyventojų ištek
liams ir gamybinėms jėgoms 
išnaudoti. Tie žygiai vykdomi 
pačiame krašte-ir už jo ribų.

m. Šių faktų akivaizdoje 
Vlikui teko savo vadovaujamą 
Lietuvos laisvinimo darbą su
tvarkyti taip, kad kaip galima 
sėkmingiau reagavus į Sovie
tų priešiškus žygius. Tuo tiks
lu Vlikas yra savo darbą pa- 

. skirstę į tris sritis:
(a) Tyrinėjimo, stebėjimo 

ir planavimo uždaviniai;.
(b
(c)

Vliko pirm. dr. A. Trimako pranešimas 
Amerikos lietuviy kongrese

Informacinė veikla ir 
Politinės akcijos žygiai 

I
Esamosios padėties ty(a) 

rinėjimams vykdyti ir ateities 
žygiams paremti, Vlikas 
lyvauja ir finansiškai i 
Lietuvos Rytų Studijų 
sijos, Lietuvos Vakarų 
jų Komisijos, Lietuvos 
Atstatymo Komisijos darbus. 
Be to, palaiko neseniai įsteig
tąjį Lietuvių- Tyrinėjome In
stitutą. - .

Visos šios institucijos, ku
rias, išskyrus paskutinąją, 
yra lig šiol šalia be paties 
Vliko parėmę Altas ir Lietu
vos Pasiuntinybė Washingtone, 
ruošia rimtus mokslinius dar
bus apie Lietuvos žemes, žmo
nes ir sienas, ūkį ir jo atsta
tymą. LVS Komisija išleidžia 
šiomis dienomis savo darbų 
pirmąją knygą, kitos seks vė
liau LRS Komisija taip pat 
yra pastūmėjusi savo studijų 
darbus. Lėšų stoka, deja, ne
leidžia šių darbų išplėsti nei 
paskubinti. Tačiau, nepaisant 
tai, jau yra pasiekta konkre
čių rezultatų. Lietuvos ūkio 
Atstatymo Komisija yra išlei
dusi visą eilę studijų ūkio 
klausimais. Kai dėl neseniai 
įsteigto LT Instituto, tuo tar
pu jis tenkinasi suminėtųjų 
Komisijų darbų leidimu ir tik 
vėliau numato imtis tyrinėji
mo darbų.

Visos šios Komisijos yra ra
dusios prieglaudą ir visokerio
pą raštinės paramą Lietuvos 
Laisvės Komitete.

(b) Užsibrėžtieji tyrinėjimo 
darbai yra, be abejo, skiriami 
tolimesnės ateities tautos in
teresų gynimo reikalams. Da
bartinei Vliko akcijai paremti, 
Vliko Vykdomoji Taryba tu
ri Vilniaus radijo sekimo sto
tį Europoje, kasdien tikrina o-

da- 
remia 
Komi- 
Studi- 

ūkio

kapuotame krašte leidžiamą 
spaudą ir nuolat apklausinėja 
atvykstančius iš Sovietų Są
jungos ir okupuotosios Lietu
vos asmenis, kurie ką nors ži
no apie Lietuvą ir jos padėtį. 
Visa tais ir kitais keliais gau
nama medžiaga naudojama 
reikalingiems žygiams* atlikti 
ir radijo bei Eltos informaci
jos darbams vykdyti.

(c) Kokia bus Lietuvos, o
taip pat* visos Rytų Europos. svarbesnių įvykių ar švenčių 
ateitis, jos valstybinė santvar
ka, ūkinė organizacija ir in
teresai — šiandien yra sunku 
numatyti. Tai apsunkina pla
navimo darbą ateičiai. Nežiū
rint šių - neaiškumų, LŪA Ko
misija yra bent teoretiškai iš
studijavusi eilę Lietuvos ūkio 
problemų ir paruošusi kai ku
rių planų pagrindus.

Bendradarbiavimo su Balti
jos kaimynais komisija tą pat 
daro; siekdama išdirbti arti
mesnio Baltijos tautų susiar
tinimo planus. Komisijos pir
mininkas, Dr. M. Anysas yra 
dargi paruošęs galimos Balti
jos valstybių federacijos kon
stitucijos projektą.

Artimesnio susipratimo su 
lenkais pasiekti, Vliko specia
li tam tikslui komisija karts 
nuo karto susitinka su lenkų 
Tautinės Vienybės .Tarybos 
žmonėmis ir pasikeičiama nuo
monėmis, kaip suintensyvinti 
ir suderinti kovą su komuniz
mu.

jų paskirčių: Pavergtosios tau
tos informavimas oro bango
mis, laisvojo pasaulio informa
vimas spausdintu žodžiu sve
timomis kalbomis, ir savosios 
išeivijos šiapus geležinės už
uolaidos informavimas Eltos 
biuleteniais lietuvių kalba.

(a) Pavergtoji tauta yra re
guliariai informuojama, kas
dien radijo bangomis iš Mad
rido, Vatikano ir Romos, o

ir asmeniškais kontaktais in
formuojami paskiri spaudos 
darbuotojai. Tam tikslui Vliko 
pirmininkas yra šalia kitko pa
skelbęs keliasdešimt pasikal
bėjimų Pietų Amerikos spau
doje.

(c) Lietuvių spauda informuo
jama Eltos biuleteniais, atski
rais pranešimais, o taip pat pa
sikalbėjimais su spaudos atsto
vais.

li
Informacijos darbas, kuri at

lieka Vliko Tarnybos, yra tri-

m
Laisvieji kraštai, ypatingai 

artimieji. Sovietų Sąjungos kai
mynai Europoje, bijodami, kad 
pavergtosios tautos nesukom
plikuotų tarptautinių santykių 
ligi tokio laipsnio, kad Vaka
rams tektų įsiterpti jėga, ir dėl 
ko kiltų visuotinas karas, rodo 
tendencijų pavergtųjų reikalus 

... atdėti į tolimesnę ateitį ir 
formuojama""apie"" šisvtaimo bent laikinai a^boti nuo jų. 
žygius, laisvųjų lietuvių poli- ToMose sąlygose Lietuvos lais- 
tinę ir kultūrinę veiklą, apie 
tarptautinę padėti, kaip mes 
ją suprantame, apie sovietų žy
gius, jų tikruosius tikslus, ku
rių jie siekia ir kaip mūsų 
žmonėms reikia laikytis jų 
atžvilgiu, ir, pagaliau, apie 
laisvojo pasaulio žygius ir jų 
reikšmę, šios radijo 
mos ir jų perdavimas 
tą yra nuolatinis ryšis 
vergtąja tauta ir jai 
dinis šaltinis neiškraipytų ži
nių.

(b) Laisvajam pasauliui in
formuoti Vilkas leidžia Eltos 
biuletenius, anglų, vokiečių ir 
italų kalbomis. Tais biulete
niais patiekiama objektyvių 
žinių apie padėtį okupuotame 
krašte, apie tautos rezistenci
ją ir jos laisvės siekimą. E- 
sant skubiam reikalui, duoda
mi atskiri pranešimai spaudai

LEIDŽIASI VISUR. Naujas helikopteris demonstruojamas Washingtone. Jis gali nusileisti ir 
ant vandens, sniego, ledo, purvo.

proga — per Amerikos Balsą, 
per Stuttgarto, Hamburgo, Va
karų Berlyno ir kitas radijo 
stotis. Pagal nustatytą prog
ramą šiuo būdu tauta yra in-

progra- 
į kraš- 
su pa- 
pagrin-

“MES SKRISIME TIESIAI į KAUNĄ”
Prieš 25 metus Darius ir IGNAS MEDŽIUKAS

Girėnas perskrido Atlantą. .
Atsiminimus~apie savo pus
brolį ta proga papą^akojo 
Agnė Gilienė — Girėnaitė iš 
Los Angelės.

technikos sąlygom rizikin
gam žygiui.
- ŽADĖJO GRĮŽTI SU * 
“LITUANICA” Į AMERIKĄ

“Mes skrisime tiesiai į Kau
ną ir vėl pargrįšime tuo pa
čiu lėktuvu “Lituanica”, pas
kui lėktuvą nusiųsime į Kau
no muzėjų”, kalbėjo Girėnas, 
prieš išskrisdamas savo gimi- __ 
nėm ir pažįstamiem.

Giminės stengėsi atkalbėti, 
kad nerizikuotų atgal per 
Atlantą skristi.

GILIENĖ LANKĖSI 
LIETUVOJE

Suėjus 5 metų tragiškai 
sukakčiai, — pasakojo Gilie
nė, — parvykau į ‘ Lietuvą, 
aplankiau tėviškę, prisimi
niau Stasio dienas. Aplan
kiau karo muzėjų Kaune, ku
ri likę mano brangaus bro
lio relikvijos. Aplankiau žu
vusiom lakūnam pastatytą 
gražų paminklą Kauno kapi
nėse.

mėtų, kai mirė jo “tėvas, — 
pasakoja Gilienė. — 1906 at
vykau į Ameriką ir apsigy
venau Chicagoje. Bene po 
trejų metų gavau žinią, kad 
mirė Stasio ir motina. Ėmiau 
rūpintis likusiais našlaičiais 
ir 1910 Stasį, kuris buvo ta
da tik 14 metų kartu su jo 
vyresniu šiek tiek broliu at- 
sikviečiau į Ameriką. Leidau 
jį mokytis. Rodė gabumų 
mechanikai, šiaip buvo 
žakalbis.

vinimo reikalai, gali būti pa
miršti. Karts nuo karto tai 
George Kennan, tai Gateskill, 
tai Healey pasirodo su savo ne- 
itralizacijos ar panašiais pla
nais, kuriuose Lietuva nefigū
ruoja ir paliekama Sovietų or
bitoje. šioji padėtis verčia mus 
ne tiktai budėti, bet veikti ir 
šaukti, kad Lietuva kenčia ir 
kad lietuvių tauta nenurims tol, 
kol atgaus laisvę ir nepri
klausomybę.

Vaduodamasis šiais sumeti
mais, Vlikas kėlė, kur galėjo, 
Lietuvos reikalus. Į Jungtines 
Tautas šiuo trumpu metu jau 
kreipėsi net keletą kartų. Yra 
iškeltas skundas prieš Sovie
tus dėl Dubravoje sušaudytų 
lietuvių 
kalusimų svarstymo proga Vil
kas pakartotinai prašė išplėsti 
nepriklausomybės atstatymo 
reikalą į visas pavergtąsias tau
tas, įskaitant Lietuvą. Kairo, 
Vienos, ir Kopenhagos konfe
rencijoms priminta laisvinimo 
reikalai. Bonoje, Washingtone, 
Rio de Janeiro, B. Aires. Mon- kė savo kaip tikru broliu, gi- 
tevideo, Santjago de Chile. Li- mušiu tame pat brolių (jų 

tėvų) pasidalintame ūkyje 
Vytgalons kaime Upyno pa
rapijoje Tauragės ap. Stasys 
buvo už ją 8 metais jaunes-

studenfy, o vengrų

NETOLI PARYŽIAUS rodomas naujas prancūzų šprausminis 
Mktuvas (jet).

Pana
moj asmeniškai lankytasi Už
sienių Reikalų Ministerijose ir 
kalbėta Lietuvos reikalais. Pa
laikomi taip pat santykiai su 

(Nukelta į 5 pus.)

Pr<eš 25 metus minios 
žmonių rinkosi į Kauno ae
rodromą sutikti lakūnų Da
riaus ir Girėno, perskridusių 
Atlantą ir artėjančių į Lietu
vą. Deja, bauginančios žinios 
sakė, kad lėktuvas pakeliui 
kaškur dingęs. Tik vėliau ži
nios buvo patikslintos — la
kūnai žuvę Soldino miške. 
Ir vėl tūkstantinės minios 
rinkosi sutikti atvežamų jų 
kūnų. Mirtis nesutrukdė par
vykti jiem gimtoj on žemėn, 
kuriai jie aukojo savo žygį. 
Jie tautoje liko didvyriai. 
Kauno kapinėse jiem pasta
tytas paminklas, kuris bylo
ja apie jų didį ryžtą.

25 metų sukakties proga
KRIEPIAUSI Į AGNĘ 

GILIENĘ - GIRĖNAITĘ, 
gyvenančią Los Angeles mies
te, prašydamas papasakoti, 
ką ji prisimena apie savo pus
brolį Stasį Girėną, kurį ji lai

Stasys neturėjo dar ne 10

Oktetas jaunimo stovyklos šventėje
.Liepos 27 įvyks A.L.R.K. 

Federacijos jaunimo stovyklos 
atidarymo šventė ir krikštynos. 
Stovyklos vadovybė jau seniai 
visu rimtumu šiam svarbiam į- 
vykiui ruošiasi, šiomis dienomis 
gautas Grand Rapids okteto, va
dovaujamo Prano Turūtos, su
tikimas išpildyti dalį šventės 
programos, šis oktetas Detroite 
dar niekad negirdėtas.

Smulkesnė šventes dienotvar
kė bus paskelbta vėliau, nors 
jau dabar visi gerai žinome, 
kad šventės metu bus burtų ke
liu paskirstyti penki žinomų.

lietuvių dalininkų originalūs pa
veikslai. kad dali programos iš
pildys Putnamo seselių stovyk
lautojos. kad bus iškilmingos 
pamaldos, kurias greičiausiai 
laikys lietuvis vyskupas.

Bet svarbiausia tai. kad gra
žiame stovyklos prieglobstyje, 
jos ąžuolų pavėsyje ir gaivi
nančiame ežero vandenyje, nuo
taikingai praleisime dieną tarp 
savo draugų ir pažįstamų, kurių 
tikimasi, kaip ir pernai, suva
žiuos iš visos Amerikos ir Ka
nados.

ma-

me-Pirmo pasaulinio karo 
tu Stasys Girėnas stojo 
merikos aviaciją ir įsigijo la
kūno — mechaniko patyri
mą. Pasitraukęs iš kariuo
menės, įsitaisė savo lėktuvą. 
Kilus sumanymui skristi per 
Atlantą su Stepu Darium, 
Girėnas entuziastiškai ruošė
si ir atėjus momentui karžy
giškai ryžosi - šiam to męto-

Amerikos lietuvių kongresas Bostone
(Atkelta iš 3 psl.) pinosi Bostono Altas ir jo su-

Vysk. V. Padelstos sveikino <Jar-'tos ^Uos kon>isij»s. Savo 
Italijos lietuviu vardu ir linkėjo granai. Alto sky-
setonės vieningam darbui. .Al- mus vald»b?, metu 8uda- 
to pirm. L. Simutis tarė jautru ™: A ™epirm
žodi Lietuvoje pavergtiem brm l Sonda ir
liam ir seserim. Paskutinis kai- J Arlauskas. Jiem talkino 
bėjo Lietuvos atstovas J. Ka- B08*0"0 be,uvlal lr Jaunlmas- 
jeckas; jo kalbos santrauka tel- Kongreso eiga Įrašyta į Ame- 
pa šiame nr. (2 ir6 p.). rikos Balso juosteles ir kai ku-

Menine programa atliko sol. ™ bei Ikalbo8 bus per’
St. Daugėlienė, sol? St. Liepas, duota i Lrntuv^ Įrašymu rupino- 
muz. J. Gaidelis, broliai Stro 81 tf 'Vushmgtono atvykę J. 
lios ir O. Ivaštoenės tautinių šo- auc a lr e ru s. 
kų grupė.

Banketas baigtas vysk. V.
Blizgio invokacija ir Lietuvos PARDUODAMA
himnu. Siuvykla (kraucio biznis) par

duodama su visais įrengimais. 
40 metų išlaikyta, lietuvių gy
venamoje vietoje, netoli bažny
čios. Parduodama už labai pri
einamą kainą. Savininkas yra 
priverstas parduoti dėl senat
vės. Geras siuvėjas (kriaučius* , 
gali pasidaryti gražų uždarbi ir 
pragyvenimą. Kreiptis į savinin
ką: Jonas Paupį is, 1234 Wash- 
ington St., Norwood, Mass.

VĖL IŠSISKIRSTOME
Visi nenoromis skirstėsi jau 

po 11 vai. nakties. Pora die
nų suartino senus pažįstamus 
ir užmezgė naujų pažinčių. Bu
vo sukurta miela lietuviška nuo
taika. Išskyrus pora svečių, nie
kas kitaip nekalbėjo, kaip tik 
lietuviškai, geriau ar prasčiau.

V. Kutkus Kongreso ruošos darbais rū-

S. Suž.

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENĄ PIKNIKĄ
. -------- --------- --------------------------------------------------------------

LIEPOS-JULY 13
Liurdo Jubiliejiniais Metais

LIURDO GROTOJE, KENNEBUNKPORT, MAINE
Šiemet tę dieną bus pašventinta naujai pastatytoji Sv. Antano 
aukštesnioji mokykla, Kūd. Jėzaus ir Kryžiaus kelių šventoves

PROGRAMA:
11 vai. — Iškilmingos pontifikalinės šv. Mišios Liurdo grotoje,

celebruoja J. E. Portlando vyskupas Daniel J. Feeney, D. D. 
Pamokslą * sako prel. K. Vasys.

12 vai. — Pietūs.
4 vai. — Meninė programa:

Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, 
vad Onai Ivaškienei.
Dainos — atlieka Aušros Vartų Worcėsterio parapijos cho
ras, vad. muz. V. Burduliui. •

Šiemet pranciškonų Liurdc Kenncbunkport. Maine, galima jj^-ti tuos pačius visuotinius ir dali
nius atlaidus, kaip ir tikrajame Liurdc. Prancūzijoje, kur prieš 100 melu apsireiškė Dievo Mo-
tina.

-J



nesą
DARBININKAS '

Šventinami gimnazijos rūmai
Retos iškilmes liepos 13 Kennebunkporte, Me.

Iš vienos pusės, iš kalno, yra iš Bostono atvyksta 2 autobu- 
platūs laptai Į vidų, o kitame sai jaunimo — O. Ivaškienės 
gale padaryta taip, kad, reika
lui esant, būtų galima pastaty
ti sporto salę.

Aplinkui esfaltuojamos aikš
telės, parengiama žaidimams ir 
pasivaikščiojimui takai.

Šie pastatai ir bus pašventįn-
tinti liepos 13, per Lietuvių die- (vimas, poilsiavmas. šokiai, lai- 
ną. Pašventins Portlancio vys
kupas Daniel J. Feeney.

Gimnazija pavadinta šv. An
tano vardu. Gegužės mėn. gale 
ji baigė antruosius mokslo me
tus. šiemet buvo pirmosios dvi 
klasės ir 38 mokiniai, mokyto
javo 5 mokytojai. Statybos dar
bai pradėti su mažais- pinigais. 
Vėliau pinigus telkė aukų bū
dų. didesnė dalis pastatyta pa
siskolinus pinigų iš bankų.

Kūdikėlio Jėzaus šventovė
Vienuolyno patalpose, šalia 

didžiosios koplyčios, jau praei
tais metais, pradėta statyti Kū
dikėlio Jėzaus (Pragos) švento
vė. Buvo prakirsta vienuolyno 
sieną ir pastatytas nedidelis 
priestatas. Čia ir Įrengta Kūdi
kėlio Jėzaus šventovė.

Dail. V.K. Jonynas padarė ke
turis didelius ir du mažus vit
ražus. kurie žėrėtė žėri pietų 
saulėje. .Altorius pagal arch. J. 
Muloko projektą pagamintas 
Italijoje iš marmuro. Ant jo sto
vi Kūdikėlio Jėzaus statula, 
kurią padarė skulptorius Vy
tautas Kašuba.

Tai jaukus ir gražus lietuvių 
menininkų sukurtas kampelis, 
pilnas saulės ir sodo šlamesio 
Šventovės statybos darbai visi 
baigti, ir Lietuvių dienos išva
karėse. šeštadieni, ją pašven
tins.

tautinių šokių grupė — ir ji 
šoks tautinius šokius. Worceste- 
rio Aušros Vartų par. choras, 
vadovaujamas muz. V. Burdu
lio, padainuos keletą dainų.

Tuo bus baigta oficialioji iš
kilmių dalis. Prasidės piknika-

mėjimai ir t.t.
Stacijos

Jau anksčiau buvo paskėlb- 
ta spaudoje, kad netoli Liur- 
do grotos, Į miškelio pusę, sta
tomos Įdomios stacijos. Jų pro
jektą parengė arch. J. Mulokas. 
Iš tolo atrodo aukšta smailia- 
bokštė koplytėlė, pastatyta iš 
mūro. Ji jau ir baigta. Po jos 
stogu bus Įrengta 14 Kristaus 
kančios stočių. Reljefus daro 
skulpt. V. Kašuba. tačiau jis 
nesuspėjo baigti Lietuvių 
nai. tad nebus ir pastato 
šventinimo.

die-
pa-

“BLCNAI” ir ATOMAS. General Electric laboratorijose Schenectady. N. Y. Hellen M. Curru- 
thers kepa “blynus” — izoliacijos diskus, kurie vartojami elektros motorams. Dešinėje — 133 
tonu šildytuvas statomas atomo jėgainei Anglijoje.

5 
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Berniukų stovykla
Birželio 29 prasidėjo 

niūkų vasaros stovy kla, kuri tę
sis iki liepos 26. Pradėjo sto
vyklauti apie 60 vaikų, kuriuos 
globojo vienuolyno viršininkas 
Tėv. Justinas Vaškys. Su jauni
mo stovykla dirba klerikas Au
gustinas Simanavičius, vėliau 
atvyks mokytojas Antanas Ma
sionis ir kit.

Stovyklautojai jau naudoja
si naujomis patalpomis. Valgo 
naujai Įrengtame gimnazijos val
gomajame. Senasis vaikų valgo
masis paliktas jų žaidimui, kai 
pasitaiko lietingas oras.

Svečiai
Kas metai čia suvažiuoja dau

gybė svečių pailsėti prie pla
taus Atlanto, pabuvoti grynai 
lietuviškoje aplinkoje. Nors šie
met ir šalta vasarą, bet jau 
pirmosios kregždės pasirodė, ir

ber- Steigiamas ateitininkų sendraugių Centrinis Skyrius
Ateitininkų Sendraugių Są

jungos Centro Valdyba yra nu
sistačiusi pavieniai gyvenan
čius sendraugius suorganizuoti 
i atskirą sendraugių skyrių. Į- 
vairiose vietose gyvena nema
ža sendraugių, kurie negali ar 
neturi progos priklausyti ku
riam nors skyriui, nes vietoje 
nėra pakankamai sendraugių. 
Ateitininkų senos tradicijos ir 
gražūs bei kilnūs papročiai ska
tina siekti bendravimo ateiti
ninkų organizacijoje. Taip no
rima apjungti senais idėjiniais 
ryšiais kuo daugiau sendraugių, 
nors jie ir būtų išblaškyti Įvai
riuose kontinentuose. Centro

Valdyba. todėl ir steigia atski
rą sendraugių skyrių, pavadin
tą A.S?.S. centriniu skyriumi.

šiuo metu šio skyriaus vaL 
dybos. būstinė yra Chicaga. III. 
Jo valdybon Centro Valdyba 
pakvietė tris sendraugius, ku
rie pasiskirstė pareigomis taip: 
pirm. — dipl. ekon. Jonas Sa- 

skret. r- dipl. 
Indrulytė — 
kan. Paulius

sija, kada ir kur priklausė atei
tininkams. Taip pat prašo nu
rodyti ir kitus pavieniai gyve
nančius ateitininkus ir jų ad
resus bei juos pačius paragin
ti užsiregistruoti. Prašom rašy
ti: Jonas Sakas. 6^38 So. Wes- 
tern Avė.. Chicago 35. m. U.S. 
A.

Liepos viduryje Kennebunk
porte visada vyksta Lietuyių 
diena — piknikas, kuriam tė
vai pranciškonai duoda gilesnę 
prasmę, surengia kultūrinę pro
gramą. Prieš keletą metų jie 
pastatė Liurdo grotą, apie ku
rią dabar telkiasi maldjininkai 
ir kur vyksta pamaldos per Lie
tuvių dieną. Vėliau išaugo atski
ras narnas vasarotojams — sve
čiams.

Šiemet bus ypatinga šven
te. Atžymėdami šv. Kazimiero, 
jų provincijos globėjo, 500 me
tų gimimo sukaktį, Marijos ap
sireiškimo 100 metų sukaktį, 
jie pastatė didelę gimnaziją.

Žinome, kad Lietuvoje, Kre
tingoje. pranęiškonai turėjo sa-

. vo gražią šv. Antano gimnaziją 
(high school), pastatytą 1932 m. 
Iš tos gimnazijos išėjo nema
ža pranciškonų, kurie dabar ak
tyviai reiškiasi Amerikos lietu- 
vų visuomenėje.

Susirūpinę savo prieaugliu 
ir pratęsdami tradicijas, jie jau 
seniau galvojo

apie pranciškoniškos gimna
zijos įsteigimą.'

Tokia mokykla buvo Įkurta 
prieš porą metų, bet ji dar ne
turėjo savo patalpų. Klasės bu
vo padarytos iš vilų kambarių, 
patys mokiniai gyveno vasar
namiuose.

Praeitais metais liepos mėne
si. švenčiant Lietuvių dieną, bu
vo prakasti naujos gimnazijos 
pamatai. Statybos darbai pra
sidėjo tik rugsėjo gale ir tęsė
si per žiemą. Iki pavasario bu
vo baigti visi lauko darbai ir 
tada įrengtas vidus.

Dabar gimnazija visai baig
ta ir atiduodama jaunimui ir ...... 
svečiams. Ji pastatyta netoli vi-
lu. kur vasara stovyklauja ber- P*1®*0 djen«- “a .pn> var. 
niekai, kur apsistoja svečiai. Plusta a“'°““aI- )a“ » 
Jos vienas galas remiasi i pu- ‘ol° Pas'g‘rela “*a- 
švnėli. o kitas nueina i pieva. dama «*r, Suva-
DideU erdvūs langai gražiai ma- ū?vę renkasi U®, pne di-
tos iš didžiosios aikštės, jos rosios ur o gro os. ’ur vi- juįnevįčius kun. Nekrašius:
plytų sienos iš tolo patraukia aa a v- s a Is mlnS°s Pama ■ ^un j Žiūraitis ir k. Vėliau a-
akį. . °^’.___ 4 tostogauti atvyksta iš New Yor-

ko rašyt. A. Landsbergis su šei
ma. dr. J. Dičpinigaitis su šei
ma. J.V. Bagdonai.. Iš Bosto
no dr. J. Girnius, iš Detroito K. 
Keblys. iš Montrealio J. Ne- 
vardauskas. J. Lukoševičius. V. 
Cėsna ir kit.

Suvažiavo ir šeimininkių šta
bas. kuriam vadovaują E. Va- 
liukonienė: be to. dar . dirba: 
p.p. Graudušienė. Dzikienė ir k.

Taigi, daug Įvykių ir Įdomy
bių'šiemet bus Kennebunkpor
te. Visi yra kviečiami jau da
bar rengtis Lietuvių dienai ir toj ar vėliau, tai mūsų nė kiek 
pamatyt naujus pastatus, susi- neatpalaidoja 
tikti su senais bičiuliais, pasi
svečiuoti, pasilinksminti. Ir a- turime tvirtai stovėti Lietuvos 
tostbgautojams bus gera išsities- bylos ir jos reikalų gyniboje. 
ti erdviame pajūryje, nes sau- Jei mes to nedarytume, niekas 
lutės ir šilumos tikrai nestigs, kitas to neatliktų, o pavergtoji

A.D. . tauta, būdama Sovietų prispaus-

Šiemet jas laikys naujasis
Rūsyje Įrengta didelė ir erd- provinciolas Tėv. Viktoras Gi

ri virtuvė, du valgomieji. Va- džiūnas. giedos Worcesterio 
sąrą abiejuose valgys svečiai Aušros Vartų parapijos choras, 
ir berniukai, žiemą viename vai- pamokslą pasakys prel. K. Va- 
kai. o kitas kambary s bus pa- sys.
skirtas žaidimams. Be to. dar Ypatingu būdu šioje grotoje 
yra skalbykla ir reikalingi san- į,us atžymėta Marijos apsireiš

kimo Liurde 100 metų sukak-
1 aukšte yra keturios didelės ^is. Išrūpinti specialūs Liurdo 

klasės, kurioje kiekvienoje ga- visuotini atlaidai, kurie bus gau- 
li tilpti 30-40 vaikų. 2 mokyto- narni tuoj po šv Mišių.

Tada vysk. Daniel J. Feeney 
pašventins šv. Antano gimna
ziją.

dėliukai.

jų kambariai, fizikos kabinetas, 
biblioteka, sargui patalpos, san
dėliukai, tualetai.

li aukštas skirtas bendrabu
čiui. Čia Įrengta koplyčia mo
kiniams. trys erdvūs miegamie- da būna pietūs, o po jų trūni
ji, rektorui kambarys. 2 kam- pa kultūrinė programa. Joje pa
bartai prižiūrėtojams, maudyk- sirodys stovyklos berniukai su 
Ja mokiniams, sandėliai, spin- tautiniais šokiais, kuriuos iš

mokys Oha Ivaškienė. Taip pat

Kultūrinė programa
Po pamaldų ir iškilmių visa-

tos ir kiti patogumai.

tos kregždės yra kunigai: iš Chi 
cagos kun. J. Plankis. kan. P.

kas (Sakevičius).
agr. Aleksardra
Eivienė, ižd. —
Juknevičius.

Centrinio skyriaus valdyba 
kreipiasi i pavieniai gyvenan-- 
čius ateitininkus sendraugius, 
prašydama suteikti žinių: kur 
gyvena, šeimos sudėtis, protė

LIETUVIAI NENURIMS, KOI

IŠ VISUR Į
• Pranas Povilaitis mirė

Kaune. Jis yra žinomas kaip 
\ eite jas dailiosios literatūros 
veikalų dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Bolševikų 
okupacijos metais taip pat ver
te rusų klasikus. Anksčiau yra 
vertęs Tolstojaus. Dostojevs- . 
kio. A. Munthe. V. Hugo. Dau- 
det ir k. veikalus. Buvo gimęs 
1900. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje ir V.D. Universi
tete Kaune studijavo teisę. 
Velionis iš jaunų dienų buvo 
ateitininkas, stojęs dar sava
noriu į kariuomenę ir baigęs 
pirmąją Lietuvos karo mokyk- —_
lą. Susirgęs džiova, gydėsi 
Šveicarijoje. Italijoje ir Pran
cūzijoje. Ten ir pramoko Va
karų Euro|>os kalbų.

• Jaunimo literatūros kon
kursą skelbia Akademinis 
Skautų Sąjūdis. Skiriama po
150 dol. už geriausius prozos < 
ir poezijos kūrinius. Prozs kū
riniui nustatyta nuo 2000 iki 
8000 žodžių, Įjoezijai — nuo 
200 iki 1500. Rašinius siųsti iki 
1959 vasario 22 adresu: R. Šil
bajoris. 108 _E. College St.. 
Oberlin. Ohio. Rašiniai pasira
šomi slapyvardžiu, o atskira
me voke nurodoma tikroji pa
vardė. gimimo vieta ir adre
sas.,

• Lietuviu krikšč. dem stu
dijų klubų koordinacinė valdy
ba yra numačiusi keletą vietų 
prie ežerų savaitgalio suvažia
vimui ir poilsiui. Parinkus vie
tą ir laiką, bus painformuota 
)>er spaudą, kada ir kur suva
žiuojama.

• Aloyzas Ardis baigė moks
lus Western Reserve universi
tete. Clevelande. ir gavo ar
chitekto diplomą. Jis yra .stu
dijų klubų koordinacinės val
dybos vicepirmininkas, veiklus 
ateitininkas.

New Haven. Conn.
Tiagiškojo birželio 

minėjimas Įvyko birželio 22.
Po iškilmingos parapijos sa
lėje susirinko nemažas skai
čius paklausyti prakalbų. 
Programoje dalyvavo šešta
dieninės mokyklos mokiniai, 
jautrius žodžius tarė Juozas 
Valaitis, buvęs bolševikų ka-

<Atkelta iš 4 psl.) ta. yra nutildyta ir pati nieko Įėjime, dr. Petras Vileišis, fi
estų. latvių, ukrainiečių, len- negali daryti: Mūsų tad- parei- suomenininkas. ir vedėjas
kų ir ktų pavergtųjų tautų eg- ga veikti nepaisant, kiek ilgai Kazys Bagdonas. Rinkliavos
zilinėmis organizacijomis, kad tam reikės pasišvęsti. nebuvo padaryta,
galima būgų sustiprinti laisvi
nime akciją ir suderinti ją. kur 
galima ir reikalnga. Tuo pat tinė padėtis nežada greito pa
tiksiu aktyviai dalyvaujama Pa
vergtųjų Europos Tautų sei
me. kuriam Vliko žmonės yra 
patiekę eilę raportų ir kurio 
darbuose jie aktyviai reiškiasi. 
Kadangi PET žygiai daromi ‘vi
sų pavergtųjų, t.y. ir Lietuvos 
vardu, tai yra sutaupę ne vie
ną žygi, kurį būtų reikėję Vil
kui atlikti atskirai.

Šia pačia nuolatinės akcijos 
kryptimi bus veikiam ir toliau. 
Ar laisvės valanda išmuš rv-

TV Mirė
Krdangi dabartinioji tarptau- Iš šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčios palaidoti trys uo
vergtųjų išlaisvinimo. Vlikas 
yra nusistatęs ateityje

a) dar labiau sustiprinti sa
vo radijo programas turinio ir 
laiko atžvilgiu, suorganizuojant 
įvairių sričių specialistų rate
lius, kurie ruoštų skriptus;....

(b) išleisti ispanų kalba El
tos biuletenius;

(c) ieškoti daugiau lėšų stu
dijų komisijų darbams parem-

lūs para piečiai, nuolatiniai 
lietuviškų reikalų rėmėjai.

Aleksandras Aboyd. gyv.
17 Adrew Lane. Orange. 
Conn.. liko žmona Marija

• Nonvood, Mass., skautai 
rengia pikniką-gegužinę liepos 
6 Runeberg Hali. VVilson St. 
Programą atliks Bostono skau
čių Birutės draugovė. Geguži
nė bus )x> stogu, tai oro atmai
nos nekliudys.

•Šauliu Sąjungos, atkurtos 
tremtyje, visuotinis suvažiavi
mas Įvyksta Chicagoje liepos 
5 d. Pradžia 8:30 v. ry to Jauni
mo Centro namuose.

nuo pareigos
veikti. Ir vienu ir antru atveju

(d) suaktyvinti savo įgalioti
nių įvairiuose kraštuose veiklą.

(e) skatinti jaunimą aktyviai 
jungtis į laisvinimo darbą;

(f) raginti visuomenę duos- 
niau paremti lėšomis Vliko ir 
Alto žygius, ypatingai radijo 
stotis ir Eltos- tarnybas.

Grabauskaitė — Aboyd. dvi 
dukros, du anūkai. Lietuvo
je — du broliai ir sesuo.

Pranciška Medelytė-Kli- 
mienė mirė Miami. Fla.. sa
vo rezidencijoje. Paliko mar
čią. dvi dukras, sesę, penkis 
anūkus ir giminių Lietuvoje. 
Ilgai ji priklausė šv.. Onos 
draugyste.

Vladas Bavarskas paliko 
žmoną Pilype Evonaitytę — 
Bavarskienę. sūnų Valtį, du 
brolius Lietuvoje. Velionis gy
veno 144 Manšfield St.

Vietinis

Dėl persikėlimo skubiai 
parduodamas

TRIJŲ ŠEIMŲ KAMPINIS 
NAMAS

Keamy, N. <1. Yra 2 butai po
6 kamb.. vienas — 3 kamb. 
ir valgomųjų prekių krau
tuvė.

Pelninga vieta.
Norintieji pirkti, kreipiasi j
Julių Pakni, 133 Seeley St.. 
Keamy, N. J. — Telef.:

WY 9-0615

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOUO RĖMĖJAI R Y

IŠKILMINGOS SV. MISIOS 11 VALANDĄ 
ISPAZLNTYS KLAUSOMOS PRIEŠ ŠV MIŠIĄ
PAMOKSLAS

LIETUVIŲ DIENA_ _ _ ______ >_____________ ___ >

Penktadienį, Liepos-July 4,1958
MARIANAPOUO KOLEGIJOS PĄRKE, THOMPSON, CONN.

MUZIKA DAINA SKAMBĖS PER VISĄ DIENĄ
J V AIRUS MA RGUMYN AI 
BOB ZINKI S ORKESTRAS

VISI

I

DALYVAl TI SIAME PARENGIME 
STATYBOS SKOLAS IŠMOKĖTI

KVIEČIA NU 
PADĖTI
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LIETIVOS LAISVINIMAS SUTAMPA SU JAV POLITIKA
LIETUVOJ UŽ VERGIJĄ TIK 

38000
Lygiai aiškus ir pavergtų troš 

kimas būti laisvais. Antai, tik 
pereitą mėnesį Sniečkus pakar
totinai pareiškė, kad, “Lietuvių 
tautos išgamos už dolerius par
sidavę užsienių imperialistam, 
ieško aplinkinių kelių, siekda-

(Atkeltą iŠ 2 psl.) liai dėkingi Amerikos Vyr-bei 
JV ir toliau laikysi, Sly prin-' ^‘UV0S ola,l>ac'ios

cipu, kadangi Amerikos žmo-
nės įsitikinę, kad jeigu santy- TaL JAV politika aiški ir 
kiai tarp tautų nebus tvarkomi tvirtais principais pagrįsta. Mes 
pagal doktriną, kurios šie prin
cipai sudaro integralinę dalį, 
tai tvarka paremta protu, tei
singumu ir teise, kitaip tariant 
pati modeminė civilizacjos ba
zė, negalės išsilaikyti."

Ir priduriama ir aš tai pa
brėžiu:

"Tie principai sudaro pagrin
dus, kuriais remiasi santykiai 
tarp dvidešimt vienos suvere
ninės respublikos Naujame Pa
saulyje."

To principo, stipresnio už 
Gibraltaro uolą, lygiai šiemet, 
kaip ir 1940 m. tebesilaikomą. 
Per 18 metų toji tiesa buvo 
pakartotinai patvirtinama ir J 
A V prezidentų, valstybės sek
retorių. Jų pareiškimų per 18 
mėtų tiek daug padaryta, kad 
neįmanoma šia proga jų visų 
ir išskaičiuoti. Aš pasitenkin
siu. pateikdamas tik keletą trum 
pesnių pavyzdžių.

Prezidentas Eisenhower yra 
pareiškęs:

"Mes niekuomet nesutiksi
me su jokios tautos pavergi
mų", o kitu atveju, kad 'Tau
tos, kurios buvo sovietinio des
potizmo pavergtos, turi vėl nau 
dotis apsisprendimo teise."

Arba antai valstybės sekreto
rius Dulles pareiškė:

"Nors Pabaltės žmonėms a- 
timta laisvė, mes žinome, kad 
jų valia tebėra būti laisvais. 
Mes tęsiame tikėti principu, kad 
suvereninės teisės... turi būti 
atstatytos tiems, nuo kurių jos 
buvo jėga atimtos. Mes tikime, 
kad ateis diena, kai šis prin
cipas bus realizuotas. z

Vos prieš trejetą savaičių 
valstybės pasekretorio pavaduo 
tojas. Loy W. Henderson pa-

tvirtai tikime, kad jos vyr-bė 
niekuomet nesuterš savo var
do suteikdama premiją agreso
riam.

Birželio 15, šv. Antano pa
rapija pralėido nepaprastoje 
nuotaikoje: kleb. kun. Benedik
tas Gauronskas tą dieną aukojo 
iškilmingas šv. Mišias savo ku
nigavimo 25 metų sukakties 
proga Mišiose dalyvavo pilnu
tėlė bažnyčia parapijiečių ir 
švedų. Įspūdingą pamokslą apie 
kunigystės reikšmę ir pareigas 
pasakė prel. J. Balkūnas, ku
ris dabartiniam sukaktuvininkui 
sakė pamokslą ir jo primicijų 
metu Waterburio šv. Juozapo 
par. bažnyčioje.

Po pietų lenkų parapijai pri
klausančioje erdvioje “Varšu
vos” salėje, įvyko viešas kun. 
B. Gauronsko pagerbimas. Te
ko stebėtis dalyvių gausumu, 
kas įrodo sukaktuvininko popu
liarumą Ansonijoj ir jos apy
linkėse. Dalyvavo apie 500 sve
čių, o reikia pastebėti, kad pa
rapija turi tik apie pusketvir
to šimto šeimų. Pagerbime da
lyvavo ir apie penkiasdešimt 
kunigų, iš Įvairių N. Anglijos 
vietų.

Iškilmingą pagerbimo pobū
vį atidarė (anglų k.) miesto tei
sėjas ir šio pobūvio rengimo 
komiteti pirm. adv. J. Černiaus
kas, maldai sukalbėti pakvies
damas tėvą F. Geraldą, C.P.

Vakaro programai vadovavo 
sukaktuvininko Ikaras kun. 
Albertas Zanavičius, talentin
gas. jaunas, čia gimęs ir augęs, 
bet buvęs atostogų Lietuvoje.r^^sIcG

viešai Pabaltės d. VVashing^- Jis aiškiai lietuvių ir anglų kal- 
tone savo pasitenkinimą ir pa- bomis, kultūringai, vietomis hu- 
sididžiavimą dėl JAV nekom- nioru paįvairindamas, sklan- 
promisinės laikysenos Pabaltės džiai viską pravedė. Atrodo, 

kad kun. A. Zanavičius savovalstybių atžvilgiu.

ANSON1A, CONN.
'bėtojas nupasakojo anų laikų 
Lietuvos vargus, kuomet kalvi
nistai smarkiu tempu plito Lie
tuvoje. Jis papasakojo apie ver
kiantį Dievo Motinos paveiks
lą Šiluvoje, apie stebūklus, ku
riuos matė visi susirinkusieji, 
o jų tarpe ir kietų kalvinistų 
atstovai. Tik žmonių karštas ti
kėjimas anais laikais išgelbėjo 
Lietuvą . nuo protestantizmo. 
Taip pat ir šiais laikais karštas 
meldimas Marijos Išves Lietu
vą iš kančios kelių.

Prel. J. Balkūnas kalbėjo ir 
lietuviškai. Jis pabrėžė, kad 
sukaktuvininką jis pažįsta jau 
36 metai. Prieš 25 metus turė
jo garbės sakyti pamokslą pri
micijų metu. Toliau kalbėtojas 
nušvietė kunigo pareigas Tėvy
nei. Pabrėžė, kad sukaktuvin- 
kas šioms pareigoms taip pat 
yrapilnai pasiruošęs, čia sumi
nėjo eilę organizacijų, kurios 
buvo įsteigtos sukaktuvininko 
iniciatyva, bei bendrai paminė
jo jo visuomeninę veiklą. At
liekamu nuo pareigų laiku, su
kaktuvininkas visą savo širdį 
atiduoda lietuvybei. Skaito vi
są katal. lietuvišką spaudą, dir
ba vyčiuose ir kunigų Vienybėj. 
Yra buvęs kunigų Vienybėscen- 
tro komiteto nariu, o dabar jau 
ne pirmu kartu — rytų provin
cijos trijiy vyskupijų lietuvių 
Kunigų Vienybės 

Sukaktuvininkas 
padėkojo visiems 
jam nuoširdumą, 
savo nors ir negausia, bet dos
nia ir bendruose reikaluose so
lidaria parapija, kas klebonui

pirmininku, 
susijaudinęs 
už parodytą 

pasidžiaugė

nū apmulkinti kai kurias po- y 
litiškai atsilikusias gyventojų | 
grupes.. »“Tai rodo, tarp kita, | 
kad Lietuvoj esama “politiškai 
atsilikusių grupių” kurios ne
tiki į komunistinės santvarkos 
pranašumą. O tokių 'atsilikėlių’ 
yra apie 98.5 nuošimčių, nes 
“susipratusių” yra tik 38.000 ? 
kurie priklauso komunistų par- | 
tijai, iš kurių, be abejo, daugiau f 
kaip puse yra rusai. |

Dėl Amerikos principų, pa- £ 
lankiai Lietuvos atžvilgiu atve- £ 
jų atvejais yra pasisakę ir gau- Į 
sus senatoriai *bei kongresma- P 
nai.

Aukščiau suminėti JAV prin
cipai įpareigoja šio krašto pi
liečius tuos principus ginti. Ta
tai ypatingai palengvina Anj£- 
rikos lietuvių uždavinį, ries pa- . 
skelbtųjų principų įgyvendini
mu* siekiama ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Tai vi
siškas interesų sutapimas.

Amerikos lietuviai, su AL Ta- £ 
ryba pryšakyje, irgi daug Lie- I 
tuvos laisvinimo srityje nusipel- 
ne”, t

Jūs, visa tai darydami, prisi- § 
dėjote palaikyti lietuvių tautos f 
skriaudą, jos kančią ir aspira- ® 

Acijas gyvas ir savūjų ir nelie- t 
tuvių tarpe. Už visa tai aš jums 
Lietuvos Pasiuntinybės vardu gi ® 
liai nuoširdžiai dėkoju. £

Suminėti darbai — bendro | 
darbo vaisius. Jie vienybėje & 
auga. Iš kitos pusės, nešautai- | 
ka net Prancūzijos 4-tąją res- ’ 
publiką nabašninke pavertė. 
Vienybės dėl Lietuvos idėja ca
rų žandaro — panaikinta ant 
Kudirkos kapo paminklo Lie
tuvos himnas, tą idėją skelbiąs- 
uždraustas Kudirkos tėvynėje.

Tai Įrodymas, kad toji idėja 
Lietuvai tinka. Tad, ir politiką, 
ir plunksną, ir kultūrą, ir ple
čiamą draugų ratą, visa įjunki
me į bendrą darbą tautai, o 
suglaustom gretom—prikelsime 
Lietuvą mūsų.

I
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Siųsdami siuntinius į 
Lietuvą ir Sov. Rusiją,
siųskite per patikimą <' 

firma —

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.
Kiekvienas siuntinys ap

draustas didžiausios ap- 
draudos bendrovės.
Siuntinių gavimas paštu patvir
tinamas ir sąskaita išsiunčiama 
per 24 valandas. Patarnavimas 
skubus, geras ir paslaugus. Mū
sų firma tame darbe turi jau 
arti 25 metų patyrimą.

Save saugodami, siųskite 
siuntinius per:

GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

716 WALNUT ST„ 
PHILADELPHIA 6, PA.

WAlnut 5-3455

Mūsų, skyriai:
1991 Broadway

i New York 23, N. Y.
f Tel.: LYceum 5-0900

4102 Archer Avenue 
Chicago 32, 61.
Tel.: FRontier 6-6399

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avė. &. 71st
Cleveland 3, Ohio
Tel : UTah 1-0807

st.

390 IVest Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrew 8-8764

6446 Michigan Avė. 
Detroit 10, Michigan

Tel.: TAshmore 5-756

683 Hudson Avė. 
Rochester, N. Y. 
Tel.: BAker 5-5923

i
*

3
t

s
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Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

V Y T. MAŽĘ LIS
gyv. 122 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

SIUNTINIAMS į Lietuvą bei į USSR vilnonių, šilkinių bei 
medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų 
kostiumams gausite pas

H. K O E N
111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2, N. Y.
(kamp. Essex St.. už Williamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244

Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos
Atsineškit šį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas

ATDARA KASDIEN:
* ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet:

SEKMADIENIAIS VISĄ DIEN^.. _ ____ ___

39 Raymond Plaza, VVest 
Nevrark 3, N. J.
Tel.: MltcheO 2-5334

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią katalogą

f

Vilnonės Medžiagos Lietuvon - j
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitą? ui vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas padiom prieinamiausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

S. BECKENSTEIN, Ine-
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey. NYC. GR. 5-4525
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS^ IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

I. CIGMAN, INC
ĮSI Orchard Street, New York 2. N. Y. 

TeleL GR 5-01S0
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Nespėjo nė išmokti
Mama bara savo sūnelį: “Tu g 

vaike, dar nemoki su mergai- ® 
tėm gražiai apsieitu Turėtų ta- 
ve kas nors iš vyresniųjų pamo-

sutaupo daug rūpesčių ir išlai- “Mane mokė, mamu- 
dų. Pasirodo, kad Ansonijos lie
tuviai be jokio atlyginimo atlie
ka visus sunkiuosius darbus: 
vyrai tvarko sodą, taiso pasta
tus, šviesas. Buvo atsitikimas 
kad klebonas, pastebėjęs baž
nyčioje sugedusių šviesų, kitą 
dieną pašaukė meistrus pataisy
ti, o šie atėję jau rado viską 
tvarkoje. Taip ir po šiai dienai 
klebonas nežino, kas pataisė. 
Toliau pastebėjo, kad miesto 
teisėjas adv. J. Černiauskas sa
vo lėšomis sudėjo automatiškas 
šviesas prie Marijos statulos.

Parapijos moterys palaiko 
tvarką ir švarą šventoruje ir 
bažnyčioje. Šia proga klebonas 
visiems savo parapijiečiams dė
kojo už bendrą pagalbą.

Baigdamas dėkojo visiems už 
sveikinimus, linkėjimas, mal-

klebonui pagerbti paskyrė daug 
darbo ir poilsio valandų.

Meninę programą sklandžiai 
ir Įdomiai atliko Margaret De- 
Benedetto. sopranas, patrauklio
mis solo dainomis. Akompona- 
vo A. Rosselli.

Kun. A. Zanavičius publikai 
pristatė visą eilę Įtakingų as
menų. iš kurių tarė žodį mies
to meras J.Doyle. lenkų pa
rapijos kleb. K. Kwiatkowski 
C.M., prel. J. Balkūnas, teisėjas 
J. Černiauskas. Olga Savickas.
S. Bujanauskas Sr....

Sukaktuvininkui buvo įteik
tos dovaos. Parapijos kat. or
ganizacijų vardu jas įteikė S. 
Bujanasukas. Sr. Atskirai įtei
kė dovanėlę moterų sodaliečių 
organizacija per O. Savicką.

reikalu komisijoj, kad: "mes Kun. B. Gauronsko jubilie- das. už gausų dalyvavimą iškil- 
negalime sutikti su perma- jaus proga, visi dalyviai gavo mingose Mišiose bažnyčioje ir

viešame pobūvyje, už gausų at-

Valsybės sekretorius Dulles 
atmeta ir status quo rytų Eu
ropoje pagrindą. Anot jo. "Svar 
bu, kad būtu išryškinta paverg
toms tautoms, kad mes nepri
imsime jų vergijos kaip nuola-

te, bet iš manės pasirodė pras
tas mokinys”. “Kodėl?” “Gi be- 
bandant su Elenute gražiai ap
sieiti, ji nuvedė mane pas kle
boną.... ir tuo visos pamokos 
pasibaigė”.

VAN'S GARAGE

209 N. Ogden Avenue

Chicago. III.

We pick-up and Deliver, Hand- 
Wnshing a_;d polishing — open 
every day„ and Sundays.

HA 1-3284 
r..............~—-......................-....................... -

I SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

tinio istorijos fakto".
Kitu atveju, išskaičiavęs pa

vergtas tautas, jų tarpe ir Pa
baltės valstybes, .jis pareiškė. 

. kad tautos "turi atgauti nepri
klausomybę, kuria šios tautos 
didžiavosi. Jos turi teisę į in
stitucijas, kuriose atspindi ju 
tikėjimas Dievu, ju meilė kraš
tui, ir jų troškimai žmogaus o- 
rumui."

Gi dar ši mėnesi valstybės 
sekretoriaus pagelbininkas Eu
ropos reikalam C. Burke El- 
brick pareiškė senato užsienių

SUPERIOR PIECE COODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. New York Z N. Y.
Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h- Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesate) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711

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

i DVI NAUJOS KNYGOS:

nenfiniu pavergimu jokios tau- Šiluvos Marijos* paveiksliuką, 
tos, kuri nori būti laisva." Ir Jis suteikė prel. J. Balkūnui 
dargi šiandiena jo pavaduoto- progą pakalbėti apie Siluvose 
jas p. Rohler tai p-itvirtino Marijos apsireiškimą angliškai, 
specialiai šiam kongresu pri- Angliškai kalbantieTfis tai bu- 
siųstame pareiškime Mes gi- vo labai Įdomu ir naudinga. Kai-

silankyma. >.
PULKIM ANT KELIŲ
KAZYS PLACEN1S — 82.00

Gausus r* įvairus pobūvis bu
vo baigtas malda, kurią sukal
bėjo kun. Kazlauskas.

Ant. Paliulis

SIUNTINIAI SIUNČIAM! į SOVIETŲ! RUSIJĄ —
UKRAINA. LIETUVĄ. BALTGUOIJĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

P3t.in:in«1<>k p.itik’.mu, kruopščiu ir greitu mūši, firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL « TRAVEL CO„ INC

MES NESAME PATENKINTI IKI
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūšy firmos ir jv 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Newarke bus atkiara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes ^siunčiame kasdien. ,
3) Oro pačto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimu mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5> Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūšy kiijentų parei
kalavimais.

910

MEILĖ IR LAIMĖ
KUN J. PRUNSKIS — 82.00

Gaunamos DARBININKO administracijoje

VVilloughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y,

1.35 IVest 1lt h Street, New York 11, N. Y.
M CSV SKYRIAI:

Tel. Cllclsra 3-25S3

116 East 7th St. 332 F'.Ilniorr Avr. 132 Frank in Avr.
New York City Buffalo 6. N. Y. I Hartford, Conn.
Tel. Y U 2-0380 Tel. M0hawk 2674

632 W. Girard Avė. 
Philadelph'a 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

1133!) Jos. Cainpau900 IJtrrarv R<1.
Cl vęiųnd 13, Ohio 
Tel. TOw-r 1-1461

DCirOlt IvlICrl.
Tel. TOwnsend 9-3980

iiėd.nni siu. ii siuntini gimin'ms ar draugam*. Vn-p' is ) patvnui.i, mandatą ir .'frktingą mūsu 
vięšmin-'f:iose r»>!.>;:tti<'w. kun .hini.: makuri d r< iknlingu informacijų.

Mūsų didele ir patik ma firma yra j u patenkinusi tūkstančiu* klijen'.tj.
I(A', rantuoja. I'.'d k » kvi.n->,s siuntinys bns įteikta*.
J’ar. jšsinm'iarh'.s 19 valandų l' lla tarpvje. _ ,
J’ r'.ųrrs avo paskyrimu *»-7 -ivai< iii l iikotarpyj-*, oro paštu 7-12 di'.nn. 'n

r p tekti ik- IlT'TIEJi LAIKOTARPIO
Mu. . . <>/• r.t i'.' '!><!, p* ii! >\ini ’ riiA »•> rn-.i t<» dalyku, kaip .vi.-st.,, a kav<>3.

nikų, ryži'), kumpio ir t.t. Taip put medžią^): vilnonių, sintetinio šilko, visokiu* r f es odos, nusi-
nuki|. avalinių, laikrodžių ir klt. piięlauslumi* kainom ta. #

Atminkite, kird mm wntt> speciali**! vlauooe siuntinių rrik«hxwe.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEltmRD AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 
Tol. INgcrsol 7-6465, INgrrsol 7-7272

Atidaryta k:is<Hrn ir sekmadieniais mm 9 iki 6, o šeštadieniais 
ntm 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEĮTARK. N. 4. Tel. Mltchrl 2-2152

M ii s ii skyriai :
78 Second Avenue 11601 JosCampauAv. 121 S. Vermont St.
NEW YORK 3. N. Y. DETROIT 12, MICH. LOS ANGELES. C AL.
ORegon 4-1540
Atidaryta kandim ir

srkmad. 9— 6

TOwnsend 8-0298 OUnklrk 5-8550

832 N. 7th Street 651 Albany Avenue 1241 Ashland Avė.
Phlladdphia 23, Pa. HARTFORD, CONN. CHICAGO 23, ILL.
VVAInut 3-1747 CHapel 7-5184 HUmhold 8-2818

x Jum* makvmal patarnaus mūsų tarnautojai Ir tu jumia kalMdf
MCTUVMKAL I
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BUCK NELSON, 63, iš Moun- 
tain View, Mo., kuris sakosi 
bent keletą kartų matęs skrai
dančias lėkštes, stovi su iška
ba prie krūtinės ir sveikina 
specialią konferenciją, kuri bus 
jo ūkyje.

SPORTAS
štai jau ir žaidynės

Greitai bėga metai, štai, ro
dosi, taip neseniai Rocheste- 
ryje praėjo mūsų VU žaidy
nių antrasis ratas, o štai jau 
VlII-sios čia. Liepos 4 ir 5 
dienomis didžiajame New Yor
ke matysime geriausius lietu
vius lengvaatlečius, tenisinin
kus, plaukikus futbolininkus, 
suvažiavusius iš įvairių Ameri
kos ir Kanados vietovių. Jei
gu lengvoji atletika yra viso 
sporto karalienė, tai futbolas 
vadinamas visų žaidimu kara
liumi, todėl bandykime apie jį 
pirmiausiai pakalbėti.

Aikštėje nenugalėtas meiste
ris, Toronto Vytis, jau eilę me
tų karaliauja, laimėdamas meis 

~ terio titulus vieną^ paskui kitą.
Toronto Vytis, taip pat laimė
jusi Toronto Continental lygo
je pirmąją vietą, mūsų akyse 
ir toliau lieka didžiuoju žaidy
nių favoritu, ciūeagos futboli
ninkai. per keleris metus pa
darę didžiulę pažangą, pralen
kė newyorkiečius ir beveik su
silygino su Torontu. Jeigu dar 
pernai Torontas išplėšė laimė
jimą 2:1, tai šiais metais tų 
rungtynių pakartojimo laukia
me su nekantrumu. Atrodo, 
kad šie varžovai — Chicaga ir 
Torontas, nuspręs tarp savęs 
1958 metų meisteri. Tikėsimės, 
kad rungynės, kaip iki šiol, liks 
leistinumo ribose.

Rungtynės Chicaga-Torontas 
turėtų patenkinti ir išlepusio 
skonio žiūrovą.

Na, o kur gi New Yorkas 
Deja, kiek daugiau vilčių mū
siškiams duoti negalime. Gerai, 
jei dar trečioje vietoje atsidurs, 
ne taip kaip pernai paskutinėje. 
Persikrovę ekipą svetimšaliais prieglaudos atvykstantiems spor 
žaidikais pirmenybių rungtynių tininkams.

šiandiena, po 20 metų, žvelg
dami į praeitį, atsimindami vi
sus to meto mūsų iškiliuosius 
sportininkus, kovotojus* aikštė
se, galime tiktai pasididžiuoti 
lietuviško sporto nueitu keliu. 
Neskaičiuosime pasiektų laimė
jimų, nepuošim savųjų {žyme
nybių laurais. Prisimindami vi
sus žuvusius ir šį pasaulį pa
likusius mūsų sportninkus, žiū
rime ateitin tvirtai tikėdami, 
kad vieną dieną lietuvių tauti
nė olimpijada įvyks laisvoje Lie 
tuvoje. Tikime, kad vėl kils mū
sų garbingos sporto organiza
cijos LFLS, Tauras, LGSF, JSO, 
Grandis, Džiugas, Sveikata ir 
kitos. Lietuvių sporto prieaug
lio paruošimas lietuviškomis 
pirmenybėmis laisvoje Lietuvo
je yra mūsų tikslas, šiame žen
kle tevyksta ir šios VIII žai
dynės.

Atletas
SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ _ 

su, tautinėje olimpijiadoje mo- Birželio 21-22 Woręestey įvu- 
terų vienetą. AtroĄo, kad ir šį įo Atlanto rajono skautų spor- 

šventė. Virš 80 skautų spor
tininkų suvažiavo iš įvairiu ry
tinio pakraščio vietovių. .Wor- 
cesterio skautų “Nevėžio” tun
tas, vadovaujamas ps. P. Mo
lio, gerai pravedė varžybas, o 
skautų tėvų komitetas su pirm, 
p. Prapuoleniu nuoširdžiai rūpi
nosi svečių priėmimu, šventės 
metu buvo atsilankęs: LSS Pir
muos pirm. dr. V. Čepas, Sese
rijos vyriausioji skautininke L. 
Čepienė, Brolijos vyr. skautinin
ko pavaduotojas A. Matonis, 
Brolijos užsienio—skyriaus ve
dėjas sktn. A. Banevičius ti
kt. * < .

kartą ją matysime baigmėje. 
Jaunių vienete pernykštis mei
steris Arūnas (New Yorkas) tu
rėtu apginti meisterio vardą. 
Tuo.tarpu kitose grupėse lai
mėtojai neaiškūs. Visai neaiš
kūs ir plaukymo varžybų laimė
tojai.

Taigi, atrodo, kad bent spor
to aikštynuose didžiajame New 
Yorke paskendę lietuviai nedau 
ką galės parodyti. Galima bū
tų atsigriebti šias žaidynes ga
limai sklandžiau pravedant. 
Kiek skeptiškai žiūrime į dide
li aikščių išblaškymą. Tai ati
tinkamai paveiks ne tik žiūro
vus, bet ir visą žaidynių pra- 
vedimą. Na bet newyorkiečiai, 
tikėsimės, neapsijuoks ir, visuo
menei padedant, viską padoriai 
atliks.

Beje, dar atrodo trūksta ir

BANGA TELEVISION

PL 9-6260Air Cooled

STillwell 4-5875

RILEY BROS

SUMMER RESORTS

savo namą

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI

Pagaminimas, įdėjimas, užraktas

tolotololoWtoioWJ

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

324 EAST 57th STREET 

NEW YORK 22, N. Y. 
Finest Swedish Smorgasbord.

3423 FULTON STREET , 
BROOKLYN 8, N. Y.

Our 75th Year 
Certified Bar re, VL Granite .

MONUMENTS
Ror All Catholic Cemeteries 

48th SL and Laurel Hill Blvd. 
52nd SL and Queens Btvd. 

Entrance to Calvary Cemetery

WOODSIDE 77, N. Y.

Branch: Gate of Heaven Cemetery 
• Bronx Pkwy., Hawthome, N. Y.

Didi ar maži. Laiptai, porčiai
Specialiai žema kaina visiems darbams tik šį menesį

DENGIMAS STOGO IR SIENOS $79.00
Shingling & Siding (iki 506 kvdr. pėdų)

^Šachmatai Gripsholm Restaurant

VIDINES DURYS
(Standartinio dydžio)

INSULIUOK
Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus slinku suminėti £

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK
BROOKLYN 27, N. Y.

PraSyk ANTANO Skambink EV M7S1

NAUJAS STOGAS
%

(iki 500 kvadr. pėdų)

Veda K. Merkis
Kanados “Open” p-bės įvyks 

rugpjūčio 1 d., Winnipeg, Ma- 
nitoba. Rengėjai tikisi surink
ti $1000 dovanoms-prizams, , 
kad tuo patraukti gausesnį sa
vųjų ir amerikiečių dalyvavi
mą. Pereitose <rOpen” p-bėse 
dalyvavo 21 amerikietis ir 67 
kanadiečiai. Laimkjo Larry 
Evans ir W. Lombardy, abu iš 
N. Y., trečią vietą pasidalino 
Sherwin, Mednis, Povilas Vai
tonis, Joyner. Šių metų “Open” * 
p-bėse Kanada tikisi stipriau 
pasirodyti, nes be Kanados 
meisterio Povilo Vaitonio, 
esančio geroje formoje (laimė
jo Ontario p-bes 8-0!) daug 
vilčių duoda ilgametis Kana-

(Nukelta į 8 psL)

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,

- ■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

Joninių laužą. Apie 400 Wor- 
cesterio ir apylinkių lietuvių gė
rėjosi muzikos, žodžio ir dai
nos “Prie Nemunėlio”, pyne, 
kurią sukūrė ir režisavo p. Ja
kubauskas. Po laužo buvo šo
kiai.

Šventės proga skautų vado
vai turėjo pasitarimus. »Nu
spręsta kitais metais vėl reng
ti skautų sporto šventę Worces- 
teryje Joninių išvakarėse.

R. Kezys

TRIS SUMMER Enjoy Yourself on 
Beautiful Saramac Lake, N. Y.

The Panorama Lodge invites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountaihs— with all modern 
conveniences—A U Sports and activ- 
ities — with exquisite food — All 
this and more at reasonable rates.

Write for Booklet “L”, Panorama 
Lodge, 88 Riverside Drive, Saramac

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

_Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

R epublic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y
TeL EV 7-2089

SA V. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

tininkams.

Suskaičiavus visų laimėtojų f 
taškus, paaiškėjo, kad patys šei- f 
mininkai išėjo šventės laimėto- | 
jai. New Yorko “Tauro” tun- | 
tas rajono pereinamą taurę per- | 
davė Wercesterio “Nevėžio” f 
tuntui. Atskiriem laimėtojam | 
šventės uždarymo metu buvo Į- | 
teiktos dovanos. x

metu, vietos LSK dabar neturi Kas turėtų kokią vietelę ar ®
užgrūdintų kovotojų rimtose pašiūrę, entuzuasta lietuvį   šeštadienio vakare Worceste- | 
rungtynėse. Iki šiol dar kietas sportininką, daugelį mylių į rio skautai ir skautes surengė į 
gynimas sugebėdavo išlaikyti New Yorką atvykusi, priglaus- 
pasekmę padoriose ribose, o da- ti galinčią, tepaskambina nak- i 
bar. susižeidus Mileriui Water- vynių direktoriui Kaziui Sko- I 
būryje, ir čia nekaip atrodo, beikai EV 6-8992. Visiems ar- j 
Puolime Įtraukus jaunuosius timą priglaudusiems iš anksto ‘įi 
Klivečką ir Budrecką. sušilau- dėkui. f
kėme paspirties. Saugų pozicijo 
se Birutis su Krušinsku sudaro 
patikimą porą, taip kad gynikai 
veteranai Vaitkevičius, Daukša 
turi lengvesni uždavinį. Taigi, 
gal ir New Yorko nereikėtų per 
greitai Į nuostolius nurašyti. 
Rungtynės vyksta Metropolitain 
Ovai. t.y. German-Hungarians 
aikštėje.

Patartume susidomėti ir len
gvąja atletika. New Yorko mė
gėjams. aišku, labiausiai rūpi 
savųjų 4 x 100 m. estafetės 
pasirodymas. Atrodo, kad čia 
ir bus visa New Yorko pažiba,

GERIAUSIA DOVANA VISAI ŠEIMAI 
kuri bus vartojama kasdien visą, gy
venimą. Stainless Steel sunkūs specia
liai pagaminti virimo indai sveika 
vartoti, lengva valyti, patogūs virti, 
kepti ir daržoves be vandens pasteri
zuoti.

Garantuoti dviejų kartų gyvenimui.
Skelbiami Amerikos daktarų draugijos publikacijose. 

Rekomenduojami tėvų magazino vartotojų pžitarnavimo biure. 
Pagirti Amerikos industrinių inžinierių draugijos. 

Parduodami per rekomendacijas. Krautuvėse neparduodami. 
Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar angliškai: 

Dl PETRAITIS, c/o STAINLESSCRAFT CO 
P. O. Box 61, Roslindale 31, Mass.

Pataisyk arba atnaujink

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JUUUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas

Mūsų sukaktis
Liepos 4 ir 5 dienomis Įvyks- | 

tančios š. Amerikos ir Kana- | 
dos lietuvių žaidynės New Yor- 1 
ke yra mums jubiliejinės. Prieš s 
20 metų, ty. 1938, į Kauną g 
sulėkė viso pasaulio lietuviai 1 
sportininkai parodyti savo su- | 
gebėjimus ir atiduoti pagarbą g 
savo tėvų žemei. Jaudinomės * 
ir džiaugėmės, matydami savo | 
kraujo brolius iš Amerikos, Bra | 
zilijos, Anglijos ir kitur, atvy- k 
kusius Į mūsų N. Lietuvą. Mū- * 
su jaunutis lietuviškas sportas | 
tuo metu kaip tik buvo prade- 2

937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

nes kitose rungtyse vargiai ką jęs Wrtesnius 
mesime. -r jgaVęg pripažinimo platesniuo

Tenise matysime tikrai gerų se visuomenės sluogsniuose. Ša-
kovų. Pirmoje vietoje turėtume 
paminėti Lietuvos ir Pabaltijo 
meisterę Sčukauskaitę kur 
jau prieš 20 metų laimėjo mp-

lia Europos krepšinio pirmeny
bių laimėjimo. Tautinė Olimpi- 
jada ir buvo mūsų sporto svar
biausiu momentu.

LIETUVOS VYČIŲ NEWARKO
29 KUOPA 

IR
ŠV. CECILIJOS CHORAS

RENGIA

GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ
Sckmadienj, liepos 13,1958

CALFAN AVĖ.. PRIE MICHIGAN AVĖ..
KENILVVORTH. N. J.

- ž a i d i iii a i
Įėjimas — $1.00

18(1-2 Nrw York Avenur,

AUTOBUSAI EIS NUO 
ŠV. JURGIO SALfiS

2 vai. popirt

GALI TUOJ PADIDINTI JO VERTĘ BEI PATOBULINTI SAVO NAMĄ 
ŠTAI ŽEMIAUSIOS NAMU PATAISYMO KAINOS, 

NIEKAD ANKSČIAU NESIŪLYTOS

Neišleisk nei cento kol nepamatysi, kaip pigiai gali pas mus gauti. Veltui stogo apžiūrė
jimas ir įvertinimas, be jokio įsipareigojimo. Telefonuok: EV 8-6781

$39.00
Šis pasiūlymas yra tik laikinas ir gali būti kiekvienu laiku atšauktas—tad teiraukis dabar 

Veltui nustatoma kaina — šauk: EV 8-6781

9

Valome garu (steamcleaning) mūrinius pastatus. 
Sulaikome vandenį, kad nesiveržtų į jūsų namus.

Nrwark, N. J.

Mes garantuojame vandens izoliavimo darbą (waterproofing) prie bet kokios rūšies pastatų 
Pilame cementą į plytas (tuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo 
cemento darbus.

PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS( PAGAL UŽSAKY
MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-6781.

TEBŪVA ŠALTI KAMBARIAI ŠIA VASARĄ 
IR ŠILTI ŽIEMA. SUTAUPANT KURO

t 
t

Perkant - parduodant namus, ar iš* 
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybiniu taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo-
ney Orders),

Kreiptis

Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. T.

TEL. VI 7-4477

9 vat irto ligi 9 vaL valu,

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Baras, sale vestuvėms,

s
| 1883 MADISON ST.

| TeL EV 2-9586 (Prie Forert Avė. stoties) Ridgcvrood



NAUJIENOS,
Angelų Karalienės parapijos 

metinis piknikas bus liepos 13 
Jamaicoje, kur dabar vyksta 
visi lietuvių piknikai.

Brooklyno paštas 
praneša, kad liepos 4, Ameri
kos nepriklausomybės dieną, 
bus nešami tik “special delive- 
ry” laiškai. Visi pašto skyriai 
bus uždaryti, veiks tik centri
nis paštas nuo 8 ryto iki 12 
nakties. Laiškai iš dėžučių iš
imami tik po pietų ir vakare.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Apreiškimo par. vikaras, nuo 
liepos 1._įšyyko trijų savaičių 
atostogų.

N. Y. Liet. Gydytojų 
draugijo liepos 13 rengia išky- 
lą-pobūvį į Stony Brook Lod- 
ge, į Pr. Lapienės vasarvietę. 
(Tel. Stony Brook 7-0586). 
Draugijos nariai prašomi vyk
ti su šeimom ir svečiais. Vykti 
galima nuo pat ryto. Pobūvio 
metu bendri pietūs, suaugu
siems 2.50 dol., vaikam iki 12 
metų 1.25 dol. Pranešti apie 
vykimą ir suaugusių bei vaikų 
skaičių bei pinigus siųsti iki 
liepos 8 iždininkei: dr. Elena 
Mekys, 1558 Green Avenue, 
Brooklyn. Tel. VA 1-8435.

Darbininko metinis piknikas 
bus rugpiūčio 17 d. Linden, 
N. J.

Liet. Katalikų Darbininkų 
Klubo svarbus susirinkimas 
bus liepos 7 d. 8 v.v. Angelų 
Kar. parapijos salėje. Bus 
svarstoma klubo veikla.

Akademikių skaučių 
draugovės skyrius įkurtas bir
želio 24. Skyriaus pirmininke 
išrinkta B. Ulėnaitė, pavaduo
toja sekretore — A. Didžbaly-

Gen. St. Pundzevičius,
gyv. Greatnecke, L.I., sužeis

tas automobilio katastrofoje ir 
paguldytas į ligoninę.

Pianistė S. Palechek-Levickienė 
nuo liepos 15 išvyksta atosto

gų į Kanadą.

Baigė sezoną
New Yorko moksleivių tau

tinių šokių grupė baigė savo se
zoną. Po vasaros vėl prasidės 
repeticijos. Iki vasaros repeti
cijos vykdavo Apreiškimo "pa
rapijos salėje kas penktadienį. 
Visi šokėjai dėkingi klebonui 
kun. N. Pakalniui už suteiktas 
patalpas. Grupei vadovauja

tė.

Apreiškimo parapijos
metinis piknikas bus liepos 

20 Jamaicoje, Polish National 
Hali, šokiams gros Joe Thomo 
orkestras.

DaiL K. Žoromskis -•
praeitą savaitgalį buvo išvy

kęs Į Cape Cod, kur liepos 4 
p.p. Lūšių viloje atidaro*savo 
paveikslų parodą. Paroda tęsis 
per visą vasarą.

Gediminas Trimakas
baigė technikos aukštesniąją' Jadvyga Matulaitienė, 

mokyklą, priimtas į Technikos 
Institutą, kur studijuos mec
haniką.

Dariaus - — Girėno paminklas
jau yra pastatytas. Tai yra 

gražus metalinis vėliavos stie
bas, iškeltas ant šlifuoto ak
mens pjedestalo. Vienoje pusė
je bus pritvirtinti lakūnų bron
ziniai veidai. Veidų reljefai jau 
patvirtinti miesto dailės ko— 
misijoje. Jie dabar liedinami. 
Kadangi paminklo atidengimas 
dar gali užsitęsti, todėl Dariaus 
Girėno 25 metų skridimo su
kakties minėjimas rengiamas 
liepos 12. šeštadienį, 6 v.v. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
Brooklyne. Kalbės J. Tysliava 
ir kiti. Meninėje dalyje pasi
rodys solistė Irena Stankūnai
tė, pianu skambins J. Stan
kūnas, abudu iš Lindeno. Pa
minklo statymo komitetas kvie
čia visuomenę dalyvauti.

Mirė
Viktorija Cikanas, gyv. 70 

Grant Avė., Brooklyne. Paliko 
sūnų Leonardą. Palaidota iš 
Apreiškimo par. Bažnyčios bir
želio 28. Laidojimui patarna
vo šalinskų laidojimo įstaiga.

Liet .Meno S-ga New Yorke 
birželio 25 Arlington restora
ne turėjo savo susirinkimą. 
Pranešimus padarė senosios 
valdybos pirm. A. Vasiliaus
kas ir reikalų vedėjas K. Vasi
liauskas. Susirinkimas padėko
jo senajai valdybai už sušelpi- sūnus su šeimyna.

x Dr. A. Vaitiekūnas
nusipirko namą 84-35 87 St. 

Woodhavene, N.Y. ir nuo bir
želio pradžios persikėlė ten gy
venti.

JOHN F0X, buvęs Bostono Post leidėjas ir Goldfine biznio da- 
lininkasj nepalankiai liudijo Sherman Adams byloje.

Šachmatai BOSTON, MASS.

Pranešimas dailininkams
Lietuvių dailės parodai, ren

giamai P.L. Bendruomenės sei
mo proga New Yorke, Riverside Parapijos mokyklos baigimas 
muziejuje, darbai prisiunčiami'“praėjo su tam tikromis iš- 
arba pristatomi š.in. rugpiūčio kilmėmis, dalyvaujant graduan- 
4,5 ir 6 dienomis; rugpiūčio 4 tams, tėvams ir giminėms. Ry
ti. vakare 7-9 v. išimtiani, šiuo te buvo atlaikytos paties kleb. 
adresu: ' kun. M. Kemežio iškilmingos

Church or the 
259 No. 5th St., 
N.Y.

Jury komisijai
tapybos, skulptūros ir grafikos 
darbai gali būti visų meno kryp 
čių ir stilių. Anksčiau paskelb
ta jury komisija yra papildyta 
atstovu iš Riverside muziejaus.

Parodos rengimo komisija

Annunciation 
Brooklyn 11,

prisiunčiami

mišios graduantų intencija, o 
4 v. p.p. bažnyčioje buvo įtei
kti diplomai ir atžymėjimo do
vanos. Klebonas pasveikino 
linkėdamas geros kloties, ne
pamiršti Savo pareigų bažny
čiai. Viso baigę 22 mokiniai: 
15 mergaičių ir 7 berniukai. 
Klebonas dviem paskyrė sti
pendijas po 150 dol: Algiui

N. Y. jaunimo organizacijos 
liepos 26 rengia iškylą į p. 

mą sunkiai sirgusio sąjungos 
nario, operos solisto Vlado Iva
nausko, jam buvo įteikta 400 
dol. Po pranešimų buvo išrink
ta nauja valdyba: pirm. — Al
girdas Kačanauskas, vicepirm. 
— Aleksas Vasiliauskas, rei
kalų ved. — Kazys Vasiliaus
kas, sekret. — Rožė Mainely
tė, iždin. — Alfa Liepinas. Vi
sais sąjungos reikalais prašom 
kreiptis į pirm. A. Kačanaus- 
ką, 211 SL James PI., ApL 4A, 
Brooklyn 16, N. Y. ; arba į rei
kalų vedėją K. Vasiliauską: 
149 Starr St., Brooklyn 37, N. 
Y., tel. GL 6-4591.

Naujai valdybai 
sėkmingo darbo.

Gaigalų vasarvietę, prie Ron- 
konkoma ežero. Vykstama ma
šinomis.

Redakcijoje lankėsi
Mrs. Mary Volskienė, Mrs. V. 
Frankuvienė, Mrs. Ona Bikuls 
— visos iš Baltimorės, ir sesuo 
M. Magdalena, iš Chicagos, III., 
sesuo M. Antanina, iš New- 
town, Pa. Visos jos yra Tėv. V. 
Gidžiūno, pranciškonų provin
cijolo, giminaitės, uolios pran
ciškonų vienuolyno rėmėjos.

ir
vienuolyną, išvyko į Kenne- 
bunkportą, Me.

(Atkelta iš 7 psl.) 
dos meisteris Yanofsky, kuris 
Dalias tarpt, turnyre įveikė 
JAV didmeisterius S. Reshevs- 
ky ir Larry Evans po II2-I2.

TautvaišA, Škėma, Jakštas, 
Zujus, Jankauskas su kitais 
dalyvauja šį savaitgalį didelia
me Mihvaukee turnyre. Linki
me jiems geriausios sėkmės! 
Pereitais metais mūsų meiste
ris P. Tautvaiša dalinosi tre
čią vietą, pustaškiu žemiau 
laimėtojų D. Byme ir Larry 
Evanso.

Didžiojo Bostono pirmeny
bes ir So. Bostono lietuvių pik 
draugijos pereinamąją dotaną 
laimėjo meisteris John Curdo 
ir J. Goldstein, surinkę po 5-1 
taškų. Seka Shelby Lyman, 
Bostono meisteris ir pernykš
tis lietuvių dovanos laimėtojas 
su 4-2. Kazys Merkis turi ne
baigtą partiją su buv. Bosto
no meisteriu A. Klinovu. Pas 
Merkį pėstininkas viršaus, jei 
laimėtų partiją susilygintų su 
S. Lymanu. -

Gediminas Kuodis, 14-metis 
lietuvis šachmatininkas, laimė
jo Bostono B kl. čempiono var
dą. Pereitais metais Kuodis da
linosi pirmą vietą su Hurvitzu 
Bostono p-bėse, šiemet Gedi
minas — Bostono B klasės nu
galėtojas! Nesenai Gediminas 
baigė antruoju Bostono moks
leivių pirmenybėse. *•

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tek ANdrevr 8-2590

FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų Ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja C&m- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite; Tel. TR 6-6434

ELIZABETH, N. J.
Bagdonui, kuris studijuos pa
rengiamąjį kursą Seton Hali 
universitete, ir Anna Yorke, 
išvykstančiai į šv. Pranciškaus 
akademiją Pittsburghe, Pa. Tė
vų komitetas už pavyzdingą 
mokymąsi po 5 dol. paskyrė 
Vidui Ramanauskui ir Carol 
Resko. Vietinis vyčių skyrius už 
pavyzdingą elgesį paskyrė po 
5 doL Wfl. Zarankai ir Barbo
rai Drescher. Vardo draugija 
5 dol. paskyrė Mary Miškinis 
už pavyzdingą apsaugos vado
vavimą.

LB Elizabetho apylinkė ir 
lituanistikos mokytojas kun. J. 
Pragulbickis paskyrė pinigines 
dovanas už geriausią, lietuvių 
kalbos mokymąsi. Pirmą dova
ną gavo Zinaida Medžiūnaitė, 
antrą: R. Petrauskas, R. Bite- 
nis, A. Jaunas, G. Fidlerytė ir 
J. Vakarietis.

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

K. Merkis įveikė buvusį Bos
tono meisterį Aleksą Klinovą 
ir iškopė j trečią vietą didžio
jo Bostono pirmenybėse su 4-2 
(pag. taškų 9^). (Žinia per
duota iš Bostono telefonu Dar
bininko spausdinimo dieną).

NEWAKK, NEW JEKSĘY
Jonui ir Kazimierai Račkams 

linkime daug sveikatos ir Die
vo palaimos.

Prel. Ignas Kelmelis
Birželio 24 privačiai atšven

tę savo 42 m. kunigystės su
kakti. Iš ryto šv. Mišias auko- 
jojo uš savo geradarius ir pa
rapijiečius. Sukaktuvių proga 
parapijiečiai sveikino savo kle
boną ir linkėjo jam sveikatos ir 
Dievo palaimos.

HnpĮiM pikniki, bus rug- , - TeĖybė. mama^ kad tetos
D1UČ1« 27- kuris numatomas perkelti Chi- ^bima! visai be skomo, kaip

----------------------------------------------- cagon. l“ sakar

Jonas ir Kazimiera Račkai, 
gyv. 218 Van Buren St., Ne- 
vvarke, birželio mėn. 15 d. šven
te 50 metų auksinį vedybinio 
gyvenimo jubilėjų. Iš ryto 10:30 
vai. prie gražiai gėlėmis išpuoš
to altoriaus prel. Jg. Kelmelis 
palaimino jų moterystę, o kun. 
Petras Totoraitis jų intencija 
aukojo šv. Mišias. Mišiose irvai- 
šėse dalyvavo Račkų gausi šei
ma: dukterys su žentais ir

Račkai į Ameriką atvyko iš 
Lietuvos prieš 46 m. Jie susi
tuokė- prieš 50 metų Telšių šv. 
Antano bažnyčioje.

Amerikoje užaugino 5 dukte
ris: Emiliją; Katariną, Julę, Va
leriją ir Daratą ir sūnų Joną. 
Visi vaikai, sukūrę šeimas, gy
vena savarankiškai.

Abu Račkai yra dideli lietu
viai patrijotai. Kazimmiera Rač- 
kienė yra uoli parapijietė, pri
klauso visoms katalikiškoms 
draugijoms ir lietuviškoms or
ganizacijoms.

Salomėja Narkeliūnaitė,
kuri dabar lankosi Lenkijoje, 

Darbininko redakcijai iš Var
šuvos atsiuntė sveikinimus. Pa
lydėt" Samaniūtės — Otretnbs- 
kienės, ji buvo nuvykusi pas 
Punnsko lietuvius.

Rep.

Pas komp. J. Žilevičių lan
kėsi iš Chicagos muz. J. Zda
nius, iš Bostoną komp. J. Gai
delis su ponia ir Vytautas Stro- 
lia, ką tik baigęs fogotą Bosto
no universiteto muzikos moky- baisėjus! mama, 
kloję. Visi kreipė ypatingą dė-

Be skonio

Tetai Zdanavičienei apsilan
kius, Petrelis netikėtai kanda 
jai Į suknelę.

— Ką darai? — šaukia pasi-

►

Tek STagg 2-5043
Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

linkimeParduodu
3 gražius paukštukus ir narve
lį. Kreiptis EV 1-3723.

Apžiūrėjusios spaustuvę

ŽAIDYNIŲ PROGA PARENGIMAI

PRADŽIA:PRADŽIA:

ŽAIDYNIŲ PRADŽIA

Myrtle

Avenue

150-151

Bilietai: J. Ginkų. Lietuvių Atletų Klube. Lietuvių Piliečių Klube

SHOWBOAT SALES E
814 Jamaica Avė., Brooklyn, N. Y.

J. PAKNYS 
Bok 126, Thompaon, Conn. 

Td. Putnam—Walmrt 3-2636

šeštadienį, liepos 5 d.

U2BAIGTUVIŲ VAKARAS 
APREIŠKIMO PARAP. SALfcJE 
256 No. 5th SL, Brooklyn, N. Y.

THOMAS J. DODD, 51, buvę® 
kongresmanas, Hartforde lai
mėjo demokratą nomlnaoiją j 
senatorius.'

Programoje: 
IŠKILMINGAS MEDALIŲ. TAURIŲ 
ĮTEIKIMAS

Groja R. BUTRIMO orkestras
8 v. v.

Newarke
birželio 26 mirė Osvaldas Šu

linskas. Palaidotas birželio 28 
iš švč. Trejybės bažnyčios.

LAWRENCE, MASS.

Birželio 15 d. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje Lietuvių 
B-nės iniciatyva buvo suruoš
tas birželio tragiškųjų įvykių 
minėjimas. Po įžanginio žo
džio susikaupimu ir malda bu
vo prisiminti žuvusieji ir tebe- 
kenčią žiauriąją bolševizmo ver
giją. Po to du kalbėtojai nu
švietė baisų bolševizmo terorą, 
trėmimą bei žudymą nekaltų 
žmonių. Po kalbų buvo sugie
dota Marija, Marija ir Tautos 
himnas. Sibiro tremtinių vai
stams suaukota 21 dol., kurie 
pasiųsti Balfui.

Apgailėtina, kad į minėjimą 
labai mažai tesusirinko: vos vir
šijo 20.

►

>

► 
►

>

ŽAIDYNIŲ PROGRAMOJE:
LENGVOJI ATLETIKA, FUTBOLAS, LAUKO TENISAS, PLAUKYMAS

Penktadienį, liepos 4 d.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Programoje:
SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS

Groja MUSICAL KNIGHTS orkestras

ŽAIDYNIŲ ATIDARYMAS — 2 vai. p.p. VICTORY FIELD, Myrtle Avenue A Woodhaven Blvd., 
Glendale, L. I., N.Y.

LENGVOJI ATLETIKA — liepos 4 d. 1 v. p.p., liepos 5 d. 9 v. ryto VICTORY FIELD.
Avenue A Woodhaven Blvd., Glendale, Lt, N.Y.

LAUKO TENISAS — pradžia kaip lengvosios atletikos — LETV EIRIKSSON PARK, 8th 
A 66th St.. Brooklyn. N. Y.

PLAUKYMAS -- liepos 4 ir 5 d.d. nuo 8 iki 10 vai. ryto CYO SWIMMING POOL, 4arp 
Sts. ir 3th .Ave. (Whitestone Bridge papėdėje)

FUTBOLAS - liepoa 4 d. 3 v. p.p.. liepos 5 d. 4 vai. finalas METROPOLITAN OVAL, 57th St. A 
Andrevs St.. Maspeth, L. I., N. Y.

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vaaarvtatė. gražiose 

gamtos apylinkėm, prie Ana- 
dric ežero, Thompson, Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai laiveliai teikia geras 
meškeriojimo sąlygas.

Erdvas miegamieji; dideli 
laisvalaikiams kambariai; tele
vizija, žaidimai. Maudymasis 
vietoje ar motorlaiviais persikė
lus valstybiniame Anadrtc pa
plūdime. Virtuvė vedama pri
tyrusio lietuvio virėjo.

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui 135.00 savaitei.

William J. Drake 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Tetefonas JAmaica 6-7272

Joscph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

BrooUya, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s
Ša 1 insk a s

Laidotuvių Direktorius
84-4rt JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Partreay Stattan) 
WoodhaveB, N. Y.

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

Ar Jus
Nepermokate
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

r Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

» 
>

►

►

5

Dideliam apdraudos sutaupymui.

geresnei savo apsaugai ir

greitesniam patarnavimui,
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS

; 116-55 Oneens Blvd. Forest Hills 75, N. Y.

i*.

►

►

Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS:
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**
**

*

Oxone Fark 17. N. Y. ;
4
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