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DR. KARIM AZKOUL, Lebanono ambasadorius Jungtinėse 
Tautose; JAV ambasadorius Henry C. Lodge; Abdul M. Abass, 
frako ambasadorius; ir Taysir Teukan, Jordanijos ambasado- 
dortus (iš k. i d.) tariasi prieš specialu Saugumo Tarybos po
sėdį (viršuje). Taryba diskutuoja Irako revoiiucijcs problemą 
(apačioje).

Amerikos kariuomenė yra Lebanone
Amerikos žygiui pritarė sąjungininkai ir Kongreso lyderiai

menę. Sovietų atstovas reikalą- kur kitur nenumatoma Ameri- 
vo, kad Amerikos kariuomenė kos kariuomenės siųsti kaip tik 
iš Lebanono būtų atšaukta.

Aliarmuota visa Amerikos ka
riuomenė, kad per 4 valandas
būtų pasiruošusį

Prezidento Eisenhowerio į- 
sakymas Amerikos marinam iš
sikelti į Lebanoną yra pats 
reikšmingiausias įvykis viduri
nių rytų dabartinėj istorijoje. 
To įvykio eiga tokia: ___

*■
LIEPOS 14 — Nasserio ir 

Maskvos paruoštas perversmas 
Irake. Dėl Irako perversmo pa
didėjo pavojus Lebanone. ir 
prezidentas Chamoun paprašė 
Ameriką atsiųsti kariuomenės, 
nes be jos nebus išlaikyta Le
banono nepriklausomybė.

LIEPOS 15 — prezidentas 
Eisenhovveris atsišaukime Į tau
tą ir pranešime Kongresui pa
skelbė, kad Į Lebanoną pasiųsta 
5.200 marinų; jei reikės, bus 
dar pasiųsta, o reikalui praėjus, 
jie bus atšaukti. Pranešė taip 
pat, kad Amerikos iniciatyva 
sukviestas Saugumo Tary bos po
sėdis tą pat dieną.

Saugumo Tarybos posėdyje 
Amerikos atstovas Cabot Lod
ge, jr. pranešė apie Amerikos 
kariuomenės išsikelimą Leba
none ir prašė, kad Į Lebanoną 

.Jungtinės Tautos siųstų kariuo-

LIEPOS 16 IR 17

Amerika pasiuntė į Lebanoną 
diplomatiniu stebėtoju valst. 
sekretoriaus pavaduotoją Murp- 
hy.

Paskelbė, kad tuo tarpu nie-

į Lebanoną.
Iš pietų ir šiaurės Carolinos 

išsiuntė kariuomenės Vidurže
mio jūros link.

Iš Vokietijos perkėlė 1,600 
parašiutininkų į Adaną, pieti
nėje Turkijoje. 300 mylių nuo 
Lebanono. .

I KUR VEDA TOLIAU KONFLIKTAS: 
AR BŪTINAI J NAUJ4 KOMPROMISU
PATENKINTI AMERIKOS 

PASIRINKTA RIZIKA

Vyriausybė buvo susirupmu- 
si. kaip bus reaguota i kariuo
menės iškėlimą Lebanone. Pir
mas įspūdis geresnis, nei buvo 
laukta. Laisvojo pasaulio ir A- 
merikos draugai patenkinti, kad 
Amerika nuo žodžių perėjo prie 
darbų.

Prezidentas prsipažino. kad 
jis rizikavo. Jis rizikavo. imda
masis žygio, bet butu rizikavęs 
ir jo nesiimdamas. Žygio imda
masis. gal labiau rizikavo su
kelti prieš Ameriką arabus nei 
susilaukti karo su Sovietais. Ri
ziką apsimokėjo, nes trys mu
sulmoniški kraštai j.in pareiškė 
pritarimą prezidento žygiui. 
Maskva grasina, bet grasinimas 
yra ženklas, kad Maskva vykdo 
tik iš Amerikos pasisavintą po
litiką —“ėjimą iki karo briau-

SOVIETAI GĄSDINA KARIUOMENES MANEVRAIS
Amerika į tai: pasiuntė parašiutininkus į Turkiją

PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAI

Prezidentas Ersenhoweris pa
reiškime tautai |r paskui Kon
gresui liepos Ii nurodė prie
žastis, dėl kurių jis ryžosi pa
siųsti kariuomenę Į Lebanoną.

Formalus pagindas —pagal
bos paprašė Lebanono prezi
dentas.

Pasiųstos kariuomenės už
davinys — apsaugoti Amerikos 
piliečius, kurių Lebanone yra 
2.500. ir apsaugoti Lebanono 
valstybę nuo netiesioginės agre
sijos.

Dėl tos agresijos prezidentas 
kaltino Jungtinės Arabų Vals
tybės ir Maskvos propagandą 
ir pirmosios pįiigus. ginklus.

LAIKRAŠTININKAI- išskuba .iš Baltųjų Rūmų, po ,pranešimo, 
kad 5000 JAV kariuomenės buvo nusiųsta i Lebanoną. papra
šius prezidentui Chamoun (dešinėje). Prez. Eisenhovver (kai
rėje) pareiškė, kad tai nėra “karo aktas".

LIEPOS 16 — paaiškėjo pir- Lebanono sukilėliai pareiškė rikos aplenktas. Amerika pada-
mos reakcijos Į Amerikos žygį, protestą prieš Amerikos kariuo- rė priešingai, nei jis galvojo, žmones, kurie buvo siunčiami 

menės iškėlimą į Lebanoną. Italija pasiskelbė remsiailti Pr*eš teisėtą Lebanono vvriau-Lebanone.
DRAUGŲ IR PRIEŠŲ

REAKCIJOS
Anglija Amerikos žygiui pri-

tarė ir pasiuntė savo laivus su
. kariuomene, jei bus reikalinga Prancūzijos parašiutininkai 

pasiųsti

Taip pat ir parlamento pirmi- Jung. Tautų politiką. Apie A- 
ninkas paskelbė, kad preziden- merikos išsikelimą Lebanone 
tas Cbamoun neturėjo teisės nutylėjo. Japonija pavadino iš- 
amerikiečių kviesti.

pagalba. Jos kariuomenė nu
matyta Jordanijai saugoti Prancūzija pasiuntė 900 pa-

Turkija, Izraelis pritarė, rašiutininkų prie Lehanono. pa- 
Prancūzija taip pat pasiryžusi s’ryžus’M apsaugoti Prancūzijos 
siųsti savo kariuomenę, bet ma- PUječiu- interesus, jei bus rei- 
no. kad ji nebus reikalinga. ^°; Prancuzai ta proga pri- 

Vokietijos vvriausvbė tylėjo, minė, kad kariuomenės nebū
tų reikėję siųsti į Lebanoną.d spauda daugiau smerkė. .

Sovietai jau liepos 15 paskel- ^®^6 nebūtų buvus sukliu- 
bė agresija, kišimusi į vidaus Suezo operacija.
reikabus.'Paskiau pranešė, kad , JunCiniM T«rtv gen. sekr

Hammarskjoldas jaučiasi Ame-Sovietai nebus tam abejingi.

SOVIETŲ REIKALAVIMAS
saugumo Taryboje Ameri

ka siūlė, kad Jungt. Tautos pa
siųstų Jungtinių Tautų policiją 
į Lebanoną, tada Jungt. Vals
tybės galės savo kariuomenę
atitraukti. dė tokia:

Sovietai reikalavo, kad Ame- Perversmo iškeltas režimas 
rika savo kariuomenę atitrauk- stengiasi sudaryti įspūdi, kad 
tų be jokių sąlygų, kitaip, gra- krašte ramu, kariuomenė re- 
sino. Sovietų Sąjunga pasilie- žimą remia. Paskelbė, kad su
ka laisvas rankas pasirinkti a- tartys su užsieniais bus pagerb-
titinkamas priemones "taikai tos. Stengiasi sumegsti 
ginti”.

Švedija Saugumo Taryboje 
aiškino, kad Amerikos kariuo
menės siuntimas i, Lebanoną 
priešingas Jungt. Tautų char- 
tai.

SOVIETAI GRASINA
MANEVRAIS

sybę.
Prezidentas pažymėjo, kad jo 

padarytas žygis gali turėti rim
tų padarinių, tačiau jis gerai 
apsvarstė, imdamasis rizikos pa- 

New Yorko birža, kai Sovie- remti "teisingumo ir tarptaut- 
. ’ tinės teisės principus, nuo ku

rių priklauso taika ir pastovi 
tarptautinė tvarka".

sikėlimą neišmintingu žygiu.
Birža dėl Sovietų nesusvyravo

tai grasino reaguosią i Ameri
kos kariuomenės išsikelimą Le
banone. visiškai nereagavo.

Sovietai siūlosi su draugiškumu, kad
laimetų sau Europos pripažinimą

Sovietų Sąjunga liepos 15 vėl 
pasiūlė Amerikai ir kitom va
karų valstybėm pasirašyti 
šimčiai metų "Draugiškumo

de-
ir

perversmo
Irake liepos 17 padėtis atro-

Irakas po

parodo, kur Amerikos laivynas sukcncentravo savo
jžgas.

uos". Tai nereiškia, kad ji tą 
“briauną*’ peržengs.

Žygio nesiimdamas. preziden
tas būtų dar labiau rizikavęs —' 
prarasti pasitikėjimą tarp savo 
šalininkų, pasitikėjimą Ameri
kos žodžiu, nustumti juos arba 
i neutralumą arba į pataikavi
mą Maskvai ir pasilikti pačiai 
Amerikai izoliacijoje.

PasiAnkdamas žygį, preziden
tas išgelbėjo Amerikos morali
ni prestižą. Išgelbėjo, gal būt. 
Lebanoną. Bet ar išgelbėjo V> 
karam vidurinius rytus?

GAILAUJA, KAD Jį ~ 
PAVĖLINTA

Vidurinių rytų likime Leba- 
nonas dabar. J. Alsop akim žiū
rint. yra menkesnės reikšmės 
kaip Irakas, kuriame pasiliejo 
kraujas ir įtaisytos kartuvės 
buvo tiltas į Nasserio valstybe. 
Ar būtina buvo leisti išplėšti • 
Iraką iš Vakarų įtakos ir per
leisti Nasseriui bei Maskvai?

J. Alsop atsakomybę už tai 
skiria Eisenhovverio vyriausybei. 
Irako katastrofa esanti padaras 
tos vyriausybės politikos, arba, 
anot Alsopo, politikos nebuvi
mo. Katastrofos pradžią Ame
rika padariusi su Suezo krize, 
ir jos vii*šūnė buvęs Amerikos 
delsimas ir silpnumo demon
stravimas Lebonone ištisus du 
mėnesius. Mes ten atlikom Xe- 
ville Chambelaino piktą parodi
ją — kandžiai kalba Alsop. Tas 
delsimas vainiką vesis pervers
mu Irake.
AR BUS IŠGELBĖTAS IRAKAS

Vidurinių rytų padėtį su per
leistu Iraku Nasseriui Alsop pa
lygina su mirštančiu žmogum. 
Išsikelimą į Lebanoną palygina 
su . vaistais, saugojančiais nuo 
ligos prisimetimo, bet įduotais 
tada, kada žmogus jau miršta.

Ir R. Drummond (NYHT) kal
ba. kad vargiai kariuomenės bu
vimas Lebanone gali padaryti 
daugiau kaip tik sulaikyti ope
raciją. t.y. apsaugoti patį Le
banoną. dar Jordaniją. Bet kas 
bus su Iraku? Drummond tik 
liūdnai
galo nematyti. Alsop prisispyręs 
klausia: ką gi Amerika dėl jo 
darys? Girdi, ar darys taip kaip 

Ta- Suezo krizėje?

nukalba: katastrofos

I bendradarbiavimo” sutarti 
me pasiūlyme yra mišinys iš vi
sokių ankstesnių siūlymų— 
puolimo, nusiginklavimo, 
kontrolės, beatomės zonos 
ropoję, prekybos.

Amerika nuo nepuolimo 
tarčių atsisakinėjo, nes ji yra 
pasirašiusi Jungt. Tautų chartą. 
o joje jau yra Įsipareigojusi su- 

, silaikyti nuo visokios agresijos.
Naują sovietinį siūlymą N.Y.

H. Tribūne vertina kaip Sovie
tų naujas pastangas, kad Ame- šviesesnių. Pvz. Trumano pasi- 
rika, pasirašydama tokią sutar- priešinimas Sovietų invazijai 

, ti, tuo pačiu pripažintų dabar- Persijoje, pasipriešinimas Tito 
tinį status Europoje, vadinas, invazijai Graikijoje,, pasprieši- 
rytų valstybių pavergimą, Vo- nimas Korėjoje. Gali būti pasi- 
kietijos padalinimą, įsipareigo- priešinimastir Irake. Ir jis gali 
jimą atitraukti kariuomenę iš būti sėkmingas, jeigu nebus 
Europos ir tt. kartojamas tos pačios Korėjos

♦ ir Indokinijos pavyzdžio blo
goji pusė — tūtent:

NAUJINS KOVĄ PRIEŠ BAŽ
NYČIA

-ne
ono 
Eu-

su-

Iš prezidento pareiškimų ne
matyti jokios užuominos, ar 
bus pavartota jėga Irake Drum- 
mondas. nematydamas išeities, 
jau nukalba kaip istorikas ver
tintojas: esą Trumano vyriausy
bė kaltinama, kad prarado Ki
niją komunistam. Eisenhowerio 
vyriausybė bus kaltinama, kad 
prarado vidurinius rytus Nasse- 
riui.

Palyginimų galima surasti ir

kius su užsienių atstovybėm:
Naują režimą pasiskubino pri

pažinti Jungt. Arabų Valstybė. 
Sovietai ir Jugoslavija. 
Žuvusių be karaliaus, jo dėdės, 
ministerio pirmininko ir užsie
nių reikalų ministerio. priskai- 
tome dar 200.

_ . . , . Sudeginta Anglijos atstovvbė. kos, Saudi Arabijos, iš vakaru ma, irigaciją, kelius, namų sta- je Nasseris prisijungė Syriją,
^|Un9' T « o la‘P p* AngBJ« informaci. Jordanijos ir Syrijos.

s eibe, aa ji nuo liepos jos Amerikos atstovvbė Gyventojų — mažiau nei 6 planas pusantro milijardo dol. riamas savo dėdės Abdul lllah,
rengia ariuornenes, sausumos apSUpja tankų. Du amerikiečiai mil. sumai. Per septyneris matu* remiamas mm. pirm. Nuri as-
ir parašiutininkų, manevrus vjejįbutyje nužudyti. Žemė nepaprastai derlinga, buvo pasisekę pakelti vidutinis- Saijd, atsakė į tai, vasario 14
Turkestane, pne Persijos ir AL buvo apjeišta. Kraštas ga kai gyventoju pajamos ii 84 sudarydamas federacija su Jor-
ganistano pasienio Ryšium su Jordanij~ karalius |Iusseįn Įėjo verstis tik iš naftos, čia dol. iki 140.
tuo Amen a pasiuntė savo pa- pakibė atsišaukimą į Irako gy- yra jos didžiausi šaltiniai. 1956
rašiutminkus į Turkiją). r ’f ***

IKARAS ŠEŠTOJI PASAULYJE NAFTOS ŠALIS
Irakas yra tarp Turkijos, Per- buvo pavesta "krašto pakėlimo Irakas buvo griežtai Vakarti 

sijos, prieina prie Persų įlan- žinybai" kuri organizavo švieti- šalininkas. Kai šiemet vasary-

tybą. Buvo sudaryta* 5 metų Irako ” karalius Fai.*cl, pata-

SUSTOJIMAS PUSIAUKELĖJE
Korėjoje mušė agresorių, bet 

Pa leido vytis tik iki jo sienos, kad
m\rU, už jos susitvarkęs vėl galėtu 
"atkirti,

ventojus. kad neklausytų per- pagamino 30 mil. tonų. Naftos 
versmininkų ir išdavikų. Hussei gamybos atžvilgiu Irakui pi i* 
kreipėsi i Ameriką ir Angliją klauso šešta vieta pasaulyje, 
pagalbos. Naftą eksploatavo vietinės.

amerikiečių ir kt. kraštų kom-

danija, kurią valdė jo pusbrolis
„ .. . . , . Hussein.Savo praeityje Irakas yra bu

vęs ta vieta, kur šv. Raštas mi
ni Ninivos ir Babilono miestus. 
Tigro ir Eufrato slėnį, kraštą, 
kuris pienu ir medum tekėjo.

Nasseris prieš Iraką labiausia 
ir nukreipė pirmus smūgius

"Šiandien yra diena, skirta 
žudyti ar būti nužudytam, ša
lin imperialistų agentai"

Po pirmojo pasaulinio karo skelbė perversmininku radijas

LEBANONE PROTESTAI
Lebanone liepos 16 atvyko 

papildomas Amerikos marinų 
batalionas. Viso dabar esą 3,500 
Sostinė Beirutas dabar marinų Anglijos daliniai išsikėlė į panijos. 
rankose. Amerikos kariuomenė Jordaniją. Pajamas iš naftoš eksploata- Irakas buvo atimtas iš Turkijos. I valdžia iškilo mažai žinomas
yra įsakyta nesiimti kovos šu Anglijos užsienių reik. min. cijos valdžia skyrė krašto ūkiui pavestas Angluos globai, o generolas Aklei Karini Kassem 

ministeriu pirmininku, taiSukilėliais. Tik apsaugoti vyriau liepos 17 atskrenda tartis su kelti —ne taip kaip Saudi Arą- 1932 paskelbtas nepriklausoma 
sybę. . Dulles. bijoję. Naftų* pajamų 70 proc. valstybe. ’ • Nasserio agentas

kariauti. Tokio žygio vaisius
- Korėjos dalinimas. Indoki

nijoje ir davė pagalbos, ir jos 
davė per mažai Rezultas 
Indokinijos padalinimas. Ar ir 
konfliktas dėl Irako turės baig
tis "padalinimu”. t.y. kompromi
su? \V Lippmann aiškina, kad 
išeitis tesanti įmanoma viena: 

, ... , . vidurinius rvtus neutralizuotiMaskva Lenk.,™ komunistą, W|. n<.
supranta kad tok>, auklėjimas 
nėra suderinamas su marksizmu. . . • . .................... .. ... svarbos veiksniai, kūne skatins tačiau ne buvo hg šiol privers- . . ... .. , kovoti naftos šaltiniai ir Iz-ti skaitytis, kad tai labiausiai
kataHškas kraštas Sutartis bu r3clln ______________
to buvo smlaryta. kai vyra'" SA|,TA MCTnftfE. 
tautinio komunizmo, liberalu- ...... . . * .. .. . . Die Weltwoche koresponden-mo nuotaikos. O dabar jos lai- . .. ~ ,, .. ... tas iš Prahos praneša:komos nusikaltimu ... . į. ..Lietuvoje rytinėje pietų ry

tinėje dalyje gręžimai parodė.

. Lenkijos komunistų 
centro komitetas davė 
cijas spaudai duoti 
kaip komunistai sako, katalikų
Bažnyčiai. Laikraščiai turi kal
tinti bažnyčią, kad ji kišasi i 
vyriausybės reikalus. Komunis
tai nori sukliudyti religinį auk
lėjimą mokyklose, kuris buvo su 
tartas su Lenkijos vvriausvbc 
1956

Esą to reikalauja iš Lenkijos

Stebėtojai susitarė
su Lebanono sukilėliais, kati kad yra žymūs* naftos kiekiai 

jiem leis prieiti prie visos sic- zonoje apie 30 kilometrų plo
nos, kuri skiria I^ehanoną nuo č»o.. Nafta turi būti gilumoje 
Syrijos apt* 2,000 metrų.



DARBININKAS '

Aš radau Nojaus arką

jos
ne-

No-
sa-
Af-

1958 m., liepos 18 d., nr. 52

Knygos suintriguoja kartais 
labiau nei žmonės. Arba tada, 
kai jos svarsto deginančius 
klausimus, įdomius keikvienam 
ir visiem. Arba tada, kai 
tuos klausimus išsprendžia 
lauktai originaliai.

Arnais domino visus
jaus arkos likimas. Kur tas lai
vas. kuriuo Nojus ir jo šeima 
išsigelbėjo nuo tvano: kur jis 
dingo: ar negalima dar jo at
rasti? Norint atsakyti Į tuos 
klausimus, buvo tyrinėjami se
noviniai raštai, rengiamos eks
pedicijos. Iš tų tyrinėjimų ir 
ekspedicijų žmonės 
grindinio atsakymo: 
ar nieko neradot?

Prancūzų leidykla
Empire paleido į rinką knygą, 
kuri suskamba sensacingu at
sakymu: Aš radau Nojaus ar- 
ka — J’ai trouvė L'Arche de

laukė pa-
radot ką

France—

yra tas laimingasis ra- 
ir. knygos autorius? Jo

Noė.
Kas 

dejas 
vardas knygoje yra Fernand
Navarra. Jis pats apie save 
duoda kai kurių žinių. Pasako
ja. kad Nojaus arkos ieškoti 
jis rengėsi 18 metų. Sakosi ne
buvęs nei Šv. Rašto nei ar
cheologijos specialistas.

Buvęs tik žmogus, apsėstas 
idėjos patirti viską, kas lig 
šiol buvo žinoma apie arką ir 
pačiam surasti ką nors apie 
arką nauja.

Arkos idėja jį pagavusi nuo 
mažens, nuo penkerių metų, 
kai pirmu sykiu- apie ją iš
girdo iš motinos apie tvaną ir 
Nojaus išsigelbėjimą. Labiau
siai ji nedavė jam ramumo nuo 
1937. Tada tarnavo kariuome
nėje artimuosiuose rytuose. Tu
rėjo tos vietos gyventojų drau
gų. Buvo įkopęs į vieną iš Li
bano kalnų 3000 metrų aukš
čio. Geografinis artumas su vie
ta. kurioje centras yra tvano 
laikų vieta Ararato kainas; at
mosfera. patirta iš vienos gy
ventojų. jį taip paveikė, kad 
jis puolėsi skaityti viską, kas 
tik lig šiol buvo parašyta apie 
tvaną ir vienos šeimos išsigel
bėjimą. Skaitė šv. Raštą, skai
tė. chaldejų epopėją “Gilga- 
mesh”. asyrų — babiloniečių

epopeją Astrahasis”. Skaitė ki
tų tautų padavimus ir rado, 
kad prancūzų Bossueto buvo 
teisingai sakoma:

apie tvaną yra visuotinai 
sakojama visose tautose.

Navarra ir ima pasakoti 
vo knygoje graikų, Azijos,
rikos, šiaurės Amerikos, Okea
nijos mitologijų pasakojimus 
apie tvaną.

Duoda ir lietuviu pasakoji
mo apie tvaną.

Praamžis. supykęs ant žmo- tas žmonėm už jų nusikaltimus, 
nių. paleidęs ir pasiuntęs du 
milžinus: Vėją ir Vandenį. Mil
žinai pūtė, liejo vandeni per 
12 dienų ir naktų. Beliko tik 
kelios žmonių poros ir gyvu
liai ant kalno viršūnės. Iš savo 
dieviškojo skliauto žiūrėdamas. 
Praamžis valgė riešutus. Kai 
vanduo pasiekė kalno viršūnę.

‘ Praamžis numetė riešuto keva-. 
lą. žmonės į jį įsirito, ir Vė
jas nei Vanduo negalėjo nie
ko padaryti, iki pagaliau Pra- 
amžio rūstybė praėjo. Jis už
darė milžinus, ir išlikusios žmo
nių ir gyvulių poros pripildė 
visa, žemę....

Patvirtinęs išvadą, kad tva
no idėja yra gyva visų tautų 
atminime. Navarra svarsto, ko
kis tas tvanas turėjo būti.

Sustoja prie Bažnyčios pa
žiūros. apie tvaną.

Šv. Rašto Genezės knygoje 
sakoma, kad vanduo užliejo 
visą žemė iki kalnų viršūnių. .. 
Ir balandis. Nojaus paleistas iš 
laivo, grįžo, neradęs vietos kur 
nusileisti, nes visos žemės pa
viršius buvo vandens apsem
tas.

Visas žemės paviršius, 
čiau šv. 
kintojai. tą “visą žemę" aiški
na trijopai. Vieni mano, kad 

tvanas buvo visuotinis, 
užliejo visus žmones, išsky

rus tuos, kurie buvo Nojaus 
laive. Kita gurpė mano, kad 
katastrofos metu žmonės dar 
nebuvo išplitę po žemės pa
viršių. Jie gyveno susipietę Sy- 
rijoje. Mesopotamijoje. Mažo
joj Azijoje. Taigi''

tvanas galėjęs būti dalinis—
.apėmė tik šias sritis. Šitoks 

aiškinimas sustiprėjo labiausiai

Navarra nagrinėja, kokios 
formos ir kokio didumo galė
jo būti Nojaus arka. Surenka 
ne tik šv. Rašto apsisakymus. 
bet ir gausius atskirų asmenų 
atsiliepimus per eilę amžių. Ta
čiau mums Įdomiau ne apie 
samprotarimai. o patys mėgini
mai užkopti Ararato kalną, kur 
turėjo būti Nojaus arka, o gal 
dar ir koki nors jos likučiai.

(b.d.)

Šiaip ar taip, pastebi auto
rius. tie aiškinimai nėra tikė
jimo dalykas. Tikėjimo dalykas 
yra tai. kad tvanas buvo leis-

nuo 17 amžiaus. Treti turi an
tro aiškinimo variantą, aiškin
dami. kad

tvanas ribodamasis tom sri
tim, palietė tik baltąją rase,

o geltonoji ir juodoji nebu
vusios paliestos. Tokiu atveju 
jau išeitų, kad ne visi žmonės 
yra kilę iš Nojaus ...

AMERIKOS marinu lėktuvas, kuris—buvo Kubos valdžios lėk
tuvų priverstas nusileisti Kuboje, (viršuje). Lėktuvo lakūnas 
aiškinasi su reporteriais. Atsitikimas įvyko dėl “nesusiprati
mo” (apačioje). '' -

S •

DĖL AMERIKOS BALSO UŽDARYMO EUROPOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMU S

Gruodžio muzikai teises grąžintos

kom-
savo
Jie.
jog

Ta-
Rašto egzegetai, aiš-

Žinojom, bet nesakėm: tegul 
pasisakys veiksniai

Draugas birželio 12 vedama
jame sakosi apie planavimą 
uždaryti Amerikos balsą Miun
chene jau žinojęs “kiek se
niau”. bet neskelbęs, kol veiks
niai surinks davinius ir pasakys 
savo nuomonę.

Sako, kad reikia daryti žy
gių ir pirmieji jau esą padary
ti — pareikštas nepasitenkini
mas (nepasakyta, kas tai pada
rė). Prisiminęs Alto vykdomojo 
komiteto pasikalbėjimą su in
formacijos biuro direktorium 
Allenu. laikraštis sako:

“Jei anuo kartu mus įtikinė
jo. kad pabaltiečių skyriaus per
grupavimas Balse neturėjo po
litinių motymų. tai ką reikia 
manyti apie programų Miun
chene likvidavimą?” Klausimą 
atsakyti palieka kitiem:

SPAUDA

duo-abejojama, kad tam bus 
tos direktyvos”.

Nauja kryptis Amerikos 
politikoje?

Naujienos liepos 11:
‘,‘ŠĮ Amerikos Balso progra

mų siaurinimą kai kurie žinių 
šaltiniai aiškina “nauja kryp- 

!tim’ Amerikos politikoje, sie
kiant ‘taikingo sambūvio' su 
Sovietų Sąjunga. Kiti spėja, 
kad Miuncheno transliacijų pa
naikinimas esąs nukreiptas ypač 
prieš pabaltiečius. nes 
kos Balso pranešimai 
tos stoties, geriausiai 
Lietuvoje.

“Tačiau kitos žinių 
tam priešt^žraja. Sakoma, kad 
tos radijo stoties balsui trans
liacijoms daromi beveik nenu
galimi trukdymai Cjamming ) 
iš Sovietų pusės. Maskva išlei- 

“Ar čia bus kokie politiniai džia daugiau pinigų tai stočiai 
užkulisiai, suras mūsų ir kitų kliudyti, negu JAV išleidžia sto- 
tautų laisvinimo veiksniai. Jei 
jie bus. visuomenė bus supa
žindinta. o jei bus reikalingi reikšmės tai stočiai skiria So- 
platesnio masto vieksmai. ne

Ameri-' 
esą iš 
girdimi

versijost

ties Įrengimams, išlaikymui ir 
programoms. (Tai rodo, kiek

AŠ BUVAU VARGINGIAUSIAS IŠ VARGINGŲJŲ
Irako nauji veidai dar neiš

stūmė iš spaudos puslapių a- 
merikoniško veido — Gold- 
fine. Spaudos puslapiuose jam 
tiek duodama vietos, kiek ne
gauna niekad nė Chruščiovas. 
Gal metų gale jis dar bus iš
rinktas ir Amerikos metų žmo
gum?

O Amerikai jis tikrai būdin
gas. Jis rodo, kaip kuriasi A- 
merikos milijonieriai ir multimi
lijonieriai. Kuriasi iš nieko, ap
linkybių. apsukrumo ar kitokių 
palankių priežasčių dėka.

Stabteliam ties Aūierikos 
multimilijonierium, kuris da
bar atėjo į spaudos puslapius 
tiek, kiek jis pats apie save pa
sako.

Aš kilęs iš .A vanta Rusijoje, 
mano motina kilus iš Kauno. 
Tėvas atvyko i Ameriką vienas. 
Tik po trejų - ketvertų me
tų jis atsikvietė i Ameriką ma
no vyriausią seserį Bessic. Dar 
po 3-4 metu likusius šeimos 
narius: mano motiną, vyresni 
brolį Masą, mano vyresnę se 
šeri Rozą ir jaunesni brolį Allen

Bet pasai tada kaštavo gal 
po 100 dol. ir niekas negalėjo 
išvykti iš Rusijos, ncatsitarna- 
ves kariuomenėje trejus me
lus.’O aš buvau tik 7 metu 
vargingiausias iš pačių vargin
gu jų.

Tokis vv ras. vardu- Slobodkin. 
kuris buvo pusiau keliaujantis 
agentas, .pusiau šinugdninkas. 
.papirkęs kazokus, pasienio sar- 
bybiniiis, po 10 dol. nuo gal
vos. pervedė mus imt ium’IĮ i 
Vokietiją, taigi i laisve, Gyvu
liniu traukiniu pasiekėm Ilam- 
burgijp—-

DIENOS VEIDAI

Mano motina griežtai laikėsi 
“košer”. tai mes maitinomės 
laive tik kietais kiaušiniais ir 
bulvėm. Tai buvo pats vargin
giausias kelias.

Mano tėvas Bostone turėjo 
butą, kurio u.špakaly buvo pjau- 
jaini viščiukai, ir už penkis 
kambarius mokėjo 10-12 dol. 
mėn.

Aš mokiausi ir popiečiais bei 
vakarais pardavinėjau laikraš
čius. padarydamas 30-35 et. per 
vakarą, šeštadienis būdavo pel
ningiausias — sukaldavau 50 
et., parduodamas laikraščius^ 
baruo.se. Paskui vaikščiojau

Mano, šeima buvo ten netur
tingiausia iš neturtingųjų. O 
šiame krašte Dievas man buvo 
labai geras. Aš susiradau drau
gų. Jie man buvo geri. Jie man 
padėjo. Aš jiem buvau dėkin
gas. Aš žinau, kas yra nieko ne
turėti. Ir aš galiu dabar ki
tiem duoti. Ir aš duodu. Ver- 
mont katalikų koplyčios lan
gas yra su Goidfine vardu. Ir 
Kalėdų proga aš daviau varg
šam sekretoriam tų aukštų žmo
nių...

Nebepasakojo, kaip jis atėjo, 
iki virto šešių manufaktūros 
fabrikų savininku ir finanšinin- 

(Nukelta į 6 psl.)

vietai. D.)
“Dar viena svarbi priežastis 

esanti ta. kad Washingtonas 
rengiasi radijo, programų siun
timą i Lotynų Amerikos šalis
po nemalonių patyrimų, ku
riuos tenai turėjo vicepreziden
tas Richard Nixonas.

“Kadangi USA informacijos 
agentūros iždas yra apribotas, 
planuojama sumažinti išlaidas 
kitų sričių programoms, kad 
būtų galima sustiprinti infor
maciją Pietų Amerikoje".

Mato išdavimo grėsmę
T. Žiburiai liepos 10 infor

muoja apie uždarumą ir sam
protauja:

"Tačiau pertvarkymas, kurio 
žymės jau daug anksčiau pasi
rodė. rodo JAV nusileidimą nuo 
savo tezės ir Pabaltijo reikalo 
išdavimo grėsmę."

VVashingtono gatve, siūlydama- 
sis į pasiuntiniukus. Tada aš 
buvau vertas savaitei 3 dolerių. 
Paskiau valiau batus.

Lygiai prieš 54 metus padė
jau į b~”ką pirmą dolerį.

Po 8 savaičių nuėjau su tėvu, 
į išpardavimo vietą ir pirkau 
apsiaustą, vertą 6 dolerių, bet 
si mokėjau tik du su puse. 1905 
tėvas pakalbino eiti su juo į 
senu daiktu prekybą, nors tas 
darbas buvo man labai sveti
mas.

1910 buvau jau vertas 1.900 
dol. Kartą sutiktas Gordon 
Wayn<*ss pakalbino, kodėl nei
mi į vilnų bizni. Jis vienas ne
turėjo pinigu. Jis sudarė ben
drovę. ir aš įnešiau savo 1000 
dol.. bet aš buvau tik 19 metų, 
(ai bendrovėje figūravo Way- 
ness ir mano motinos vardai. ..

Norite žinoti, kodėl ai taip 
mėgstu duoti dovanas?

Lietuviai kompozitoriai buvo 
sušaukti viešai išklausyti, ką 
partija nutarė Sovietų muzikų, 
kažkada Stalino pasmerktu, rei
kalu. Mitingą pradėjo kultūros 
ministeris J. Banaitis. Po jo E. 
Balsys, J. Karosas, muzikologas 
J. Gaudrimas vieningai sutarė, 
kad “tik jausdami partijos va
dovaujančią ranką. LTSR 
pozitoriai sukūrė visus 
vertinguosius kūrinius”, 
anot Tiesos, džiaugiasi.
“TSKP CK (Tarybų Sąjungos 
kom. partijos centro komiteto. 
Red.) nutarimas išmušė iš ran
kų bet koki ginklą įvairaus 
plauko revizionistam, kurie, ka- 
bindamiesi už neteisingų atski
rų kompozitorių vertinimų, ban
dė kelti abejones dėl partinio 
vadovavimo menui.”

“Tiesa” informuoja. kad. 
Maskvos išminčių nutarimu, mi
tinge grąžintos pilietinės tei
sės Gruodžio kūrybai, kuri anks
čiau buvusi “neteisingai verti
nama”.

Kompozitoriai Klenickis ir V. 
Klova aiškino, kad jie ištiki
mai laikysis partijos .. .ir tt.. 
kiti tylėjimu vieningai sutiko.

Mitinge pareikštas pasitikėji
mas partijos neklaidingumu ir 
patiem mitingo dalyviam turė
jo nuskambėti pasityčiojimu, 
nes pats mitinge praneštas fak
tas. kad anksčiau Gruodis buvo 
“neteisingai vertinamas”, bylo
jo, jog tą neteisybę jam buvo 
padariusi ne kas kita kaip ta 
“neklaidingoji” partija.

Jeroševičiaus palikimas

Tiesa praneša, kad Vilniaus dai
lės institutas perėmė iš nese
niai mirusio dailininko Jeroše
vičiaus žmonos . velionies kūri
nius. rankraščius. 
Vienas svarbiausių 
čiaus darbų buvo 
kryžiai”.

* Žalgirio sukaktis

Vilniaus universiteto visuoti-

vadina trumparegišką politika
Naujienos liepos 15 Įsidėjo 

atsiliepimą iš vokiško Miunche
ne leidžiamo laikraščio “Aben- 
dzeitung’. kuriame Frank Gor- 
don nukreipia dėmesį į liki
mą asmenų, dirbusių Amerikos 
Balse. Juos esą Amerika paža
dėjusį pervežti į tą kraštą, ku
riame jie susiras darbą. Dėl 
to autorius amerikietis rašo:

“Mūsų trumparegiškos poli
tikos aukos yra daugumoje ry
tiniai europiečiai. Daugelis ar
ba dauguma jų praleido šešis, 
septynis ir aštuonis metus, są
žiningai kovodami komunizmą 
savo tėvynėse per VOA (Voice 
of America) mikrofonus, nere
tai išstatydami savo šeimos arti
muosius. dar tebegyvenančius 
pagrobtoje tėvynėje, fizinio 
smurto pavojui, šitie žmonės 
įrodė labiau net, kaip jų už- 
veizdos. savo ryžtingumą. Jų 
pasiaukojimas buvo didelis. O nės istorijos katedros vedėjas 
dabar, per tiek metų juos nau- doc. B. Dundulis kviečia 1960 
dojus. už jų įrodytą atsidavimą liepos 15 kuo plačiausiai mi

nėti Žalgirio pergalę prieš vo-

nurodo, kad lenkai Žalgiri mi
nėti jau dabar rengiasi.

Nepatenkinti knyga apie 
Salomėją Nėrį

Lietuvoje pasirodė K. Maru- 
ko knyga “Paprasta istorija”, 
kurioje aprašoma, kaip bėgda
ma nuo sukilėlių Kaune. Salo
mėja Neris, tada Stalino gar
bintoja. ties Daugpiliu su sū
num buvo pakliuvusi į latvių 
partizanų rankas. Kritikas V. 
Kazakevičius randa, kad Maru- 
ko “auklėjamoji tendencija e- 
sant nebloga, bet knygos me
ninė vertė visai menka. Girdi, 
“lietuvis skaitytojas nori tiek 
idėjiškai, tiek ir meniškai ža
vių kūrinių”.

Giria naują režisierių
Rašytojas J. Grušas labai pa

lankiai Įvertino režisierių Hen
riką Vancevičių, kuris paruošė 
J. Marcinkevičiaus “Dvidešim- — 
tas pavasaris” pastatymą. Jį iš-_ 
gyrė Tiesoje taip pat latvių re
žisierius Ed. Smilgis, estų dra- . 
maturgė Maja Talvest, gudė ak
torė Olga Galina. Vancevičius 
buvo surežisavęs irx Grušo 
“Herkų Mantą”'.

Aklęję institutui 30 metu
Kaune aklųjų institutas mi

nėjo 30 metų sukakti. Minėji
me dabartinis direktorius Ka- 
peravičius Įtikinėjo, kad buržua
zijai esant aklųjų buvę daugiau 
nei dabar (jei aklais vadinsi ko
munistų simpatikus —taip, da
bar ir tie praregėjo. Red.). Pro
gramoje dalyvavo šio instituto 
auklėtiniai A. Jonynas ir B. 
'Grincęvičiūtė.

biblioteką.
Jerosevi- 

“Lietuvos

Rytu Vokietija ir Kinija
Rytų Vokietija turi padidin

ti savo eksportą Į kom. Kini
ją. Vietoj 10 proc. viso savo 
eksporto turi siųsti Kinijai 30 
proc. To reikalavo Maskva ir 
Pekingas.

ką mes jiems siūlome? Nefpilie-
tybę. net ne laikiną politinę kiečių kryžiuočius. Autorius ma- 
prieglaudą. Ne. Mes siūlome 
jiems nemokamą transportaciją 
.... Nelyginant dosnus prievar-

(Nukelta i 4 pusi.)

no. kad minėjimas duos progą 
išnagrinėti lietuvių — prūsų 
istoriją ir lietuvių pastangas 
atgauti pajūri' ir prūsus. Jis

Vengrijoje salpti teismai 
nuteisė ir nužudė vėl 105 

1956 sukilimo dalyvius. Taip 
pranešė Jungt. Tautų komisi
ja Vengrijos reikalam.

Jugoslavijos vandenyse prie 
Albanijos Adrijos pakraštyje 
pasirodęs Sovietų pavandeni- 
nis laivas. Spėja, jis turėjęs iš
kelti agentus.

Buy U. S. Savings Bonds

T hf t .S. (rOtTnwnt nof pcy [or f hm (Uiirrtmtng Thr Trraw\ Drpnrt inen l fharlt, 
įor thrir patriotu donation, The Adrrrtuing Couneil 0n4vau patyręs, kas yra neturtas. dūriniu rytų pasaulį, kur Nasserio kurstomos revoliucijos sudarė kritišką padėti

Aš atvykau is krašto, kur bu- KETURI JAV karo laivai rytinėje Viduržemio juroje. I* viso JAV pasiuntė apie 50 laivu « vi-

baruo.se
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vyriausybės. Vyriausybė nesi- 
puola taip akis išdegusi į ben
dradarbiavimą. Vyriausybė žiū
ri, kad tas bendradarbiavimas 
nevirstų pačiai Amerikai gra
bu, kurį bendradarbiavimo en
tuziastai nori įnešti pro užpaka
lines duris.

NEREGIMOSIOS VALDŽIOS 
AMERIKOJE

Biuletenis priminė, kad 1956 
dėl Sovietų įsikišimo į Vengri
jos sukilimą derybos dėl pasi
keitimo asmenim nutrūko, 1957 
rudepį jos atgaivintos.... įdo
mu, ką padarė Sovietai per tuos 
metus, kad jau atgavo pasitikė
jimą Amerikos ir pasaulio aky
se sutarčiai pasirašyti? Intelek
tualai nesumini Sovietų nuopel
nų pasitikėjimui atgauti. Ne
bent galėtų suminėti sovietų 
pasityčiojimą iš Jungi Tautų, 
neleidimą Jungt. Tautų atsto
vui pasirodyti nei Vengrijoje 
nei Maskvoje, pakartotinus žu
dymus. O vis dėlto Amerika 
sutartį pasirašė. Pasirašė dėl 
to, kad tokios rūšies intelektu
alų veikla, kaip šiame biuletny, 
paveikė pačią vyriausybę ne
paisyti tų principų, dėl kurių 
vyriausybė buvo anksčiau pa
čias derybas nutraukusi.

Amerikoje šalia vyriausybės 
yra dar dvi kitos nematomos 
valdžios. Viena — tai gangste
rių neregimoji valdžia, kuri iš
naudoja pinigiškai. Antra nere
gimoji valdžia tai yra viešoji 
opinija, kuri Amerikoje tur vy
riausybei daugiau įtakos net 
kur kitur. O tą opiniją suda
rinėja panašūs intelektualų sam
būriai.

Washingtone, Conn., yra toks ’ 
♦TCenter for Information of 

America”. Jo priekyje stovi ne 1 
eiliniai amerikiečiai, o dideli au
toritetai kaip — dr. James W. i 
Fesler, Yale un-to profesorius, i 
dr. Kent Roberts Greenfield, i 
armijos departamento istorijos ( 
skyriaus šefas, dr. Allan Ne- 
vins, Amerikos istorijos profe
sorius Columbia un-te ir Ameri
kos istorikų pirmininkas, dr. 

. Robert E. Spiller, Amerikos ci
vilizacijos departamento pirmi- 
nininkas ir Pennsylvania un-to 
profesorius.

Tai vis Amerikos gyvenimo 
intelektualai, rinktiniai iš rink
tinių.

"UŽPAKALINIŲ DURŲ" 
ISTORIJA

Kreipiam dėmesį į šių inte
lektualų leidžiamą biuletenį, ku
rio vienas ištisas nr. informuo
ja apie “Exchange of Persons” 
— pasikeitimą asmenim, pasį- 
keitimą/ kuris galįs būti “užpa
kalinės durys į taiką”.

Kaip Amerika keitėsi savo 
asmenim su kitais kraštais, — 
kaip tom “durim” naudojosi, 
įdomiai apžvelgta nuo pradžios, 
nuo 1908. Tais metais prezi
dentas Th. Rooseveltas patvir
tino įstatymą, kuriuo Kinijos 
studentam leidžiama studijuo
ti Amerikoje.

1921 Herbert Hoover, karo 
pagalbos Belgijai administra
torius, suorganizavo studentų 
pasikeitimą tarp Amerikos ir 
Belgijos.

1929 Europoje buvo jau 700 
organizacijų, kurios rėmė pasi
keitimą asmenim. Bet tik 1938 
Kongresas išleido įstatymą, ku- 

suvaržyti. Ar pagalba iš užsie- nuo remiamas kultūrinis ben- 
nio čia galima? ' dradarbiavimas su Amerikos

* kontinento kitais kraštais.
Pagrindinė šios uzsįenio pa- 1946 vadinas> pU po šio ka. 

galbos priemonė — radijo ban- r0 Kongresas priėmė vad. Ful- 
bright aktą, kuriuo, parduodant

Kokia ta pagalba galėtų bū
ti, pasako patys bolševikai Pa
saką ne tiesiog, o per savo 
literatūrą, per romanus, Lietu
voje pasirodančius. Į juos 
singai ir taikliai atkreipė 
mesi tremties rašytojas 
Landsbergis (Varpas).

tei- 
dė-

Pavergtoje Lietuvoje pasi
rodžiusių pasakojimų eilėje di
džiausiais “liaudies priešais” 
vaizduojami partizanai ir jų ry-

Užsienio pagalba Lietuvai
Šalkauskio ir Maceinos ‘šlamš
to ”, kitas veikėjas nueina į 
partizanus dėl to, kad jį kuni
gas prikalbėjęs.... Taip sovie
tiniai rašytojai liudija,- kad 
pasipriešinimo atrama yra re
ligija, yra bažnyčia (kunigai),

~ yra katalikę filosofę mintys, 
kurios nuėjo į jaunimo dvasią 
giliau ir plačiau nei oportunis
tų ar keno kito įtaka.

Bolševikai dega pagieža, kad 
tie trejopi tvirtybės šulai yra 
kliūtis bolševikų siekimui su
kurti “gerą” žmogų. Sukurti to
ki žmogų, kuris tyčiotųsi iš re
ligijos, skelbdamas, kad Kris
taus prisikėlimas tesą tik pa
sakos; kuris įskųstų savo tėvus 
ir brolius, žinodamas, jog įskun
dimas jiem gresia mirtim; ku
ris po tokio savo žygio ne tik 
nejaustų sąžines priekaišto, bet 
jaustų pasitenkinimą.

Nors partizanai Lietuvoje su
naikinti, bet kova dėl žmogaus 
tebeina. Pasipriešinimas prieš 
nužmoginimą nepalaužtas. Ta
čiau šaltiniai, kurie stiprina pa
sipriešinimo atramas, religiją, 
bažnytinę praktiką, katalikų fi
losofų mintis, Lietuvoje yra ar
ba visai užtvenkti ar stipriai

partizanų veikimą rūpestingai 
slėpę, sovietiniai veikalai da
bar prašneko apie juos atvi
riau kaip apie didelę jėgą, ku
ri trukdė bolševizmo vykdy
mą Lietuvoje. Petro Cvirkos, 
labiausiai susikomunistinusio ra
šytojo, nebaigtame pasakojime 
apie partizanų jėgą rašoma:

“....kiekvienoje šeimoje galė
jai susidurti su gaujų ryšinin
kais, iš pažiūros tarsi dirbanči
ais ramų kasdieni darbą, o tuo 
pačiu metu sekančiais kiekvie
ną naujai atvykusį, kiekvieną 
naują valdžios žingsnį ir pas
kum įvairiais keliais ir šun- 
liais visa tai perduodančiais į 
miškus”.

Esą partizanų grupes — pa
sakoja toliau Cvirka — “sun
ku ir sunaikinti jas, kai jų da-. 
lyviai išsislapsto po sodybas, 
turi gerai paslėptus bunkerius
kartais tokiose vietose, kur jo- gos..Tokios radijo bangos, ku
kiu būdu neįtarsi. Ką gali pa- rios stiprinty pasipriešinimo atlkkamą^karo meiŽagą? būtu 
daryti trys keturi milicininkai, dvasios atramas — religinę dva-

Pasikeitimas asmenim tarp Amerikos ir kitę kraity gyvas • 1958 pasirašyta pasikei

timo sutartis ir su Sovietais • Amerikos intelektuaty grupė labai stoja už tokį bendra

darbiavimą su Sovietais ir vadina jį "užpakalinėm durim į taiką" • čia pasvartoma, ar 

pro tas duris nebus mėginama vietoj taikos įnešti grabo.

Lig šio laiko, kaip "informa
cijos centro” biuletenis prista
to, Amerika stengėsi palaikyti 
draugiškumą su Sovietais po 
karo, tačiau draugiškumo san
tykius kliudę Sovietų šaltojo ka
ro politika, paskui Korėjos ka
ras. Po Stalino mirties esą Že
nevos konferencijoje 1955 ro
dėsi, kad Sovietai pakeis savo 
taktiką. ir bus liberalesni pasi

1956 sausyje pasikeitimas 
tarp Amerikos ir Sovietų prasi
dėjo nuo medicinos darbuotų
jų, ūkininkų.

Bet derybos dėl pasikeitimo 
sutarties buvo nutrauktos pa
aštrėjus santykiam dėl Vengri
jos sukilimo 1956. Derybos 
1957 rudenį formaliai atnau
jintos, ir 1958 sausio 27 sutar
tis pasirašyta.

Dabar kelionės į Sovietų Są
jungą pagausėjo. Programa 
1959 būsianti dar didesnė. Vi
zituosiąs ir Amerikos vyriausy
bės narys.

KO LAUKIAMA PRO UŽPAKA
LINES DURIS

Asmenų pasikeitimu Ameri
kos kalbami intelektualai yra 
sužavėti. Į jį žiūri kaiį> į prie
monę tautom susipažinti ir su
siartinti. Tai esanti ir politinė 
priemonė “geriau susiprasti JV 
ir Sovietų Sąjungos tautom”. 
Ko negali padaryti “viršūnės”, 
tai gali padaryti tautos. Kaip 

! minėta, tai “užpakalinės durys 
į taiką”.

Tam įrodyti intelektualai

griebiasi N.Y. Times korespbn- Pirmuoju atveju tai demokrati- 
dento atsiliepimo apie Ameri
kos pianistą Van Clibum. Esą 
"jaunes pianistas iš Texas dau
giau padarė geriem santykiam 
tarp Amerikos “ir sovietinių tos laisvės—Sovietai leidžia tik 
tauty nei bet kuris kitas ame
rikietis per ilgus laikus".

Džiaugiasi ir Sovietų min. 
pirm, pavaduotojo Mikojano 
Cliburnui pareikštu vertinimu: 
"Tamsta geriau padarei negu 
politikai". >

Amerikos intelektualai, vadi
nasi, tiki, kad pro tas užpaka
lines duris ateis susipratimas 
su Sovietais, ateis bendradar
biavimas, ateis taika.

nių kraštų laisvų asmenų pasi
keitimas. Antruoju atveju tai 
pasikeitimas tarp demokratinio 
ir totalistinio, kuriame nėra

režimui ištikimus žmones, juos 
siunčia politrukų priežiūroje; 
jų apsilankymus ir pasisakymus 
kontroliuoja. Tai bendradarbia
vimas ne su tauta, o su režimu. 
Žmonės, kurie mėgsta pasišai
pyti iš “profesorių”, galėtų ir 
šiuo kartu tarti: to skirtumo ne
matyti gali tik profesoriai.

(2) Intelektualai kalba apie 
taiką, susipratimą su Sovietų 
Sąjunga, visai nekreipdami dė- 

AR TIKĖJIMAS PAGRISTAS mesio, kad tas sovietinis part- 
GYVENIMU AR ILIUZIJOM? neris yra daug kam atėmęs

Intelektualų tikėjimas, kad 
susitikimai su Sovietų Sąjun
gos žmonėm padarys jiem įta
kos, padarys sukalbamesnius ir 
taikai palankesnius, yra pagris
tas nebūtinai gyvenimo patir
timi. Bet loginiais argumentais 
tikėjimas nesugriaujamas. Jį pa
tvirtina ar sugriauja tik pats 
gyvenimas. Argumentai dėl mi
nėtų intelektualų čia betgi iš- 
keltini tiem, kurie to tikėjimo 
neturi, kad iš šalies būtų ma
tyti, kaip anie galvoja iliuzijom, 
ne gyvenimo realybe, štai kele
tas prasilenkimų su gyvenimo 
tiesa:

(1) Amerikos intelektualai ne
skiria asmenų pasikeitimo tarp 
Amerikos — Danijos, Prancū
zijos nuo pasikeitimo tarp A- 
merikos — Sovietų Sąjungos.

“taiką” ir nesirengia jos ati
duoti: Ir daugiau: bet kokius 
susitikimus pirmiausia išnaudo
ja naujos infiltracjos bei in
vazijos reikalui. Su tokiais So
vietais, kaip jie dabar reiškia
si, norėti sugyvenimo ir ben
dradarbiavimo yra tiek pat kaip 
norėti bendradarbiavimo su 
gangsteriais. Tiesa, Amerikoje 
su gansterių “neregima valdžia” 
bendradrabiauja ir aukšti žmo
nės, bet tada jie patys daros 
nuo gangsterių priklausomi.

(3)z Gražus yra inteleketua- 
lų tikėjimas, kad susiartinimo 
reikalui jie galį daugiau gal pa
daryti nei vyriausybė. Gerai, 
kada privati iniciatyva vyriau
sybės politiką paremia. Deja, 
šių intelektualų politika turi 
savo siekimus, priešingus nei

paremti Amerikos studentai ki- 
kai eina gaujos iš penkiasde- šią ir praktiką, katalikiškos pa- tuose kraštuose įr kitų kraštų 
šimties, aštuoniasdešimties žmo- saulėžiūros mintis, pasipriešini- * studentai Amerikoje. Tai buvo 
nių su sunkiaisiais kulkosvy- mo vyry ir motery atminimą.

Papildyty tuo, ko negauna pa-
Tai liudijimas nepriklauso- čiame pavergtame krašte.

mos Lietuvos priešo. Liudiji- šitokios išvados eina iš so
mas, kad Lietuvoje pasiprieši- vietinių liudijimų. Jos padeda 
nimas vyko masiniu ir kruvinu suprasti, kokia klaida buvo pa- 
būdu anksčiau nei rytų Vokie- daryta pakeičiant radijo ban- 
tijoje ir Vengrijoje. Tik jis, gų programą ir tenkinantis jo- 
kaip ir Vengrijoje, nesusilau- je “amerikoniško gyvenimo sti- 
kė Vakarų pagalbos; bijojo net liaus” pristatymu. Ką gali per- 
apie ją garsiai prasitarti. O ta gyventi tas, kuris laukia duo- 
kova buvo dalis bendro Vaka
rų paspriešinimo sovietinio 
imperializmo ekspansijai.

nos, o sulaukia Bikini kostiumo!
Kita klaida — likviduojant 

radijo bangas Miunchene, 
jų vietoj neduodama kito 
kaitalo.

jei 
pa-

Sovietiniai Veikalai liudija 
taip pat, iš kur tie partizanai 
ir visas tautos pasipriešinimas 
sėmėsi dvasios stiprybės. Vie
no pasakojimo veikėjas, kaip 
informuoja Landsbergis, “jau
nasis Vydūnas tapo partizanu, užsienių pagalbą — tokią, ko- 
nes jo galva buvo prikimšta kios ji yra reikalinga.

Santykiuose su Sovietais 
daryta daug klaidų. Norėtum, 
kad jų skaičius sustotų augęs, 
ir lietuva tebejaustų gaunanti

pa-

papildyta G.I. įstatymu, kuris 
įgalino 50,000 veteranų studi
juoti užsieniuose.

1948 pagaliau kongresas pri
ėmė Smith-Mundt aktą, kuris 
skatino pasikeitimą asmenim.

Taip augo tas pasikeitimas 
asmenim, ir 1955-56 Amerikoje 
buvo 36.000 studentų užsienie
čių.

UŽPAKALINIU DURŲ SUTAR
TIS ir su Sovietais

Švenčiant Smitb-Mundt. ak
to dešimtmetį šiemet kaip tik 
pasirašyta “pasikeitimo sutar
tis” ir su Sovietų Sąjunga. Pa
sirašymo iškilmių proga prezi
dentas kalbėjo, kad bendradar
biavimo programą uždavinys 
parodyti, kad Amerika "nori 
taikos".

Taip, jai ir su Sovietais....

ARMIJO3 JUPITERIS (kairtje) pradeda savo kelionę dangaus link. Dešinėje — pirmos nuotrau
kos svarbių raketos dalių, krentant atgal j žemę po 1,500 mylių nustatytos kelionės. Sekundės at
žymi laikų, kaip krenta atskiros dalys.

VAIŽGANTAS

RIMAI IR NERIMAI
(5)

IŠVADOS
Intelektualai paprastai vado

vauja tautai. Bet gali ją vesti ir 
į pražūtį.

Europos intelektualai, moks
lininkai ir menininkai, kurie 
gaivino simpatijas Maskvai ir 
komunizmui jau gerokai prare
gėjo ir rankas atitraukė.

Amerikos švietimas buvo per
leistas daug kur į komunistų 
simpatikų rankas. Ir dėl to lig 
šiol tarp intelektualų miglos ne- 
išsisklaidė.

M.

• Japonai suėmė 53 komu
nistus. kurie norėjo pateikti į 
Japoniją drauge su repatrijuo
jamais iš Kinijos japonais.

• Kongreso daugumos lyde
ris J. W. McCormack pasisakė 
už santykių nutraukimą su So
vietais, jei nepaleis suimtų 
Amerikos lakūnų, laikomų rytų 
Vokietijoje.

Jungtiniu Tauty naujos sesijos 
pirmininku buvo numato

mas Lebanono atstovas Malik. 
Bet dėl dabartinės įtampos' 
greičiau gali praeiti Airijos at
stovas Frederik H. Boland.

reikalingos buvo per tiek metų, kaip žvakė, dar neatpratusius namo, atsekė paskui ir ąbudu tą. Nei imamieji mieste, nei tekova į ugnį. Mušamės, eina- 
kaip dar reikalingesnės darosi nuo mušto, tampriais, lengvais didžiųjų mūsų laikraščiu: Ri
mto So laiko, tos tik pirmos žingsniais lakiojančius oran ir mukui “kuniginis”, Nerimukui 
pradžios nelaimių; jautė, kokie iš oro — in pūkš kvapas iš “nekuniginis”. Dėl visa ko, gir- 
niekai visos tos gyvenimo krūtinės, ir vėl čirkšt ašaros di: kad aiškiau rAatytusi. Į ap- 
smukmenos, kuriomis vieni žai- iš akių, 
dė, dėl kurių kiti siuto!

kvailusį nuo nuobodžio sodžių 
Galinių kareivius sodžius dar i’e pūkštelėjo gaivinančios dva- 

Nekrito žemėn, tik viena an- Persiskyrė draugės. Niekas ne labiau buvo pamilęs nei visus s*os-
į juos vaikščiota atliekamu lai

ku pasiklausyti, kas girdėti 
plačiame pasaulyje, kaip dir
bama Lietuvos draugijose ir 
ar nesipyksta karaliai. Vis ma
liau beieškota keistesnių, nors 
ir tuščių atsitikimų pačiame 
sodžiuje.

Per darbymetį nebebuvo lai
ko sekti laikraščiai, tad ir gal
vočiais pažaista. Bet nelaimei 
tikus, dabar visi sugužėjo at
sisveikintų, jų palydėtų, jų at
siprašytų, jei ką būtų bloga pa
darę. ir iš visos tikros širdies 
pasakytų:

— Grįžkite laimingai ir kuo 
greičiausiai! Mes jūsų lauksi
me!

prasilavino ir išmoko “dailiai Būrelių būreliai pulkavo nuo 
žiūrėti į raštą”; suprask: ge- Nerimų į Rimus ar antraip. Tik

trai į glėbį. Apsikabino už pe- • matė jų scenos gatvėje. Ryto kitus jų “raguočius”. Ir buvo 
Čių, susispaudė krūtinėm, pa- metą ir jomdviem rodės tai lyg už ką. Rimukas su Nerimuku 
lingavo į abi pusi ir prapliupo neaiškus sapnas: gal atsitiko, kareiviauti buvo išėję, pirma 
didelio skausmo verksmu. Kuk- o gal tik pasvajota. Tačiau kad gerai išlaikę kvotimus iš liau- 
sėjo, traukės, gausiomis ašaro- būtų buvę laiko pagalvoti, a- dies mokyklų kurso. Buvo ne 
mis drėkino viena antrai pečius, ------ —

Nemigo nei Rimienė, nei Ne- 
rimienė. Ir viena, ir antra išė
jo iš savo klėčių neva apsidai
rytų, ar dar aukštai Sietynas, 
Grįžulo Ratai ir šienpiūviai. Bet 
iš tikrųjų, kad nenugulėjo; kad 
jautė reikalą ar melstis, ar verk 
ti, ar ką daryti, kad pernelyg 
jau suspaudė širdį. Visos my
limosios Žvaigždelės tebemirksė 
jo, kaip ir pirma. Ir taip daug 
jų buvo, kad nors raškykis. 
Gražus buvo vasaros dangus 
Lietuvoje; taip gražus, kaip te
esti viduržiemio naktį. Bet ne
buvo kam juo džiaugtis. Ne į 
dangų, tik į kaimyną žvilgtelė
jo abidvi draugės. Pamatė vie
na antrą, kažin kas sukrutėjo šaulio ir jo erdvybės. Ibs jau- juos žvilgsėdamos ir nuolat a-
kaklo duobelėje, ir taip troš- tė turėjusios susiglausti, nes ne šaras šliuksėdamos. Rodos, taip
ku pasidarė, lyg kas būtų visa laimė nelaimės ieško, jai tesi- tvirtai susispaus, kad niekas jo-
sauja pagavęs už gerklės; nors guodžia, iš jos užjautimo telau- kiomis kankynėmis nebeišspaus rai paskaityti ir suprasti laikraš- saviškiai nesimaišė svetur. Kat-
krisk žemėn. I.....................................

lingavo į abi pusi ir prapliupo

bidvi būtų pajutusios visiškai žiopliai labai pajamblūs, tad ir 
kur buvo užsiknebusios, bet jo- tikrą to susitikimo vaisių: jų- namo ketvirtais metais sugrį- 
kiu žodžiu neprasitarė nei vie- dviejų širdyse nebebuvo nė žy- to vyresniaisiais “mandraficie- 
na, nei antra. Kam žodžių, kad mės, jei bent kokia buvo, kai- riais”, taip sodinis ištarė unte- 
taip viskas aišku: po vieną sū- myniškos neapykantos, panie- raficierius. Jaunikaičiai nesidi- 
nų turi kariuomenėje, po- <an- kos, pajuokos ar kokios preten- džiavo trimis baltomis skersi- 
trą leidžia, žodžiai tik skaus
mų dulkės. Dabar gi visas dul
kes ašaros plauna. Vidurūly- 
čyje susipynė du sielvartu ir 
du gretimu uosiu, kuriemdviem 
ankšta visame pasaulyje.

namo ketvirtais metais sugrį-

rijos. nėmis per pečius, nė auksinių
Rytmetį, dar labai anksti, vos galionių kampais per alkūnę — 

gyvulius pradėjus laukan ginti, dorai pratarnautą laiką. Jie
du pasiliko tie patys sodiečiai 
kaip ir buvę; taip pat tebejau- 
čiantys, kaip ir kiti.

Visas skirtumas buvo, kad 
bekareiviaudamu dar labiau

abidvi motinos Niobės jau ruo
šė savo kareivius į kelią. Ri
mienė savo “aviną”, Nerimienė 

Abiem kaimynėm nebuvo pa- savo “jautį”. Ruošė, nuolat į

juos atvežę tėvai grįždami ne- me; vėl mušamės, priešininką 
pratarė į kits kitą nė žodžio. 
Nė likusieji namie nususige- 
rino. tik už didesnių dalykų, 
rodės, užmiršo mažesnius: bent 
nieko ant kits kito nebešnekė
jo.

varome. Mums sekasi, mes vis 
priveikiame; bet daug, daug 
reikia galvų prikišti. Mudu, 
ačiū Viešpačiui, nors apdras
komu ir nuvargusiu, tebesavo 
rimtai nepagadintu. Kovojava 

Nebešnekėjo nė apie išleis- drąsiai. Vyresnieji mus pašer
tuosius: kartais tylėjo, kaip ty
lima apie nabašninkus: kartais 
net užmiršdami juos, nes mė
nesį ir antrą jokių nebuvo ži
nelių.

TAIKA

gėjo ir oficieriais padarė (pra
porščikais karo laikui). Bet dar 
toli pabaiga. Tad dar kartą 
prašykite Devulį, kad gyvi iš- 
liktuva”.

Atvirutę paštas Įteikė Rimai- 
čiai. Si paskaičiusi iš džiaugs
mo tiesiog neteko proto. Ji vie
na iš viso laiško teįsidėmėjo: 
išleistieji mandraficieriai su
grįš oficieriais. ponais, gražiai 
išmargintas mundirais. siauro
mis kelinėmis, su pentinais. 
Žeme šliaužiančia šoble. .. Ir 
Ir taip toliau.

Staigiai rimti ar stingti be- 
pradėjusius jausmus supurtino 
atvirutė. Tyčia ar netyčia, ji 
buvo labai keistai' surašyta. 
Adresas: “Nerimams ir Ri
mams Į Aukštaičius. Kauno gu
bernijos”. Nei kada išsiųsta, 
nei iš kur. Jokio štempelio. jo
kios markės; tik pažymėta —
“iš veikiamosios kariuomenės”. Susitikusi Nerimaičią, paga- 
Turinys dar keistesnis: rašyta vo, pabučia.o. apsuko aplink 
Rimuko ranka, bet parašai abie- ir. balsiai paskaičius atvirutę, 
jų greta kits kito. .. katro sa- .patruko namo tėvams pasakyti, 
vo ranka padėta. nes jų tą dieną miestelyje ne

mielieji! Jūs mus mylite, buvo.
Ha. Jautė, kaip jos viena antrai ašarėlės. Bet dintelės į tiėšitis Čtas. Tad, jiemdviem grįžtant rie sau ruošė vežimus į pavie- melskitės! Iš namų stačiai pa- (bus daugiau)
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Mano bičiule Salomėja Nėris
Salomėja Nėris — Bačinskai- 

tė-Bučienė (1904-1945) buvo di
delio talento poetė, pasireišku
si nepriklausomos Lietuvos lai
kais, o vėliau nuėjusi su oku
pantais komunistais, parašiusi 
poemą apie Staliną. Ji buvo 
lietuvių tautos pasmerkta, buvo 
pavadinta išdavike. Gi komu
nistai, leisdami jos raštų naujas 
laidas, stengiasi iškelti iki sa
votiškos dievaitės.

Tačiau pažinusi komunistinę 
tikrovę iŠ arčiau 1940-1941 me
tais ir pamačiusi Lietuvos ne
laimes, nešamas svetimo reži
mo, S. Nėris gailėjosi savo pa
darytos' klaidos, bet nei jos 
viešai atšaukti, nei iš sovietinių 
pinklių išsipainioti ji nebepajė
gė iki savo ankstyvos mirties. 
Lietuvos žmonėse plačiai kalba
ma, kad prieš pat mirtį S. Nė
ris visai atsimetusi nuo komu
nizmo.

Kadangi jos gerieji kūriniai 
(tokiais kaip tik yra eilėraščiai 
be politinių priemaišų) vistiek 
pasiliks lietuvių literatūroje, to
dėl reikalinga apie jų autorę 
duoti ir kitokios medžiagos, ku
rios komunistai dabar neskel
bia. -

Šitokią medžiagą pateikia Ig
nas Malūnas (Malinauskas), bu
vęs jos studijų draugas ir gerai 
ją pažinęs. Savo prisiminimus 
jis paskelbė Aidų žurnalo 6 
nr. Mes čia juos persispaudina- 
mi, norime kaip tik nušviesti 
šios įdomios poetės gyvenimo 
lūžius, parodyti tas aplinkybes, 
į kurias įtraukė komunistai lie
tuvius ir kaip juos prievartavo.

Red.-•-
MES — STUDENTAI

Susipažinome Kaune, kartu 
studijuodami Teolog. — Filoso
fijos fakultete filosofijos sky
riuje. Buvome pasirinkę ir tas 
pačias studijų šakas, tik buvo 
susikeitę mūsų studijų pagrin- 
rai: Salės pagrindinė šaka buvo 
vokiečių literatūra, o šalutinės 
— pedagogika — psichologija 
ir lietuvių literatūra, o mano — 
atvirkščiai — pagrindinė šaka 
buvo pedagogika — psichologi
ja. Taigi, klausydavome tų pa
čių profesorių, dalyvaudavome 
tose pačiose pratybose, susi- 
remdavome tais pačiais klausi
mais diskusijose. Be to, abu pri
klausėme ir tai pačiai “Šatrijos” 
korporacijai. Tačiau net ir tų 
pačių sambūrių tarpe visada su
sidaro dar mažesni spontaniški 
būreliai, kurių natūralus pa
grindas — artimesnė bičiulys-

I. MALtNAS (MALINAUSKAS)

puoduką kavos, bonką Sauterno 
ar Madeiros.
Salė vaikiškai džiaugdavosi ir 

žayėte žavėdavosi gal ne tiek 
tuo vynu, kiek ypatingai vyno 
taurių muzika, kuri esti itin pa
traukli, kai taurės būna geros ir 
nevienodai pripiltos. Tada jo
mis susidaužus didesniame bū
ryje, jos suskamba įvairiausiais . 
tonais, šitokiais atvejais Salė 
ypatingai mėgdavo susidaužyti, 
iki pačios taurės subyrėdavo šu
kėmis. Šia kryptim Salė ypač 
greit įsisiūbuodavo, kai mūsų 
“vienetas” susimesdavo pas ma
ne, o aš būdavau savo mamytės 
gerai aprūpintas jos puikaus 
darbo obuoliniu ar šermukšni
niu vynu.

šitokiais atvejais pasidaryda
vome savus literatūrinius vaka
rus, kurie nebūdavo saistomi 
jokiais oficialumais ir net nė 
iš anksto apgalvotomis progra
momis.

Čia būdavo užkabinamos li
teratūros bei meno aktualijos, 
paskaitoma arba padeklamuo
jama kas nors iš savo kūrybos 
ir, vadovaujantis bohemišku šū
kiu — nevalgome uknolių ir 
negeriame rašalo — viską su
valgydavome ir, džiaugdamiesi 
gausia taurių muzika, išgerda
vome. Jeigu skambėdama taurė 
skirstėsi į dalis, dėl to niekas 
ašarų neliedavo.

Tačiau aš virsčiau tikru 
šmeižiku, jeigu šituo prisimini
mu sudaryčiau įspūdį, kad mū
sų kompanija buvusi palaida 
bohema, arba bent jai artima.

Ir dabar, savo vaikę akivaiz
doje, galiu nerausdamas, o pa
sididžiuodamas, pasakyti, kad 
tai buvo skaidri ir pavyzdinga 
studentiška bičiulystė, kokios 
kiekvienas tėvas*motina gali sa
vo sūnui-dukrai tik pageidauti.

Turiu pripažinti, kad mūsų 
“vienetas” nebuvo apšepusios 
dvasios. Mes visi būdavome sa
vo rūšies aktyvistai ir mielai 
dalyvaudavome visame litera
tūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime, rašydami, skaityda
mi, deklamuodami. Salomėja 
Nėris ruošėsi išleisti arba buvo 
išleidusi į pasaulį savo pirmąjį 
eilėraščių rinkinį “Anksti Ry
tą”, J. Grušas — paskelbęs “Po
nią Bertulienę”, V. Ramonas 
rėkomendavosi patrauktomis 
novelėmis periodiniuose leidi
niuose, H. Vilčinskaitė buvo 
puiki deklamatorė, o aš pats 
būdavau visur, kur tik būdavo 
reikalinga mano pagalba—kar-

Mūsų “vienetas” buvo nepilnas 
(rodos, tik ketvertas). Nuėjome 
| vasarinį kurhauzą pasišokti. 
Su Hele šokome fokstrotą. Nu
tilus muzikai ir poroms skirs
tantis į šalis, pastebėjome kad 
į mus tiesiai žingsniuoja (de
monstruodamas plojimą ranko
mis) kažinkoks senyvas ponas. 
Ties mumis elegantiškai nusi
lenkęs, jis sako: “mūsų stalas 
išrinko tamstas fokstroto ge
riausiais šokėjais. Aš esu po
nių įgaliotas paprašyti tamstas 
prie mūsų stalo stiklui arbatos”. 
Ir jis kviečia mus gestu nurody
ta kryptimi. Prie stalo prisista
to pats ir supažindina mus su 
poniomis. Pasirodė, kad

mus pakvietęs buvo senasis 
grafas Tiškevičius ir trejetas 
jau pagyvenusių ponių.

Kviečiami sėsti prie jų sta
liuko pasisakėme, jog prie kito 
staliuko turime pora savo kole
gų. Tada senojo grafo rūpesčiu 
stalas buvo beregint padvigu-^
bintas ir visa mūsų kompanija * 
įjungta į draugiją. Tuojau pasi
rodė šampanas, ir grafas Tiš
kevičius pakėlė tostą už išrink
tuosius bei už mūsų studentiš
kas dienas. Visa vyko gyvoje 
studentiškoje nuotaikoje. Šitai 
taip gerai paveikė mūsų Salę, 
kad vakarui pasibaigus, jis bu
vo be galo gerai nusiteikusi ir 
reiškė savo džiaugsmą kaip tik 
įmanydama įvairiausiais būdais: 
čia linksmai pastebėdama, kad 
ir grafai pripažįsta mūsų kom
paniją neeiline, čia vėl juokais 
leptelėdama, kad grafas grafą 
mato iš tolo, čia vėl protarpais 
apgailestaudama, kad šita proga 
nebuvo sumušta nė viena tau
rė. Jos nuomone, bent keturios 
turėjo skambėti gulbės giesme. 
Tai vis buvo Salės vaikiško 
džiaugsmo apraiškos.

Bet kolų artimojo ar bičiulio 
nepasisekimą ji išgyvendavo nė 
kiek nelengviau kaip savąjį.

Ji negalėdavo paskaityti kai 
kurių eilėraščių net savo arti
miesiems bičiuliams, jei vaiz
duojamas įvykis rišosi su tuo ar 
kitu jai gerai žinomu bei arti
mu vaizdu. Antai, temperamen
tingos, neramios ir klajokliškos 
prigimties Helė Vilčinskaitė ap
sisprendė už svetimus kraštus 
ir vyko į Uragvajų. Kauno gele
žinkelio stotyje ją išlydėjome, 
atsisveikinome. Buvo graudu, 
nes netekome tikrai geros bi
čiulės. Rytojaus dieną Salė man 
pranešė, kad, vos tik parėjusi 
namon, ji tuoj griebusi popie
riaus lapą ir užrašiusi jau są-

tais deklamuodavau, kartais 
skaitydavau, kartais ir savo ra
šydavau. Tačiau svarbiausia — 
mes visi buvome jauni, ryžtingi 
ir nepavargstą entuziastai. Tie
sa, man buvo tekusi savaime ir 
tam tikra įsikarščiuojančių šal-

tė. Tikrosios bičiulystės pagrin
du negalima laikyti nei charak
terių bei temperamentų panašu
mo, nei jų skirtumo. Čia gal 
greičiau galima ieškoti palinki
mų panašumo, j vienokį ar kito
kį gyvenimo stilių, kitaip, gal
tiksliau būtų bičiulystę matuo- dytojo arba bent glaistytojo ro
ti daugiau ar mažiau bendra gy- lė. Nors mūsų tarpe jokių bar- 
venimožiūra. šitai kaip tik 
mums buvo charakteringa.

Jau kiek ahksčiau buvo užsi
mezgusi artima bičiulystė tarp 
Salomėjos Nėries ir Belės Vil- 
činskaitės. Kiek vėliau ėmėsi 
megztis ir vyriško vieneto bi
čiulystė tarp Vinco Ramono, ambicinga ir greitai įsižiebianti. 
Juozo Grušo ir Ign. Malinausko.
Paglaudėjus ryšiams tarp šių giškuose

nių niekada nebūdavo, bet nuo
monės čia vienu čia antru klau
simu kartais išsiskirdavo. Tai 
suprantama ir natūralu.

Salė Bačinskaitė, iš vienos 
pusės, buvo mimozHkai švenli 
ir jautri, o ii antros — tikrai

Todėl net studentiškai kole- 
pasišaipymuosė ji 

dviejų grupių, savaime, neju- greit su bet kuriuo užeidavo ant 
čiomis susiformavo bičiuliškas pačių ašmenų — įsižeisdavo, 
“penketukas”. Kaip “organi- Tačiau ji buvo ir pakankamai 
zuotas vienetas” eidavome į ki- inteligentinga suvokti, kad bar- 
ną, teatrą, koncertą, balių ku- niui, tuščiam užsispyrimui, kerš- 
riame nereikėdavo šokui ieško- tavimui kultūringo žmogaus są- 
ti partnerio. Tiesa, ypatingai monėje neturi būti vietos. Ir 
puiki šokėja buvo Helė, bet jau antyje akmens ji. prieš nieką 
tikrai šokiui pramušta galva bu- nesinešiodavo. Čia pat užsideg- 
vo> Salė. Todėl, jos akimis žiū- davo, čia pat atsileisdavo ir čia 
rint, bet koks koncertas — ba- pat pamiršdavo. Trumpai ta- 
lius kuriame tektų dalyvauti riant, jos temperamentinga ir 
“neorganizuotai” bųtų tapęs be- sthigi prigimtis buvo aptram- 
prasmhi dalyku. Kartais mūsų doma neabejotinai aukštos kul

tūros, kurios pamatuose gulėjo 
ir neabejotinai didelė meilė pa
čiam žmogui. Ji mokėdavo su 
bičiuliais ir liūdėti ir džiaugtis. 
Kartais net labai nerafinuotai, 
vaikiškai.

Vieną vasarą, rodos 1927 m.,

“penketukas" pasipildydavo Mi
le Kvedaraite ir dviem jaunais 
profesoriais — J. Eretu, elegan
tišku šokėjų, ir V. Mykolaičiu— 
Putinu, ramiu observatorium. Ši
tokiais atvejais būtinai “įsigy- 
davome" savo Žiniai atskirą sta
liuką, prie kurio išgerdavome pasitaikė kartu būti Palangoje.

ŠIS KATINAS, “Tabby”, atro
do visai nesidžiaugia savo nau
jai įsigytu turtu. Charles Ma- 
ier, 75 mirdamas paliko “Tab- 
biui” ir dviem kitom katėm 
75,000 dol. Įsakė, kad pinigai 
būtų suvartoti kačių aprūpini
mui.

monėje susiformavusi eilėraštį 
“Sudievu, Tėviškė žalią”. Iš
traukusi iš rankinuko lapą, ji 
pradėjo man tą eilėraštį skaity
ti. Bet čia pat spazma ėmė 
spausti jos gerklę — užsprin
go.’.. ir įbruko man į rankas la
pą pesiskaityti pačiam — ji 
neįstengė. Ji negalėjo pati pa
skaityti kitiems savo “Elgetos” 
ir dar kitų savo eilėraščių. .Ta
čiau labai mielai tų eilėraščių 
klausydavo, kai juos skaitydavo 
kiti, ypač gerai interpretuoda
mi.

Kad ji vargšo žmogaus at
žvilgiu tikrai jautri, suprantama

KAS ATSITIKTŲ," KAI ŽEME SUSIDURTŲ SU KOMETA?
Visi esame girdėję kad kar- notos nuolauža pavirsta žvaižde- Nestoro aprašomoji

tas nuo karto mūsų padangę le su ilga šviečiančia uodega. 1066 buvo toje pat Galilėjaus 
nušviečia keistos žvaigždės. Jos 
pačios nedidelės, bet uodega lys nedidelis, geriausiu atveju 
nusidriekia šimtus mylių- Tai 
kometos, kad graikiškai rieškia 
ilgaplaukės.

Jos pasirodo retai, bet žmo
nėm įvaro nemaža Ifain.ės. Gal 
kada brūkštels savo uodaga per 
žemę, ir kas tada bus? Gal tos 
šviečiančios ugnys reiškia ne
laimių ir kuru metus? Daug 
baimės sukeldavo senovėje, ka
da žmogus mažai pažino dan
gaus kūnus. Dabar, pradėjus 
tyrinėti tolimąsias erdves; daug 
kas paaiškėjo ir apie kometas.

Seniau manyta, kad kometos
yra atmosferinis reiškinys, tik lės — geležis ir nikelis. Matyti, 
1577 m. danų atronomas Techo 
de Brahe nustatė, kad kome
tos yra dangaus kūnai, juda 
tarp planetų.

Kaip susidaro kometos?
‘ Saulės sistemos sąranga vi
siems žinoma. Saulė yra cen
tre, o apie ją sukasi planetos: 
Merkurijus, Venera, mūsų Že
mė, Marsas, Jupiteris ir kitos. 
Bet tai ne visa. Dar beorėje 
erdvėje plaukioja nemaža salų, 
kurių diametrai turi šimtus my
lių. Mokslininkai žino daugau 
kaip 1,500 mažų planetų — as
teroidų. Tai yra pačios stam
biausios. Be jų daugybė 
luitų, skraidančių akmenų ir 
judrių dangaus smiltelių keliau
ja erdvėje. Kai žmogus skris į 
tolimąsias žvaigždes, tos skevel
dros sudarys didžiausią, pavojų.

šios plaukiojančios salos gal 
yra planetų nuolaužos, o gal 
likusios Saulės šiukšlės, kai at
skilo planetos. Į šiuos klausi
mus atsakymo nėra. Svarbu

Akmeninis kometos branduo-

kometa

kometa.
Jos keliauja pagal savo lai

ką ir savais keliais. Kelią jų gi— jo skersmuo siekia keliasde- _ ____
šimt mylių. Uodegos gi būna pakeičia didžiosios planetos, 
nepaprastai didelės, jos siekia pav., Jupiteris, kuris ją iškrei- 
šimtus milijonų mylių.

Kometos dujų šviesą galima 
ištirti spektroskpu.

Spektroskopas parodė, kad 
tiesiose ir ilgose kometos uo
degose yra mums pažįstamos 
medžiagos —cinas ir anglies 
dvideginis. Trumpose uodegose 
rasta metano ir anglies. Kai ko
meta būna arti saulės. — ar
čiau negu žemė, jos spektre pa
sirodo natris, o dar arčiau Sau-

pia iš orbitos.
Kometos pamažu gęsta. Kai 

jos netenka dujų, pasidaro be 
uodegos ir virsta menka dul
kele žvaigždėtam danguje.

Kai kada kometos subyra iš- 
išnyksta.

1846 m. beveik prieš astrono
mų akis viena kometa suskilo 
į dvi kometas. Po šešerių me
tų abi dalys grįžo prie Saulės, 
o paskui išnyko.

Ar gali Žemė susidurti su 
tų metalų yra kometos branduo- kometa?
lyje. Artėdami prie Saulės, jie 
įkaista ir pasirodo spektre.

. Priartėjus prie Saulės, kome- . ti — taip, 
tos greitis didėja, ir įsibėgėjusi 
ji pralekia pro mūsų šviesulį, 
kai kada net perkirsdama Sau
lės vainiką. Kometas greitis 
toks didelis, kad ji nenukrinta 
ant saulės. Ji pralekia pro šalį, 
bet galinga Saulės trauka iš
kreipia jos orbitą, kartais net 
180 laipsnių kampu ją pasuka. 
Elipsių apskriejus aplink sau
lę, kometa ima tolti. Dabar jos 
uodega skrieja pirma. Ji taip 
nuskrenda į tamsias erdves.

Po kiek laiko ji vėl grįžta. 
Beveik visos mum žinomos ko
metos juda uždaru kėliu.

Visos jos saulės palydovai. 
Taip, pavyzdžiui, 1910 metais 
mus aplankiusi Galilėjaus ko
metą prieš tai buvo matoma 
1835. Ją tyrinėjo Galilėjus 
1682 ir išpranašavo, kad ji pa
sirodys 1758. Metraštininko

Jeigu kalbama apie kometos 
uodega, galima tvirtai atsaky-

Taip yra atsitikę ne kartą. 
1910 m. gegužės 19 Žemė pe
rėjo per Galilėjaus kometos uo
degą.

Šis įvykis nebuvo atžymėtas 
net jautriausių aparatų, nes 
kometos uodegos duojos yra be 
galo, retas, žemė, apsuptą nuo
sava tankia atmosfera, perėjo 
per kometos uodegą kaip ada
tą per orą. 0 jei taip atsitiktų, 
kad pati kometą pataikytų į že
mę, irgi nieko nebūtų. Kometa 
savo mase yra labai maža pa- 
lygunus su žeme.

Daug yra įvairių kometų aiš
kinimų. čia pavaizdavome tik 
vieną nuomonę. Ateities tyrinė
jimai leis geriau susipažinti ir 
tomis keistomis gražuolėmis, 
kurios nušviečia tolimas pagan- 
ges.

D. Atro.
savaime.

Jei pakeliu sutikdavo kokį 
nors suvargusį žmogelį, savo 
studentiškais skatikais ji visada 
su juo pasidalindavo.

Jei pati nieko “prie dūšios” 
neturėdavo, ji labai bičiuliškai 
paprašydavo: “Ignai, surask ši
tam senukui (ar senutei) de
šimtuką”. Ir būdavo itin paten
kinta, jeigu pasisekdavo kiše- 
niuje užgriebti didesnę monte- 

-lę. Ypatingą pagarbą, ji rodė 
tvarkingam vargšui. Valkatau
jančios išvaizdos tipo nemėgda
vo, tokiam pagarbos nerodė. Ir 
priešingai, neapykantos turėjo 
ne pasiturinčiam, bet išnaudo
jančiam kitus.

Studentavimo dienos trum
pos. Jos lekia risčia. Baigė tru
pėti ir mūsų penketukas. Salė 
išvyko mokytojauti į Lazdijų 
gimnaziją.

(bus daugiau)

mums, kad yra tokia zona, pil
na skrendančių kūnų. Visi jie 
sukasi aplink Saulę ta pačia 
kryptimi, bet jų greičiai ir or
bitos skirtingos. Tikriausiai be
sisukdami jie susiduria.

Tai įvuksta be jokio garso, 
nes nėra oro. Milžiniški akmens 
luitai subyra į nuolaužas. Kai 
kurių nuolaužų greitis didėja, 
kitos net išeina iš saulės sis
temos ribos, o kitų greitis ma
žėja ir jos ima artėti į Saulę.

Kiekvieną kūną, artėjantį 
prie Saulės, veikia dvi jėgose 
Saulės trauka — traukiamoji,
— o Saulės šviesos spaudimas
— atstumiamoji jėga. Taip kū
nai lekia į Saulę, o jų dujos
— nuo saulės. Luitų užpakaly
je ir susidaro dujų šluotos.

Prąretėjusioje dangaus erd
vėje dujos šviečia kaip stikli
niame vamzdelyje, iš kurio iš
trauktas oras. Taip mažos pla-

Del Amerikos Balso uždarymo...
* (atkelta iš 2 p.) arba komandiruotu Lėktuvu.

tautojas: užmoka už taxi mergi
nai parvežti.

“Bet mergina turi bent na
mus, kur ji gali nuvažiuoti. O 
kaip su atstatytais VGA tar
nautojais? Vakarinė Vokietija 
jų nenori ....bet jie ne Vokieti
jai dirbo, todėl vokiečių nusis
tatymas yra suprantamas. Bri
tanija ir Prancūzija jų nenori 
dėl tos pačios priežasties. A- 
merika jų nenori: mūsų įstaty
mai jiems nepritaikomi. Nesvar
stant net darbo netekimo klau
simo (kas yra neišvengiama), 
kur tie žmonės važiuos apsigy
venti? Grįžimas Į tėvynę, aišku, 
reikštų paraginimą nusižudyti.

“Jei kuris iš VOA buv. tar
nautojų yra pabėgęs iš Rytų 
Europos pagrobtu traukiniu

arba užšalusių up;ų ledu ir t.t.. 
tai mes juos priimtume. Gal nu
sivestame juos į Baltąjį Namą, 
kad jie nusifotografuotų, svei- 
kindamiesi su p. Eisenhoweriu.. 
Bet tas faktas, kad jų kalbos, 
oro bangomis transliuotos per 
šešis, siptynis ir aštuonis me
tus paskatino tiek daug žmo
nių pabėgti iš už Geležinės Už
dangos. šiandien jiems nepri- 
skaitomas. Kaip ten bebūtų, 
jie tuo nepasidarė politiniais 
tremtiniais. Visa, ką jie savo 
darbu ir pasiaukojimu iki 1958 
m. užsipelnė, tai nemokamą 
transportaciją....”

Miuncheno laikraščio rašyto
jas sako, kad tokia savo poli
tika JAV “netenka draugų ir 
demoralizuoja žmones".



DARBININKAS'1958 m., liepos 18 <L, nr. 52

Lietuvių kongreso rezoliucijos IS VISUR

ba, 
bei
pu
sų

Amerikos lietuvių kongreso,' 
Bostone 1958 birželio 27-28 
yra atsiųstos paskelbti šios re
zoliucijos:

Žodis Amerikos 
Liet. Tarybai

1. Amerikos Lietuvių Tary- 
sudaryta laisvo susitarimo 
tautinio solidarumo princi- 
iš keturių pagrindinių mū- 
srovių ir dviejų didžiųjų

fratemalinių organizacijų, yra 
bendro politinio veikimo orga
nas- vykdąs patriotinės liėtu- 
vių visuomenės vieninteli ir 
šventą tikslą — “pavergtos Lie
tuvos išląisvinimą iš rusiško 
komunizmo okupanto jungo ir 
galutiną nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą”.

2. Amerikos Lietuvių Kon
gresas Bostone sveikina Ame
rikos Lietuvių Tarybą, dirbu
sią tam tikslui daugiau kaip 
per 17 metų ir vieningu dar
bu atlikusią daug reikšmingų 
žygių, ginant šventas lietuvių 
Tautos teises, keliant viešu
mon niekšišką rusiško komu
nizmo klastą ir žiaurybes, tin
kamai informuojant JAV vy
riausybę ir Kongresą sunkiai 
kovai už pavergtos Lietuvos 
ir lietuvių Tautos išlaisvinimą 
ir galutinį nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą.

3. Amerikos Lietuvių Kon
gresas Bostone įpareigoja A- 
merkos Lietuvų Tarybą ateity 
dar stipriau kovoti už Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės at
statymą ypatingai gerai pasi
ruošti, stebėti ir budėti, kad 
staigių tarptautinių konferen
cijų metu Lietuvos nepriklauso
mybės reikalai būtų tinkamai 
ginami visomis galimomis prie
monėmis.

Rusijos sritis, į vergų darbo 
stovyklas lėtai, bet žiauriai mir
čiai;

rusifikuojančią Lietuvą ir tę
siančią lietuvių, tautos genoci
dą;

apgaulės būdu siekiančią J. 
A. Valstyvėse ir visame lais
vajame pasaulyje savo smurto 
aktų įteisinimo,—

NUTARĖ šia iškilminga pro
ga:

1. reikalauti, kad J.A. Val
stybės diplomatiniais keliais ir 
per savo atstovus Jungtinėse 
Tautose bei tarptautinėse kon
ferencijose keltų Lietuvos by
lą. versdamos sovietinį oku
pantą pasitraukti iš Lietuvos ir 
grąžinti lietuvių tautai suvere
nines teises;

2. pasmerkti vadinamojo tai
kaus sambūvio su Sovietų Są
junga iliuzijas ir visokius pla
nus, siekiančius geresnių san
tykių su sovietais pavergtųjų 
tautų sąskaitom

3. atkreipti laisvojo pasaulio 
vyriausybių ir i’suomenės dė
mėsi į Sovietų Sąjungos apgau
lingą politiką, siekiančią Įsi
tvirtinti užgrobtuose kraštuose 
ir savo įtaką bei imperializmą 
ateityje išplėsti į kitas laisvo
jo pasaulio valstybes;

4. iškilmingai pareikšti, kad 
pavergtos Lietuvos lietuviai 
miršta, kenčia ir kovoja ne vien 
už savo tautos egzistenciją, bet 
už viso pasaulio laisvę, kuriai 
grasina sovietinis imperializ
mas; ‘

5. nuolat skatinti visus šio 
krašto gyventojus remti J.A. 
Valstybių pastangas, siekiančias 
teisingos ir pastovios taikos.

Žodis į Amerikos
lietuvius

4. Amerikos Lietuvių Kon
gresas Bostone kviečia visus 
JAV gyvenančius lietuvius vie-

nai nuspiriami Į griovius. Vi
sas Sibiro kelias buvo nuklo
tas Lietuvos vaikų kaulais, ku
rių šiandien >. neženklina joks 
kryželis, joks paminklas. O ku
ris toj baisioj kelionėj išliko 
dar gyvi, tie jau baigia mirti 
Sibiro tundrose ir taigose. Gi 
likę Lietuvoje ūkininkai buvo 
paimti kolchozų baudžiavom Jų 
žemė atimta, gyvuliai atimti ir 
turi eiti žiauriajam okupantui 
baudžiavą.
Todėl Amerikos Lietuvių Kon

gresas pareiškia:
Kadangi Lietuva yra sukru

vinta, apiplėšta ir pavergta, bet 
išlikę dar gyvi jos žmonės trikš- 
ta laisvės, tačiau neturi galimy
bių priespaudai pasipriešinti, 
tai už jų išlaisvinimą turime 
kovoti mes. kurie gyvename 
laisvajame pasaulyje. Bet kova . 
sunki, o mūsų spėkos nelabai 
didelės, todėl mums tenka ieš
koti stipresnių draugų ir jų 
talkos. Mes esame labai dėkin
gi Jungtinių Valstybių Vyriau
sybei, kuri iki šiol nepripažįs
ta Lietuvos pavergimo. Lygiai 
esame dėkingi šios šalies Kon
greso atstovams, kurie įvairio
mis progomis dalyvauja mūsų 
suvažiavimuose ir pasisako už' 
Lietuvos išlaisvinimą. Ir dėkin
gi esame atskirų valstybių gu
bernatoriams bei miestų ma
jorams. kurie kasmet paskel
bia savo jurisdikcijose Vasario 
16 dieną, kaip Lietuvių Dieną.

Yra tačiau didelio pavojaus, 
kad šita simpatinga mums nuo
taika ateityje gali pasikeisti. 
Yra pavojaus, kad derybose su 
Sovietų Rusija gali būti pripa
žinta Pabaltijo valstybėse esa
moji padėtis, jeigu Kremlius 
padarys Vakarams nuolaidų ki
tais klausimais.

Kad tas pavojus neuškluptų 
mus netikėtai, mūsų Amerikos 
Lietuvių Taryba privalo budė-

Amerikos Lietuvių Kongre- ti ir stropiai sekti tarptautinę 
sas. posėdžiaudamas Bostone politiką ir, jei bus reikalo, or- 
1958 m. birželio 27 ir 28 die- ‘ ganizuoti masinius protestus ir

PENKI ŽMONĖS buvo užmušti ir 10 sužeisti, kai šios krautuvės rūsyje Įvyko duju sprogimas.
Streatcr. III. Sprogimas sugriovė krautuvės priekinę sieną. »

ŽINIOS IŠ LOS ANGELES, CAL

ningai dirbti lietuves nepri- nomis, su dideliu širdies skaus- visokiais būdais daryti Į Wash- lluuwo< „ ¥1OVI„„
klausomybės atstatymo reika- mu konstatuoja, kad po Antro- ingtoną spaudimą, kad Lietuva mis išlaikote savo kalbą, tikė-
lams. kviečia dosniai ir dažnai jo Pasaulinio karo padaryta nebūtų parduota.
remti Amerikos Lietuvių Tary
bą aukomis ir darbu, nes ken
čiančios Lietuvos sūnūs ir duk
ros įpareigoja kiekvieną mūsų 
pasišvęsti vieninteliam tikslui 
— “visos jėgos tau, Lietuva“.

5. Amerikos Lietuvių Kon- . 
gresas Bostone kviečia visame 
pasaulyje esančius lietuvius 
prisijungti visomis galimomis 
priemonėmis prie didžio lietu
vių Tautos tikslo — nepriklau
somos Lietuvos atstatymo.

Žodis Amerikos

Lietuvai skriauda tebėra dar ne
atitaisyta. Tą karą laisvasis pa
saulis vedė prieš hitlerizmą ir 
už pavergtųjų tautų išlaisvini
mą. Tačiau mūsų tėvų kraštas, 
kuris prieš tą karą buvo laisvas, 
karui pasibaigus buvo paverg
tas. Jį pavergę ne kas kitas, bet 
Sovietų Rusija, kuri 1920 metų 
sutartimi buvo iškilmingai pri
pažinusi Lietuvos nepriklauso
mybę visiems laikams.

Įsiveržęs mūsų tėvynėn šiau
rės despotas sutrempė jos ne
priklausomybę. sunaikino visas 
organizacijas, uždarė spaudą ir 
keliasdešimt tūkstančių nieko 
nekaltų žmonių buvo areštuota, 
ištremta ir betremiant tūkstan-

vyriausybei ~
Amerikos Lietuvių Kongre

sas. įvykęs 1958 m. birželio 27 čiai buvo išžudyti. Visi atsi- 
28 dienomis Bostone, griežčiau- menam klaikią mūsų brolių 
šiai protestuodamas prieš So- skerdynę Proveniškių miške, 
vietų Rusiją, sulaužiusią tarp- Ne tiktai Proveniškių miške.
tautinius įsipareigojimus ir Lie
tuvą jėga okupavusią;

išžudžiusią tūkstančius Lietu
vos gyventojų ir šimtus tūk
stančiu ištrėmusią i tolimąsias

• Patiksliname. Liepos. 11 
Darbininke po nuotrauka, kuri 
vaizduoja Alto seimą Bostone 
į iibrovė korektūros klaida: 
vietoje Maciuškos turi būti inž. 
Čapliko pavardė. Už klaidą at
siprašome.
• Michigano betų via i gydy

tojai susiorganizavo j_ savo 
draugiją. Jos valdybą sudaro: 
dr. V. Majauskas, dr. E. Gurs- 
kytė-Paužienė. dr. J. Kaupas.
• Los Angeles mieste. Nob 

Hill apylinkėje, viena gatvė 
bus pavadinta Lithuanian Dei
ve.

• Kio de Janeiro mieste. 
Brazilijoje, lietuvių tėra apie 
300 šeimų. Visi plačiai išsi
barstę. Veikla ypatingai pagy
vėjo. kai čia apsigyveno kan. 
Ignatavičius. Jis prieš porą me
tų įkūrė vakarinę mokyklą, 
kurion renkasi pasimokyti ir 
kultūrinai laiką praleisti ne 
tik jaunimas, bet ir vyresnieji.
• Australijoje, Viktorijos 

valstybėje, šių metų gale, nuo 
gruodžio 27 iki sausio 10. įvyks 
lietuvių skautų tautinė stovyk
la.

koki skurdų dvasinį ir ypač 
medžiagini gyvenimą gyvena 
pavergtoj Lietuvoj seserys ir 
broliai lietuviai. Todėl jie visa 
daro, kad pavergros' tautos 
kančių žmogaus išniekinimo va
landos būtų, kaip galima, grei
čiau sutrumpintos. Nieku ne
pateisinama mūsų laikų barba- 
rija negalės ilgai tverti. Ji nu
grims nežiniom kaip su gėda 
nugrimzdo panašūs kiti sužverė 
jimai.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas iš Bostono visomis širdi
mis sveikina seseris ir brolius 
pavergtoj Lietuvoj. Sibiro siau
bingoj tremty ir kitur Sovietų 
Rusijoj. Amerikos lietuviai yra 
sunkiai prislėgti Jūsų kančių 
rūpesčių, nedateklių ir Jūsų ne
laisvės. bet kartu jie didžiuo
jasi pavergtųjų ištverming- 
mu. jų pakeltu žvilgsniu i ne
priklausomą ateiti.

Broliai ir Seserys, mes tiki
me. kad Jūs nesiduodat priešo 
provokuojami ir taupote kiek
viena tranio laša' Lietuviu Dienu žurnalo bir- x ..vieną auKos Kraujo lasą. . . . turėjo liepos 13 d. įsvvka i Ne\v-

Broliai ir Seserys, mes gėri- zebo numeris jau pasiekė pre- 
mės. kad Jūs nepraradote iš- numeratorius ir platintojus. Sis 
minties, vilties ir visomis jėgo- numeris, kaip ir visi kiti, gau

siai ilustruotas ir įdomus savo ... . , , .,... viai visa popiete praleido priežodine dalinu. Siame numery- . f f . r r

Visi lietuviai, naujai gavę Lietuviu Dienu žurnale tradi
cinė gegužinė įvyks lipos 27 d. 
.sekmadieni. Buena Vista parke. 
Burbank mieste, prie Los An- 

' gėlės. Adresas: 2600 Riverside 
Dr.. Burbank. California. 
Kaip paprastai. į Lietuvių Die
nų gegužinę suplaukia didelis 
skaičius lietvių iš visos Kali
fornijos. Žurnalo leidėjas An
tanas Skilius turi pramatęs i- 
domią gegužinei programą.

Lietuvos Vyčiu 133 kuopos 
pirm. J. Zichwic ir kuopos sekr. 
Mary Ann Slėnis vestuvės įvy
ksta liepos 19 d.: jiems moterys
tės sakramentas bus suteiktas 
šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje. po to Įvyks artimiesiems

JAV-bių pilietybę ar atsikėlę į 
Kaliforniją iš kitur ir norį da
lyvauti rinkimuose, turi užsi
registruoti iki 1958 metų rug
piūčio 5 d. Neužsiregistravusie
ji negalės balsuoti lapkričio 
mėn. rinkimuose. Netoli šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčios gy
vena dvi malonios amerikietės, 
kurios pasiryžusios visad tą pa
tarnavimą kiekvienam lietuviui 
padaryti .Registruojantis reikia 
turėti pilietybės dokumentus. 
Šių amerikiečių adresai yra šie: 
Mrs. E. Samuelson. 2810 St. 
George St.. NO 1-1634; Mrs. 
Jane Kerr. 2436 Claremont NO 
1-8837. Jos sutinka atvykti 
i namus, reikia uk joms pa- vaišės statler viešbutvje j zi. 
skambinti telefonu. Teneheka 
nė vieno lietuvio, kuris dėl 
neužsiregistravimo negalėtų da
lyvauti rinkimuose lapkričio mė (-bjcagos 
nesį! •

ch\vic yra kilęs iš New Yorko. 
iš profesijos yra inžinierius. 
Mary Ann Slėnis yra kilusi jš

• Kun. F. Kireilis iš Troy. 
N. Y., jiersikėlė į Chicagą. Da
bartinis jo adresas: 12259 So. 
Emerald Avė.. Chicago 38, III.

• Putliame dabar vylcsta 
penkioliktoji mergaičių stovyk
la. Kaip ir kas met. taip ir šie
met jos išleido savo laikraštėlį 
“Kibirkštėles”. Jų redakcijai 
vadovauja Elona Marijošiūtė. 
be to. redaguoti padeda Aldo
na Balčiūnaitė. Gražina Mari- 
jošiūtė. Jūra Strimaitytė. Al
dona Šileikytė. Stovyklos mer
gaitės pasirodys su savo pro
grama per Lietuvių Dieną, lie-

Lietuvos Vyčiu kuopos nariai

port Beach. Calif. Ten pas lie
tuvius Aidoočk buvo padary
tas susirinkimas, gi po jo daly-

pos 27.
• Studentu ateitininkų va

saros stovykla bus ALRKF 
Jaunimo stovykloje. Prasidės 
rugpiūčio gale ir tęsis iki rug
sėjo 7 d. Stovykloje bus su
rengta tarptautinė diena. į ku
rią suvažiuos Pax Romana eg- 
zilų federacijų atstovai. Kar
tu toje stovykloje įvyks Stud. 
Ateitininkų Sąjungos metinis 
suvažiavimas.

jimą ir lietuvišką dvasią. t "T““? Ramiojo Vandenvno.
Brangūs Broliai ir Brangios Je rašo: dr. A. Trimakas, min. •

Seserys, mūsų susitikimo diena J- Kajeckas. Ig. Šeinius. G. Ve- 
_____ ______ _ _ . lieka ir kit. Lietuvių Dienų žur- 

dės. kaip pavasario sodas! n?las prieinamas ir tiems, ku-
Lietu- širdimis, mintimis- ir darbais r’e menkiau bemoka lietuviš- 

mes visada būsim su Jumis.
vieny- ---------------------------------------

Mes tikime, kad visgi ateis 
valanda, kada Lietuva vėl bus MV0V1JO, inuou ouoiunimv uivitu 
laisva, bet iki ji bus okupuo- atejs jr jaįsva Lietuva vėl žy
la. mes kovos nenutrauksime.

Tegyvuoja Amerikos
vių Taryba!

Tegyvuoja 
bė!

Tegyvuoja 
nė Lietuvos

visų mūsų

laisva dei i 
Respublika!

oitrati-

Žodis
Lietuvai

lNorwood, Mass.
Susituokė

Pranas Kneižys ir Ann Cathe- 
rine Higgins. iš Wolloston. 
Mass., susituokė birželio 21 šv. 
Onos bažnyčioje. Jaunojo bro
lis kun. Amanas Kneižys. liet, 
šv. Petro parapijos vikaras So. 
Bostone, jaunųjų intencija at
laikė mišias ir suteikė Moterys
tės sakramentą.

Puikus vestuvinis banketas 
įvyko Hampshire House. VVollos 
ton, Mass. Iškėlė jaunosios tė-

• Dr. Juozas Januškevičius,
.......................................... dabar gyvenas prie Philadel- kai ar 1S viso lietuviškai nesu- w u atSventė
pranta: žurnalas turi anglišką 
skyrių, parašai po nuotraukomis 
duodami abiems kalbomis. Žur
nalą redaguoja Bern. Brazdžio
nis. J. Kojelis. J. Tininis. M.
Stark ir D. Cibas.
tinė prenumerata §6.: adminis
tracijos adresas: 
Broadvvay. Los Angeles 3. Calif

Alg. Gustaitis prieš kiek lai
ko kėlė spaudoje ("Drauge" ir 
“Naujienose") sporto enciklo
pedijos leidimo klausimą. Tuo 
metu sporto darbuotojų tarpe norėdama kuo iškilmingiau ir 
jo mintis rado gyvo pritarimo, jaukiau atšvęsti 1-ji tos rūšies 
Neseniai Alg. Gustaitis tą klau- lietuviu gyvenime jubilėjų, —

gimtadienį. Mokslus jis yra 
baigęs dar kaizerinėje Vokie
tijoje. studijavo filologiją, il
gai gyveno ?et ra pilyje, ben- 

, . dradarbiaudamas spaudoje. Žurnalo me- ... . , ..Lietuvoje buvo gimnazijos mo- 
. o kvtojas. direktorius.9204 South ’ -

• Į Kanados Uet. Studentų 
Sąjungos centre valdybą iš
rinkti šie studentai: Vitolis
Šipelis. Romas Knystautas. Va
saris Bersenas, Milda Bilevi- 
čiūtė. Silvija Pakulytė. Daugu
ma jų iš Montrealio.

“Tėviškės žiburiai' rug-
piūčio pirmąją savaitę neišeis, 
nes laikraščio redakcija ir ad
ministracija atostogauja.

Ten. kur vakarų Atlanto van
denys skalauja Naujojo Pasau
lio krantus, intensyvaus kūry
binio gyvenimo pulsu alsuoja 
JAV mokslo ir kultu os mieš
tos Bostonas. Massachusetts 
sostinė. Čia dideVs patriotas Re- 
vėre, kaip laisvės šauklys, raitas vėliai.' dalyvavo daug giminių, 

bet žmonės buvo šaudomi visu jodamas šaukė amerikiečius į viešnių ir svečių.
keliu i Sibirą. Senesnio am- kovą dėl laisves, čia užsidegė .Jaunasis Pranas Kneižvš v ra 

neužgesinamas Amerikos ne- stjnus Antano ir Elenos Knei- 
priklausomo gyvenimo žiburys. žių gyvenančių 50 COttage St..

Tame Bostone birželio 27 Nonvood. Mass. Antanas F. 
28 dd. kūrė rytojaus planus A- Kniežys yra buvęs Darbininko 
merikos Lietuvių Tarybos su- redaktorius ir dabar yra LDS 
šauktas JAV lietuvių , Kongre- sekretorius Lietuviu Radijo Va- 
sas. Kongresą šiltais žodžiais 
sveikino JAV Baltieji Rūmai 
ir Valstybės Departamentas, 
skatindami lietuvių ryžtą ir pa
kartodami Lietuvos klastingo 
okupavimo nepripažinimą.

Lietuvos laisvė ir nepriklau-

žiaus ir silpnesnės sveikatos 
vyrai, kurie jau nebegalėjo pa
eiti. buvo šaudomi ir jų lavo-

KATYTĖ, kai užmirštama palikti pieno, pati nugriauti;, pieno 
butelio dangų ir užkandžiauja.

landos programos vedėjas. Ele
na Kneižienė veikė Moterų Są
jungos 27 kuopoje ir yra Mo? 
ten; Sodaliečių pirmininkė.
Jaunoji Ann Catherine Higgins

somybė. lietuvių tautos teisė Higgins yra lietuvaitė, 
nevaržomai ir savarankiškai 
kurti savo mokslą ir ūkį — 
yra tos sąvokos, kurios apjun- » 
gia absoliučią daugumą- JAV » 
lietuvių. Ir birželio 27-28 dd. » 
Kongresą n iš visos Amerikos į 
suvažiavo' keli šimtai lietuviš- > 
kųjų organizacijų atstovų, kad ► 
ir vėl būtų tartas stiprus ir ► 
galingas žodis, jog Amerikos » 
lietuviai nesiliaus visomis jėgo- ’ 
mis kovoję, kol barbariškai iš- | 
niekinta teisė bus atstatyta Ir > 
Lictuvia vėl bus laisva ir ne- J 
priklausoma. t

JAV lietuviai puikiai žino, b

15-TOJI MERGAIČIŲ STOVYK
LA KVIEČIA

15-toji mergaičių 'stovykla. • Kanados ateitininkų tsto
vykla vyksta liepos 19-27 tėvų

sim, vėl diskutavo su dr. inž. w„nti nuo stovyk_
A. Nasvvciu. FASKo pirminiu- , , . . . ■
ku. kai šis lankėsi Los Angeles i’W"» penkiolika motu, 
mieste. Kiek teko patirti. F.ASK nuoširdži.i kviečia visas mer- 
planuoja sporto enciklopedijos gaites per 15 metu stovyklayu- 
leidimo klausimą rimtai pajų- sias šioje lietuviškoje stovyk- 
dinti. k>je, atvykti liepos 27 dieną į 

stovyklos užbaigimo programą.Pranas Kneižys »ra šv. Var
do draugijos . narvs. tarnavo 
tris metus marinuose ir turi 
leitenanto laipsnį. Abudu Pra
nas ir Ann Kneižiai yra baigė 
Bostono kolegiją ir apsigyvens

yra duktė Mr. ir Mrs. Higgins. Brookline Mass. Linkiu jiems 
gyvena VVolIoston, Mass. Mis. Dievo palaimos.

Kviečiam visas jaunesnes ir vy
resnes, netekėjusias ir ištekė
jusias su savo šeimomis. Mes 
120 kviečiam Jus tūkstanti! 

Laukiam! Laukiam!

Vadovybė ir Stovyklautojos,
Žvalgas Putnam, Conn.

pranciškonų vasarvietėje. Wa- 
sagoje.

• Kun. Įžibinąs, lietuviškų 
darbo ir sargybų kuopų Vokie
tijoje kapelionas. Vasario 16 
gimnazijos mokytojas, kaip 
emigrantų palydovas laivu at
plaukė į Montrealj. Aplankė 
Torontą. Chicagą. Vėliau grįš 
į Vokietiją.

• Maironio Marcelė
Mačiulytė, neseniai mirė Kau
ne. sulaukusi 94 motų amžiaus.

• Toronto viešojoj bibliote
koje yra ir lietuviškų knygų 
skyrius, kuriame yra keletas 
lietuviškų knygų.

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovargis 
kiekvienais metais verčia poilsio ieškančius žmones vykti į 
atostogų kraštų — Maine.

Ir i pranciškonų vasarvietę daug lietuvių suplaukia pava
saroti. Taigi, ir šiais metais laukiame mūsų mielųjų pnetelių 
ir visų lietuvių atvykstant prie Atlante* pasimaudyti ir atsi
gaivinti. Kadangi nedaug vietų teturime, prašomi' iš anksto 
rezervuotis kambarius, rašant siuoadre.su:

I’ K A N CISC A \ MON ASTKR Y. 
Kennebunkport. Maine

Vasarvietė veikia nuo birželio 15 iki rugpjūčio 20

siuoadre.su
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MENININKAI įvertino jaunimo stovyklos reikšmę
V. KUTKUS, Detroit, Mich.

M
r

TIK PUSIAU SĄMONĘ atgavęs Kenneth Drummond, 5, gai
lestingu seserų apžiūrimas. Jis vienintelis, kuris liko gyvas 
ii 7 šeimos narių, kai, grįžtant iš atostogų automobil.u įvyko 
nelaimė. - • /

ALRK Federacijos Jaunimo 
Stovykloje, (prie Manchester, 
Mich.) jau pradėtas antrasis se
zonas. Apie 100 berniukų ir 
mergaičių nuo 8 iki 12 metų su
plaukė trims savaitėms iš visų 
Amerikos kraštų ir gražiame 
stovyklos gamtos prieglobstyje 
ilsisi, lietuviškai dainuoja, mo
kosi savo tėvynės istoriją bei 
geografiją, maudosi ramiame 
ežerėlyje, šoka, žaidžia, ugdosi 
lietuviškoje dvasioje. Po jų čia 
atvyks mergaitės į Putnamo se
selių vadovaujamą stovyklą. Po 
to rinksis kiti ir kiti, taip, kad 
visas vasaros sezonas jau užim
tas.

Ši stovykla tai yra lietuvybės 
puoselėtoja, nes ji auklėja tuos, 
kurie ateis papildyti mūšy gre*

£

RENGIAMASI RALFO SEIMUI NEWARKE

•? ' 
f

Devintasis Balto seimas šau
kiamas Nercarke lapkričio 29 riaus kaip vieneto ir nuo kiek-
— 30 d.d. Centro Valdybos pa- vienų 25 nario mokestį susi
kviestas, seimą rengia Balto mokėjusių narių po vieną atsto- 
Nevvarko skyrius.

Seimui rengti komitetą su
daro: garbės pirmininkas prel. 
I|_. Kelmelis, pirmininkas I.

Jatulis: kun. P. Totoraitis — 
vicepirm. ir šviečiu priėmimo 
komisijos pirm., I. Trečiokienė
— vicepirm. ir vaišių komisijos 
pirm.. B. šarkenis «— sekreto
rius ir organizacijos ir tvarkos 
komisijos pirm., V. Dilis — iž
dininkas ir finansų komisijos 

pirmininkas. S. Kontrimas — 
spaudos ir propagandos komi
sijos pirmininkas.

Kiekvienas Balto centre re
gistruotas skyrius į seimą siun-

čia po vieną atstovą nuo sk

va; pavyzdžiui, jei skyrius turi 
50 narių, tai gali pasiųsti 3 
stovus.

Skyriai prašomi sušaukti 
vo susirinkimus ir išrinkti

at-

sa- 
at- 

atstovus į seimą. Kur susirin
kimų negalima sušaukti, ten 
atstovus gali paskirti valdyba. 
Seimo atstovai pranešami iki 
spalio 15.

Nakvynės atstovams, kurie 
to pageidaus, bus parūpintos 
pas privačias lietuvių šeimas 
nemokamai. Taip pat bus gali
ma sustoti ir viešbutyje.

Penktadienį bus susipažini
mo vakarienė nemokamai, taip

pat nemokami ir šeštadienio 
priešpiečiai. Banketas kainuos 
3-4 doL Jokių transporto- išlai
dų nebus, nes seimas ir užkan
džiai vyks šv. Jurgio draugijos 
salėje.

Visi prašomi savo sumany
mus, sugestijas siųsti Seimo 
Rengimo Komitetui arba Cen
tro Valdybai. Juo daugiau tal
kininkaus seimo parengime, ■ 
juo pats seimas bus sėkminges
nis.

tas arba mus pakeisti.
Tačiau ji turi daug piniginių 

rūpesčių, todėl, jos vadovybė 
š.m. tiepos mėn. 27 d. (stovyk
los šventės metu) ruošia dide
lį dovanų paskirtymą. Kiekvie
nas turės progą laimėti lietuvio 
dailininko originalų paveikslą. 
Mūsų dailininkai Jaunimo sto
vyklos reikšmę pilnai suprato 
ir šiam reikalui paaukojo net 
10 paveikslų. Aštuoni jų jau 
puošia stovyklos salę, o dar du 
— pakelyje.

Šiuo metu stovyklą lankan
tieji jau mato šių autorių pa
dovanotus paveikslus:

Adomo Galdiko, buv. Lietuvos 
Meno Mokyklos profesoriaus, 
seniai išėjusio į tarptautinę me
no sceną, kurio 2 paveikius Pa
ryžiaus moderniond meno mu- 
zėjus Įsigijo jau 1938 m. Jo pa
dovanotas aliejinis paveikslas 
pavadintas “Beržai rudens au
droje”.

Jau Lietuvoje pagarsėjusi 
peisažisto Česlovo Jonušo, ne
senai gavusio Amerikiečių Dai
lininkų Sąjungos premiją New 
Yorke. Jis padovanojo paveiks
lą “Po saulėlydžio”, tempera.

Visiems gerai jau iš Lietu
vos žinomo Vyt. K. Jonyno,

dabar Fordhamo universįeto ► 
meno profesoriaus, kuris stovy k- ► 
lai paaukojo bet du paveikslus, > 
akvareles, “Upelis” ir “Gėlės”. ►

Tapytojo ir grafiko, ilgame- ► 
čio New Yorko Lietuvių daili- £ 
/linko sąjungos pirm. Prano ► 
Lapės, stovyklai paaukojusio ; 
aliejinį paveikslą “Rūpestis”. £

Povilo Puzino, ne vieną kar- £ 
tą laimėjusio premijas ameri- £ 
k/iečšų tarpe Californijoje ir E 
New Yorke. Jo paaukotas alie- b 
jinis paveikslas “Prieplaukoje”. *'

Romo Viesulo, mūsų jauni
mo kūrėjo, neseniai laimėjusio 
Guggenheimo premiją, kuris 

stovyklai paaukojo spalvotą li
tografiją — “Naturmortas”.

Jamaicos meno instituto pro
fesoriaus, gyvenusio Ispanijo
je, Columbijoje ir kitur, dail. 
Kazimiero Žoromskio. Jo pado-

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

H. K 0 E N
111 DELANCEY STREET, NEW YORK 2. N-rY.
(kamp. Essex St., už Wi’liamsburgho tilto) TeL OR 4-0244

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

ATDARA KASDIEN;
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet:
SEKMADIENIAIS VISĄ. DIENĄ.

J

BALANDŽIO, GEGUŽĖS, BIRŽELIO MĖN.

4

PINIGINE APYSKAITA
Balansas 1958 m. balandžio 1.
Bendrai šalpai .......  $26,271.79 ‘
Atsargos Fondas .... 10,000.00 Viso B................ . $2,372.57
Vasario 16 Gimnazija 141.00 c y nurinkima5 ir
Pabėgėlių jūrų transp. 211.28 jUmrttaas;
Pabėg. vid. transp. 18.518.73

Nario mokestis
Amer. Council ____  250.00

v

Viso

►. 211.28

$55,142.80
PAJAMOS:

Sandėlio darbia, 
atlyginimas .. .

Gėrybių persiuntimo
išlaidos .........  649.07

As buvau vargin

Bendrai šalpai .... 
Atsargos Fondas 
Jūrų transportacija 
Vidaus transport..

$ 6,822.28
10,000.00 

120.00
18,756.78

giausias

VISO:

GERYBIŲ APYSKAITA

Buvo sandėly balandžio 1 d., 
1958 m.

a. Rūbų ir avalynes 34,318 sv.
vertės —............. $51,577.00

b. Knygų 647 egz., vert. 647.00
Viso vertės ___  $52,124.00

GAUTA: per II-jį ketvirtį:
* Rūbų ir avalynės 4,647 sv. 

vertės ....... $6,070.50
Knygų 1,083 egz.

vertės..... .............  541.50

Aukos bendrai šalp. $10,303.71 
Aukos Vas. 16 gimnaz. 5,197.39 
Pabėg. jūrų transp. 1,744.49 
Nario mokestis .... 431.00
Kitos pajamos .... ...... 213.73

Viso pajamų $17,890.32 
Bendrai su bal. $73.033.12

IŠLAIDOS:

Liet. Vokietijoj .... $ 978.00
Vas. 16 Gimnazijai 5.337.64 
Liet. ItaL (Sal. gimn.) 750.00 
Liet, už Gelež. Užd. 23.740.90 
Liet. Prancūzijoj 50.00 
Liet. Anglijoj 15.00
Liet. Italijoj............. 100.00
Liet. JAV ................ 50.00

Viso A. $31,021.51
B. Imigracija ir įkurdinimas:

BALFO įgalint, atlyg.
Vokietijoj . $ 524 85

Pabėg. jūrų transp. 1 597.72

Viso C.

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

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei 

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

_ DUODAMA SPECIALI NUO LAtDArUrMEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

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

dinasi “Medžiai vėjuje”.
- Stovyklos dar nepasiekė šių 
dailininkų paveikslai:

Broniaus Murino, laimėjusio 
ne vieną premiją amerikiečių 
tarpe ir kurio paveikslai puo
šia amerikiečių ir Čiurlionio 
galerijas ir

Juozo Pautieniaus, pernai as
meniškai lankiusio Jaunimo sto
vyklą, kuris neseniai laimėjo 
ypač vertingą Illinois valstybės 
dailininkų sąjungos ir kt. pre
mijas

Penki iš visų išvardintų pa
veikslų bus burtų keliu atrink
ti ir paskirstyti š.m. liepos mėn. 
27 d. Taigi, dovanos tikrai ver
tingos, todėl kiekvienas turėtų 
paskubėti savo gyvenamoje vie
tovėje įsigyti laimėjimo bile- 
tėlius. Tuo ne tik paremsite 
lietuvybės tvirtovę, bet taip 
pat turėsite gerą progą laimė
ti puikią dovaną.

IŠPARDAVIMAS —PROGA!
Visą. LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų

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

S.BECKENSTEIN, Ine,
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Deiancey, NYC. GR. 5-4525

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai ir ukralniškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENI AIS, IŠSKYRUS

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

LIETUVOJE, LATVUOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas įš ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

(Atkelta iš 2 psl.) 
Nepasakojo, kaip jo fabri

kui gamino 700 dol. vertės ap
siaustus iš Andų kuprių vilnos, • 

$25,699.06 vadinomos “lama vieugna”, bet 
pamušalus dėjo paprasto nylo- 
no ir už tai prikibo valstybės 
komisijos. Tiesa, ne visi toki 
apsiaustai buvo; tas, kur buvo ‘ 
įteiktas Adams ir gubernato
riam, buvo be tų komisijos pri
kišamų trūkumų.

Gal ir tie trūkumai būtu gu
lėję bylose, o Goldfine nebū
ty iškilęs j spaudos šviesą, jei 
ne jo draugas ir biznio dali- < 
ninkas laikraštininkas ir finan
sininkas Fox.

Pastarojo laikraštis subankro- 
tavo. Fox buvo įsikalęs į galvą
kad bankroto kaltininkas esąs g 
Goldfine. Fox žinojo, kur rei- f 
kia žodį sakyti — tiesiai de- | 
mokratui senatoriui Harris. Nuov^ 
čia ir prasidėjo vyniotis multi- 
milijonieriaus darbų vaizdai. f 

M. f

ku.

VAN’S GARAGE
209 N. Ogden Avenue 

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

Washing a..d polishing — open 
every daj- and Sundays.

Nesiduokit apgaudinėjami 
netikrų gandų!

Siųsdami 3
DOVANU SIUNTINIUS | 

į Sovietų Rusijos | 
valstybes

per oficialiai autorizuotą ® 
įstaigą siųskit liepos, rug- fe 
piūčio, rugsėjo mėnesiais, fe 
ar bile kitu laiku g 
Oficialiai pripažintos fir- fe

£ mos priims jūsų siuntinius fe 

I bet kuriuo laiku. | 
Smulkesnių informacijų -i) 

reikalu teiraukis pas §

GLOBĖ PARCEL t
SERVICE INC.

716 WALNUT ST., 
? PHILADELPHIA 6, PA. 
i WAlnut 5-3455

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

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

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

TeleL GR 5-6166
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

t$525.00 Sūrio — 36,000 svarų, 
vertės .....................  9,360.00

Kvietinių miltų 80,000 sv.
vertės  .......................5,000.00

Pieno miltelių 44,000 sv.
vertės ...................... 6.270.00

Viso gauta už ...... $27,242.00 
Iš viso su liekana už $79,366.00

... $1,174.07

D. Administracija ir kitos 
ilšaidos:

Tarnautojų algos
New Yorke .....

Telefonas, telegram. 
Raštinės išlaidos ... 
Pašto išlaidos ..........
Kelionės išlaidos ....
Inventorius ............
šviesa, šildymas, vand. 
Reprezentacijai 
Kitos išlaidon .......... .

Viso D.
Viso išlaidų

-

$1,594.93
129.77
140.53
138.01

. 165.98
.. 206.00

167.25
21.00

202.36

.... $2,765.88
$37,334.06

Bendras balansas 1958 m.
liepos 1 d..............-$35.699.06

BALANSAS 1958 m.
liepos 1 dienai:

PASIŲSTA per II-jį ketvirtį:
Lietuviams į Lenkiją:

a. rūbų ir avalynės 12.257 sv.
vertės  .............  $18,385.50

b. knygų — 1,730 egz.
vertės ......    1,188.50

Maisto į Vokietiją:
a. Sūrio — 36,00 svarų

vertės ............  $9,360.00
b. Kvietinių miltų 80,000 svarų

vertės...................  5,000.00
Pieno miltelių 44,000 svarų 
vertės  ...... 6,270.00

c.

Also išsiųsta už $40,204.00
1958 m. liepos 1 dienai lieka 

sande’y 26,108 svarų
vertės . ___ $39,162.00

KOVA SU ALKOHOLIU
Massachusetts valst. prieš 

alkoholinis skyrius ėmėsi pla
čios akcijos. Per radiją, spaudą, 
televiziją rodo alkoholio kenk
smingumą žmogaus gyvenime.

Massachusetts valstybėje yra 
200,000 alkoholikų, o visoje A- 
merikoje apie 5 milionus: tiek, 
kiek gyvena Massachusetts val
stybėje.

Alkoholikai dažnai vėlinasi į | 
darbą arba visai neateina kele
tą dienų. Per metus Massachu
setts valstybės pramonei jie pa
daro nuostolių už 46 milijonus 
dolerių.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

fe fe t

£
•fe

Musu skyriai

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams < 
ii švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. < 

Maišytos Ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo < 
iwholesale> kainomis. J

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

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

SIUNTIMAI SIUNČIAMI 1 SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUOUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

I’rudnaudok patikimu, kru -p.^čju ir greitu mūsų firmos patamavirsiU.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.. INC.
135 W«-st I llh Street, New York II, N. Y. Tel. CHelsra 3-2583

MISI.' SKYRIAI

un ,■ :i smntinį guminėm* ar <lr.»uganw, kreipkis Į patyrusią, man-Lig ą ir efektingų mūsų 
į.-ta’gą vi.šmlr.ftiuMa- nūc 4u«*. kurt Jum i maloniai <li|r>s reikalingi, informacijij

Mūs i ir patia ma firma yra J u patenkinusi tūkatančiiu klijentų 
imv; garantiKija. k;ni k ekviešas siuntinys bus įteiktas. 
Rus išs’unčfa.m.i.s 4R valandų latkctsrpyjr.
Pa.-ieks paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12.dienų.

Jū ir siuntinys Juos gali dar p ištekti iki PICTTES IJMKOTARPtO.
Musą is'aj joic noite didi pa irtnlam" pirmas rf’š c, rv'Kto dslykn, kaip sviesto, a ta’os, kavos, 

t, ūkų. iyžių. '.tumpin ir t.t. Ta.p pat mrdžiagų: vilnonių, ,intetinio šilko, vi okios odos, nosi- 
nukų. avalintų, la. k rodžių Ir klt. pietautomis kainomis.

Atmlnktte. kad mes esame spėdallatal vtaixw shjntJnh; reikalųoM.

IIG 7th St.
New York City 
Tel. VU 2-0380

332 Filhnore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOh.iwk 2674

132 Fraaklin Avė. 
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

900 IJtcrary Kd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwcr 1-1441

11339 Jos. Campau 
Detroit * \ Mich. 

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Glrard Avė. 
Phlladelphia 23. Pa. 
Tel. WAInut S-8878

| MALDININKŲ 
į KELIONES S;

1i

| 1991 Broadway
f New York 23, N. Y.
1 Tel.: LYcrum 5-0900

11162 Archer Aventie 
Cbieago 32, III.
Tel: FRootirr 6-6399

J

Kcnncbunkporto pranciškonų 
vieniu lyne esančių

LIURDO GROTA
1 > 1313 Addison Rd.

; Cor. Superior Avė. & E. 71st
| Cleveland 3, Ohio
Š Tel : I Tah 1-0807

i

I
S

St. fe

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

Apdraudos ir knygvedybos
$

kiekvieną šeštadienį ir sekma- ;»į 
dirnį per birželio, liepos, mg- I; 
piūčio mėnesius. įj:

390 West Broadtray 
So. Boston 27, Mass. 
Tel.: ANdrrw 8-8764

fe 
t Ecderaliiiiii. valstybės ir miesto

2; g ---- - Z.

$ešta£eniq vakarais 11 •««
8:45 vai žvakių p.ilaimin mas, !j[ 

ji; procesija ir rožančius; gretoje si 
-jį nsmsldos, pnlchninimas švč. K. 
-J; Sakramentu. IJurdo vsndcns pa- !ji

i | ligonis..

I Sekmufienių vakarais |
i J 7 vai.- šventoj vahmln prie;

įstatyto švč. Sakramento, rožan-1
čius, Marijos himnas, palaimini-

B
taksy pildymas

laimlnlmaš, .specialios maldos už &

Detroit 10, Miehigan 
Tel.: TAjdimoo 5-7560

683 Hndson Avė. 
Rochester. N. Y. 
Tel.: BAker 5-5923 •

& 39 Raymond Ptaza, Wc*t 
£ Newark 3, N. J. 
f Tel.: MltchrB 2-5334 
« f* -—— •
fe kratykite prisiųsti mūsų
t haujauMę ketalege

ifil

i fe
f .fe I
fe

■b

116-55 Quccns Boulevard.
FOREST IIILI.S 75. N. Y.

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



Veda K. MERKIS

“VIM” 19 metų burinis laivas pralenkia naujoviškąjį “Colum- 
bia**; Nors“Vkn” ir senesnis, vistiek laimėjo lenktynes Įyyku- 
sias Newport, Rhode Island.

ta Rytų apygardos šachmatų 
nugalėtojui, buvo įteikta per 
sporto žaidynes šių metų lai
mėtojui — So. Bostono L. P. 
D-jos šachmatų klubui. Žaidy
nėse šachmatų nebuvo.

JAV studentų komanda (W. 
Lombardy, latvis Edmar Med
ais, F. Saidy, A Feuerstein, 
visi iš N. Yorko), dalyvauja 
pasaulio studentų pirmenybėse 
Bulgarijoje. Įveikė Albaniją, 
Islandiją ir Bulgariją, patek
dama į pirmenybių baigmę. 
Baigmėje pralaimėjo pirmąsias 
rungtynes prieš Argentiną 
2^4-1^4- Į baigmę pateko po

S-ga, R. Vokietija, JAV, Bul
garija, Čekoslovakija, Vengri- . 
ja, Jugoslavija ir Argentina.

Sovietų komandoje M. Tai, 
B. Spassky, B. Gurgenidze, I. 
Gipslis, Nikitin.

Vengras P. Benko, pasitrau
kęs 1957 m. iš vengrų koman
dos, dalyvavusios studentų pir
menybėse Islandijoje, dabar 
gyvena Clevelande, laimėjo 
garsųjį Milwaukee turnyrą su 
7-1 tš. Buvo 119 dalyvių, jų 
tarpe 7 meisteriai ir 32 eksper
tai.

N. Y. Times, liepos 13, įvar
dino 20 to turnyro pirmūnų, 
kurių tarpe mūsų Kazys Bkė- 
ma iš Detroito, surinkęs 5Vž- 
2’4 taškų (Tautvaiša, Jakštas, 
Zujus nedalyvavo). Dar gerai 
pasirodė St. Makutėnas iš In- 
dianapolio sukoręs 5tš., po 4 
taškus surinko V. Karpuška ir 
K. Jankauskas, abu iš Chica- 
gos.

Chess Life, birželio laidoje 
mini St Makutėną, kuris bai
gė penktuoju Indiana valstijos 
pirmenybėse su 4’4 -IV2 taško. 
Massachusetts p-bių aprašyme, 
paminėti K. Merkis ir Gedimi-

3’2-2’4 taškų.
Chess Reriew liepos nr. tal

pina Hanover Banko koman
dos nuotrauką, kurios sudėty 
matome dr. Juozą Repecką. 
Komanda laimėjo I vietą š. m. 
N. Y. bankų lygos p-bėse.

Boston Sunday Globė liepos 
5 minėjo Merkį, Šveikauską, 
Kuodį su jų laimėjimais didžio
jo Bostono pirmenybėse: Mer
kis baigė trečiuoju, Kuodis lai
mėjo B kL titulą.

DARBININKAS

SPORTININKŲ PADĖKA
VIII šiaurės Amerikos Lietu- 
ų Sportinių Žaidynių New 

"Yorke Organizacinis Komitetas 
reiškia viešą padėką:

1. Visiems lietuviams, sutei
kusiems nakvynes mūsų sve
čiams sportininkams-ėms ir 
juos globojusiems per Sporti
nes Žaidynes.

2. Organizacijoms bei pavie
niams asmenims už pinigines 
aukas, medalių-taurių įsigiji- 
mui.

3. Įvairių profesijų asmenims, 
biznieriams už skelbimus, pa
dedant išleisti leidinį.

4. Laikraščiams: Darbininkui 
Vienybei ir J. Stukiu už Spor
tinių Žaidynių garsinimus.

I
NORINTIEJI GAUTI

Armonienė-Jocinskaitė, Aleksan 
dra, d. Pfttro
Atkočiūnaitė, Elena, iš Ukmer
gės, ištekėjusi už prancūzo, iš
vyko Paryžiun
Bagdonienė, Elena, iš Taujėnų, 
Ukmergės ap., vyras Bagdonas, 
Juozas, gyveno Argentinoje 
Baits, Tony, kilęs iš Lietuvos, 
žmona Mary ir duktė Mary, gy
veno Kenosha, Wis.
Balynas, Antanas, sūn. Motie
jaus
Barauskas, Jonas ir Kostas, sū
nūs Miko, iš Mockonių k. 
Bartulis, Augustinas, sūn. Vin
co, iš Tauragės ap. ir valsč., 
žmona Baltrušaitytė, Magdalena 
Blažiunas, Adolfas 
Caglauskas, Kazimieras, 
Jono, iš Raudondvario, 
Sao Paulo, Brazilijoje 
Dičpetrienė-Medušauskaitė,
zalija, sesuo Povilo Medušausko 
Diksa, Adomas, Felikss ir Juo
zas, sūnūs Adomo 
Diksa Leonas ir Petras, 
Kazimiero, iš Daugų 
Dvanienų km.
Gedminaitė-Cerneskaenė. 
d. Boleslovo
Gylys, Alfonsas ir Valerijonas 
sūn. Stasio
Ivanauskas, Juozas, kil. iš Kel
mės v., Svirnių k., jo žmona 
Kazė Ivanaųskienė-Sturytė, kil. 
iš Raseinių apskr., Kelmės v., 
Laugalių k., jų dukterys Anne 
ir Johanna-Valerie
Jurgelis, Vincentas, ir jo vai
kai Julijonas ir Kristina 
Kardauskas, Jurgis, sūn. Jono, 
kil. iš Suvalkijos, Punsko para
pijos, Agurkių km.

gi-

►

►

TELEFONAS:

naujomis, dažymas ir poliravimas
937 GRAND STREET

342S FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

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

BANGA TELEVISION

i

5. Lietuvių Atletų Klubui, 
Lietuvių Brooklyno Piliečių Klu
bui ir Juozui Ginkui už pla
tinimą bilietų bei informaciją 
Žaidynių reikalu.

6. Parengimų ir varžybų ka
sininkams bei kontrolieriams: 
A. Kynastui, A. Giedriui, P. 
Bielskui, D. Vizbarai, P. Kada- 
kauskui, J. Narbutui, K. Reme- 
zai, J. Sunguriui ir bufeto per
sonalui, atlikusiam sunku darbą 
—B. Redikiui, P. Roževičiui, 
A. Ridikui, V. Dubauskui ir 
Sandanavičienei.

7. Ir visiems lietuviams, pri- 
sidėjusiems prie Sportinių Žai
dynių geresnio pravedimo.

Organizacinis

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,
didelėm raidėm atspausdintų

m a 1 d a k n y g i y ,
angliškų St. Joseph’s Sunday ir Daily Missals.

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
M TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir T.V. LEMPOS

F U N E RAL H O ME

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Katinaitis, Antanas 
Kavaliauskaitė, Mikalina 
Laukaitis, Petras-Algirdas, 
męs 1925 m.
Leonavičius, Antanas ir Bro
nius, sūn. Vinco, iš Giraitės k., 
Varėnos vai.
Leverytė Pilypienė, Pranciška, 
gyveno Peoria, UI. 
Mačionytė-Keršienė, Elena, d. 
Juozo, iš Giraitės k., Varėnos 
vai.
Medušauskaitė-Dičpetrienė, Ro
zalija, sesuo Povilo Medušaus
ko 
Metveka, Lionka 
Pacekojus, Juozas, brolis Jono 
Pekarskas, Povilas 
Pielis, Antanas, sūn. Petro 
Plentauskas, Antanas 
Plentauskas, Jurgis 
Pranaitis, Jonas, žmona Agnieš- ♦ 
ka, vaikai Antanas ir Petronėlė 
Ramanauskas, Antanas, sūn. 
Jono |
Rudelevičius, Aleksandras ir 
Petras 
Ruseckas, Zenonas, sūn. Juozo 
Rusis, Kazys 
Sausanavičiutė, Katrė, iš Ap- 
suonos k., Kruonio vai. 
Šileikis, Leopoldas 
Stagniūnienė, Marė ir jos sesuo 
Magdė Žemaitienė, dukterys 
Petro Saduko 
Tarutis, Kazys, sūn. Juozo 
Tendzigolskis, Henrikas, sūn. 
Juozo 
Tomašauskas Pijušas, kil. iš 
Vilkaviškio apskr., Barninkų 

valsč. Navininkų k. 
Ūsas, Adomas, iš Griškabūdžio 
Vilimas, Tadaušas, iš Milvy- 
džių k., Joniškio vai., Šiaulių ap. 
Žemaitienė, Magdė ir jos sesuo 
Marė Stagniūnienė, dukterys 
Saduko

Ieškomieji arba apie juos žį
stais religinis žurnalas. M» maloniai prašomi at-
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Kannabunkport, Ma.

sūn.
gyv.

Ro-

sūnūs 
valse.,

Stela

puikių kristalinių ir jubiliejinių

► SU LIURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ
►
Į , ir įvairiausių kitos rūšies

►
KD8

d e v o c i j o n a I y,

tesikreipia į

“Darbininko” administraciją,
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y,

_ (tarp Broadway ir Bushwick),
Telefonas: GL 2-6916

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

R epublic 
Wine & Liųuor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
mUUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas

Mirties bausmė už butelių iš
traukimą iš jūros

Anglijoje prieš 15 metų bu
vo įstatymas, kuris grasino 
kartuvėm tam, kuris ištrauks 
iš jūros pašto butelį ir jį a- 
tidarys.

Tokis įstatymas buvo atsi
radęs dėl to, kad vienas žve
jas buvo atidaręs butelį, ku
riame buvo slaptos žinios, 
skirtos pačiai karalienei Elz
bietai I. Toji slapta žinia bu
tely skelbė, kad salą Novaja 
Zemlia esą olandai išmatavę 
ir jau užėmę. Karalienė taip 
įpyko, kad išleido kartuvių į- 
statymą.

SKAITYK VARPELI. |domu% 
naudingas, iliustruotas, mėno-

siliepti:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N Y.

CARL HOPPL’S Banųuets. wcdding receptions j 
all sočiai Functions 1

scrvice for 1000 persona «
no party too small 

Lunėheon & Dinners 
Daily From $3.25 
Sunday Dinners 

from Ncon to 9 P.M.

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

^BliBlt9lf9!i9i:Bli9H9:<9n9'.iBn9n9>:9*.91!ll1li;r9i>B!;Bn9:9:<9!iBnBtiBnBi!9l>9<l9f!8il9.t9!i9rBt19il9lt9M9Hail8nB!l9ll9itBnB1tai!9H9UBUn^

Garantuoti dviejų kartų gyvenimui.
Skelbiami Amerikos daktarų draugijos publikacijose. 

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

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

D. PETRAITIS, c/O STAINLESSCRAFT CO, 
P. 0. Box 61, Roslindale 31, Mass.

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

WHIL - 1430 kilocycles — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite

BROOKLYN U, N. Y.

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

STBKren 4-5875

RILEY BROS
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broedway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave„ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449: BOatt Bistro 9-4619 ar 
8-1949; KIrfcted MS8S.

near Merrick Rd., Valley Stream, L. I. 
Tel. VA 5-6035 Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai vale, 

sekmadieniais — 1 vaL p.p. Egi 5 vaL rak.

f N C O R P O

Our 7»th 
Certified Barre,

OPPO8ITE STATE PARK

Year 
Vt Granite

MONUMENTS
For Ali Catholic Cemeterics 
48th St. and Laure! HiH Blvd.

52nd SL and Oueene Blvd.
Kntrancc to Calvary Cemetery

WOOD8IDE 77, N. Y.
Branch: Gate of Heaven Cemetery 

Bronx Pkwy^ Hawthorne, N. Y.

(3% reguliaraus ir 1’4% «xtra) LAISVES VARPAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

Griptbolm Bestaurant 
toe.

324 EAST 57th STREET
NEW YORK 22, N. Y.
Finest Swedieh Smorgaebord 
lainchcon Cocktalls—Dlnnrr 

Air Cooied FL 9-6260

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
136 Bmadu-ay prie Bedford Avcnur 

539 Eastem Parkuay prie Nostrand Avė.

Naujosios Anglijos Netariu 
Kultūrinė radijo programa .

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDtJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms.
parengimams, susirin

kimams, ete
BROOKLYN 27, N. Y.188S MAKHSON ST.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood



r
Hali. Programoje—lietu-

šeimos rinkimai, polku- 
tango kontestai, lietuviš-

BOSTON, MAS S.

NEW YORKAS -

su žmona išvyko atostogų pas

L
I f

Liet. Atsiminimę
radijo valandos metinis, pik

nikas, rengiamas Didžiojo New 
Yorko lietuviams, įvyks rugpjū
čio 10, Jamaicoje, Polish Na
tional 
vaitės 
liškos 
tės ir
kos sutartinės. Radijo valanda- 
kei vadovauja Jokūbas J. Stu- 
kas ir visus maloniai kviečia 
atsilankyti piknike.

Kitas tos pačios radijo va
landėlės piknikas įvyks rugsėjo 
7 Royal Gardens Parke, Rahway 
NJ.

K. Grigaityje — Graudienė
iš Newarko išvyko vasaros 

praleisti į Kennebunkportą, Me. 
Grįš tik apie' rugpiūčio 15.

Vitalis Žukauskas
renka skelbimus Pasau

lio Liet. Seimo rengiamam Va
dovui. Vadove bus sudėtos vi
sos seimo programos, supažin
dinta su chorais, dainininkais, į- 
vairių kraštų Lietuvių Bendruo
menėms ir kt.

Balys Marcilionys,
kuris profesoriauja St. Vin- 

cent kolegijoje netoli Pittsburg- 
ho, vasaros atostogom atvyko į 
New Yorką ir sustojo: 85-63 
112 St. Richmond Hill, L.I., 
N.Y. \

Apretškimo parapijos 
metinis piknikas bus šį sek

madienį, liepos 20 d. Jamaico- 
je, Polish National Home, 108- 
11 Sutphin Blvd. šokiams gros 
Joe Thomas orkestras. Visi kvie-

Latvię veikėjai
šeštadienį susirenka Washing- 

tone, kur tarsis dėl Amerikos 
Balso ir nustatys, kokių prie
monių reikia imtis latvių radi
jo translacijoms apsaugoti.

V. Sidzikauskas,
Liet. Laisvės Komiteto pir

mininkas, ketvutadienį išvyko 
į Chicagą. Be kitų reikalų tar
sis su Alto žmonėmis dėl akci
jos Amerikos Balso reikalu.

- EL1ZABETH, NJ.
Šv. Onos novena prasideda 

šį penktadienį. Pamaldos bus 
vakarais 7:30. Pamokslus sakys 
lietuviškai ir santrauką angliš
kai Tėv. Jonas Adomaitis, 0FM.

Jaunimo organizaciję 
iškyla įvyks ne liepos 26, kaip 

anksčiau buvo pranešta, bet 
Kopos 27, sekmadienį, toje pat 
vietoje — Gaigalų vasarvietėje, 
Nes-Com House, Gibbs •Pond 
Road, Nesconset, L.L Vietovė 
lengvai pasiekiama automobi
liu, važiuojant Northern State 
Parkway ir išsukant į Motor 
Highway, kuriuo reikia važiuoti 
iki Blue Bird Inn. Ronkonkomo- 
je-

Iškylai ruošti komitetas pra
šo važiuojančių automobiliais 
ir turinčių laisvų vietų skam
binti šiais telefonais: A. Dzikas 
— HY 9-5273, 'arba J. Mauru
kas — AP 7-9205. Kas norėtų 
nuvažiuoti automobiliais, pra
šom kreiptis' nurodytais telefo
nais. Jei tą dieną lytų, iškyla 
nukėlimą į rugpiūčio 3. Pelnąs 
skiriamas Lituanus žurnalui.

Lietuvių Siuvėju
54-to skyriaus, Brooklyn, N. 
Y., mėnesinis susirinkimas bus 
liepos 23 d. 5:30 vai. vak. Uni
jos patalpose, 11-27 Arion PI., 
Brooklyne.

_ Kipras Sakalauskas, . 
Skyriaus sekretorius

KETURI ii 20 plaukikų, kurie dalyvaus profesionalų lenkty
nėse Atlantic City, N. J. Jie turės plaukti 26 mylias pusiau 
per jūrą, pusiau per įlanką, Šie keturi atstovauja Argentiną, 
Kanadą, Daniją.

ŽINIOS

Persitvarko Darbininko administracija
Gegužės gale padaryti par- 

tvarkymai pranciškonų vienuo
lyne palietė ir Darbininko ad
ministraciją. Kaip jau rašėme, 
penkerius metus Darbininką ad
ministravusį Tėv. Ambrozijų 
Prakapą iškėlė į Kennebunk
portą; taip pat ten perkėlė ir 
brolį Povilą Gaidį, kuris dirbo 
administracijoje.

Į jų vietas atkėlė naujus Dar
bininko administratorius: Tėv. 
Petrą Baniūną ir Tėv. Vytautą 
Balčiūną.

Tėv. Petras Baniūnas jau se
nokai gyvena Amerikoje, čia jis 
uoliai prisidėjo prie pranciško
nų provincijos organizavimo, 
eidamas įvairias pareigas vi- 

PaieScoma Emilija Simonavi- . suose jų kuriamuose vienuoly- 
čiutė, atvykusi į JAV iš-Kauno nuošė. Paskutiniu metu jis bu-t 
Marviankos apie 1918-1919 m. vo Kennebunkporte ir globojo 
Ieško Ona Simonavičiūtė-Buivy- visus vasarojančius svečius,

BARASEVIČIIS ir SCNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrev 8-2590

Grįžti iš 
Kun. Jonas 

ris yra National Guard divizi
jos kapelionas kapitono laipsny
je, po dviejų savaičių divizijos 
manevrų Camp Drum. N.Y .lie
pos 19 d. kartu su divizija 
grįžta atgal į Bostoną.

Rengiasi piknikui
Liepos 27 Nekalto Marijos 

Prasidėjimo seserų vienuolyno 
sodyboje Putnam, Conn., įvyks
ta jų rengiamasis metinis pik
nikas. Į šį pikniką iš Bostono 
specialūs autobusai išvyks 8 v. 
ryto nuo Liet. Piliečių Klubo. 
Kelionei bilietus galima gauti 
Onos Ivaškienės baldų krautu
vėje, pas V. Šimkienę ir B. 
Brazauską.

Atostogavo Bostone
Kun. Fabijonas Kireilis, ku

ris 8 metus išdirbo Albany vys- 
______ ____ _________ _______ kupijoje, persikelia į Chicago 
kad operos pastatai bus baigti’ šv. P^tro ir Povilo lietuvių 

parapijoje eis vakaro pareigas. 
Prieš išvykstant savo vasaros 
atostogas praleido* pas savo gi
minaičius p. Šatus So. Bostone. 
Liepos į 8 išvyko į Albany ruoš
tis kelionei.

Laimėjo premiją
Birželio 11, 12 ir 13 d.d. šv. 

Petro parapinės mokyklos gra- 
duantai buvo išvykę pamatyti 
Washington, D.C. Už geriausią 
šios kelionės aprašymą parapi
jos klebonas kun. Pr. Virmaus- 
kis paskyrė dovaną ir pažadė
jo rašinėlį atspausdinti parapi
jos biuletenyje. Klebonas ir se
selės mokytojos geriausiai įver
tino Nijolės Vaičaitytės rašinį. 
Rašinėlis parašytas anglų kal
boje ir pereitos savaitės parapi
jos biuletenyje jau pradėtas 
spausdinti.

Krikštai
Šv. Petro parapijos bažnyčio

je pakrikštyti 2ie kūdikiai:
Liepos 5 d. Tado Aleksonio 

ir Češės Šidlauskaitės — Alek- 
sonienės sūnus Jono ir Arūno 
vardais. Tėvai gyvena 9 Gran-

Statomas N. Y. kultūros centras
blemos, neįmanoma. Tikimasi,

manevry
Žuromskis, ku-

FU NĖRAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTA R Y PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge . ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite; TeL TR 6-6434Iš bergždžiausių, apleistų 

tuštumų kartais išauga gražiau
sios gėlės, Tokia apleista vieta 
yra Lincoln Sųuare rajonas 
Mannhatene. čia vienas prie 
kito stovi seni, apleisti išnuo
mojami namai.

Ketverių metų laikotarpy čia 
iškils vadinamas Lincoln Sųuare 
Kultūros Centras. Tai bus kaž 
kas panašaus į pasakų pasaulį, 
kuris tarp kitų pastatų patal-

/ pins Metropolitan operos, baleto 
ir Juilliard muzikos mokyklos 
namus.

Projektas buvo pramatytas 
jau prieš keletą metų, bet teis
mų buvo vis trugdomas. Paga
liau. šį pavasarį New Yorko 
apeliacijos teismas vienbalsiai 
palaikė projekto teisėtumą ir 
tuo atvėrė kelią pradėti darbą.

Pastatai apims septynis ak
rus žemės tarp W. 62 ir W. 65 
gatvės, ir tarp Columbus Avė., 
ir Amsterdam Avė.

Centro vyraujantis pastatas 
bus Metropolitan operos patal
pos su milžinišku lanko pavida- kiaušiai įrengtas su požeminėm

1961 m. liepos mėn.
Filharmonijos pramatytas pas

tatas talpins 2,400. Camagie 
Hali, dabartiniai orkestro na
mai, talpina 2,760. Vietų skai
čius mažesnis, nes padidinus 
iki Carnagie lygio, pakeltų sta
tymo kainą keliais milijonais, 
ir kartu numuštų akustikos ly
gį. šis filharmonijos pastatas 
statybos projekte turi pirmeny
bę prieš operos ir kitus pasta
tus, nes orkestro nuomos su
tartis su Camagie sale baigiasi 
1959 metų pavasarį.

Baleto teatras, būdamas pas
kutinis projekto • dabotvarkėje, 
dabar vos pradėtas planuoti; 
bus baigtas 1963 metais.

Panašioj padėty yra ir Juil- 
liard mokyklos statymas. Kai 
bus baigtas 1962 metais, moky
kla turės klases, repeticijų 
kambarius, ofisus ir savo teatro 
salę.

Visas centras bus modemiš-

administravimą, jis visu uolumu 
pasinėrė į darbą, ieškodamas 
patobulinimų praplėsdamas pa
čią įstaigą.

Vyt. Balčiūnas Į Ameriką at
važiavo iš Australijos, į kurią 
buvo patekęs iš Vokietijos. Pra
džioje buvo Brooklyne, paskui 
St. Catharine, vėliau Toronte. 
Iš ten vėl sugrįžo į Brooklyną 
ir, kaip Tėv. Petro Baniūno pa
dėjėjas, įsijungė į darbą. Jis 
mėgsta žvejoti. Atliekamu lai
ku tuoj leidžiasi į vandenis. Bū- r 
damas Kanadoje, buvo pagavęs 
labai retą didelę žuvį. Jo nuo
traukas. buvo įsidėję Toronto 
laikraščiai.

Darbininko administracijoje 
dabar pertvarkoma kartoteka.
Peržiūrėjus rasta dar senų sko- lo įėjimu. Kiti pastatai papil- mašinų pastatymo patalpom, 
lininkų, į kuriūos administraci- dys operos kontūrą. Opera tai- restoranais ir parku.

• 141 xr - Cė D M ♦ U- > . ja ir pasibels, prašydama išly- pins 3,800 (dabartinis operos Visą projektą užbaigti kai-
aiene. 121 N. 5 St, Brooklyn, tvarkė kitus administracinius pasUUs tnri MJ6 turės nuos apie 75,900,000 dol. Pini- dal,e Rd' ^u”cy, . „

- - - gal renkami aukomis, daugiau- . V6pT „ Antan^
• ir Loretos Rizzo — Sugzdienes

duktė Patricijos ir Onos var
dais. Tėvai gyvena 14 Spring 
Garden gatvė, Dorchester.

Liepos 6 d. Alberto Rohrbac- 
ker ir Evelinos Winchus — 
Rohrbacker duktė Jayne ir Eve
linos vardais. Tėvai gyvena 68 
Bogel gatvė, W. Roxbury:

Liepos 13 d. Pranciškaus Ste- 
wart ir Joanos Sykes — Stewart 
duktė Kristinos vardu. Tėvai

Antanas Kaunas
su žmona, kurių gražiai per

tvarkyta maisto parduotuvė yra 
52 Hudson St, netoli šv. Jur
gio bažnyčios, pirmieji nupir
ko bilietus į. didįjį koncertą, 
rengiamą PLS metu.

11, N.Y.

TeL EVergreen 74335

Stėphen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRCN’AS-BALTON

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y’.

NOTARY PUBLIC

reikalus. Perėmęs Darbininko - Adlninistracijoje 
mas lietuviškų knygų skyrius. 
Pastatytos naujos lentynos ir 
jau sudėtos platinimui gautos 
knygos. Skyrių dar labiau pra
plės, įsitaisys lietuviškų kryžių, 
koplytėlių. Taip pat čia bus ga
lima gauti ir įvairių devocijona- 
lų, kurių dabar New Yorko lie
tuviškose krautuvėse nėra.

Lietuviškų knygų skelbimus 
ir visas spaudos naujienas 
skelbsime atskirai. Tad kiek
vienas, kuris norės gauti lietu
viškų knygų bei dovanų savo 
draugams, lengvai tai surasDar- 
bininko administracijoje.

Kas bus New Yorke rugpiūčio 28-31 d.d.
Rugpiūčio 28-31 d.d. New certas, kurio programą išpildys 

Yorke vyksta Pasaulio Lietu- A. Kuprevičius, J. Saulius, Iz. 
vių seimas, į kurį suvažiuos lie- Vasiliūnas.
tuviai ne tik iš JAV, Kanados, Statlerio viešbutyje atidaro- 
bet ir iš Anglijos, Australijos, ma spaudos paroda.
Argentinos, Brazilijos, Prancu- „ .

•• t* v- vi L- ir Rugpiučio 30 d. — iškilmm- zijos, Italijos, Kolumbijos, Ve- . ... .. . . xi tr • ... . x gas seimo posėdis Statieno vieš- nezuelos, Vokietijos ir kitų kraš ? . . T . . o. ..m . būtyje. Lmksmavakans Statle-tų. Tokio seimo Amerikoje dar . - „x. . .. . J no viešbutyje.nėra buvę. 9
& eta t - * > . Rugpiūčio 31 — iškilmingosRugpiūčio 28 - Lietuvių meno TT x T. . x „ T .pamaldos už Lietuvą šv. Patri

ko katedroje. 2 v. p.p. Camegie 
Hali koncertas, kurio programą 
atlieka Čiurlionio Dainavos, Pir
myn, Varpo chorai bei ansam
bliai, solistai: Juzė Krištolaity- Mirus mūsų brangiam vyrui

Išnuomojame 5 kambarius tė, Aldona Stempužienė, Stasys ir tėveliui a.a. Leonui Kazitnie- 
gražioje vietoje netoli parko ir Baranauskas, Algirdas Brazis, rui Jasaičiui reiškiame gilią pa- 
patogaus susisiekimo prie Ja- dalyvauja simfoninis orkestras, dėką visiems giminėms ir pa

žįstamiems, lankiusiems jį u- f JAMAICA POUSH NATIONAL HOME 
Vakare Statlerio viešbutyje goję, koplyčioje, palydėjųsiems g ' T

iškilmingas banketas, kuriame į kapus, užprašiusiem šv. Mišias u 108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

parodos atidarymas Riverside 
muziejuje, 103 ir Riverside Dr. 
kampas, Manhattane. Ten pat 
įvyks kamerinės muzikos kon-

praplečia * net šešias atskiras scenas ir vi
dus bus pastatytas lanko formo- šia iš didelių pramonininkų, 
je (kaip ir dabartinė salė). Toks Clarence Francis, aukų komite- 
planas neabejotinai turės ne- to pirmininkas, praneša, kad 
mažą, skaičių vietų, iš kur visos jau dabar yra suaukota beveik 
scenos matyti neįmanoma, y- pusė reikalingų lėšų.
pač aukštesniuose balkonuose.
Bet, sutalpinti tokį skaičių žmo
nių į kitokios formos salę, ku
rioje nebūtų regėjimo pro-

Be nepramatytų kliūčių 1963 
metais New Yorkas galės di
džiuotis milžinišku kultūros cen- 
tru.

VISI i Xx gyvena 45 School gatvė, Dor- 
$ chester.

EVergreen 8-97<0

Joseph Garszva
GRAB0RIUS 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Padėka
William J. Drake- 

Dragūnas

maica linijos, 112 Jerome St, vargonais groja Jonas Žukas.
Brooklyne. Taip pat turime ir 
pavienių kambarių viengun
giam. Kreiptis į Klem. Lakicką, dalyvaus aukštieji' sviečiai, se- gausiai prisiuntiesiems gėlių, pa- 
MI 7-2658. natoriai, kongresmanai.

Lietuvių Siuvėjų 54-tas Skyrius
A. C. W. OF A. LOCAL 54

kviečia visus

Į LINKSMĄ KRIAUČIŲ METINI

PIKNIK A-CEGUŽINĘ
Šeštadienį, liepos 2į> d^ 1958

POLISU NATIONAL HALL
108-11 Sutphia Boulevard,

Šokiai ir žaidimai

grojant JURGIO KAZAKEVIČIAUS orkestrui.

SEKMADIENĮ, LIEPOS - JULY 20 D
UETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. S ha 1 i n s >
. Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

TeL VIrginia 7-4499

reiškusiems užuojautą raštu ar 
žodžiu.

į Ypač dėkojame dr. A. šnieš- 
[ kai, per visą ilgą ligą ligoniui 
t parodžiusiam daug širdies ir 
į rūpestingumo; kun. A. RaČkaus- 
Į kui, atlikusiam laidojimo apei- 
t gas koplyčioje, bažnyčioje ir 
! kapuose; kunigams Pakalniui, 
i Pakalniškiui ir Kruzui, stiprinu- 
[ siems ligonį šv. Sakramentais; 
Į varg. V. Baltrušaičiui už pui- 
Į kų giedojimą bažnyčioje ir laid.

dir. Garšvai už gražiai praves- $ 
tas laidotuvęs.

Nuliūdusi Išima

Slephen Bredesjr
ADVOKATAS

Privažiavimas labai geras Jamaicos linija iki Sutphin 
Blvd., iš Čia busu iki 108 Avė. arba pėsčiom 10 min.

Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo
6 vai. šaunus

Veiks baras ir bus 
gardžių užkandžių

į Visus kviečiame dalyvauti!

IKI PASIMATYMO PIKNIKE!
MOOOOOO4

N.J. IROOKICAPYLIMKEJE KU
RIS. ABKNVIMIMO Ufr

400h$00


