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HERBERT H00VER. buvęs 
prezidentas, grįžta ij Briusse- 
lio, kur buvo surengta Ameri
kos diena ir kur Hooveris at
stovavo Amerikos prezidentui.

Amerikos
žval-

pozi- 
Ber- 
Kon-

Amerikos ir Sovietu santy
kiuose, jei juos palygintum su 
kariniu .frontu, stiprinamos sa 
vos pozicijos ir eina tik 
gybiniai susidūrimai.

Sovietai stiprina savo 
cijas vakarų pašonėje — 
lyne komunistų partijos
grėsė. Jame dalyvauja Chruš
čiovas. Nori sustiprinti sateli
tų vienybę, iš naujo pulti Ti
tą ir Vokietijos Adenauerio vy
riausybę.

Amerika lygina savo santy- 
. kius su Kanada, su Prancūzija. 
Prezidento Eisenhovverio kal
ba Kanados parlamente buvo 
aštriai nukreipta prieš komuniz
mo imperializmą.
MASKVOS MĖGINIMAI ŽENE- 

NEVOS SCENOJE
Ženevoje specialistų konferen 

cija atominių bandymų sustab
dymo reikalu yra tik nauja sce
na. kurioje gali pasirodyti vie
na ar antra pusė su savo rei
kalavimais. Iniciatyvos tokiem 
reikalavimam vėl ėmėsi Mask
va. Liepos 9 Sovietų užsienių

Skirtumai tarp Amerikos ir Kanados
nori nuleisti tarp savęs ir Ka-

10 CENTU

ir Maskvos parengiamieji darbai
. MASKVA VĖL REIKALAUJA ATOMINIŲ

- BANDYMŲ UŽDRAUDIMO 
AMERIKA PROTESTUOJA DĖL NEŽMONIŠKUMO

reikalų min. Gromyko įteikė 
naują notą tos konferencijos 
reikalu. Per dvi savaites tai jau 
trečia nota, klotoje vėl reika
lauja iš Amerikos sutikti, kad 
specialistu konferencija Ženevo
je nuspręstu ir atominiu ban
dymu uždraudimo reikalą.

Tokis reikalavimas jau nebe 
pirmas. Ji Amerika iš karto at-

metė. Tada Sovietai pasiskelbė 
nevyksią į Ženevą. Kai Ameri
ka paskelbė, kad jos delegacija 
vis tiek vyks, tada ir Maskvos 
delegacija atvyko .Nenorėjo pri 
siimti atsakomybės už konferen
cijos laidojimą pačioje pra
džioje. Atvykusios delegacijos 
pirmininkas pačiame pirmame 
konferencijos posėdyje paskai-

tė raštą, kad susitarti dėl pa
ties uždraudimo jau esą vyriau- 
’sybiu reikalas. Vakarų atstovai 
pasidarė išvadą, kad So
vietai nenori konferencijos iš
ardyti. Dabartinė nota vėl yra 
ženklas, kad nepasiekę, ko no
rėjo. prieš., konferenciją. Sovie
tai vėl iškiša savo reikalavimus 
konferencijos metu. Jie stebi, 
kiek Amerika pasiduos jų reika
lavimui.

PASITVIRTINO ŽINIOS APIE AMERI
KOS BALSO UŽDARYMU EUROPOJE
Neoficialios žinios apie Ame

rikos Balso skyriaus Miunche
ne uždarymą pasitvirtino. Ofi
cialiai Amerikos informacijos 
įstaiga (USIĄ) tepaskelbė padi
dinanti Amerikos Balso prog
ramas angly ir rusu kalbom ir 
miglotai pridėjo, kad ryšium

tu siena suvaržyti Kanados naf
tos ir cinko bei vario impor-

KANADOJE prezidentas Eisenhovveris apžiūri Kanaclcs aviacijos 
garbės sargybą.

*
Al

AMERIKA KOVOJA PROTES
TAIS

Amerikos žvalgybinis manev
ras yra pareiškimai dėl savo 
lakūnų, pakliuvusių i Sovietų 
nelaisvę. Liepos 9 Amerikos vy 
riausybė paskelbė savo pasipik
tinimą dėl Sovietų "nežmoni- 
kumo“ su Amerikos lakūnais. 
Rengia dėl to protesto notą. 
Tokis protestas teturi propagan 
dinės prasmės prieš Sovietus. 
Tačiau ir Sovietai jų neima i 
širdį. Nepaisydami protestų, jie 
kitų 9 Amerikos lakūnų, lai- 

‘komų rytų Vokietijoje, vis tiek 
nepaleidžia.

LLEWELLYN THOMPSON.
Amerikon atstovas Maskvoje, 
kuris pasikvietė i svečius Sero- 
vą ir gavo pirmu kartu pakal
bėti per Sovietu radiją.

su tuo pertvarkanti radijo cen
trą Miunchene. . /

Nėra panaikinamas Laisvo
sios Europos radijas, kuriuo 
naudojasi čekai, lenkai, vengrai, 
bet kuriame nėra leista kalbėti 
lietuviam, latviam, estam.

Pasilieka taip pat "Libera
tion" stotis, kuria naudojasi ru
sai.

Suprantamas tad didelis su
sijaudinimas pabaltiečiy, kurie 
tuo "pertvarkymu" labiausiai 
nuskriaudžiami.

SKELBIA DIEN O

ŽMOGŽUDYS — AMERIKOS 
GARBĖS SVEČIAS

N.Y.H. Tribūne pranešė, kad 
Amerikos atstovas Maskvoje 
Thompson i Amerikos nepri
klausomybės šventę tarp 200 
svečiu buvo pasikvietęs ir šo

RAKETA
SU PELE

Amerikos aviacija liepos 9 
vakarą paleido raketą, kurios 
nosyje buvo įsodinta pelė. Ra-

* keta turėjo pakilti iki 600 my
lių ir nukristi pietų Atlante už 
5.500 mylių. Bandymas turi pa
rodyti. kiek tokią kelionę gali 
atlaikyti gyvas padarėlis.

Pirmoji raketa su nosim, ku-

MOTINA
PASIKODŽIt S
UKRAINOJE
Dublino laikraštis "The Sun- 

day Press” birželio 8 paskelbė 
žinią apie Dievo Motinos pasi
rodymą Ukrainoje. Tai nutikę 
1954 gruodžio 20 d. vakarų U- 
krainoje Serednye kaime Ka- 

' lush rajone. Pirmiausia ji pa
sirodžiusi mergaitei, vardu Han- 
yusa. paskiau ir miniai maldi
ninkų. kurie atvyko į tą dė
tą. Dievo Motina pasirodžiusi 
baltu drabužiu su mėlynais kas
pinais.

Serednye virto Dievo Moti
nos garbinimo vieta. Komunisti
nė valdžia stengėsi maldinin
kus sulaikyti nuo vykįjno i Se
rednye ir žinias apie nepapras
tus Įvykius užgniaužti.

Laikraštis pastebi, kad žinia 
gauta iš ukrainiečių egzilų. ku
rie gavę laišką iš tos vietos 
kunigo. Pagal tas žinias, |)ievo 
Motina pasirodžiusi viso 20 
kartų. Prieš pasirodant būdavę 
pirma matyti liepsnos per iš
tisas mylias aplinkui. Ten. kur

bai jaudina Kanadą.
Dabartinis min. pirm, rinki

minėse kalbose kaltino, kad A-

Prez. Eisenhovveris, valst.
sekr. Dulles išvy ko į Kanadą nados. Amerikos projektas mui 
liepos 8 ir ten išbus 4 dienas.
Ten bus aptarti ūkiniai klausi
mai kurie paskutiniu laiku la- tą sukėlė Kanadoje nepasiten-

. kinimą. Dąr labiau rūpi Kanadai 
kad . Amerika nedarytų konku- 
rencijos jos kviečianti"

menka perdaug užgožia Kana- Kiek šie klausimai galės bū
dos ūkinį gyvenimą, ir reika- ti išspręsti abiem pusėm priim- 
iavo Kanadai “nepriklausomy- tinai, nežinia, bet tikras daly

kas. kad jie pasikalbėjimuose ~
„ . . - ... bus svarstomi.Kanada yra stipriai priklau- ___________________________

soma nuo Amerikos kapitalo.
Amerikos kapitalas kontro- I)cvvn;ę latnniK 

liuoja 59 proc. Kanados naftos. Lrvv ylIL laliUIlU  ̂
51 proc. kasyklų. 37 proc. ma
nufaktūros. Diefenbakeris nori.
kad ta pramonė priklausytų Ka
nados kapitalo.

bės”.

vietų saugumo ministerį Ivan rj turėjo nusileisti atgal pro at- pasirodė, ištriško trys Ubai šal- 
Serdvą, žinomą žudynių orga- niosferą i žemę, buvo paleista to vandens šaltiniai.
nizatorių Ukrainoje, Baltijos balandžio 23. Joje taip pat bu- Dievo Motina kalbėjusi. Vie- 
kraštuose, Vengrijoje 1956. vo pelė. Bet nosies surasti ne- name iš pasirodymų apgailes- 

pavyko. Geriau pasisekė armi- tavusi. kad niekas neateinąs pra 
EINA Į DVIEJų PARTIJų SIS jos Jupiteriui, kuris buvo pa- Syti jos malonių; skelbusi, kad 

leistas gegužės 18. Už 1.600 my- žmonija eina tiesiai į "sunaiki- 
Vokietijoje šiaurės Reino- lh! >a nosis * vande- nima- “Snimi". ir raginusi vi-

Westfalijos rinkimu davimus nis ir buvo ištraukta. Tuo bu- sus melstis.
vo išspręstas klausimas, kaip Suprantama, nėra jokios gah- 

kusi Jungt. Tautu stebėtoju ko- Lebanonas. Tautu Sąjungą nega dviejų partijų sistemą. CDU ir irenS^ raketą, kad grįždama nnbės patikrinti nei žinių nei 
socialdemokratai gavo per 89 Per atmosferą ji nesudegtų. įvykių. __________________

proc. visų balsų. Iš kitų par
tijų stipriausi laisvieji demok
ratai. kurie begi gavo tik 7.2 
proc. Jie labiausiai ir nukentė
jo šiuose rinkiniuose.

DEL PADĖTIES LEBANONE

Lebanono reikalu — tiek nau Syrija. Tolimesnė Hitlerio auka, 
ja. Viduje kovos tebeina, te- smurtu laimėta, buvo Austrija, 
banono vyriausybė, nepasiten-

TEMĄ

Nasseris tikisi, kad jo auka bus aiškina kaip vokiečių ėjimą i

- - . - misijos raportu, liepos 8 pakar- Įėjo sulaikyti Hitlerio nuo in-
sovietai grąžino totinai paskelbė, kad Jungt. A- vazijos i Austriją, sako laikraš- 
Amerikos lakūnai, kurie iš- rabų Valstybė tebesiunčia su- lis. Tačiau Jungtinės Tautos, ku

buvo 10 dienų Sovietų Arme- kiteliam ginklus ir žmones. Su- rios sulaikė agresiją Korėjoje,
nijoje. liepos 8 grįžo į savo ba- kitelių pusėje esą 10.000-12000 turėtų užbėgti už akių I.ebano-

Iš kitos pusės Diefenbąkeris Zę \Viesbadeną Vokietijoje. Iš žmonių; tarp jų 25-30 proc. yra no "anschlussui” prie Nasserio
išsigando sienos, kurią Amerika ju pasakojimo buvo paskelb- iš Jungt. Arabų Valstybės. valstybės (Lig šiol Jungt. Tau

tas komunikatas, kad jie kelio- Jordanija liepos 8 kaltino tos deja, net nepajėgia prūsi
nėje dėl audros buvo nuklydę Jungt. Tautų gen. sekr. Ham- vyti Tautų Sąjungos, kuri turė-
į Sovietų teritoriją. 15;000 pė- marskjoldą šališkumu Lebano- jo drąsos išmesti Sovietus iš
du aukštyje Amerikos lėktuvą no byloje. savo tarpo už Suomijos užpuo-
užpuolė ir apšaudė du sovietų Bagdado pakto keturios mu- l"n?- ° ir IIitIeris buvo gar

bingesnis iiž Sovietus ir Nas- 
scri. nes rengdamasis kitus pul
ti. pats iš Tautų 
sitraukė. Red.)

KOVA SU NEREGIMA
VALDŽIA NEW YORKE

Amerikos gangsteriu 
pernai lapkričio mėn. turėjo 
slaptą savo suvažiavimą. Jų bu
vo 54. Tik dabar valstybės gy
nėjui Paul VVilliams pasisekė 
dali tų vadų susekti ir sOsem-_iaame lėl[tuve Sllspėjus nusi. 

-b. Biržeho 4 buvo suimta lo leisti |ėktuvas tuojal| 
vyrų ir 3 moterys narkotikų D iau intormaciju lakūnam 
aferoje. Per juos prisikasta pne ,nždrallsta duoti 
aferos viršūnės Vito Genovese. Kongreso nariam piktinantis. 
Jis buvo suimtas ir kaltinamas kad a negjnk)uo_
narkotikų afera 30 mil. dol. t lėktuva kongresmanas Ja- 
dydžio. Genovese turis visoje mes E. Van Zandt iš Pennsylva- 
Amerikoje herojine “koncesi- nia paaiškino: 
ją . Spėjama, kad jis esąs visos 
tos neregimos gangsteriu vai- 
džios viršūnė. Suimtas taip pat

no byloje.
Bagdado pakto keturios mu- 

lėktuvai. Nuo pirmos atakos už- sulmonų valstybės (Turkija, I- 
sidegė lėktuvas, ir penki lakū
nai iššoko su parašiutais, kiti 
keturi mėgino nusileisti degan-

rakas, Jordanija ir Pakistanas) 
pasisiūlė Lebanono vyriausybei 
paremti ją kovoje su Nasserio 
remiamais sukilėliais.

Turkija liepos 8 uždarė sie
ną su Syrija ir visus syriečius 
iš Turkijos pasienio pašalino.

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja tebėra įsitikinę, kad Nasse
ris kišasi į Lebanono reikalus’ 
Taigi galvoja kitaip, nei Jungt.

Sąjungos pa-

Suomijoje 
parlamento rinkimuose sekma
dieni ir pirmadienį daugiausia 
laimėjo komunistai. Jie gavo 
tiek balsų kaip socialistai ir ag- 
rarai. Sustiprėjo taip pat deši
nysis sparnas konservatoriai. 
Daugumos negavo nė vieni. Ko
alicija būsianti sudaryta be ko
munistu

Katras garbingesnis: tas. kuris atleista
is atleido
buvo padaryta. Dabar jis yra 
atleistas už neklusnumą. Bang 
Jensen 
kalavo 
rijos

Jungt. Tautų gen. sekr. Ilam- 
niarskjokl liepos 9 paskelbė at
leidęs galutinai iš tarnybos da
ną Povl Bang-Jensen, kuris at
sisakė išduoti pavardes 81 ven
gro. liudijusio apie 1956 Ven
grijos sukilimą. Atsisakė dėl to. 
kad jis buvo davęs liudininkam 
žodi, jog jų pavardžių niekas
kitas nesužinos. Hammarskjold nijai. kad nutrauks visus ryšius 
paskui reikalavo, kad pavardės ir paskatins visą Ariją boiko- 
būtų perduotos komisijai, ku- tuoti Japonijos -prekės. Kinijos 
rioje sovietų atstovas pavar-. komunistai supyko už tai, kad

padavė skundą ir parei- 
30.000 dol. kompensa-

KOM. KINIJA GRASINA JAPO-
NIJAI

Kom. Kinija pagrasino Japo-

kalu su gangsterių vyriausybe, Tautų komisijos raportas skel- 
tad turite laukti iš jos ir gangs- b>a-

Vincent Gigante, ano dešinioji ,
ranka ir auganti gangsterių KIEK DABAR YRA BEDARBIų
"žvaigždė”. Už užstatą abudu Amerikoje birželio mėn. be-
paleisti. darbių buvo 5,437,000. Tai di-

ISTORIJA OCL PAS džiausiąs skaičius nuo 1941. Pa- n.y. Times vedamajame Le-
ukija dėl rAaų Iygintj su pereitais metajs> skai- banono padėti prilygino Austri-

Valst. sekr. Dulles kreipėsi ftus didesnis 2.100.000. jos padėčiai Hitlerio laikais. Pir
(Kongresą dėl pasų vykstan- Dirbančiųjų skaičius biržely moji Hitlerio auka, laimėta rin-

Ijcbanono padėtis

LEPANONO VAIZDAI. V r;um suimtam suki'tliut liep.a pr»ro-

dėm lengvai galės pasiduoti.
Bang-Jensen sutiko tik. kad ko
misijos akivaizdoje jis pavar
džių sąrašą sudegins. Taip ir

Pranciizi joje

japonai neleido kinų prekybos 
agentūrai Tokio iškabinti rau
donos vėliavos (Japonija nėra 
raudonosios Kinijos pripažinu
si). Kinijos grasinimus japonai 
nuleido negirdom.

Jugoslavijos Titas
staiga atšaukė iš kom Kinijos 
savo atstovą Popovič

Italijoje
inžinieriai susirūpinę Pizos 
miesto bokšto likimu Bokštas 
yra 784 metų. Jis kasmet vis

tiem Į užsienius. Birželio 16 padidėjo, palyginti su gegužės kimų keliu, buvo Saaro kraštas, 
vyriausias teismas buvo išais- mėn. 920.CJ0. Bet dirbančių Dabar taip Nasseris padarė su 
kinęs. jog valstybės departa- skaičius mažesnis 1.5 mil.'nei----------------------------------------
mentas neturi teisės reikalauti, pernai tuo metu, 
kad norįs gauti pasą atsakytų 
i klausimą, ar jis priklausė ko
munistų partijai. Dulles paaiš
kino savo rašte, kad valsty
bės departamentas turi kontro
liuoti, kas išvyksta į užsienius, 
nes kitaip gresia didelis pavo
jus Amerikos sugumui ir jos Kanadoje falijoje. Red.) ir kad
santykiam su užsieniais. Teis^ šiuo metu yra 17 mik gyven- mas laimės visą Vokietija
M sprendimas esąs labai pa- tojiĮ. Per metus priafico pusė Paskui patylėjęs dar pridėjo SSTSSSi 'm..!*
VOjingaS mil be karo dengdama tanku limta sukilėlių teritoriją.

Radijas ir šaulė
Radijo ryšiai iš Amerikos su 

Europa liepos 8 buvo nutrū
kę. Juos sutrukdė magnetinės 
audros, kilusios nuo sprogimų 
saulėje.

CHRUŠČIOVAS BERLYNE
Sovietų min. pirm. Chruščio

vas atvyko į rytų Vokietijos 
kom. partijos kongresą. Stiprin
damas komunistus, jis aiškino. 
kad Vokietijos kancleris Aden- . 
aueris esąs silpnas (jis kaip tik 
buvo laimėjęs linkimus West- 

socializ-

Prancūzijoje de Gaulle vy
riausybėje naujas dalykas — 
Alžiro sukilėlių politinis pata
rėjas J Soustelle yra paskirtas 
informacijos minįsteriu. Anks
čiau tose pareigose buvo rašy
tojas Malraus Dabar jam pa- po truputį pasvyra. Pereitais 
vesti kultūros reikalai. Solistei- metais pasviro 1.5 milimetro. 
Ic paskyrimas sukėlė Alžire Tai yra pusantro karto daugiau 
tarp prancūzų didelį entuziaz- nei vienais metais anksčiau, 
mą. » Bokšto viršūnė dabar yra pa-

Tačiau dc Gaulle programa svirusi į šoną apie penkis jar-
Alžiro sukilėlių nė kiek nenorą- dus nuo pamatų, 
mino Jie atsakė sustiprintais 
teroro akta..., sukilėliai vėl paleido pora a-

GOMULKA NESIRODO • merikiečiii. Jų rankose dar li-
Berlyne dėmesio susilaukė

faktas, kad i komunistų kon- Austrijoje
gresą. kuriame dalyvauja Chruš buvo įšventintas i kunigus su- 
ėiovas ir satelitų delegacijos, nūs Bormano. Hitlerio pavaduo- 
la’nkijos komunistu lyderis Go- tojo Kur dingo pats Bormanas, 
inulka neatvyko I^nkų komu l«g šiol neišaiškinta 
nistų delegacijai vadovauja J Tunisas 
Morauski

Kubo*

liepos 8 uždraudė daugpatystę



DARBININKAS2

Nei partija, nei milicija tą naktį nemigo
Atsiminimai iš 1855-57 Lietuvoje (5) , f

/
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Vasario Šešioliktoji
Diena neatrodė taip kaip vi

sos kitos. Tą dieną buvo dide
lis milicijos, daugiausia civilš- 
kai apsirengusios, judėjimas. Ir 
mūsų bare jos buvo nemaža. 
Direktorė atėjusi pranešė: šian
dien galit apie 10 vai. jau už
daryti; pakabinkit prie durų 
užrašą “revizija". Mano kolegės 
labai nustebo, kodėl šiandien 
tokia laimė. Man jau buvo aiš
ku.. Degtinės tą dieną irgi ne
gavome. Žmonių lankėsi ypatin
gai mažai.

Priežastis buvo ir dar kita.... 
Mano “mūrininkas” man buvo 
pasakęs: “Nesirūpink, jei šiom 
dienom neateisiu: visiems poli- 

- tįniams skirtas namų areštas — 
trys dienos: prieš šešioliktą, še
šioliktą ir po šeioliktos: gal 
bus ir namų kratos. Buvo dis
kretiškai pranešta, kad leidžia
ma išeiti tik į darbą ir iš dar
bo turi grįžti tuojau namo, jei 
nenori būti suimtas gatvėje.

Vienas partietis pasakojo, kad 
vykdomasis komitetas ir visi 
organai esą viskam pasiruošę. 
Nei partija, nei milicija šią nak
tį nemiega.

Dešimtą valandą uždarėm ir 
nuėjom namo. Aš gyvenu, kaip 
jau rašiau, šalia vykdomojo ko
miteto. Viršuj manęs mokslei- 
vių-studentų bendrabutis. Šian
dien ten triukšmas neapsako
mas. ir aš negaliu užmerkti a- 
kių. Tik skamba ir skamba 
senos lietuviškos dainos. Stai
ga pažadina mane didelis triukš
mas. Dvylikta valanda, Laisvės 
alėjoj skamba Lietuvos himnas. 
Užsimetus apsiaustą ir pamir
šus pavojų, atsiduriu garvėje. 
Nakties tamsoje matau- judan
čią masę. Dieve, tai jaunimas. 
Jo negalėjo uždaryti namų a- 
rešte. Giedodami Lietuvos him
ną. jie traukia į vykdomąjį ko
mitetą. Mane jaudino tie gar
siai ištarti "Lietuva tėvyne mū
sų..." Tik keistose aplinkybėse

Jau rytojaus dieną kalbėjo, 
kad buvo uždrausta šauti, o mi
nia neišsiskirstė, neklausė, tad 
beliko ją lydėti. .. Tą naktį se
namiesty ant katedros bokšto 
ir prie rotušės išaugo trijų spal
vų vėliavos.... Pasakojo taip pat. 
kad buvo daug suimta naktį ir 
rytojaus dieną.

Mano “mūrininkas" jau kelis 
kartus buvo iškviestas į mili
ciją. užpildė visokia^ anketas.

nėjau į šimtus kalusimų. atida
viau nuotraukas. Pareikalavo 
trijų liudininkų, kurie pažino
jo mane nuo vaikystės, kad pa
liudytų. jog aš niekad neturė
jau sovietinės pilietybės; papa
sakotų. kur visą gyvenimą pra
leidau. kas tėvai ir t.t. Rusai 
vis rasdavo priežasčių aiškinti 
Austrijos valdžios organams, 
kad esu gimusi Kaukaze, tad 
turiu būti Sovietų pilietė. Bet 

Dar nežino, ką su juo žada da- Austrijos atstovybė nenusileido 
ryti. Tas pats ir su Onute. Vie
ną dieną gavau ir aš kvietimą 
atvykti į miliciją.

Taip, iš Kauno išvyksiu
Išėjusi iš lagerio, aš buvau 

atsisakiusi imti sovietinį pasą. 
Tvritinau. kad esu Austrijos pi
lietė. Iš Austrijos nenuilstamai, 
kovojo už mano išleidimą. Bu
vau jau gavusi Austrijos pasą. 
Pažįstami su' nuostaba čiupinė
jo tą "buržuazinį” pasą. Įrau
kiau vizos išvykti iš Sovietų 
Sąjungos. Jau keletą kąrtų už
pildžiau dešimtis anketų, atsaki-

ir tvirtino., kad esu Austrijos 
pilietė ir turiu gauti viząišvykti. 
Tai buvo Mykolo ir Slibino ko

Kai mane iškvietė į miliciją 
tokiam pat reikalui kaip Onu
tės ar “mūrininko", buvo at
vykęs iš Vilniaus jaunas parei
gūnas. Aš jam parodžiau Aus
trijos- pasą, pasakiau, kad kiek
vieną dieną laukiu vizos išvyk
ti ir kad neatsakinėsiu daugiau 
į jokius klausimus. Mano atsa
kymai jau seniai yra surašyti 
užsienio vizų skyriuje. Pareigū
nas pirmu sykiu, matyt, susi
dūrė su tokiu paukščiu, pasi
kvietė vyresnį už save ir pa
sitarę paėmė tik mano darbo 
vietos adresą, ir aš išvykau. Iš

vykau drebėdama širdy ir ne
galėdama užmiršti vieno iš jų 
pasakytų žodžių: “Man atrodo, 
kad jūs neišvyksite į Vieną. 
Su nekantrumu žmogąus, kuris 
yra tarp žemės ir dangaus*, lau
kiu vizos. O jos kaip nėra, taip 
nėra. MGV pareigūnai kas vaka
ras lankosi pas mane darbe. 
Aš kaip niekur nieko aptarnau
ju juos ir kitus svečius. Bet 
žinau, jie stebi .mano darbą, ir 
jiems būtų patogu rasti kitą 
priežastį man iš darbo pa
šalinti. Aš tai žinau ir stengiuo
si tos kitos priežasties neduoti.

Pagaliau! Viza atėjo, ir per 
14 dienų aš turiu gauti atlei
dimą iš darbo, atsiskaityti už 
indus ir nepriteklius, pasiųsti 
vizą su pasu į Maskvą ir ten 
sutvarkyti paskutinius reikalus, 
nusiųsti kelionei pinigų ir t.t. 
Dėl darbo ir pinigų stokos pa
ti negalėjau Į Maskvą važiuoti. 
Nusiunčiau viską paštu. Atėjo 
sykiu su tuo rūpestis: o gal 
pražus pakeliui dokumentai? 
Bet. ačiū Dievui, viskas ėjo jau 
laimingai ir tokiu greitu tempu 
kad nespėjau net su gerais pa
žįstamais atsisveikinti.

1957 kovo 3 12 vai. nakties 
išvykstu traukiniu į Maskvą ir 
atsisveikinu Kauną su tais, ku
rie man brangiausi.

Vėl neša traukinys per Lie
tuvą gal paskutinį sykį.

Austrijos konsulatas man vi
sur padeda ir išleidžia iš Mask
vos. Breste prie pirmos sienos, 
kada visi pasai buvo surinkti ir 
tikrinami, mano širdis vėl bu
vo nerami, nes mano pasą il
giau sulaikė. Paklausta, kaip pa
tekau Į Sovietų Sąjungą, garsiai 
atsakiau per visų žmonių galvas 
prie tikrinimo langelio, kad e- 
su jėga iš Vienos pagrobta ir 
išvežta į Sibirą, o dabar grįžtu 
namo. Daugiau manęs nieko ne
klausė.

Mano širdis nurimo tik per
siritus per Austrijos sieną. Ir 
jeigu tada ašaros ritosi, tai tik 
iš džiaugsmo

Galų gale Viena. Ir čia pra
sideda mano naujas realus, bet 
nuogas gyvenimas. Jį turiu pra
dėti nuo adatos. Mano namų 
ir įrengimo — nieko, o nieko 
nebeliko. Viskas rusų išplėšta 
ar sunaikinta. Giminių čia irgi 
nėra jokių, kurie man galėtų 
padėti. Vyras? Taip, bet jau se
niai jis turi kitą žmoną. Ir aš 
stoviu vienų viena. Bet mačiu
si baisesnių dalykų, nenusigąs
tu ir pradedu kovoti su gyveni
mu: Žinau, sveikata suirus, ir 
nervai vargiai kada atsitaisys. 
Bet baimės, tos amžinos baimės, 
gresiančio pavojaus jau nebė
ra....

(Iš "į laisvę" Nr. 15)

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESUI PRAĖJUS
Naujienos liepos 1 vedama

jame Amerikos lietuvių kongre
są Bostone taip vertina: esą jis 
baigėsi “vienbalsiai priimdamas 
eilę rezoliucijų ir išrinkdamas, 
tiksliau sakant, patvirtindamas, 
pagrindinių srovių ir dviejų Su
sivienijimų sutartą naują Ame
rikos Lietuvių Tarybą' (ar ne
būtų dar tiksliau: kongrese 
buvo pranešta apie sutartą nau
ją tarybą. Red).

Esą kongresas “nebuvo toks___
himnas giedamas. Masės užpa- persijos šachas Moham- gausus delegatais ir aukomis mą. kad vadovavimas kongre- neigia gandus, kad esą Alto gru 

—1 ; . . sui Įjįįų atimtas iš Amerikos pės įteikusios kongreso metu
Lietuvių Tarybos, kuri jį sušau
kė'.

kalyje su šautuvais žygiuoja mi- kaiP rekordinis trečiasis kongre
•konferencijoje VVashingtene.’ SaS Chicagoje (1953 HlJ, betlicija ir kareiviai . .

Prancūzų kalinys, liet Prancuzijos šalininkas
Afrikoje dabar daugiausia ne

ramumų. Vyras, kuris juos la
biausiai kursto, yra Egipto 
Nasseris. Vyras, kuris yra ne
mažesnis patriotas, bet veikia 
priešingai, labiausiai raminamai 
yra Tuniso prezidentas Habib 
Bourguiba. Tai nuostabi figūra 
kovotojo už savo tautos lais
vę.

DIENOS VEIDAI

SPAUDA

jis buvo sėkmingesnis,, negu ti
kėtasi....'

Laikraštis iškelia ir kongrese 
pasireiškusių “nesklandumų'.

“Pirmas ir labai nemalonus 
konfliktas įvyko pačioje pirmo
je sesijoje. Viena grupė, kurios 
atstovui teko atidaryti Amerikos 
lietuvių kongresą, atėjo susior
ganizavusi ir pastatė reikalavi-

H-AVVAJŲ atstovai atvyko į Washingtoną pasikalbėti su de
mokratais dėl artėjančių rinkimų propagandos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KASO ALMU S

TAIKOMOSIOS DAILĖS PRAMONE
Tiesoje birželio 10 jauna dai- Didelės pažanga ruošiama lic 

lininkė J. Katinaitė susirūpinusi tuviškų baldų gamybai. Labai 
taikomosios dailės padėtim Lie- trūksta Lietuvoje medžio dro- 
tuvoje. '

Esą labiausiai išsivysčiusi ke
ramika. Bet jos produkcija meri 
ka. Ragina plėsti keramikos ser 
vizų gamybą. Architektūrinė 
keramika neišvystyta. Kalta 
dėl to vadovybė, kuri esnati bu
kaprotiška. nepramatanti. Jos 
dėka esąs uždarytas Vilniaus 
dailiosios keramikos skyrius.

Kreipia dėmesį į tekstilę. Lie
tuvoje “labai trūksta apmušalų 
baldam, lovatiesių, staltiesių, 
pagalvėlių". Grobstomi tautiniai 
kostiumai, kurie baigia praras
ti tautinį pobūdį. Dailininkė pa
geidauja. kad kuo daugiau bū
tų prisimenami liaudies tauti
niai kostiumai. Esą daugely7 vie
tų gaminama tekstilė neturi 
tautinio charakterio.

žinių. Plečiama gintaro apdir
bimo pramonė, ją perėmus 
dailės institutui.

Odos apdirbimo pramonei 
trūksta “tos aukštos kultūros ir 
nacionalinio charakterio kaip es 
tu".

Stiklo srity tėra tik Ušins- 
kas ir Ušinskaitė, nors meninio 
stiklo pareikalavimas didelis. 
Vitražistų ruošiama daug, bet 
būtinėj statyboj vitražai mažai 
vartojami. Tik Druskininkuose 
statomoj sanatorijoj tebus Mor
kūno “Eglė žalčių karalienė' 
vitražuose atvaizduota. Spalvo
tą stiklą nesunku būti gauti 
iš Čekoslovakijos. — nurodo 
dail. Katinaitė.

goję kalboje dr. P. Grigaitis, 
nuklyšdamas į eilinę prakalbą. .. 
Konkretus pranešimas buvo iž
dininko M. Vaidilos Kiti Al
to nariai savo pranešimam vi
sai nebuvo pasiruošę, tad iššau
kė nemalonias replikas'. Kon
gresas savo rolę taip pat atli
ko tame “spektaklyje“, priim- nA<-ceBi
damas rezoliuciją, kad kitam «
kongresui Alto pranešimai bū- Jungt. Arabų Valstybės dik- Kiek lenku mokyklų Lietuvoje 
tu pateikti raštu. tatorius Naseris nuvyko į Ju- Londono lenku laikraštis

Liepos 2 Naujienos toliau pa- gosįavijos sala Brioni kur su- -Dziennik Polski birteUo 6 
sitiks su Titu. Ten atvyks ir įsidėjo ilgą straipsni apie len- 
Graikijos užsienių reikalų mi- įų mokyklų padėti Gudijoje, 

reikalavima n^s‘;er’s- Graikija kovoje dėl Lenkai kreipiasi tuo reikalu net 
Kipro salos nori atsiremti į Ju- į Jungtines Tautas, reikalauda- 
goslaviją ir Nasserį.
TUNISAS SUKASI Į MASKVĄ 

Tuniso prezidentas Bourgui-
ba paskelbė, kad metų gale Tu
nisas pripažins Sovietų Sąjungą 
ir kom. Kiniją. Nusiskundė su
mažėjusią Amerikos ūkine pa
galba. Pesimistiškai pasisakė 
dėl Prancūzijos politikos šiau
rės Afrikoje. Pranašavo, kad 
Europa praras šiaurės Afriką.
Prancūzija evkuojasi iš Tuniso

Prancūzijos karinome n ė s 
1000 jau išplaukė iš Tuniso. Vi
so prancūzų kariuomenės Tuni
so žemėje yra 22.000. Susitarė 
su Tuniso vyriausybe sutelkti 
ją tik apie Bizertos uostą.

IR GRAIKAI KREIPIASI 
NASSERĮ

v Birželio 15 Tiesoje V. Mac
kevičius dėl taikomosios ir ap
skritai dailės padėties Lietuvo
je pasisakė kur kas pesimistiš-

Alto sekretoriui 
kad Naujienos būtų atskirtos 
nuo Alto sekretoriato. Naujie
nos informuoja, kad tokio rei
kalavimo negavo nei Alto sek
retorius nei rezoliucijų komisi
ja. neneigdamos. kad Naujienos 
ir Alto sekretariatas nėra at
skirti.

mi daryli “žygių, kad sovietinė 
Gudijos vyriausybė lenkam duo 
tų daugiau mokyklų. Lenkijos 
valdomose srityse esą apie 70 
gudų mokyklų. Lietuvoje. Į ku
rios ribas įeina mažesni lenkų 
gyvenami plotai, esą 400 len
kiškų mokyklų (!). Kiek keisto
ka. kad lenkai, keldami blogą 
mokyklų padėtį Gudijoje, len
kų apgyventais plotais laiko ir 
Ašmęnos.Lydos. Braslavos. Pa
stovių apylinkes.

Laikraštis juos prilygina ko
munistam. kurie 1930 SLA no
rėjo paimti “kontrolę į savo 
rankas": juos kaltina noru “val
dyt" ir nenoru “dirbti išvien su 
kitom srovėm'. O tuos, kurie 
kovojo už kontrolės išlaikymą 
savo rankose ir kurie juos pa
rėmė. vadina "politiškai subren
dusiais Amerikos piliečiais” ir 
dirbančiais “už bendrą visų są
moningų lietuvių reikalą.

“Antras dar nemalonesnis 
konfliktas įvyko paskutinėje .... 
sesijoje, kai vienas oratorius ė- 
mė akių plotu smerkti ir nie-. 
kinti ne tik Amerikos Lietuvių 
Tarybas vadovybę, bet ir jos 
pranešimus bei pasiūlymus. .. 
Buvo koktu ir liūdna žiūrėti į 
tą triukšmingą spektaklį".

žiūrėjo pavojų, kad Prancūzija 
neteks protektorato. Kai tik bu
vo griežtesnė prancūzų politika. 
Bourguiba keliavo į kalėjimą. 
Kai administratoriai bodavo 
žmonišksesni ir švelnesni, pa
leisdavo. Daugiausia vilčių bu
vo. kai Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriu buvo Robert 
Schumann. Bet galutinis laimė
jimas atėjo tik valdant Prancū
ziją Mendes-France bei Faune. 
Baurguiba tiesiai iš kalėjimo 
buvo nugabentas prie derybų 
su prancūzais stalo.

1955 birželio 1 Bourguiba 
grižo Alžiro uosta ne tik kaip 
laisvas žmogus, bet ir kaip ne-

ve. bet ir valdžią, jei jis sutiks 
su vokiečiais koperuoti. Bour
guiba atsisakė. Jis neabejojo a- 
liantų pergale. Jis pasitikėjo 
laisva Prancūzija daugiau nei 
daugelis prancūzų.

Kaip tokis charakteris galėjo 
susidaryti?

Bourguiba mokėsi Paryžiuje 
nuo 1924. Iš prmūzų literatū
ros jis išmoko branginti lais
vę. Lygybe. Brolybe. Tuos šū- 
kius jis norėjo įkūnyti ir savo 
Tunise. Vedęs prancūze moky
toją ir prancūziškai geriau kal
bėdamas nei arabiškai, jis grį
žo į Tunisą kaip advokatas .Nu- priklausomybės Tunisui laimė- 
sipirkęs seną septynių arklių jė
gos atutomobili Peugeot, jis per
keliavo .Tunisą. sakydamas 
ugningas kalbas už nepriklau

somybe. Žmonės klausė ir pra
dėjo tikėti. 1934 jis sudarė Neo 

Antrojo l .:ro metu jis pate- I >estou r (Naujosios konstituci- 
ko kalėjime i vokiečiu rankas, josi grupe, kuri plėtė jo idėjas. 
Vokiečiai siūlė jam ne tik lais- Tuniso valdytojai prancūzai į-

Bourguiba jau 55 metų. Iš 
jų 25 atidavė laisvės kovai: iš 
jų 12 metų išbuvo prancūzų ka
lėjimuose. Juose prarado ir svei 
katą. Bet pasiryžimo kovoti ne
prarado: jo direktyvos pasiek
davo. Tuniso gyventojus ir iš
kalėjimo.

FANFANI NAIKINA ITALIJOJE 
BIUROKRATIJĄ

Naujasis Italijos mm. pirmi
ninkas Amintore Fanfani pabu
vo valdžioje tik savaitę, bet jau 
virto kai kam pabaisa. Jis pa
spaudė valdžios įstaigas, kad 
darbas būtų dirbamas skubiau 
ir rūpestingiau. Jis ir jo vyriau
sybė atsisakė nuo atostogų. Bū
davo vasaros mėnesiais taip, 
kad aukštieji pareigūnai ateida
vo į darbą 10 valandą ir vė
liau, paskiau 2 išeidavo pietų

(E)

Tačiau nuostabu yra tai, kad 
Bourguiba nė kalėjimuose ne
įsigijo neapykantos Prancūzijai. 
Kiek jis kovotojas už Tuniso 
laisvę, tiek jis yra ir šalininkas 
Prancūzijos.

tojas. Kai jo tautiečiai šimtais 
laivelių sutiko jį uoste, jis ir 
tada jiems kalbėjo:

(Nukelta į 5 pus.)

Dėl tų pranešimų, po kurių ir sugrįždavo 5. 6 valandą. To- 
ėjo “triukšmingas spektaklis".
Darbininko korespondentas bu
vo taip informavęs:' Alto ketve- ni jau pat pradžioje ėmė ko
riu metu veikla apibūdino ii- voti su tokia "tvarka'.

kia “tvarka" apsunkindavo kli
entam reikalus atlikti. Famfa-

Teisininkai apie Vengriją
Haagoje tarptautinė teisinin

kų komisija liepos 8 pripažino, 
kad Vengrijos Nagy ir kitų su
kilėlių suėmimas sulaužė tarp
tautinę teisę, o taip pat pačios 
Vengrijos vidaus istatvmus.

TŪKSTANČIAI PERSIKELIA 1$ 
LIETUVOS Į LENKIJĄ

Varšuvos radijas neseniai bu
vo pranešęs, kad per pirmąjį 
šių metų ketvirtį einant Lenki
jos-Sovietų Sąjungos sutartim 
iš Lietuvos ir Ukrainos persi-

KAŠMYRE NERAMU Gyventoji. »ps>ginkUvę įsiveržė už 
Jungtiniu Tvirtu nustatytos sienos. Juos rtvaiko poltC'p.

Vilką paleido atostogų
Švedijoje triukšmas dėl ato

minių paslapčių šnipo pabėgi
mo. Tai 34 metų švedas Folke 
Damstedt. buvęs atominės ener 
gijos komisijas pirmininko pa
dėjėjas. 1957 nuteistas 5 me
tam už atominių dokumentų vo
gimą. Dabar jam buvo leista 
pasinaudoti 24 valandų 'atosto
gom”. Iš jų nusikaltėlis nebe
grįžo į kalėjimą.
Bet kitą dieną jis atvyko, pri
sipažindamas norėjęs bėgti, bet 
persigalvojęs.

Albanija grasina
Albanija pagrasino Italijai: 

jei Italija leis savo žemėje A- 
merikai steigti raketų bazes, tai 
tokias bazes organizuos ir Al
banija savo teritorijoje

Titas esą įspėjat Nasstrį, kad 
Chruščiovas ji apgaus ir kad 
viduriniuose rytuose Nasserio
verdami neramumai eina ('h rus 
čiovo naudai.

kėlė į Lenkiją 8.000 asmenų, 
o iš Gudijos ir kitų sovietų val
domų sričių 12.000. Londono 
lenkų laikraštis “Dziennik Pol- 
ski* dabar (134 nr.) pateikia 
tikslesnius perkeldintųjų iš Lie
tuvos ir Baltgudijos atskirai 
skaičius. Iš Lietuvos į Lenkiją 
tuo laikotarpiu esą persikėle 
3.697 asmenys, iš Gudijos 
10.852

las visoje apylinkėje iš tolo ma

<E>

(E)JAV raketos, kurias naudoja rtratcętnc oro kom.mda Thor. Snark ir Jupttcr.

Paminklas rašytojui Jonui Bi 
liūnui pastatytas prie Anykščių, 
piliakalnyje. Paminklas monu- 
mentalinio obelisko formos, pa
statytas iš Lietuvos laukų gra
nito. Paminklo statybai sunaudo 
ta 700 t. akmens. Paminklo vi
duje įrengia krypta. kuri skir
ta Biliūno palaikams Rašyto
jo bareljefas atlietas pagal 
skulptoriaus Broniaus Višniaūs- 
ko sukurtą projektą. Paminklą 
statė mokslinės restauracinės 
gamybos dirbtuvė. Architektas- 
Gabriūnas. kuris panaudojo lie
tuviškas architektūrines formas 
Aplink paminklą sutvarkytas pi 
liakalnio siršukalnis Pamink

tomas
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Keliame balsą dėl Amerikos Balso
Amerikos Balso skyrius Miun 

chene uždaromas nuo rugsėjo 
1.... Tokia žinia buvo praneš
ta Darbininko pereitam nr.

Ž5nia pagrįstai sujaudino lie
tuvių visuomenę. Negali jos į- 
tikinti nei nuraminti aiškinimai, 
kad tai daroma taupumo ir tiks
lingumo sumetimais, o ne po
litiniais.

Mes tikime, kad Amerikos, 
vyriausybė politiškai nenori 
kenkti nei lietuvių nei kitų pa
vergtų tautų reikalam. Tikime 
priešingai — ji pasiryžus vi
saip remti. Ypač, kada taip nuo
širdžiai tokią paramą užtikrino 
valstybės departamentas ir to
kia daugybė senatorių, kon- 
gresmanų šiom birželio trėmi
mų minėjimo dienom.

.Tačiau mes netikime, kad AB 
skyrių Miunchene likviduoti 
verstų taupumas ir tikslingu
mas....

Tuos, kuriė čia kalba apie 
taupumą, galima būtų paklaus
ti: kiek gi šis likvidavimas su
taupys? Dešimtį milijonų? Ar 
be šitos dešimties milijonų su
grius Amerikos palaikomas ko
munistų diktatorius Titas? Ką 
reikš ta dešimtis milijonų prie 
dviejų milijardų, kuriuos jis yra 
gavęs iš Amerikos? Tie dešimt 
milijonų, atimti iš pavergtųjų, 
ne ką pridės ir komunistui Go- 
mulkai prie tų 90 milijonų, ku
riuos jis gavo iš Amerikos....

Sakoma, bus sustiprintos 
transliacijos rusų kalba.... Čia 
gali būti tikrasis likvidavimo 
pagrindas. Reikia atimti iš lie
tuvių. latvių estų.... ir tais pi
nigais stiprinti rusus... To se
niai norėjo rusai imperialistai. 
Tuo galės pasidžiaugti ir rusai 
komunistai.

Jei kalbama apie tikslingu
mo sumetimus, tai AB uždary
mas Miunchene bus labai tiks
lingas žygis Maskvos siekimam, 
tik ne Amerikos. Uždarymas 
yra tai. ko seniai Maskva siekė.

. Sovietam laimėjimas juo di
desnis. kad Amerikos Balso lie
tuviškas skyrius Miunchene bu
vo labiausiai sumezgęs ryšius 
su klausytojais pavergtoje Lie
tuvoje. Nukirsti tą ryšį — kas 
gali būti tikslingiau sovietinei 
politikai.

Amerikoj* metam*  $6.0n 
Brooklyn, N. Y.  $6.5<: 
Pusei metų  $3.50 
Užsieny >e$6.50 
L Vyr. rea. S. SUŽIEDĖLIS

Tai yra politinis aktas. Po
litinis aktas Maskvos naudai.
Politinis aktas, svetimas ligšioli
nei Amerikos politikai. Politi
nis aktas prieš visus paverg
tuosius, o ypačiai prieš lietu
vius. latvius, estus. Jei kiti dar 
turi balsą Laisvosios Europos 
radijuje, tai lietuviai, latviai, 
estai jo nėra gavę.

Mes norėtume tikėti, kad 
Miunchene likvidavimas tėra 
tik kokio pareigūno neatsargus 
noraSs pasižymėti reformom, ar
ba to pareigūno politinis noras 
pasitarnauti tiem, kurie seniai 
įkalbinėja, kad Amerika turi 
priimti Europoje padėtį tokią, 
kokia yra, o ypačiai bara A- 
merikos vyriausybę, kam ji per 
18 metų nepripažįsta Baltijos 
valstybių aneksijos. Tokio pa
reigūno nusistatymą prieš pa- 
baltiečius pabrėžia dar tas fak
tas. kad lietuvių estų, latvių rei
kalam Miunchene paliekamas 
ne lietuvis, latvis ar estas, bet 
Suomijos kilimo amerikietis.

Altas, kuris pirmasis klabeno 
valstybės departamente dėl lie
tuviško skyriaus Amerikos Bal
se. gal būt pirmasis pasiskubins 
šiuo atveju su lietuvišku balsu 
į tas įstaigas, nuo kurių spren
dimas priklauso, ir į tuos Kon
greso narius, kurie lig šiol ro
dė tiek palankumo.

Amerikos Balsas vertas, kad 
keltume dėl jo balsą visi.

Dėmesio būtų ypačiai vertas 
ir lietuvių studentijos atsiliepi
mas. Ji sėkmingai atkreipė į 

.save Amerikos valdžios ir sve
timųjų atstovų dėmesį pereitų 
metų gale ir šiemet prieš bir
želio deportacijų sukaktis. Ji ra
do palankumo tarp Kongreso 
narių. Jos balsas gali būti y- 
pačiai reikšmingesnis, nes tai 
yra busimieji politikai, kurie 
reikšis Amerikos gyvenime ne 
tik pasyvia role — atiduodami 
balsus, bet ir aktyviai, varyda
mi už vieną ar kitą pusę pro
pagandą ir darydami įtakos 
tarp kitų balsuotojų. O balsa
vimo momentas ir šiemet svar
bus.

Kelti balsą verta, nes jis ke
liamas ne tik už lietuvišką, bet 
ir už Amerikco interesą.

Laikraščio žinia, kad liepos 
1-5 Colgate universiteto patal
pose, Hamilton, N.Y., buvo už
sienių politikos konferencija; 
kad joje dalyvavo Washingto- 
ne akredituoti diplomatai, uni
versitetų profesoriai, aukštes
niųjų mokyklų direktoriai, po
litinių mokslų studentai; kad 
tokios konferencijos rengiamos 
kasmet, — eiliniam skaitytojui 
mažai ką sako. Mėginom klausi
mais patirti konkrečiau iš L. 
Laisvės Komiteto pirmininko V. 
Sidzikausko, kuris šiemet toje 
konferencijoje dalyvavo kaip 
vienas iš Pavergtos Europos Sei 
mo atstovų.
KOKIS TOKIOS KONFERENCI

JOS TIKSLAS?
Tai dešimta metinė konferen

cija. Joje siekiama išryškinti 
politinių įvykių eigą, sudaryti 
Amerikos pažiūrą, kuri paskui 
virstų viešąja nuomone, plati
nama ypačiai per mokyklas. To
kios konferencijos dalyviai sa
vaime virsta Amerikos politi
kos propagandistais viešajame 
gyvenime.... Įdomu pažymėti, 
kad tarp klausytoj^ šiemet bu
vo ir vienas čia gimęs lietuvis- 
Marčiukaitis, mokyklos direkto
rius Pennsylvania valstybėje.

KOKI KLAUSIMAI BUVO 
SVARSTOMI?

Buvo bendra tema, pavadin
ta “The Reąuisite for an Or- 
dered World” — pasaulio tvar
kos sąlygos. Tema buvo išda
lyta atskirom grupėm vadina
miem penelistam. Tokios gru
pės buvo rytų Europai, vakarų 
Europai, lotynų Amerikai, to
limiesiem rytam. Afrikai į pie
tus nuo Saharos. sprausminiam 
ir atominiam ginklam ir kt. 
Pavergtos Europos Seimo atsto
vam teko dalyvauti konsultan
tais prie "apskritojo rytu Eu
ropos stalo".

KOKIUS KLAUSIMUS SVARS
TĖ RYTU EUROPOS STALAS?

Buvo trys pagrindiniai klau
simai: kokios reikšmės politi
kos aidai turės (1) sovietinio 
bloko ekonominė evoliucija, (2) 
naujų klasių susidarymas raudo 
najame pasaulyje. (Š) Chruščio
vo užsienių politika.
- Valstybės sekretoriaus padė
jėjo Robert Murphy atidaroma
sis konferencijos žodis apie A- 
merikos užsienio politiką ir gu
bernatoriaus Harrimano žodis 
teiškėlę Amerikos politikos 
principus, jau žinomus viešai iš 
spaudos.
KURIA PRASME TAIS KLAU
SIMAIS Pasisakė pavergto 
SIOS EUROPOS ATSTOVAI?

Teko kalbėti Lietuvos dele
gacijos pirmininkui V. Sidzi
kauskui ir Rumunijos delegaci
jos pirmininkui C. Visoianu. Pa 
vergtosios Europos sekretoria
to nariui A. Landsbergiui ne-

Toje ^operacijoje” konsultantais dalyvavo ir Pavergtosios 
Europos Seimo atstovai, o tarp veliavų buv ir Lietuvos

teko pasisakyti. Neteko kalbėti 
šiuo tarpu nė Lietuvos atstovo 
Washingtone įgaliotam konsu
lui V. Stašinskui, nors jis su 
kitais diplomatais sėdėjo už gar 
bės stalų visuose diplomatam 
priėmimuose.

V. Sidzikauskas pasisakė dėl 
sovietų ekonominio gyveni- 
mo. Nurodė; kad to gyvenimo
naujus reiškinius kaip decentra
lizaciją, traktorių stočių panaiki 
nimą reikia priimti kaip nau
jas tobulesnes priemonės eks
ploatuoti pavergtiem kraštam, 
taikomiem kolonijų padėtyje. 
Priemonių pakeitimas tereiškia 
tobulesnį kolonistinį išnaudoji
mą sumažinant savo įsipareigo
jimą tom “kolonijom” ūkiškai 
padėti.

Visoianu kalbėjo dėl “Chruš
čiovo politikos’. Nurodė, kad 
negali būti kalbama apie 
“Chruščiovo politiką’, nes tėra 
“sovietinė politika”. Stalinas 
būtų daręs tą patį Vengrijoje, 
ką padarė Chruščiovas. Abudu 
kalbėtojai, tiek V. Sidzikauskas, 
tiek ir Visoianu.^ mėgino išsklai
dyti susidarytą mitą, kad su 
naujo žmogaus atėjimu keičia
si sovietinė politika ir,kad rei
kia tik palaukti, ir ji suhuma- 
niškės.

KOKIOS BENDROS IŠVADOS?
Pati konferencija jokių išva

A. A. VRSK. K. PALTAROKAS (vidu.yje), vysk. Steponav.čius (kai
rėje), vysk. P. Maželis (dešinėje) Lietuvoje vienoje bažnytinėje šven
tėje. Nuotrauka gauta dabar iš Lietuves.

dų diskutuojamais klausimais 
nedarė. Per porą valandų kiek
viena grupė tepasakė trumpai 
savo nuomones ir paliko be iš
vados.

Išvadas apie pačią konferen
ciją mūsų dalyviai pasakė pa
lankias. Viena, jeigu konferen

DU SENOS LIETUVOS NIK ALOJ AI TARP PALAIMINTŲ
Tarp 123 Nikalojų, kurie pla

čiau ar siauriau aprašyti Augs
burge išleistam leksikone “Vol- 
Istanendiges Heilingen - Lexi- 
kon” užtenkame du Nikalojus, 
kurie atkreipia mūsų, lietuvių, 
dėmesį.

Ištisas šio leksikono pavadi
nimas lietuviškai skamba:“Pil
nas Šventę j p Žodynas arba 
visę kraštu ir visu šimtmečiu, 
palaimintęįę...., I 
nimas, Katalikę Bažnyčios šven- ‘ 
čiamas ar šiaip 
mas, biografijos, 
raidyno tvarka, remiantis 
tinkama kritiška, senovine, 
turgine ir simboline medžiaga/

118-tuoju eilės numeriu pažy
mėto Nikalojaus gyvenimo is
torija nėra ilga. Mes tik pa
tiriame, kad

čių neapykanta katalikų tikėji
mui, įmestas kartu su trim pa
lydovais į nešvarų karcerį. Ten priimtas. Gi prieš tai jam dar 
jis, 36 metų amžiaus, mirė 1601 
m. liepos mėn. neapsakomose 
kančiose.’ .

Tenka pastebėti, kad šio lie
tuvio kankinio nerandame “Lie
tuvių Enciklopedijoje’, bent šia 

kurię^ prisimi- pavar(je nerandame. Kodėl ten 
jo nėra, jei jau dr. J. Evang. 
Stadler redaguotas “Pilnas Šven 
tųjų Leksikonas” rado vertą jį 
įtraukti Į šventų arba gerbti
nų Nikalojų tarpą?

pagerbia- 
išdėstytos 

ati- 
li-

"Nikalojus KRZIVVOZANZE- 
WICZ, lietuvis jėzuitas, buvo 
Stokholme klaidatikių degan-

cija yra priemonė viešajai opi
nijai sudaryti, tai konferenci
joje vyravo nuotaikos, priešin
gos kai keno labai peršamai 
"karinio nusiangažavimo' Eu
ropoje politikai; reiškėsi sim
patijos Sovietu pavergtoms vi
durio ir rytę Europos valsty

’ J. Medaitis (ELI)

Daugiau vietos skiria minėtas 
leksikonas Nikalojui Lenčic- 
kiu. Lenčickio vardą skaitėme 
B. Markaičio, S.J., straipsny
je “Lietuvos jėzuitai’ (“Laiškai 
Lietuviams’, 1956 VII). Pami
ni jį ir “Lietuvių Enciklopedi
ja“ (IX t.), išskaičiuodama žy
miuosius Lietuvos jėzuitų pro
vincijos asmenybes ir mokslo 
vyrus. Bet vis tai tik skubios 
užuominos. Todėl drįstu manyti, 
kad skaitytojams nebus nuobo
du sužinoti, ką apie Nikalojų 
Lenčickį rašo “Pilnas Šventųjų 
Leksikonas", kurio IV tomas, 
talpinąs raidę N. pasirodė 1875 
metais.

“Nikalojus. jėzuitų kunigas, 
yra gimęs Lietuvoje 1574 m. 
gruodžio 10 d. Jo tėvas, ponas 
LENCZYCKY (LANCICIUS). bu
vo uolus klaidingo kalvinistų 
mokslo šalininkas. Tačiau Nika
lojus. ypatingos Dievo malonės 
dėka, ne tik kad buvo katalikų 
kunigo pakrištytas. bet ir. jojo 
pradinis auklėjimas buvo pati
kėtas pamaldžiai katalikei žin
dyvei.

Vėliau tėvas pavedė kalvinis
tų pamokslininkam mokyti Ni
kalojų. šie jį išmokė gramati
kos ir tiek supažindino su jųjų 
klaidingu mokslu, kad jau neuž 
ilgo matom Nikalojų ginant Kal
viną anuomet dažnai rengtuose 
disputuose. Vienok jis niekad 
nepriėmė kalvinistų komunijos, 
nors ir tėvai jį nuolat spaudė. 
Dar daugiau — jį pavyko at
versti į katalikų tikėjimą.

Tuoj po atsivertimo jis Vil- 

bėm. Liepos 4. sveikindamas a- 
merikiečius jų nepriklausomy
bės šventės proga. Graikijos 
atstovybės patarėjas Andre Mi- 
chalopulos. palankiais žodžiais 
suminėjo Sovietų pavergtas tau 
tas ir laisvojo pasaulio pareigą 
padėti tom tautom atsikovoti 
nepriklausomybę ir laisvę. Tei
giamos reikšmės turėjo ir as
meniniai ryšiai su konferenci
jos dalyviais per tas penkias 
dienas.

niuje, prieš Dievo Motinos al
torių, padarė amžinąjį skaisty
bės įžodį ir dėjo pastangas į- 
stoti į jėzuitų ordiną. Jis buvo 

pasisekė sugrąžinti į Bažnyčią 
savo seną tėvą.

Pirmuosius naujokyno me
tus praleido jaunuųlis tai Kroku 
voje, tai Romoje, kur jis darė 
stebėtiną pažangą tiek moksluo
se. tiek visų dorybių pratybo
se.

Artėjant kunigystės šventi
mų dienai, jis dar labiau stngė- 
si išlaikyti savo elgesį kuo di
džiausiame šventume ir prakti
kuoti nuoširdų pamaldumą į 
Švenčiausiąjį Sakramentą.

Po kunigystės šventimų Ni
kalojus gavo paskyrimą paty
rinėti jėzuitų archyvą ir parink
ti medžiagos jėzuitų ordino is
torijai. Vėliau jis tapo Colle- 
gium Romanum dvasios tėvu. 
O 1606 m. jis buvo pasiųstas 
atgal į savo gimtinę, kurioje 
turėjo perimti popiežiškosios 
ir vyskupijos seminarijos vado
vavimą. Net Lenkijos ir Bohe
mijos provincijos buvo jam pa
tikėtos. Tame laiko tarpe Ni
kalojus pasižymėjo tiesiog ne
įtikėtina meile savo konfratram 
ir griežčiausiu ordino regulos 
vykdymu.

Paskutiniuosius savo gyveni
mo metus praleido Nikalojus 
Lietuvoje. Kaune jį ištiko sun
ki h- ilga liga. Jis ją pakėlė 
su nuostabia kantrybe ir atsi
davimu Dievo valiai. Prieš pat 
mirti Nikalojus pravedė savo 
kambary trijų ištisų dienų mas
tymą ir šv. Sakramento ado
raciją. Mirė šventai, kaip ir gy
veno. 1652 m. kovo 30 (16) d., 
sulaukęs 78-rių palaimos kupi
nų. metų.

Jo raštai, išskyrus “Gloria S. 
Ignatii”, yra daugiau asketinio 
turinio".

Ar šis ži”psnelis žinMi nesu
žadina mumyse norą patirti dau 
giau apie Lencickio gyvenimą, 
jo asmenybę, darbus ir raštus? 
Lauksime išsamios studijos. Kas 
ją parašys ir išleis, tas įdės 
tikrai vertingą akmenėlį į tą pa
minklą. kurį ateities Lietuvai 
stato lietuviai tremtyje savo kū
rybiniais darbais.

VAIŽGANTAS ------

RIMAI IR NERIMAI
—■ 1 $ ""
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GYŽTA

Rimas su Nerimu bent galė
jo kits kito žiūrėti, viens an
trą sekti, nes buvo ko. Kiti so
diečiai nė tokio sporto nebuvo 
prasimanė. Vienodai pilkas jų 
gyvenimas gražiai tilpo to vie
no sodžiaus srityje. Visi nuo
bodžiavo. tinginiavo, ypač vė
lyvais rudenimis. Ištisomis va 
landomis tižo kailiniuoti ir ke
purėti. už stalų atsidribę pas- 
kaimynus ar namie. Nebuvo 
kuo paįvairinti, kas prasimany
ti gražesnio ar juokingesnio. 
Iškalbingas liežuvautojas, aiš
kiausias lojikas melagis ar są
mojingas juokdarys sodžiuje bu 
vo taip pat brangus, kaip ge
ras pamokslininkas bažnyčioje. 
O kad tokio nepiga susilaukti, 
tai griebėsi mažiausios progos 
pakrizenti, pasišaipyti ir net pa
sityčioti iš kits kito Pasityčioji

mas kartais pavirsdavo tikra 
barbarybe; kartais pasibaigdavo 
net mirtimi; bet vis tai visai 
ne blogu noru.

Šį vėlyvą pavasarį ant liežu
vio sodžiui pakliūti teko Rimam

Jie laikė samdinę, netikusią 
senmergę Katrę. Niekam ji ne
kliuvo. niekas ir jos nekliudė. 
Bet atsitiko priepuolis. Rimo 
rumbasai bėris iš savo ganyk
los nukepėstavo į Pakalnių so
džiaus liūną ir džiaugiasi, radęs 
minkštų jaunų viksvų.

Pakalniai žole labiau brangi
no už savo plaukus: taip jos 
maža teturėjo. Jų plaukų galė
jai kas šventą dieną miestelio 
karčiamoj be jokio atlyginimo 
pasirauti; už žole gi tuoj ėmė 
grebežių, kuris reikėjo vaduoti, 
mokant gyvais pinigais pabau
dą. Tad Rimo bėrį žaloje tuoj 
pasergėjo ir pasiuntė vieną jo 
parvestų Bet netvarką pasergė

jo ir Rimai, buvę lauke. Pa
sergėjo ir iš tolo ateinantį už- 
grėbėją. Visi nusigando ir, ką 
beregint, stūmė Katrę išvestų 
bėrio iš svetimos dalies.

Katrė paklusni. Puolė kaip 
akis išdegusi. Bet juo rūpinasi, 
juo kūnas dribsi; ne pirmyn, 
bet aukštyn šokinėja; kruta, 
svyruoja visas liemuo nuo pat 
juosmens, o kojos vis atsibes- 
damos, nė sulig geru žingsniu 
nepaskuba. Užduso, nušilo, bet
gi pripuolė bėrį. O grebežinin- 
kas nebetoli. Tad galvoja:

—Jei vesiuos rankoje, rum
basai eis atsispirdamas; pano
rėsiu sušerti, jis ir visai sustos. 
Geriau užšoksiu raita ir išlėksiu 
iš pat grebežninko rankų

Sumanė — ir daro. Bėris bu
vo neaukštas, bet ir Katrė ne
mokėjo švediškės gimnastikos. 
Durs pilvu į šoną ir atšoksta: 
niekaip negali užsikarti ant 
karčio. Matė ji. jog berniukams, 
kad ir visai mažučiams, gana, 
kad tik rankiotėm karčio pasie
kia: pasispirs kairės kojos nykš
čiu arklio kelio — ir jau už
sirito. Bet Katrė bandė užsėsti 
ne iš kairės, o iš dešinės pu

sės. Pasispyrė dešine koja,riykš 
tys slyst, ji nosimi bakst į kartį 
ir susimušė. Pažaliavo akyse. 
Katrė nusikeikė ir ėmė vėl pil
vu badyti arklį, vadinasi, šoki
nėti ant jo. Sušilo dar labiau, 
užmiršo patį grebžininką, ir į to 
kį azartą įėjo būtinai užsėsti 
nedovanoti. Nematė nei girdė
jo, jog grebežninko seniai jau 
čia pat bestovima ir juokiama
si iš viso pilvo žiūrint. į be
vaisį Katrės darbą. Katrė net 
susileido, išgirdusi it perkūną 
iš dangaus jo balsą:

—Na. gana! Atiduokš! Aš 
greičiau užsėsiu. Pasakyk Ri
mui. kad be penkių auksinų ne
siųstų atsiimti. — Ir striktelė
jęs nujojo.

—Penkių auksinų! Ką man 
besakys šeimininkas! — dilg
terėjo Katrei, ir pasileido ji iš 
visos gerklės rėkti. Taip ir pa
rėjo namo nebe per lauką kur 
saviškiai dirbo, bet visam so
džiui garsindamos ir teisinda- 
mos. ką gi ji kalta esanti, kad 
bėris toks didelis. ..

Sodiečiai taip pat matė, kaip 
Katrė darbavosi, lepo juoku ir. 

lyg susitarę, paspringdami, vos 
beištarė:

—Ri-imo kavaleristas.... Ri- 
imo kavaleristas....

Rimams pasidarė neapsako
mai sarmata už savo Katrę.

— Nors užmušk tą avelę! — 
sukeikė Rimas.

Tačiau, kai sugrįžo, ne tik 
Katrės neužmušė, bet nė ne
mušė. Įdavė sūnui penkis auk
sinus, Katrei kaltybe dovano
jo ir butų visai tą menkniekį 
užmiršęs, kad ne kaimynai.

Dabar visame sodžiuje nie
kas apie nieką daugiau nebekal
bėjo. kaip tik apie “Rimo ka
valeristą". Kad gi bent būtų 
kalbėję! Bet ištars: “Rimo ka
valeristas", ir lėpsta juoku. Ber
niukai ėmė vaizdžiai iliustruoti 
savo pasaką: tada moters
žiūrėdamos lepo juoku.
Mažvaikiai, jau bet ką Ri
mti pasitikdami, sekė paskui, it
šunyčiai skalydami pamot oda- 
inies:

Rimo kavaleristas. Rimo ka 
\ aleristas!

Rimai nebegalėjo nė kojos 
iš namų beiškelti.

Pikčiausia gi buvo, kad nė 
kiek nuo kitų neatsilikdavo nė 
Nerimai. Jie taip pat atsilošda
mi juokėsi kieme, juokėsi už 
stalo, dairydamies pro langą į 
Rimus. Rimai tai matė, degė 
gėda ir nesitvėrė pykčiu.

Rimo širdyje pyktis ant vi
sų sodiečių susidarė į pykti ant 
vieno Nerimo. Kitų nematė, o 
jį matė nuolat tyčiojantis. Pri
sidėjo ir senasis prieštaravimas. 
Ir ėmė jis mirtiną apmaudą 
giežti ir kerštu degti.

Nieko nebepadarė nė Rimie
nė. Ji ir avinu vadino, ir juo
kėsi. ir per galvą glostė, ir 
naktį mylavosi — vis nieko. 
Rimas visai nutilo, naktimis 
patale blaškėsi, dantį griežė. 
Na. tikrai jį nelabasis apsėdo. 
Paniuro visa pirkia. Nebeliko 
juokų.

Ir jauniklių širdyse velnias 
sėjo rūstybės sėklas. Niekas ne
bėjo į Nerimus. Nerimai jau
tė. dėl ko. ir taip pat nebe- 
hėgiojo i Rimus.

Praėjo savaitė, antra. Sodžiui 
nusibodo ši komedija, liovėsi 
Nerimu kai ėmė ilgėtis kaimy
nų ir gėdytis savo šaipymos 

Jau buvo beeiną atsiprašyti ir 
susitaikinti. Tik senis sustabdė.

—Nugi, bra, dėl tokių nie
kų. Dar pasipūs ...

Kažin kuo būt ir pasibaigę, 
kad nebūtų ištikusi kita Katrės 
komedija, kur viso sodžiaus do
mesį pabaigtinai nukru.pė į ki
tą pusę.

Eina Katrė viduriu gatvės, 
draskydamas! pašones taip gi
liai už ančių, kad net antra ran
ka reikėjo padėti už alkūnės. 
Katrė ką dirbo, dirbo atsidėjus. 
Tai ir dabar visa jos mintis nu
krypo link nagų ir kaip čia 
juos kuo giliausiai į antį užki- 
šus. Tad nė nepajuto, kaip už- 
rioglino stačiai ant Nerimo 
šuns, kurs pasijukas tįsojo ato
kaitoje gatvės dulkėse

Tai buvo nieko nevertas šun- 
palaikis. Ne tik nebuvo nieko 
įkandės, bet nė sulojęs. Temo
kėjo lįsti prie stalo duonos plu
tos ir paskui dieną naktį kame 
pavėnioje drybsoti. Nebūtu nie
ko sakos, kad patys galvažu
džiai butų ėmė šeimininkus 
plauti.

(bus daugiau)
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LIETUVIŲ DIENĄ PIKNIKĄ
LIEPOS-JULY 13 Kennebunkport, Maine

* e * V M *Portlando vyskupas Daniel J. Feeney pašventins naujai pastatytą sv. | 
Antano aukštesniąją mokyklą. Taip pat bus pašventinta Kūdikėlio g

Jėzaus šventovė.
LIURDO GROTOJE, KENNEBUNKPORT, MAINE

11 vai — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo grotoje; laiko Tčv. Paskalis
KinseL pranciškonu delegatas Amerikai. 
Pamokslą sako prel. K. Vasys. ' 
Po pamaldų — gimnazijos rūmų pašventinimas.

12 vai. —Pietūs.

1 vd.—Menine programa:

Tautiniai šokiai — išpildo vasaros stovyklos berniukai, vad. 
Onai Ivašk'enei. • •
Dainos — atlieka Worcestcrio Aušros Vartų parapijos choras, 
vad. muz. V. Burduliui.

Šiemet prancihkony Liurdc Kenebiinkporl, Maine, galima jgy-
I . IJĮ

ti tuos pačius visuotinus ir dalinius atlaidus, kaip ir tikrajame
Liurde, Prancūzijoje, kur prieš 100 metą apsireiškė Dievo Mo-

< i fina- ..



DARBININKAS

Įspūdžiai iš kongreso Bostone IŠ VISUR Į

atstovų

nusista-

Kas taisytina?
Iš kitos pusės tenka padary

ti keletą pastabų, kad ateinan
čiame kongrese būtų užtenka
mai laiko rimtiems praneši 
mams. sveikoms diskusijoms 
bei pagrįstai kritikai, ir būtų 
išvengta piknikinių kalbų bei 
pašalinių reklamų.

1 Kai šaukiamas Amerikos 
Lietuviu kongresas, tad gera bū
tų laikytis ir lietuviškų tradici
jų, kurios nėra prastesnės už 
pasisavintas šiame krašte. Pa
gal lietuviškas tradicijas suva
žiavimo ar kongreso rengėjai, 
susitarę su vyriausia tos orga
nizacijos vadovybe, siūlo su- 

-- važiavimui— darbo prezidiumą, 
sekretoriatą ir kitus suvažiavi
mo organus. Iškilmingam suva
žiavimui- šalia darbo prezidiu
mo kviečiamas garbės prezidiu
mas. į kurį Įeina nusipelnę tos 
organizacijos ir apskritai visos 
tautos darbuotojai bei kiti gar
bingi asmens, dalyvaują šuva- ' 
žiavime. Gi šį kartą* išėjo taip, 
kad ALTo vykdomasis komite
tas paskyrė nominacijų komisi
ją. o pastaroji į darbo prezi
diumą nominavo vykdomąjį ko
mitetą. Pasireiškus visai pagrįs
tai opozicijai, ji buvo apšauk
ta besigriebianti demągogijos. 
Laikas būtų nevykusių tradici
jų atsisakyti ir leisti suvažia- • pagyrūnus. Gaila, kad ir Alto 
vusiems pagerbti ir kitus gar
bingus lietuviams asmenis ir 
kultūringai pravesti patį suva
žiavimą. Gali būti labai garbin
gi ir nusipelnę asmens, bet ne
sugebą vadovauti suvažiavimui, 
ką aiškiai parodė ir paskutinis 
kongresas. Savo visuomeninių 
nuopelnų nereikia suplakti su 
vadovavimu kongresui. Tai du 
skirtingi dalykai.

2. Alto 'vykdomojo komiteto 
nariai savo pranešimus turėtų 

cūziją; tai pergalė drauge su. gerai parengt ir juos patiekti 
suglaustai aiškiai, o ne glušinti 

Bourguiba nepriklausomybės atstovus agitacinėmis kalbomis, 
siekė mažiau’ jėga, daugiau įti- Piniginė apyskaita turėtų būti 
kinėįimu. Tai arčiau į Gandhį Pa^ smulkesnė, iš anksto 
nei Į Nasserį. Ir savo paprastu- atstovam išdalinama ir kongre-

Birželio 27-28 Bostone įvykęs 
ketvirtasis Amerikos lietuvių 
kongresas, sušauktas Alto pa- 

' reiškė griežtą protestą prieš 
Maskvos imperialistus Lietuvos 
pavergėjus bolševikus ir tvirtą 
pasiryžimą kovoti už Lietuvos 
išlaisvinimą, kol Lietuva vėl bus 
laisva, nepriklausoma demokra
tinė respublika. Lietuvių pasi
ryžimą ir pasišventimą tę§ti ko
vą už pavergtų brolių išlaisvi
nimą parodė gausus iš įvairių 
JAV lietuvių kolonijų
skaičius, gausios aukos laisvini
mo reikalams.

Kongreso vieningą 
tymą kovai su tautos okupantu
vainikavo, iškilmingai deklaruo- 

----- tag-žodis pavergtiems broliams
Lietuvoje, JAV lietuviams. JAV 
vyriausybei ir Lietuvos vadavi
mo veiksniams. Lietuvių kovos 
ryžtą sveikino JAV prezidentas, 
valstybės sekretorius, visa eilė 
senatorių ir kongresmanų. Kon
greso užbaigimo pobūvyje da
lyvavo ir kalbėjo senato užsie
nio reikalų komisijos pirminin
kas šen. John F. Kennedy. 
Massachusetts valstybės guber
natorius Foster Furcolo. pareiš
kęs, kad: “Amerika nenurims, 
kol Lietuva nebus išlaisvinta". 
Tai sustiprina lietuvių viltis at
gauti savo tėvynei Lietuvai lais
vę ir paskatina didesniam pa
siryžimui kovoti, iki okupantas 
bus iš Lietuvos išvarytas.

Visa tai atsiekta, žinoma, rū
pestingu Alto vykdomojo komi
teto ir informacijos Centro ve
dėjos M. Kižytės darbu. Jiems 
priklauso visų JAV lietuvių' pa
dėka ir pagarba.

žiūrint. ar jie seniau ar vėliau 
atvykę, savo pranešimuose ne
turėtų įžeidinėti ir užgaulioti vie 
nų ar kitų. Tai nesiderina su 
Alto vykdomojo komiteto pa
reigų orumu.

3. Iždo globėjų pareiga per
skaityti suvažiavimui tiksliai pa
daryto ižd*. revizijos bešališką 
aktą, o ne varyti agitaciją už 
vykdomojo komiteto narius. Vi
suomenė aukoja, bet ji nori ir 
žinoti, kur sunaudojamos jos 
aukos.

4. Finansų Komisija turėtų 
gerai sutvarkyti atvežtas aukas 
ir iš gerai parengto raporto pra
nešti kongresui stambesnes au
kas. -Nereikėtų kalbėti atskirų 
kolonijų-atstovam. Būtų daug 
laiko sutaupyta naudingesniems 
pranešimams ir diskusijoms. 
Atstovai atvažiuoja klausytis ne 
atskirų kolonijų pasigyrimų ar 
propagandos, bet išgirsti, kaš 
padaryta Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu ir kas dar yra pada
rytina. ir. kur reikalinga, pa
sakyti ir savo žodį. Dar labiau • 
neleistina, kai viena vietovė, ne
atidavusi Vasario 16 aukų, at
sivežė jas' pasigirti prieš visą 
kongresą savo stambia auka. 
Jei taip būtų dariusios mažes
nės kolonijos, tai jų aukų su
mą tikrai būtų prašokusi anuos

Iš ALTO seimo Bostone. Iš kairės: vysk. V. Brizgys, dr. A. Trimakas, J. Kaječkas. senatorius Ken- 
nedy, vysk. V. Padolskis M ač i tiška, A. Devenienč. ię Mockus, V. Sidzikauskas. Nuotr. K. Daugėlos

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ METRAŠTIS

S

Kennebunkporte, Me., liepos 
13 vyksta didelė Lietuvių die
na, kuri kas metai sutraukia 
daugybę žmonių, šiemet jų lau
kiame kur kas daugiau, nes bus 
retos iškilmės — gimnazijos pa 
Šventinimas, Liurdo atlaidai.
Į Šias iŠKilmes iš Washingtono 
atvyksta Tėv. Pascalis Kinsel, 
pranciškonų delegatas Ameri
kai, ir vietoj Tėv. V. Gidžiūno, 
provincijolo, laikys iškilmingas 
mišias Liurdo grotoje.

• Vysk. V. Brižgys spali ) 
mčn. pradžioje vyksta j Bra
ziliją ir ten praleis apie 3 sa
vaites.

-K-.

• Argentinos Liet. Bendruo
menės atstovų suvažiavimas 
'įvyko birželio 1 Lietuvių sve
tainėje Buenos Aiies. Ba’sų 
dauguma i ALB tarybą buvo 
išrinkti ir pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas St. Mikelio-, 
uis. 1' vicepirm. K. Norkus. ĮI 
vicepirm. J. Kanapinskas. I 
sekret. J. Vedegys. II sekret.

' kun. A. Lubickas. tarybos 
riais ir kandidatais: V. 
minskis kun. A. Kleiva. 
Babronienė. L. Stašaitis. 
Stašaitis. A. Paršalis. Jonas 
Jankauskas. B. Platakis. J. Na- 
kutis. M. Povilaitis. J. Gasiū- 
nas. J- Ramanauskas. S. Sadžius 
B. Blumbergas, J. Cinskis. J. 
Sadauskas. J. Vilimas. ALB 
centro valdybą sudaro pirmi
ninkas I. Padvalskis. I vice
pirm. St. Paliulionis, n vice
pirm. H. Bagdonas. I sekret. • 
St. Babronis. II sekret. P. Gu- 
delevičius. kasininkas VI. Ci- 
bavičius. naiys P. Sakalaus
kas. Į Pasaulio Lietuvių Seimą 
atstovais išrinkti: I. Padvals
kis. gen. T. Daukantas, kun. P. 
Garšva. A. Šantaras. L. Sta-

na- 
Di-

Šiuo pavadinimu jau kuris Dar toliau: liet, inžinierių ar- 
laikas redągubjamas didžiulis chitektų technikų, matininkų, 
veikalas. Jau jis atiduotas Tė- kultūrtechnikų ir studentų tech- 
vų pranciškonų spaustuvei 
Brooklyne.

Veikalas pradedamas liet. inž. 
ir architektais kovotojais ir žu
vusiais už Lietuvos ir kitų tau
tų laisvę nuo 1792 metų.

Toliau aprašoma inžinierių 
valstybinė ir kūribinė talka Lie
tuvos nepriklausomybę atsta 
tant. administracines įstaigas 
organizuojant, krašto apsaugą 
stiprinant, pramonės įmones 
kuriant, susisiekimo kelių, mies 
tų ir žemės ūkio statybą vyk
dant.

Pateikiama technikos mokslų 
mokymo eiga bei pažanga Lie
tuvos aukštosiose ir aukštesnio
siose technikos mokyklose. Vii- ie lr Schvvaebisch Gmuendėje: 
niaus Akademija (1579) prade- Lietuvoje veikusias: kultūrtech

nikų — matininkų: technikų

tų gera gauti VDU Technologi
jos, fakulteto. ATM. Kaune ir AK 
GM Kėdainiuose pilnos mokslo 
programos.

Spausdinimo metu minimali- 
nė ir vienkartinė veikalo pre
numerata iki 1959.1.1. — 3.00 
US doleriai, o nuo šios datos 
5.00 US doleriai.

Visus mielus inžinierius, ar
chitektus ir technikus prašome 
paremti veikalo išleidimą siun
čiant prenumeratą, aukas, mi
nėtas trūkstamas žinias ir trum
pas biografijas šiuo nauju ad
resu:

Mr. K. Krulikas,
93-11 114 St.
Richi..ond Hfll 18. N. Y.. USA.

nikų organizacijų veikla Lietu
voje. o ir organizacijų bei virš 
1000 liet, "inžinierių -ir archi
tektų laisvajame pasaulyje vi
sokeriopa veikla, jų periodinė 
spauda.

Suregistruota inžinierių ir ki
tų lietuvių išradimai, techniki
nių mokslo sričių knygos bei 
straipsniai ir kitos informaci
nės žinios.

Pateikiama mirusiųjų ir žu
vusiųjų inžinierių, architektų 
ir technikų nekrologai. 1945 me 
tais pradedant.

Kai kurioms veikalo apžval
goms dar trūksta šių svarbių 
žinių, t.y. apie . Aukštesnią
sias technikos mokyklas Vilniu-

vykdomojo komiteto sekreto
rius. tai žinodamas, nutylėjo.

5. Alto vykdomojo komiteto 
nariai neturėtų bijoti sveikos ir 
rimtos savo darbų kritikos. 
Nuomonių įvairume bei sveiko
je kritikoje glūdi demokratinė 
pažanga. Kas dirba, nors jisai 
būtų ir nepakeičiamas veikėjas, 
padaro vienokių ar kitokių klai
dų. Tai aiškiai parodė ir pas
kutinis kongresas, kurio metu 
vienas veikėjas išsigynė pasa
kytų įžeidžiančių žodžių, o ki
tas. pasikarščiavęs, pabėgo rtuo 
prezidiumo stalo, nežiūrint, kad 
jis asmeniškai nebuvo užgautas.

Šiomis savo pastabomis neno-
* - riu nei užgauti nei pri

mų, ©v’^okuHumu^uVg^i se neskaitoma. Iždininkas ture- kišti, bet tik pasidalyti įspū- dant ir dabar veikiančiu Kau- ir «♦„
. tų tik atsakyti į atstovų paklau- džiais. kad ateityje Amerikos lie ,no Politechnikos Institutu bai- (Kauno ai m baigusių) n ..tu

Prancūzij kalinys
(Atkelta iš 2 psl.)

"Tai nėra pergalė prieš Pran-

Prancūzija".

ba tolimas puošniam paradus 
mėgstančiam Nasseriui. Jis ne- simus- o ne gaišinti kongresą, tuvių kongresas būtų dar iškil- 
r ali suprasti, kam žmogui rei- Vykdomasis komitetas, atstovau mingesnis ir darbinge-snis.
kia daugiau kaip dviejų^kostiu- visus Amerikos lietuvius, ne Pr. P.
mų ir dviejų kaklaryšių.

Kai paskutiniu laiku prancū
zai puolėsi Tunisą bombarduo
ti. jis ramino gyventojus ir 
ieškojo būdų derybų keliu pa
šalinti prancūzų kariuomenę iš 
Tuniso. Jis pasiskubino atsi
imti skundą ir iš Jungt Tautų, 
kai tik de Gaulle parodė geros 
valios susitarti.

Gourguiba yra karštas nepri
klausomybės šalininkas ir Al- 
žirui. Bet jis nėra šalininkas 
teroristų. Jis tebegalvoja* kad 
nepriklausomybė turi ateiti Al- 
žirui. nors ir ne staiga, bent 
palaipsniui. Atžiro gyventojų tei 
sės plečiant palaipsniui.

Bourguibos idealas — suda- ta deklamacijų, melodeklamaci
jų ir latvių muziko Alumano 
bei jo mokinių fortepijono so
lo numerių.

Po pertraukos muziko M. Bu- 
driūno vadovaujamas "Darnos“ 
choras padainavo momentui pa
rinktų dainų lietuviškai, latviš-

M. kai. estiškai ir vokiškai, būtent

22 kareivius s U ginklais. Helikopteris 
motorus. t

PIRMAS SKRIDIMAS helikopterio, kuris veZa 25 keleivius 
turi du turbininius

ryti Tuniso, Maroko, Alžiro są
jungą, kuri gyventų glaudžioje 
sąjungoje su Prancūzija, o per 
ją su Vakarais.

Tuo savo siekimu jis vėl yra 
priešingas faraonų ainiui Nasse- 
riui.

tėję. VVa sagoje.

Telef

Šis turtingas minėjimas buvo 
baigtas tautiniais himnais. Pa
žymėtinas čia vis stiprėjantis 
lietuvių, latvių ir estų solidaru
mas ir bendrabarbiavimas.

mišiomis. 
giminių. 

Noruood

A. Kleffelio ir 5. "Tremtinių 
ir išvežtųjų giesmė" — lietu
vių kompozitoriaus VI. Jakubė- 
no.

giant. Čia duodama ir Vokieti
joje veikusių technikos mokyk
lų apžvalga.

ras. 76 metų gyvenęs 33 Wil- sakių apskrities. Griškabūdžio

knygą apie buvusios Lietu- 
poiii i į»>s gyvenimą

• Kanados ntediiiinkii Mo
kia ivvks liepos 19-27 d.d.

Norintieji pirkti, kreipiasi ;
Julių Pakui. 133 SrdrV St..
Kearny. N. .1

pirm. — Anele C. Thompsonic- 
nė. raštininkės — Amclia Mi
liūne. Rita M Brazauskaitė, iž
dininkai kun Mykolas E. 
Tamulevičius, kun Jonas Jut- 
kevičius.

• Bronius Kvikly s renka

tarybos suvažiavimas įvyks lie
pos 26—27 d.d. Vasario 16

Mirė Pranas Kuras
Birželio 18 mirė Pranas Ku-

šaitis. J. Ramanauskas.
Gliosa ir VI. Cibavičius.

ELI

Mcmmingcno pabalticčiai minėjo birželio deportacijas
Birželio tragiškųjų įvykių ben 

drame pabaltiečių minėjime, ku 
rį atidarė Memmingeno lietuvių 
bendruomenės pirmininkas kun 
A. Bunga. referatą skaitė (vo
kiečių kalba) latvis p. šildė, pa
teikdamas žinių apie pabaltie
čių gyvenimą Sibire. Latviškai 
įodį tarė latvių bendruomenės 
pirmininkas p. Lielbardis ir lat
vių katalikų misijonierių direk
torius kun. Mutulis. estiškai — 
estų bendruomenės primininkas 
p. Vanu. Tarp kalbų buvo įpin-

šiuos chorinus kūrinus: 1. "Oi 
liūdnas žalias berželis — lietu
vių liaudies daina, harmonizuo
ta St. Šimkaus. 2. "Tam
si naktis’ — latvių liaudies 
daina, harmonizuota E. Melu- 
gailio. 3. “Globok, stiprusis Ka- 
leve" — iš oratorijos “Kalevas 
ir Lindastė’ — estų kompozi
toriaus M. Haerma. 4. “Tėvy
nė" — vokiečiu kompozitoriaus

dentų technikų iSTD) organiza
cijas. Reikalingas .ir švietimo 
Valdybos potvarkis, pagal ku
ri buvo pavesta ATM Kaune. 
AKGM Kėdainiuose ir Aukštų
jų Karininkų kursų technikos 
specialybės baigusiems suteikti 
inžinieriaus vardą. Taip pat bū-

Petro Jaro pastangomis buvo 
įdėtas aprašymas i vietos laik
rašti “Norvvood Messenger". ku 
ris išeina du kartus per savai
tę, apie lietuvių gyvenimą Si
bire. Trumpam aprašyme pri
simenama Amerikos nepriklau
somybės šventė ir primenama, 
kad kitur dar yra pavergti žmo 
nės. Trumpai nupasakojama Pa 
baltijo kraštų užgrobimas ir 
masinės gyventojų deportacijos, 
aprašoma, kaip lietuviai vargs
ta Sibire.

Įdėtos dvi nuotraukos. Vie-

KAIP KEAČIA LIETUVIAI SIBIRE
Norwood, Mass.

low St. Palaidotas birželio 21 
iš šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčios su trejomis 
Po pamaldų draugų, 
artimųjų palydėtas į 
Highland kapines.

Pranas Kuras paliko dvi sese
ris Ona lx>petiene Lietuvoje ir 
Marijoną Vizgirdiene Sibire, dvi 
brolio dukteris Grand Rapids. 
Mich.. ir sesers sūnų Norvvood. 
Mass. Jo žmona biro mirusi 
1957 birželio 13. Nors jie ir 
neturėjo vaikų, bet i laidotuves 
susirinko daug jo bičiulių, su
nešė gėlių ir užprašė mišių. Pranoje vaizduojamos kapinės ir

keli sustoję žmonės. Po ja pa- nas Kuras priklausė prie dauge- 
rašyta "Nonvoodc gyvenančio organizacijų. Jis buvo vie- 
motina užmušta Sibire." Antro- n®.’s pirmųjų šių organizacijų 
ji nuotrauka vaizduoja mote- kūrėjų: šv. Jurgio pašaipiuos 
ris prie sunkių miško darbų.Po draugijos. Liet. RK. Darbinin- 
ja parašyta, kad ir moterys tu
ri dirbti kartu su vyrais sun
kius darbus Sibire

Iš trumpo aprašymo ir iš nuo
traukų amerikiečiai mato . kaip 
komunistai, pavergę tautas, jas 
kankina.

\\ orcester. Ma*s.
šv. Kazimiero parapijos jung 

tinis organizacijų metinis pik
nikas bus liepos 13. sekmadie
ni. Maironio parke. Shrevvsbury. 
Mass. Apylinkės lietuviai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti ir 
kartu praleisti dieną prie gra-* 
žaus Quinsiganiond ežero links
moje lietuviškoje nuotaikoje. 
Pikniko rengimo komitetą suda
ro: kun. Jonas .1. Bakanas — 
garbės primininkas; pirminin
kas — Vincas .1. Parulis, vice-

DIPLOMATŲ DĖMESIUI
Jau buvo spaudoje minėta, 

kad Pasaulinio Liečivių Seimo 
metu šaukiamas ir diplomatų 
bei konsulų pasitarimas, kuris 
įvyks New Yorke rugpjūčio pa
baigoj. Tiksli data dar bus pa
skelbta. Bet jau dabar visi mie
li Kolegos yra maloniai* prašo
mi pranešti savo adresus dr. 
Petrui Vileišiui. Allerton Road. 
Middelbury. Conn.. USA.

Kaip žinoma, daugelis buvu
sių tos tarnybos atstovų gyve
na Nevv Yorke bei Chicagoje. 
kitur — ma-’au. Todėl pra
šoma nedelsti. Gavus adresus, 
bus pasiųsti atitinkami pakvie
timai. su nurodyta data ir prog
rama.

šis kvietimas liečia visus bu
vusius diplomatinės konsulari- 
nės tarnybos atstovus tiek dir
busius užs. reik, m-jos centre, 
tiek trisieniuose.

Dr. P. Vileišis

• Vokieti joje PLB krašto

gimnazijos patalpose. Bus ren
kama nauja krašto valdyba. 
nes dabartinės valdybos ka
dencija baigėsi birželio 30. Da
bartinę krašto valdybą sudaro 
pirm. E. Simonaitis, vicepirm. 
K. Dranga, sekret. V. Sutkus, 
iždininkas J. Stankaitis, narys 
kun. A. Bunga.

• Vasario 16 gimnazijos fa-
sadas buvo remontuojamas. 
Remontą parėmė Badeno 
\Vuertembergo krašto Pabėgė
lių ministerija. Tikimasi, kad 
susidarys galimybės atremon
tuoti ir kitą gimnazijos pusę 
Šiais metais gimnazijoje mo
kosi 130 mokinių, iš jų 66 ber
niukai. 6-1 mergaitės: katalikų 
yra 71. evangelikų 59. Moky
tojų yra 14. Direktoriaus* pa
reigas laikinai eina ntok. T. 
Gailiu;

• Lietuviu istorijų?* drau 
ja nutarė leisti nej»eriodinį is
torijos ir pagelbinių mokslu 
žurnalą "Tautos praeitis". \’ie- 
na knyga sudarys apie 2ŪO — 
250 psl. Per metus norima iš
leisti keturias tokias knygas, 
kurios sudarys vieną tomą.
Vienos knygos kaina bus 3 
dol.. užsisakant iš karto visas 

10 dol.
' • Toronte birželio 27 sunk
vežimis suvažinėjo J. P. Pakal- 
kų dukrelę Reginutę 7’i metų. 
Buvo sulaužyta koja, bet mirė, 
nuvežta i ligoninę.

parapijos. Galiniu ka .no 
Noruo<xlr išgyveno 52 inc: 

Uis.

kų Sąjungos. Lietuvių R.K. su- Paminėjo sukakti 
sivienijimo 81 kuopos. Aineri- Petras ir Marijonu Jarai bir- 
kos LRK Federacijos 10 sky- želio 29 minėjo l<> mėlti vedy-
riaus: padėjo įkurti šv. Jurgio binio gyvenimo sukakti Ta pro 
parapiją Taip pat priklausė šV. ga 8 v ryto limo atlaikytos 
Vardo draugijai, buvo LDS 3 mišios šv Jurgio bažnyčioje, po 
kuopos valdyboje Savo darbu pietų i namus susirinko svečiu, 
ir aukomis visada prisidėjo prie Buvo ir kun \;nnau"kas iš Na- 
visų katalikų ir Lietuvos rci- slitia. N.II.. kuris prieš lū nie
kalų. Buvo kilęs iš Lietuvos, tu Jarus sutuokė Vokietijoje.

Žvalgas

ARTI CHICAGOS statoma ato
minės energijos stotis, kuri ga
mins elektra. Ji bus rtidtaiusM 
pasaulyje. O.-.rb.'.i bus baigti 
1960 Mašinų rfalys dabar išsta
tytos San Jose, Cahf . General 
Electric įmonėje.

Del }xrsikėlun<» skubia: 
paiihtodamas

TUMŲ ŠEIMŲ KAMPINI!*
NAM.VS

KcaniĮi. N 4. Yni 2 butai po 
6 kamb . vienas 3 kamb
ii valgomųjų prekių krau 
t u ve.

Pelninga vieta.

\TY <umi5
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PASISEKUSI UETUVIV DIENA NEW JERSEY
Sekmadienį, birželio 29 New

GR. 5-4525

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
V'są IJEPOS niėn. Išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD ST.. cor. Deiancey. NYC.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra’niškai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPAČIO RUSIJOJE!<

Pasiųsk j'em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas įp ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambias krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

' VILNONIŲ MEDŽIAGŲ!
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės firmos

kalų vedėjo, kalba. Jis tikrai^ čia lygiai, kaip ir anais laikais 
Jersey lietuviai turėjo progos patriotiškai visus nuteikė ir ten tėvynėje, skambėjo gražio- 
tikrai nuoširdžiai pasilinksmin- kvietė aukomis remti tuos, ku- 
ti. pasižiūrėti jaunųjų lietuvių rie kenčia Sibire ir Lietuvoje.
paruoštos programos ir bendrai

/ dalvvauti Elizabetho skautu ir 
skaučių lauže.

Si. sakyčiau, reto pobūdžio 
geguž’nė-piknikas vyko gražia
me Rahvvay-, N.J. parke. Diena 
buvo nepaprastai graži, todėl 
žmonių tikrai netrūko. Daug 
matytų veidų. Daugumoje trem
tiniai, bet nemažai buvo ir se-

— nesniosios kartos atstovų.
Programa buvo plati ir įvai

ri. Gal ir per plati, nes dau
gelis susėdę lauke prie staliu
kų, alumi ir valgiais apkrautų, 
nesikėlė iš vietų ir programa 
nesidomėjo. Iš tikrųjų gi du da
lykus yra sunku suderinti, o y- 
pač kai publika yra lauke išsi
skirsčiusi.

Kaip ten bebuvo, bet prog
rama vyko pagal numatytą pla
ną. Visų dėmesį patraukė kun. 
L. Jankaus. Balfo centro rei-

Programą atliko Lietuvių 
Bendr. Kearny - Harrison ir E- 
lizabetho šeštadieninių mokyk
lų mokiniai, šoko tautinius šo
kius. sutartinai deklamavo 
skambino pianu, grojo akorde
onu ir t.t.

“Rūtos' ansambio tautinių 
šokių grupė pašoko vieną kitą 
tautinį šokį, o lakštingalos gies
mę švelniu soprano balseliu gra
žiai padainavo solistė Irena - 
Stankūnaitė.

Netvarko vyrų kvartetas, ve
damas Klemenso Bagdonavi
čiaus padainavo keletą dainelių.

Svarbiausioji šios dienos prog 
ramos dalis buvo laužas, kurį 
surepgė Elizabetho skautais" 
čia tikrai pasijutai esąs lyg Lie
tuvoje Antaninių ar Joninių iš
vakarėse. Mintys taip ir lėkė 
į praeitį, į gražiąsias Nemuno 
pakrantes, ar į Palangos pajū
rį,, kur kadaise mūsų skautai 
džiaugdavosi, dainuodami ir šok 
darni apie degančius laužus. Ir

sios skautų dainelės, liejosi hu
moras. krykštavo juokas....

šitokio pobūdžio parengimui- 
Lieturių dienai - jau reikia duo
ti daugiau reikšmės, nes jis tu
rėjo didesnę prasmę nei pap
rastai rengiamos gegužinės — 
piknikai. Čia atvykusieji nevien 
troškuli nuramino ir pasisotino, 
bet ir pamatė, žinoma, kas no
rėjo, gražių kultūringų dalykė
lių, o ypač jaunimas turėjo pro
gos pasireikšti, o tuo pačiu ir 
lietuviškoje nuotaikoje paben
drauti. O tai ir yra vienijimo 
veiksmai, kurių mes Čia labiau
siai siekiame.

Lietuvių dieną suruošė Lie
tuvių Bendruomenės New Jer
sey apygardos valdyba, kuriai 
vadovauja inž. tVl. DiBs. Toji 
valdyba, reikia pripažinti, tikrai 
nemažai įdėjo darbo. Žinoma 
ji turėjo ir iš savo apylinkių 
gerų talkininkų. Taigi apygar
dos valdybai ir visiems jos tal
kininkams priklauso didelė pa
dėka.

VASARA išvedi žmones į ežerus. Moterys džiaugiasi sugau
tomis didelėmis žuvimis.

LAIŠKAI IŠ JAUNIMO STOVYKLOS

Nesiduokit apgaudinėjami 
netikru gandu!

Siųsdami 
DOVANU SIUNTINIUS 

į Sonetų Rusijos 
valstybes . ■ 

per oficialiai autorizuotą 
Įstaigą siųskit liepos, rug
piūčio, rugsėjo mėnesiais, 
ar bile kitu laiku 
Oficialiai pripažintos fir
mos priims jūsų siuntinius 
bet kuriuo laiku.

Smulkesnių informacijų 
reikalu teiraukis pas

I GLOBĖ PARCEL 
I SERVICE. INC.

i

jA

OMAHA, NEBR.
dainą, tuoj įstojo į Omahos lie
tuvių chorą.

Parapijos piknikas
Birželio 29 turėjome pirmąjį 

parapijos parengimą — pikni
ką mokyklos kieme. Į parengi
mą atsilankė gausus parapiečių 
būrys, kuris maloniai praleido 
laiką. Liepos 27 ir rugpiūčio 24 
bus ruošiami dar kiti parengi
mai. Visų jų pelnas skiriamas 
naujai katalikiškai aukštajai 
vysk. Ryan vardo mokyklai. Jos

| 716 WALNUT ST.,
| PHII^ADELPHIA 6, PA.

VVAlnut 5-3455

1991 Broadway

t Tel.: LYceum 5-0900

t 4102 Archer Avenue
į Chicago 32, IR. , 
l Tel.: FRontier 6-6399

1313 Addison Rd.
Cor. Superior Avė. & E. 71st St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.: L’Tah 1-0807

390 West Rroadvray 
s So. Boston 27, Mass.
< TeL: ANdrew 8-8761

6446 Michigan Avė. 
Detroit 10, Michigan 
Tel.: TAshmoo 5-7560

; 683 lludson Avė.
t Rochester, N. Y\
| Tel.: BAker 5-5923

J 39 Raymond Plaza, West 
f Nnvark 3. N. J.. 
į Tel.: MltcheD 2-5334

Susituokė
Omahos lietuvių futbolo ko

mandos “Lituanica” vedėjas Ri
čardas Blažauskas susituokė su 
Daria Gozulak. ukrainiete. Mi
šias aukojo ir jungtuvių cere
monijas atliko šv. Antano pa
rapijos kleb. kun. J. Jusevičius 
specialiu Bažnyčios leidimu uk
rainiečių bažnyčioje. Pamaldų 
metu solo giedojo Irena šarkai
tė. Pusryčiai buvo Blažauskie- 
nės tėvelio namuose, o vakare 
svečiai susirinko į šv. Antano
parapijos salę. Vestuvėse daly- statybos išlaidos paskirstytos vi 
vavo daug lietuvių ir ukrainie- som parapijom, ir mūsų para- 
eių. pijai tenka mokėti 20,000 dol.

Rugsėjo 1 jau reikia įmokėti 
10,000, o dabar turime tik 
2,000. Likusius reikia sudaryti 
iš aukų ir iš parengimų.

Atvyko iš Kolumbijos
Birželio 26 iš Kolumbijos at

vyko Hartanavičių šeima. Jero
nimas Kartanavičius, dar jau
nas vyras lengvai susirado dar
bą, iš kurio galės, išlaikyti savo 
žmoną Birutę ir 5 vaikučius. Jis

Nusipirko namus.

Šiuo metu ALRK Federaci
jos stovyklavietėje prie Man- 
chesterio, Mich., vyksta jauni
mo stovykla — stovyklauja jau
nučiai moksleiviai ateitininkai. 
Visa programa skiriama pažin
ti Lietuvą. Iš jos mums rašo:

“Jaunučių moksleivių ateiti
ninkų stovyklavietėje “Atosto
gos Lietuvoje” diena pradeda
ma vėliavos pakėlimu ir mal
domis. Tada valgome pusryčius, 
o po jų prsideda pamokos: dar
beliai, Lietuvos geografija, isto
rija ir lietuvių kalba. Taip atei
na pietūs ir poilsio laikas, mau
dymasis. Pavakariais 4:30, gau
name saldžią bulkutę ir pieno. 
Nuo 5 iki 7 — sportas, žaidžia
me krepšini, kvadratą ir kitus 
žaidimus. Tada vakarienė ir va
karo programa.

Tiek senosios, tiek naujosios 
kartos daugelis lietuvių dirba 1 

!. yra muzikas, mėgsta lietuvišką skerdyklose. Nors darbas sun-

Visi stovyklautojai yra su- < 
skirstyti į būrelius. Už gerus < 
darbus rašomi taškai, o už ne 
taip gerus, pavyzdžiui kalbai- ; 
mą angliškai, taškai yra nuima- ; 
mi. Būrelis, kuris gauna dau
giausia taškų per dieną, pake
lia ir nuleidžia vėliavą.”

Šį laišką parašė Algirdas Kau
pas, 12 metų, iš Detroito.

Stovykloje vakarais vyksta į- 
vairios programos. Mums rašo 
apie

PARTIZANŲ VAKARĄ (
“Amerikos nepriklausomybės 

šventės proga ir mes prisimi
nėm už mūsų tėvynės laisvę 
kovojančius brolius partizanus. 
Penktadienį kiekvienas stovyk
lautojų būrelis nupynė po vai
niką, o po vėliavos nuleidimo, 
su vainikais išsirikiavę, ėjom 
stacijas gražiosiose stovyklos 
kalvelėse. Kai prisiartinom prie 
partizano kapo įvyko montažas, 
kuri išpildė Viktutė Brazdžio- 
nytė, Gediminas Indreika, Te
resė Janušaitė, Danguolė Mac
kevičiūtė, Vytautas Kutkus, Pa
trimpas Prapuolenis ir Zita Bur- 
neikytė. Visi sudainavom “Aš 
verkiau parimus” ir “Lietuva 
Brangi.” Vakaro rimtis nedin-

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

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

I. C IG M A N, INC. I 
161 Orchard Street New York 2, N. Y. | 

TeleL GR 5-0160 |
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. T 

Atdara Šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad T

GLOBĖ PARCEL SERVICE, 
INC.

716 Walnut St., Philadelphia. 
siuntinėja dovanų pąkietus su 
dideliu pasisekimu po visas So- 
vietii valstybes. Vertas paminė
ti faktas, kad kai kurios ne kie
no neautorizuotos taip vadina
mos “agentūros” leidžia gan
dus, kad liepos mėnesį nebūsią 
galima siųsti siuntinių į sovie
tų teritorinius kraštus. O tik
rumoje yra taip, kad šitos ne
autorizuotos agentūros likviduo
jasi dėl to. kad Intourist nori, 
kad siuntiniai eitų vien tik per 
autorizuotas įstaigas. O autori
zuotos agentūros, prie kurių pri 
klauso ir Globė Parcel Service. 
Ine., siuntinės pąkietus ir to
liau. The Globė Parcel Service, 
Ine., turi pagrindinę įstaigą Phi- 
ladelphijoj ir skyrius New Yor
ke. Bostone, Newarke, Chicagc. 
je Detroite. Clevelande ir Ro- 
chestervje. N.Y.

kus, bet labai gerai apmoka
mas. Gaila, kad ne visi uždir
btus pinigus tinkamai sunaudo
ja: Vieni yra gana išlaidūs. Tie, 
kurie taupo, gali vėliau geriau 
įsikurti. Neseniai Vincas Kisie
lius nusipirko gražius namus 31 
gatvėje grynais pinigais. Geros 
sėkmės naujam savininkui'.

Vietinis

Jonas ir Barbora Pauluskas. 
gyvenąs New Yorke. Ieško se
suo Barbora Ruškienė, Prieku
lės rajonas, Veviržėnų paštas. 
Liepaičių kaimas, Lietuva.

Elzbieta šimkevičiūtė, d. Juo
zo, gimusi 1907 m. Biliuniškių 
kaime, krikštyta Papilės mies
te. Kur ji dabar gyvena Ameri
koje, nežinoma. Ieško Vladis
lovas šimkevičius, s. Prano, iš 
Papilės mieste Rudens g-vė Nr. 
9, Akmenės rajonas.

Rocliester, N. Y.
Lietuviu Diena

Tradicinė Rochesterio Lietu
vių diena įvyks ateinantį sek
madienį. liepos 13, šv. Jurgio 
lietuvių parapijos sode ir salė
se. Rengia vietos Balfo skyrius. 
Pelnas skiriamas Sibire ir ki
tur vargstantiems lietuviams 
remti. . < go net mums tvliai grižus į na-

Rochesterio Lietuvių diena vi meijus „ *
Teresė Janušaityiė —

12 metų, iš Chicagos

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

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.-
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

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

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

i

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

sados sutraukia gausiai svečių, 
nes tai yra‘vienintelė metuose 
diena, kada be jokių politinių ir 
religinių skirtumų susivažiuoja 
iš plačiausių apylinkių pasima
tyti su senais draugais ir pa
žįstamais. Programa prasidės 1: 
30 vai. p.p. nuo šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėse automo
bilių paradu per Rochetserio 
miestą. Trys gražiausiai papuoš
tos mašinos laimės vertingas do 
vanas. 3 vai. p.p. tautiniai šo
kiai, vad. St. Ilgūno, lietuvių 
liaudies dainos, geras bufetas 
ir šokiai grojant geram orkest
rui. Yra pakviestas kongresm. 
K. Keating.

Specialią Lietuvių dienai skir
tą radio programą praves J. 
Morkūnas anglų kalba ir lietu
vių — A. Sabaliauskas.

sb.

. • Meutrealyje veikia dra- $ 
mos ratelis, kuris kiekvieną 
antradienį repetuoja Aušros 
Vartų parapijos patalpose. £

• K u n. Antanas Kazlauskas, 
MIC, Londono lietuvių parapi- 
jos klebonas, birželio 25 šven- 
tė kunigystės 25 metų sukaktį. v* 
Jis įšventintas 1933 birželio 25. 
Buvo vikaru Žem. Kalvarijoje, 
kapelionu Marijampolės Mari- 
jonų gimnazijoje. Londone gy- '' 
vena nuo 1948 m. - ''

VAN'S GARAGE 
e 209 N. ’Ogden Avenue 

Chicago. III. HA 1-3284
We pick-up and Detiver, Hand- 

VVashing a..,l polishing 
cvery day and Sųnūays.

• open

Apdraudos ir knygvedybos
patarnavimas

Federaliniu. valstybes ir miesto
taksu pildymas

116-55 Quccns Boulevard.
FOREST MILLS 75. N. Y.

Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS:
106-53 95tli St.. Ozone Park 17. N. Y

Prašykite prisiųsti mūsų 
naujausią kataloge

t 
4*Lietuvos Vyriu Radijo Programa

Transliuoją iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 
KIEKVIENĄ SEKMADIENI NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

$

■r

SIUNTIMAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ. BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS, 

patikimu, kru >p. čiu ir gj cįtu mūsų firmos paL rnavimU.

GFAERAL PARCEL & TRAVEL CO.. INC.
135 WeM IHh Street, New York II, N. Y. Tel. CHeisea 3-2583

I MCSV SKYRIAI:

116 Ea»t 7th St. 332 Fillmore Avr, 132 Fraaklin Avė. 
Hartford, Conn.New York City Buffalo 6,'N. Y.

Tel. Y U 2-0380 Tel. MOhafvk 2674 Tel. CHapel 6-4724

900 IJterart 1W. 11339 Jos. t ampau 
Oetroit ' T, Mich.

632 W. Glranl Avė. 
Philadelphia 23, Pa.

Tel. TOvrer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. VVAlnut 5-8878

i siuntinį giminėm, ar draugams. kre-picia į patyrusią, mandagų ir efektingą mftsij 
šniinotuosr mi«- <u<w, kuri Jum: maJon’.ii dilu* rrlkąltngų informacijų

u patik m.i firma yra j u pąten- inusf tūkstančiu.” klijentų.
gn rantuoja. kad k .k viena s siuntinys bus įteik i ;v».

ftus išsiiinčiami’S 19 valandų laikotarpyje.
I’;i..!»*l;4 -av<> pnMiyrtmą R-" snviilčhi Inikotarpyjr; om paštu 7-12 rfien’i 

h) ų. "įimti-iv;, yr'li f’ar p slek’i Iki I’TCTIES I.AIKOTARPTO.
a r.'i itc didį pu pirftios rftš c.% dalykų, kaip ivies’o. n In.o , kav.s.

i:iuki|. ryžty, kumpio ir t.t. Taip pat medžiagų: vilnonių, sintetinio šilko, visokios es odos, nosį- 
nukų. avalinių, la.krodžių ir kiL pigiaiKdomte kainomis.

Atminkite. k*d mee esame spėdalistai vtraoee stuntinlų relketuoee.

MES NESAME PATENKINTI IKI
JŪS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsą firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Nevvarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
9 iki 4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3> Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

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

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tel, INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir -ekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nii<> 9 iki 4 valandos
312 MARKF7T ST., NEWARK, N. JI. Tel. MItehH 2-2452

Mūsų skyriai:
11601 JosCampauAv. 121 S. Vermont St. 
DETROIT 12, MICH. LOS ANGELES. C AL. 
TOwnsend 8-0298 OUnkirk 5-8550

78 Second Avenue 
NEW YORK 3. N. Y 
ORegon 4-1540 
Atidaryta kaadien ir 

sekmad. 9 6.
832 N. 7th Street 
Philadelphia 23. Pa. 
VVAlnut 3-1747

651 Albany Avenue 1241 Ashland Avė. 
HARTFORD, CONN. CHICAG0 23. ILL. 
CHapel 7-5164 HUmboM 6-2818

Jums maloniai patarnaus mūsų tarnautojai tr su jumis kalbės
METUVT8KAI

KNIGHTS OF LITHI ANIA W1X>A 
BRADDOCK, PA
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ALTHEA GIBSON iš New Yorko Anglijoje laimėjo teniso 
rungtynes.

VIII Žaidynėms praėjus
Liepos 4,5,6 d.d. New Yor- 

ke pravestas mūsų VII Ameri
kos lietuvių žaidynių antrasis 
ratas. Jau 8 metai iš eilės mū
sų gržiausia jaunimo dalis ver
žėsi lengvosios atletikos, plau
kymo, lauko teniso bei futbolo 
šakose. Tikėsimės, kad rengė
jai paruoš oficialų žaidynių ko
munikatą. Čia bandysime duo
ti savo keletą kritiškų minčių.

Taigi kaip ir buvo laukta, 
futbolas buvo dėmesio cen

tre.

Nepasirodžius Detroito Kovui, 
varžėsi trys komandos tarpe sa
vęs taškų sistema. Chicagos Li- 
tuanka šį kartą perėmė Toron
to Vyties meisterio titulą. E- 
kipa laimėjo tikrai vertai, nes 
kitos dvi komandos — Toron
tas ir New Yorkas — buvo už 
ją silpnesnės.

Pirmą dieną rungtynių metu 
Chicaga-New Yorkas gavome nu 
sistebėti New Yorko LSK pa
siryžimu brangiai parduoti sa
vo kailį. Atjauninta visai svei
kai New Yorko ekipa maloniai 
nustebino žiūrovus. Kitais me
tais su šia ekipa, Įsigijus var
tininką, galime tikėtis ir meis
terio titulą New Yorkan parsi
vežti. Chicagiečiai, būdami kiek 
pranašesni, laimėjo prieš New 
Yorką 2:1(1:1). Mūsiškiai šių 
rungtynių galėjo ir nepralaimė
ti.

Antrą dieną su nekantrumu 
laukta kova tarp Chicagos ir 
Toronto nedavė žadėtos aukš
tos klasės rungtynių. Toronto 
Vytis, sužaidusi visai be noro 
ir ambicijos, pralaimėjo 0:1, 
tuomi suteikdama Chicagai meis 
terio titulą. Toronto Vyties die 
nos. atrodo, tikrai suskaitytos. 
Tą aiškiai pastebėjome sekma
dienį rungtynėse prieš New Yor 
ką. Netvyorkiečiai. nenorėdami 
likti savo publikai skolingi prieš 
senąjį meisterį Toronto Vyti, su 
kovojo daugiau negu ambicin
gai ir laimėjo pelnytai 2:1(1:1). 
Jeigu ne Butrimo, Klivečkos ir 
Remezos neigudimas prie prie
šininko vartų, pasekmė galėjo 
lengvai atrodyti net ir 4:1 ar-

« ba net 5:1. Šiaip jau New Yor
ko ekipa tikrai maloniai nuste
bino. Jauniai — Budreckas, Kli- 
večka. Krušinskas, Stanaitis, 
Remėza II. atrodo, užkrėtė “se 
nius” Vaitkevičių, Daukšą ir taip pat nesusilaukė rimtesnio 
sužeistą Milerį. Visi kovojo pa- £ 
sigėrėtinai, ir prie geresnės lai
mės meisterio titulas galėjo lik
ti ir New Yorke.

Chicaga pasirodė kaip darnus 
ir drausmingas vienetas, pilnai 
vertas laimėjimo. Išsiskyrė žy
mi darbo jėga Jenigas, traukęs 
visą vienetą.

Lengvojoje atletikoje

jaunių grupėje New Yorko 
LSK pateisino sudėtas viltis. Mū 
sų keturi futbolininkai parodė 
priešininkams tiktai vineles sa
vo batuose ir.laimėjo 4 x 100 
m estafete užtikrintai. Kliveč- 
ka. Remeza H, Stanaitis, Budrec 
kas šiuo laimėjimu pasiekė ge
riausią mūsų tremties pasekmę.

Lauko tenise

New Yorkas vėl įrodė pra
našumą. Nors nyru vienete ir 
triumfavo Lubes (Rochesterio 
Sakalas),' pusiaubaigmėje Įvei
kęs newyorkiečių pažibą Arūną, 
bet Saldaičio įėjimas baigmėn 
taip pat pažymėtinas. Graudžiai 
malonu buvo matyti moterų 
grupėje po dvidešimties metų 
V. Ščukauskaitę. gal kiek ir se
nesnę, bet visiškai savo suge
bėjimų nepraradusią, užtikrin
tai meisterės titulą laiminčią. 
Mišriame dvejete mūsų vetera
nė taip pat užsitikrino pirmąją 
vietą su savo vyru Schmitt, o 
mišriame dvejete V. Ščukaus- 
kaitė-Schmitt — Grėbliūnaitė,

i *. *. .
pasipnesmimo.

Nežiūrint aikščių išmėtymo, 
žaidynės praėjo gana sklando-

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS Į
Fountain, Mfchigan

i 
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite | 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris Jau per ilgus metus gaminamas i 
Jono ir Angelinoc Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėglnimui. Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams lt geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Mlehigan Farm feūrj. kuris paliko 
▼Įsų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat| geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHKESE DAIRY, INC.
Vieninteliai Mo sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd A ve n ne, Maspeth, N. T. TeL TW 4-8687

VICTOR ABECUNA8
351 Fark Street, New Britatn, Conn. TsL BA 2-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Drnlson Street, Bailiame, Md. Tel. LongwoSd 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Frospect Street, Hyde Fark, Maso. Tel Hyde Fark 8-3975 

GEORGE GALONAS
IIW Canirr, Delroit, Mkb. Tel. T. O. 8-7662

STANLEY METR1CK
1864 W. 47U> SL, Chkago, IR. TsL Yafds 7-8363

JOHN SBURNA
5418 So. Albany, Chleage, HL TeL GreretūB 6-7783

ALLAN STEWART
4316 No. Broad St, Fhila, Pa. TeL Gtazstone 5-1316

kai. Rungtynės, o taip pat ir 
parengimai buvo visuomenės 
gausiai lankomi. Didžiausią nei
giamybę vis tik reikėtų suminė
ti.

Dovanę medali y įteikimas bu 
vo pravestas tik 1:30 vai. ry
to! Reikalas daugiau negu skan 
dalingas, atsižvelgiant į tai, kad 
tą pačią dieną d „r sportininkai 
turėjo eiti aikštėn žaisti.

Kalbant iš praktikos ir paty
rimo, sekančių tokių žaidynių 
rengėjams patartume pasirūpin
ti, kad FASKo atstovas Biels- 
kus, jau pereitais metais toki 
pokštą iškirtęs Rochesteryje, ge 
riau namie sėdėti liktų ir ben
dro vaizdo negadintų. Na, bet, 
atrodo, kad FASKo rinkimai ar 
tėja. išsirinkus pagaliau pado
resnę valdžią, atpultų ir ši prob
lema.

Atletas

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas, 
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Favhers 
Kennebunkport, Me.

Me-

Veda K. Merkis
P. Vaitonį, Kanados meiste

rį, laukia ne lengvi uždaviniai 
atlaikyti Kanados šachmatų 
garbę šių metų Kanados 
“Open” pirmenybėse, kuriose 
dalyvaus žymieji JAV meiste
riai iš New Yorko, Chicagos ir 
kt. ir po to pasaulio komandi
nėse pirmenybėse, Vokietijoje. 
“Open” p-bės bus rugpjūčio 23 
— rugsėjo 1 d. VVinmjjeg mies
te, o panaulio komandinės p- 
bės spalių mėn. Muenchene, 
Vokietijoje.

N. Y. Times, liepos 5 d. pa
skelbė Metropolitan Chess lea- 
gue pirmenybių lenta'es, iš ku
rių matome, kad B divizijos I 
grupėje Baltijos šachmatų klu
bas baigė trečioje vietoje po I 
Jamaica ir Marshall klubų, o I 
tos pat divizijo s II grupėje pir
mą vietą laimėjo Baltie su 5’/2- i 
*/2, Marshall 5-1, Queens 4-2, 
Bronx 3-3, Civic Center 2^ I 
Jamaica ir Erooklynb YMCA 
po l/2. Grupės laimėtojas — 
antroji komanda yra Edv. 
Staknio vedama, joje žaidžia 
veik vieni lietuviai: Staknys, 
Šukys, Kulpavičius, Trojanas, 
Vilpišauskas, Ratas. Po kartą 
sužaidė Paškevičius ir dr. Re- 
pečka.

Judzentavičius lošė Montre- 
alio šachmatų komandoj rung
tynėse su Toronto miestu. Ju
dzentavičius. įveikė Giroux. Lai
mėjo Montrealis 18-9. Dalyvių 
skaičiuje nesimatė Ignio Ža
lio, Montrealio vice-meisterio, 
Toronto gi komandoje nebuvo 
nė vieno lietuvio. Nuostabu!

Merkis sudarė naują vaikų 
grupę (8-13 metų amžiaus) ip 
duoda jai šachmatų pamokas 
So. Bostono L. P. D-joje an
tradieniais nuo 7 v.v. Tėvai 
prašomi pasiųsti vaikučius, be
sidominčius šachmatais į šias 
pamokas. Merkis tikisi išsiau
ginti naujų Kuodžių, Vaičaičių 
ir pan.

M. Luckis, buv. Lietuvos 
rinktinės dalyvis 1957 m. Ar
gentinos šachmatų klubo p-bė- 
se labai įspūdingai aukojo 
bokštą, priversdamas savo 
priešininką pasiduoti po poros 
ėjimų.

Baltais lošė P. Aggire, juo
dais — M. Luckis. Nimcoindiš- 
kas apsigynimas.

I.d4 Žf6 2.c4 e6 3.2c3 Rb4 
4.e3 d6 5 Ld3 2c6 6Žge2 e5 
7.d5 R:Ž 8.Ž:R Že7 9.0-0 0-0 
10.Vc2 c6 ll.dįc Ž:cę 12.a3 
Re6 13.b3 Bc8 14.Rb2 g6 15. 
Bfdl Ve7 16.Bacl Bfd8 17.Ve2 
Ža5 18. Rc2 b6 19.2d5 R:d5 
2O.c:d Be 7 21.b4 Žc4 22.Ra4 
Bdc8 23.Rc6 Ž:b2 24.V:b2 Žh5 
25.a4 f5 26.a5 b:a 27.b:a f4 
28.e:f Ž:f4 29.Bc3 Bf8 3O.Bb3 
Vg5 31.Bg3 Vh5 32.Bd2 Kg7 
33.Bb3 Vg5 34.f3 h5 35a6 Bcf7 
36.Bb7 B:b7 37.a:b 2h3 — 38. 
Khl B:f31! 39.Bdl Bf2 40. V: 
f2 Ž:f2 — 41.Kgl 2:dl ir balti 
pasiduoda.

Diagramoje padėtis po 38... 
B:f3!! Tei baltų g:B, sektų 
matas Vgl, kitaip grasina Bfl 
matu.

Juodi: M. Luckis

Balti: P. Aggire

STillvvell 4-5875

RILEY BROS

Year
Vt. Granite

I N C O R P O

Our 75th
Certified Bar re,

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemeteries 

48th Št. and Laurel H iii Blvd.
52nd St. and Queens Blvd.

Entrance to Calvary Cemetery
VVOODSIDE 77, N. Y.

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

DOMINION BROTHERS
A Young Ameri
can Community 
of Brothers only 
We want young 
men vviiling to 
train for Teach- 
ing. Clerical and 

Sočiai Work
If you do not 
feel attracted to 
any of tbese par
ticular f i e I d s 

great opportunitiesthere are other
for the ūse of your particular talent.
To learn more about this happy 
groop of friars write to:
DIRECTOR OF VOCATIONS

OUR LAOY OR ROSARY PRIORY 
101 Bcynton Laite, Reno, Nev.

Norite geros—meniškos fotografijos J
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, =

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

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St., Kidgevvood, Brooklyn, N. Y. j
| Skambinti tel. HYacint 7-4677
7.«*ii6*i6t!6..S;if..6-.;6 :Bii>l 6li6i.6u6uS«;6uSriSH6i!SHSoBtiBuBt«StfSiiBHgi*BiiguS liBn>HS;igiiSuSiiS!iSuSD6HSiiSiie«lUH«ii6;»t::SueH6n»^

----------------------------------- ----------------------------------------------

► SIUNTINIAMS į Lietuvą bei į USSR vilnonių, šilkinių bei « 
» - rtiedvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų j 
J kostiumams gausite pas į
\ II. K O E N :
J 111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2, N. Y. « 
» J
» (kamp. Essex St., už VVilliamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244 4
» Parduodamos vietines bei importuotos medžiagos <
J Atsincfikit šį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas 4
t ATDARA KASDIEN; . ' 4
£ ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet; 4
J SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ. J . <

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retaU) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei 

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA U2 MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. N«w York 2, N. Y. 
Kampas Houston St 
Telef. AL 4-8319

Gripsholm Restauranl
Ine.

324 EAST 57th STREET
NEW YORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord
Euncheon—Cocktails—Dinner

Air Cooled ■ PL 9-6260

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vasarvietė,' gražiose 

gamtos apylinkėse, prie Aria
dne ežero, Thompson, Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

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

Erdvūs miegamieji: dideli 
laisvalaikiam^ kambariai; tele
vizija. žaidimai. Maudymasis 
vietoje ar motorlaiviais persikė
lus valstybiniame Anadric pa
plūdime. Virtuvė vedama pri
tyrusio lietuvio virėjo.

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui $35.00 savaitei.

J. PAKNYS
Box ,126, Thompson, Conn.

Tel. Putnam—Walnut 3-2836

SUMMER RESORTS

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

The Panorama Izidge invltes you to 
this seenic spot of America Lo- 
catcd in the heart of the Adiron- 
da< k Mountnlns - with all modem 
convcnienccs All Sportą and activ- 
ities — wilh exqiiMitš food — All 
this and nioVe at reasonablo rntes.

tVrttn for Bboklct "I.". Panorama 
I .odgr. RS ■RivcrsMe Drive, Sanunac
Lake. N Y

BANGA TELEVISION
i. Sav. V. ZELENIS 1J

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
i ■ TELEVIZIJOS APARATAI, ,
i ■ HI-FI FONOGRAFAI, ■
i ■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders), i
i . ■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI, i

■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

? Taisoma Televizija, Radijas, Ui I i. t
11 Darbas garantuotas, atliekamas

i prityrusio techniko, pripažinto RCA. ’
h ■ >
i į DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. j
| Pirmadieniais iki 6 vai. vak. I

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
. JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinių ir vals
tybinių taksŲ (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY 
Joseph Andrusis Insurance

37-09 JAMAICA A1T., VOODHAVEN 21, N. Y. 
t ■

TEL VT 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. Ugi 5 vai. vak

Į WUNTER GARDEN TAVERN, Ine.

š KABARETAS
f 
f VYT. BELECKAS, savininkas

1 Baras, sale vestuvėm*.
Į parengimams, susirin 
| kirnams, etc.
2 1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y. ;
• :
* Tel EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcwood


