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Spaudos informacijos, laik
raščių vedamųjų pasisakymai 
leidžia nuspėti, kokia visuome
nės opinija sudarinėjama ir į 
kur norima sukti Amerikos po 
litiką.

cijos Irake nebus, kol revoliu
cinė vyriausybė respektuos va 
karu naftos interesus”.

Pareiškimas ciniškas, bet at 
viras. Dabar Irako naujas rė
žimas pasiskubino paskelbti.

AMERIKOS LAKŪNAI, paleisti iš ryty Vokietijos, išlipa Frank
furte.

Siūlo derėtis, kitaip grasina karu
Maskva vėl pasiūlė skubotą viršūnių konferenciją

J. Alsop <NYHT), kaip Dar
bininke pereitą kartą buvo nu
rodyta. mano, kad dabartiniu 
metu už Lebanoną svarbesnis 
dalykas yra Irakas. Iraku, pa
sirodo. labiau susirūpinus ir 
Maskva, kad ten Amerika ir

kad jis ir toliau aprūpins Va
karus nafta. Taigi dabar Ira
ko klausimas būtų “neaktua
lus”. jeigu Irako naftos ne
norėtų paimti i savo žinią So
vietai. Bet Sovietai nori, ir I- 
rako bei visų vidurinių rytą

Vidurinių rytu klausimu So
vietu Chruščiovas padarė pastan
gą pergriebti iniciatyvą. Liepos 
19 jis paskelbė siūlymą sušauk
ti viršūnių konferenciją šį an
tradienį Ženevoje, Washingtone 
ar kur kitur. Konferencijos tiks
las — apsvarstyti Amerikos ir 
Anglijos "agresiją" Lebanone 
bei Jordanijoje. Konferencijos 
dalyviai — Amerika, Anglija, 
Prancūzija, Indija, Sovietai. Kon 
ferencija skebti — taiką reikia

išgelbėti, kol dar nekalba gink
lai.

Chruščiovo aiškinimai toki 
kaip visada: Amerika ir Angli
ja padarė agresiją; Jordanijos 
ir Lebanono prašymai atsiųsti 
Amerikos ir Anglijos pagalbą 
neteisėti, nes tai padaryta be 
parlamentų pritarimo; Lebano
no ir Jordanijos vyriausybės 
esą uzurpatoriai ir nereiškia 
liaudies valios; reikia, kad sveti 
mos kariuomenės būtų atitrauk
tos ir leista liaudies valiai pa

AMERIKA SUTIKS EITI Į DIDELES NUOLAIDAS?
Tik gal geriau derėtis Jungtinėse Tautose? Sovietai tikis,

sisakyti (Pagal ..sovietinį su-

pratimą liaudies valią reiškia 
tik to krašto komunistų parti
ja, o to krašto komunistų par
tija klauso ištikimai Maskvos, 
taigi Lebanone bei Jordanijoje 
ir bus teisėta tai. ką Maskva 
Įsako. Red.).

Jei Amerika ir Anglija pa
vartojo jėgą tai — Chruščiovas 
primeda — ir Sovietų Sąjunga 
Juri atomines bei vandenilines 
bombas, aviaciją ir laivyną, o 
taip pat visokių rūšių balistines 
raketas. Tai jau grasinimas ka-

Anglija kariuomenės nesiųstų, klausimas iš naujo atgyja. At
Anglijos darbiečiai norėjo iš
gauti iš savo vyriausybės taip 
pat pasižadėjimą kariuomenės 
nesiųsti į Iraką.

Iš kitos pusės J. Alsop penk
tadieni aiškino: jei vakarti 
tautos nesiims dėl Irako akcijos, 
tai krizė bus blogesnė nei 
Miunchenas.
KAIP AMERIKOS VYRIAUSY
BĖ Į IRAKO KLAUSIMĄ ŽIŪRI?

Po Dulles ir Lloydo pasi
kalbėjimo buvo paskelbta lie-
pos 17 jų išvada: “Interven-

gyja jau sovietų iniciatyva.
AR MASKVOS PRIVENGIAMA?

Valst. sekr. Dulles pasisakė 
netikįs, kad Sovietai imtų ka
riauti. Tačiau šalia valst. sek 
rotoriaus yra ir kitų., kurie 
turi svarų viešą ar neviešą 
balsą užsienio politikoje. Jie 
visi drauge lemia Amerikos po 
litiką. Ir Parrott t NYT) in
formuoja. kad vyriausybe esan 
ti susirūpinusi, kaip Sovietai 
reaguos. Privengdama reagavi

eidami iki "karo briaunos”, privers Ameriką nusileisti

Baltieji Rūmai dėl Chruščio
vo siūlymo šaukti viršūnių kon
ferenciją paskelbė: siūlymas 
svarstomas, ir bus duotas ra
mus ir konstruktyvus atsaky
mas.

Aišku, negali būti nė kalbos

apie viršūnių konferenciją ši 
antradienį.

Kokis gali būti tas “konstruk
tyvus atsakymas”, galima spė
lioti iš valst. sekr. Dulles ir 
min. Lloydo pasitarimų davi
nių.

MASKVOS PARENGIAMOJI

Ką sutarė Dulles ir Lloydas

nio daru, vyriausybe raminau 
ti Turkiją, kuri labiausiai yra 
paliesta perversmo Irake. P«> 
perversmo Turkija atsiduria i- 
zoliuota. Ji norėtų pati viena 
įsikišti ir Irako reikalą sutvar- ~ 
kyti. Bet Turkiją stabdo A- 
merikos intervencija su nuro
dymais į galimą Sovietų puo
limą.

Taigi visuomenei sudaromas 
įspūdis, kad vyriausybė nieko 
nedarys Irako klausimu ir 
sieks šiokio ar tokio kampro- 
miso.

ru.

Maskva viršūnių konferenci
ją pasiūlė šeštadienį. Prieš tai 
rengė propagandą demonstra
cijom Maskvoje, Berlyne ir kt. 
prieš Amerikos bei Anglijos at
stovybes. Laikraščiuose jas pla
čiai aprašė, tačiau nutylėjo apie 
langų daužymą akmenim ir ra
šalo buteliais.

Spauda skelbė kareiviu pa
reiškimus, kad jie esą pasiryžę, 
“garbingai atlikti pareigas ”, gi
nant “tėvynės interesus”.

Maskva labiau rūpinosi ne 
Lebanonu. bet Iraku — kad Va
karai nemėgintų Irako naujo 
režimo pašalinti, ten savo ka
riuomenes pasiųsdami.

Maskvai rūpėjo popaganda 
ryty klausimus su Chruščiovu. Chruščiovo naują siūlymą 

šaukti viršūnių konferenciją A- 
merika pirma patyrė iš Maskvos 
radijo, o tik paskui siūlymas bu
vo įteiktas diplomatiniu keliu. 
Iš to daroma išvada, kad Mask
vai rūpėjo savo piliečiam pro
paganda.

NYT skelbia, kad per pus
ketvirtos dienos pasitarimus A- 

. merikos ir Anglijos užsienių 
politikos vadovai sutarė:

Jor-— paraginti Turkiją ir 
daniją to taip pat nedaryti;

— pranešti Maskvai ir ara
bam, kad Amerika ir Anglija

— rekomenduoti viršūnių jmsis priemonių išlaikyti naf-
konferenciją, kai vidurinių ry- tos pristatymą Vakaram iš Ku
tų klausimas bus apsvarstytas wait ir kitų Persijos įlankos vie- 
Saugumo Taryboje, apie rug- tų;

— sutikti, kad gal neišven- 
nesimti jokių žygių prieš gjama yra svarstyti vidurinių

Irako naują režimą;

KOKIS KOMPROMISAS GA
LIMAS IR PERŠAMAS?

NYT vedamajame sekmadie 
nį siūlė Sovietam susitikti pu
siaukelėje. Ką ta pusiaukelė 
reiškia, galima spėlioti iš 
Lippmanno, (NYKT) Parrott. 
Restono (NYT) pasisakymų. 
Jie visi siūlo keisti ligšiolinę 
Amerikos politikoj tiesą: vi-

P’ūtį;

šiai ir kritikuoja Restohąs. O

TUŠČIOS PASTANGOS SAU- Nasseris.

SIŪLYMAS

su
REMIA

AMERIKOS PARAŠIUTININKAI, atskridę iš Vokieti'os j Turkijos Adaną, suklaupi pasimelsti.

Valstybės ‘‘savanorius’.

joje

prez. 
buvo

United Press International 
prezidentas Bartholomew. ap
lankęs Šveicariją, skelbia, kad 
sąmokslas nuversti Irako vy-

BELGIJOS KONSULĄ NUTEISĖ V'RS0H,V ^NFERENCIJOS

Vengrai baigė piketuoti
Sovietų atstovybe prie Jungi. 

Tautų šeštadieni Per visą sa
vaitę kasdien jų piketai stove

jie sudraskė sovietinę vėliavą ir 
sumindžiojo. Visa tai plačiai pa
rodė vakarinė televizijos kroni-Raketes į mėnuli

armija ir aviacija žada leisti ka 
spalvje. , , .. . __ _r •1 Lenkus vėl išprievartavo,

Prancūzija susilaikys kad Jie pareikštų protestą
nuo komunistinės Kinijos prieš .Amerikos ir Anglijos ka- 

pri pažinimo, norėdama Lšveng- riuomenes lebanone ir Jordani- 
ti Amerikos priekaištų.

ŠVEICARIJA — ŠNIPŲ IR NARKOTIKŲ CENTRAS

AMERIKA IR ANGLIJA TEBEGABENA KARIUOMENĘ

grasina 
sovietais

Amerika liepos 19 papildomai 
pasiuntė kariuomenės į Lebano 
na prie sostinės Beiruto. Viso 
dabar jau esą Lebanone 10.000 
Amerikos kariuomenės, šeštas 
laivynas prie Lebanono krantų 
turi dar 25.000.

Anglija liepos 19 pasiuntė 
400 marinų į Tobruką apsaugo-

ti Libijos vyraisybei nuo inva
zijos ar perversmo. Kariuome
nę Anglija pasiuntė pagal susi
tarimą 1953. Buvo susektas są
mokslas nuversti karalių Idris. 
Sąmokslą rengė Nasserio agen
tai. Per paskutinius trejis me
tus Libija išvarė 6 Nasserio ats
tovus. Libija tėra nepriklauso-

dūriniai rytai nėra ir negali 
būti Sovietų interesų sritis. 
Šios tiesos laikėsi lig šiol valst. 
sekr. Dulles. Tad jį.pikčiau- 

ma tik nuo 1951. ■
Libijoje bazes turi ir Amen (jraUge sutaria; negalimu

ka- paneigti Sovietam teises da-
Sovietų laivynas aliarmuotas lyvauti vidurinių rytų klausi- 

Baltijos jūroje ir Atlante, mo sprendime..
“Sverdlovui” įsakyta iš Atlanto Tai jau didelis kompromį- 
grįžti į Baltijos jūrą, ir povan- sas, kurio bolševikai seniai ir 
deniniai laivai dežuruoja prie nori. Su juo sutinkant kitaip 
Danijos sąsiaurių. atrodo ir

Jungt. Arabų Valstybės 
Nasseris pereitą savaitę 
slapta nuvykęs į Maskvą. Sa
koma. kad jis prašęs Chruš
čiovą nedaryti vid. rytuose ter- 
vencijos, iki* jis bus paprašy
tas. Pagalbos būtų prašoma, 
jei Vakarai pultų Syriją ar 
Irako naują režimą.

Jungt. Arabų Valstybės dik
tatorius Nasseris Įspėjo Ame
riką. kad Sovietai esą pasiryžę 
siųsti į vidurinius rytus savo 
kariuomenę, ir jis, Nasseris, ne
galėsiąs jos sulaikyti.

Anglijos žvalgyba informavo 
savo vyriausybę, kad nėra ženk
lų, jog sovietai siųstų savo ka
riuomenę į vidurinius rytus. 
Nežinia, kaip reaguotų. va
kariečiai žygiuotų į Iraką.

Lebanono sukilėlių vadas 
Saeb Salam paskelbė; kad jie

GUMO TARYBOJE
Saugumo Taryba pereitą sa

vaitę nieko neišposėdžiavo. Lie
pos 18 Amerikos siūlymą siųs
ti į Lebanoną Jungt. Tautų ka
riuomenę Sovietai vetavo. So
vietų rezoliuciją, kad Amerika 
atitrauktų iš Lebanono kariuo
menę, Saugumo Taryba atmetė 
8 balsais, Švedijai ir Japonai 
susilaikius ir tik Sovietam pasi- 
skius už.'

Švedija puolėsi ieškoti kom
promiso, kuris patenkintų A- 
meriką ir Sovietus. Tada gali
ma būtų išvengti Jungt. Tautų 
nepaprasto posėdžio.

TRUMANAS TVIRTAI 
VYRIAUSYBĘ

H. Trumanas, buv. preziden
tas. spaudoje paskelbė, kad pre
zidento žygį dėl Lebanono re
mia visi Amerikos piliečiai. Yra 
rizikos — pripažįsta Trumanas, 
bet daug didesnė rizika nedary
ti nieko ar delsti derantis su 
Sovietais. Kai Kremlius bus Į- 
tikintas, — mano buvęs prezi
dentas, — kad mes esame pa
sirengę paremti reikalus veiks- kvies Sovietų ir Jungt. Arabų 
mu, jis trauksis. Taip yra buvę 
Persijoje, Graikijoje, Turkijoje.
AMERIKOS LAKOTUS VOKIE- 

JOJE PALEIDO
Amerikos devynis lakūnus lie

pos 19 iš tytų Vokietijos palei
do. Tarpininkavo ir sutarti pa
sirašė Amerikos ir rytų Vokie
tijos raudinieji kryžiai. Ameri
ka skelbia, kad nepasirašiusi 
jokio pareiškimo, kuriuo būtų 
pripažįstama komunistinė Vo-

M

MIRTI
Belgijos gen. konsulą Louis 

de San Lebanono karo teismas 
nuteisė mirti. Gegužės 7 jis bu
vo suimtas, kai savo automobi
liu gabeno iš Syrijos ginklus Le
banono sukilėliam.

Resto.n rašo, kad Anglija ir 
Kanada spaudžia Ameriką rim 
tai žiūrėti į dabartinį Chruš
čiovo siūlymą šaukti viršūnių 
konferenciją, kitaip sakant, 
siūlymą priimti. Esą net dau
gelis “ekspertų” galvoją, kad 
Chruščiovas su savo siūlymais 
dabar esąs “nuoširdus”.

Tokia opinija sudarinėjama 
Amerikoje. Tiesa, iš kitos pu
sės buvęs prez. Trumanas pa
sisakė už tvirtą politiką, pa
grįsta veiksmais, nes tik su 
tokia politika Sovietai skai-

IR SUDANĄ SPROGDINA
Sudanas, Afrikoje, liopos 19 riaybę buvo paruoštas Svei- 

liepė Nasserio atstovui išsi
kraustyti per 24 va. Tik prieš 
kelias dienas atvykęs, jis jau su
siuostė su subversyviniu ele
mentu. Sudanas yrą Vakarų ša
lininkas. Pritarė ir Amerikos 
pagalbai Lebanone.

kietija. Pagal sutartį už lakūnų Prancūzija ir Vokietija nepa- 
išlaikymą Amerika turi sumo- tenkintos,
keti 1,748 dol. Lakūnai buvo ... .. . ’ ... .
Vokietijoje nuo birželio 7, kodą ka<l Amenka lr *”8"* « 15 
dėl audros jų helikopteris pa- unkšto nepainformavo dėl sa- 
klydo ir buvo priverstas rytų vo žygių Lebanone ir Jordanu 
Vokietijoje nusileisti. joje. Tai oficialiai pareiškė.

kalam kas savaitė iš Šveicari
jos išsiunčiama po 1 mil. dol.

Su komunistų šnipų veiki
mu yra susijusi ir narkotikų 
prekyba. Narkotikus Kinijos 
komunistinė valdžia siunčia i 
Vakarus pro Italiją ir Šveica
riją. Prieš pusantro mėnesio

carijoje Berne.
Šveicarija dabar yra virtusi 

komunizmo šnipų ir narkoti
kų prekybos centru. Komunis- Zueriche buvo narkotikų p r e- i lebanoną. 
tų agentų kelionės Švcicarijo- kybos byla. Joje buvo mgri- 
je pagausėjo. Sovietų agentai nėjama spekuliacija už 30-50 
atskrenda į Berną paprastai iš mH Vienas kaltinamasis
Prahos. Šveicarijoje buvo ir , , .......... i- ‘ šveicaras nusižudo, vienas turAižiro sukilėlių agentai. Salia
Berno minimi ir Žuerichas bei ’cas- vicnas italas ir vienas 
Ženeva, kur yra visokių tarp- šveicaras buvo nuteisti Kini- 
tautinių konferencijų ir kur jos komunistai iš prekybos nar 
patogu agentam susitikti. Skai korikais pasidaro baisius pini- 
čiuojama. kad šnipinėjimo rei- gus komunizmo propagandai.

Turkijos prezidentas įspėjo
Ameriką, kad Turkija bus pri

versta paskelbti savo neutralu
mą. jei Lebononui bus leista 
nueiti Syrijos keliais. Po to i- 
spėjimo Amerikai teko apsis
pręsti savo kariuomenę siųsti

Aviacijai vėl nepasisekė
Alias, tarpkontinentinė balis

tinė raketa, liepos 19 buvo pa
leista Floridoje. Tačiau po po
ros minučių degdama nukrito j 
Atlantą, Ątlas raketą projek
tuoja naudoti ir siuntai j mėnu
li

Jordanija nutraukė 
diplomatinius santykius

Irako nauju režimu.
Lebanonas išprašė Nasserio 

atstovą.
Nasseris pasirašė sutartį

su Irako perversmo režimu.
kuria pasižada vienas antrą gin- tesi. Ir J. Alsop penktadienį 
ti aiškino, kad Amerikos politi

kos sėkmingumas rytų klausi
mu priklausys nuo to, kokiu 
tempu ji veiks. Palygino su 
Vengrijos padėtim. Sovietai 
greitai veikė, ir Amerika nie
ko nedarė. Duoda suprasti, kad 
Sovietai karo nepradės, kaip 
ir Amerika nepradėjo.

Lieka stebėti, ką vyriausy
be pasirinks.

Prancūzijos pasisiūlymo
iškelti savo kariuomenę Le

banone i talką amerikiečiam 
Amerika ir Anglija atsisakė

Sukilėliai apšaudė Amerikos 
lėktuvus

Amerikos septyni lėktuvai bu
vo paliesti Lebanono sukilėlių 
šūvių. Kulkų skylės buvo rastos 
sparnuose ir. kitose lėktuvų vie
tose.

Lebanono vaikai kišo Ame
rikos marinam butelius gėrimų. 
Kai kurie ju susprogo. Juose 
buvo nafta su padegamuoju > ****?* 
kaiščiu. i * ~
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Estijos profesorius pirmasis nugalėjo Araratą
Legendos skelbė, kad Arara

tas yra tokis kalnas, kurio nie
kas negali užkopti. Vietinių 
žmonių tikėjimu, tai blogas, 
piktas kalnas, kurio reikia veng 
ti. E kitos pusės. Navarros su
rinktos žinios rodė, kad kalnas 
buvo gaubiamas žmonių vaizduo
tėje paslaptim, ir ta paslaptis 
juos viliote viliojo imti ir pa
mėginti kalną nugalėti.

Devylioliktas šimtmetis buvo 
tas laikas, kuriame labiausiai 
mėginta Įsiskverbti į kalno pas 
laptis.

Vienas iš žinomų pirmųjų 
kurie rengė ekspedicijas į kal
ną, buvo Dorpato (Estijoje) uni
versiteto profesorius Frederic 
Parrot.

Aš radau Nojaus

1829 rugsėjyje iš šiaurinės 
rytinės pusės jo ekspedicija pri
siartino prie Ararato aukštu 
mos. Bet pasiekęs sniegų sritį. 
Parrot pasiėmė su savim tik du 
rusų kareivius ir tris armėnus 
— viso 6 asmenys kopė į vir
šūnę. Jiem pasisekė. Kalnas bu
vo nuglėtas. Didysis Araratas, 
kuris turi 5.157 metrus aukš
čio. buvo užkoptas. Tiesa, tai 
kalnas savo aukštumu tik šeštas 
eilėje žinomų pasaulio aukščiau
sių kalnų. Bet jis buvo žinomas

labiau už kitus legenda, kad jis 
neužkopiamas.

Po 5 metų Spaaskij Avtono 
mov mėgino vėl patikrinti, ar 
iš tiesų nuo to kalno viršūnės 
dieną galima žvaigždes matyti.

Bet 1840 atsitiko tai, ko iš 
Ararato niekas nelaukė.

Liepos 2 prieš saulėleidį kal
nas sudrebėjo. Taip. Araratas 
yra vulkaninės padermės. Bet 
kraterio žymių jo viršūnėje nė
ra. Tik lygumoje tarp Didžio
jo ir Mažojo Ararato yra krate
rio pėdsakai. Iki tų metų nie
kas neminėjo ir raštuose nebuvo 
užrašyta apie Ararato panašias 
išdaigas.... Kai saulė patekėjo, 
ilgus amžius išstovėjęs vienuoly 
nas buvo dingęs, ir artimojo 
kaimo Ahora gyventojai liko 
gyvi tik tie. kurie tuo metu bu
vo išvykę. Arti dviejų tūkstan
čių buvo palaidota, ir namų ap
linkui iki 6.000 sugriauta.

Araratas pasiskardeno, davė 
apie save žinoti. Turkijos vy
riausybė pasiuntė darbininkų 
grupes i kalną.

Vienai grupei leidžiantis le
dynu, prieš akis stojos nelauk

Anglijos užsienio reikalų ministeris, kalba
si su laikraštininkais Washingtono aerodrome. Jis atvyko tar
tis su Oulles (dešinėje) ir prezidentu Eisenhovveriu apie vidu
rinių rytų krizę.

tas vaizdas — labai seno laivo 
priešakys. Laivo toje datyja jie 
įžiūrėjo tris pertvaras, tris kam
barius; visa kita buvo nusken
dę leduose.

Ekspedicijos pagausėjo. Ru
sijos vyriausybė 1850 pasiuntė 
karinę ekspediciją. Tik ne kal
no tirti, o trianguliacijos reika
lam. Jai vadovavo gen. Chodzko 
lydėjo valstybės patarėjas Cha- 
rikov. astronomas Aleksandrov 
ir 60 kazokų. Iš Rusijos pu
sės jie per 18 dienų užkopė A- 
raratą. Chodzko jame praleido 
5 dienas. Atliko trianguliacijos 
uždavinius. Nustatė, kad į šiau
rės rytus nuo Ararato garbin
goji Elbruso viršūnė yra už 440 
kl. Bet jis apie Nojaus arkos 
ieškojimą nieko nemini.

Tačiau legenda, kad kalnas 
neužkopiamas tebeliko dar il
gai gyva. Maža kas betikėjo pir
mojo kalno nugalėtojo Parrot 
pranešimais. Nedaug buvo, ma
tyt. pastebėtas ir Chodzko žy
gis. nes 1856 anglas Seymour 
pasiskelbė esąs primasis kalną 
nugalėjęs. Kai 1876 anglas, par
lamento narys James Bryce 
ne kalno viršūnėje (jos nepasie
kė) bet 4000 metrų pasiskelbė 
radęs leduos medžio gabalą 4 
pėdu ilgio, jo kelionę su ironi
ja aprašė po 3 metų Chicagos 
laikraštis Chicago Tribūne kaip 
menkai patikimą dalyką.

šiandien atrodo, kad norėta 
ir paspekuliuoti kalno paslap
tim. Esą 1893 kažkoks archi- 
diakas nestorietis Nourri pasi
skelbė matęs Nojaus laivą le
duose. organizuoąs naują eks
pediciją. sudarė akcinę bendro
vę. skelbėsi, kad

po naujos kelionės Nojaus 
arką nugabensią į Ameriką į 
tarptautinę parodą Chicagoįe. 
Paskiau jau pasiskelbė, kad nie- 

■ kas neišėjo iš viso reikalo, nes 
Turkijos valdžia uždraudusi ar-

tftmūr Roskovitskįj. buvo pa- 
s^jįstąs su žvalgybos uždaviniais 
į Turkijos frontą. Nuo Arara
to viršūnės pastebėjo rytinėje 
dalyje balsvai melsvą dėmę. 
Prisiartinus,

pasirodė ežere didžiausio 
vo griaučiai; ketvirtadalis 
Juose.

Roskovitskij pranešė, apie 
dini savo viršininkam. Jie
tikrino žinias ir raportavo Į 
Maskvą ir Petrogradą. Caras Ni- 
kalojus n išsiuntė ekspediciją 
žemės keliu. 150 kareivių kasė
si visą mėnesį iki kalno viršū
nės. Mokslinė misija išmatavo.

lai-

ra-
pa-

it apię' Roskovitskio radinius 
tepatiria tik antruojo karo me
tu. kad sovietinės žvalgybos 
majoras Jasper Makelyn. pasi
pasakojo. kad vienas iš jo vy
rų buvo užskridęs viršum Ara
rato. kad pasitikrintų apie Įvy
kius, kuriuos buvo pranešęs Ros 
kovitskij daugiau kaip prieš 
dvidešimt metų.

Sovietinis lakūnas tikrai ma
tės senovinio laivo likučius, 
virtusius anglhn. Bet sovieti
nėj enciklopedijoj tekalbama 
apie Nojaus arką tik kaip apie 
"mitą, kuris daug rūpesčių kė
lė mokslui".

Paskutinė ekspedicija 
surengta 1949. Ją rengė 
Carolinos misijonierius 
Smith. Bet ji nepasisekė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

buvo 
North 

dr. 
ir bu- 

nufotografavo. pasiėmė pavyz- -vo nutraukta. Nuo jos nebuvo 
džių. Viskas buvo pasiųsta i Pet
rogradą. Revoliucijos metu visa autoriaus Navarra. kuris išsiren- 
medžiaga žuvusi ar nuslėpta, gė 1952. (b.d.).

jokio naujo žygio iki kalbamojo

Lietuvos ūkiui trūksta darbo jėgos, 
nes ji išgabenama į Kazachstaną

Birželio 26 įvyko Lietuvos 
kompartijos centro komiteto 
antras plenumas.

V. Vazalinskas pranešė, kaip 
sekasi pritaikyti Chruščiovo re
formas Lietuvoje. Esą žemės 
ūkio gamyba Lietuvoje padidė
jusi, bet bekono gamybos vi
durkis esąs skandalingai mažas. 
Daugelis kolchozų nuo 100 ha 
tepagamino vos 2-3 cn. kiaulie
nos.

Tikėjosi, kad reformos pas
katins jautienos gamybą, nes 
kainos būsiančios dvigubos nei 
iki šiol. Pieno primelžiama men
kai. Net gudai primelžia nuo 
karvės 70 lt. daugiau nei Lietu
voje. Karvių skaičius auga lė-

PRANCŪZŲ KARO LAIVAS “DeGrasse” atplaukė j Beirut

KATRO KUMŠTIS DIDESNĖ: RYTŲ AR VAKARŲ?
Diplomatija šiom dienom ka

pituliavo prieš ginkluotą jėgą. 
Prieš smurtą vidurinuose ry
tuose reikėjo atstatyti kario 
kumšti,diplomatų liežuvio ne
bepakako. Sovietai savo kari
niais manervais taip pat de
monstruoja "kumštį.

Tokiu metu pradedama vėl 
lyginti, katros pusės kumštis, 
jei ne stipresnė, tai bent dides
nė? -

Amerikos^ ginkluotos jėgos 
pagal apsaugos departamento 

paskelbtus davinius taip atrodo: 
Visų ginklų tarnybose yra 2.

ką išvežti ... Taip idėja buvo su- 600 oo0 vyrų (armijoj 900.006. 
banalinta, net sukompromituo- aviacijoje 875.000. laivyne 645. 
ta.

Po Nouri aferos negirdėti, 
kad kas iki pirmojo pasaulinio 
karo būtų mėginę kopti Į Ara
ratą. Tik jau karo metu 1916 
rugpiūtyje rusų aviatorius Vla-

VIS DAR SUVAŽIAVIMAI IR KALBOS DEL JŲ

000. marinuose 180.000)
Armija paskirstyta Į 14 divi

zijų. iš kurių 5 yra Vokietijoje 
ir lengvai gali būti permestos 
i vidurinius rytus. Armijos ko
vos pajėgumą didina Redstone 
raketos 200 mylių tolumo.

Laivynai su lėktuvnešiais yra 
4. Šeštasis stovi Viduržemių 
jūroje. Iš ten buvo paimti da-

daliniai, skirti į Lebanoną. An
trasis laivynas stovi Atlante 
prie Amerikos rytinių krantų. 
Pirmasisi ir septintasis Pacifi- 
ke.

Aviacijoje yra 22,000 lėktu
vų, Trečdalis aviacijos visada y- 
ra parengties padėtyje ir pasi
ruošus pakilti per 15 minučių. 
Prie vidurinių rytų ir Afrikos 
yra apie 500 sprausminių bom
bonešių.

SOVIETAI TURI
3 mil. kariuomenės, aviacijo

je 20.009 lėktuvų. Laivyne lėk
tuvnešių neturi, bet didžioji jų , 
jėga yra 250 povandeninių lai
vui — daugiau nei jų turėjo Vo
kietija. pradėdama karą.

Laivynas iš Baltijos neseniai 
išplaukė nežinoma kryptimi, 
spėjama i Viduržemių jūrą. 
Taip pat pastebėti sovietų po
vandeniniai laivai Viduržemio 
jūroje. Albanija ten yra jų gera 
bazė.

atsilaikyti prieš bet kurį arabų 
kraštą.

Jordanija turi savo garsųjų a- 
rabų legioną. Bet nuo to laiko, 
kai pašalintas jo buvęs vadas 
paša Glabb. jo vertė nukritusi 
per pus. Legione yra 20,000.

Lebanonas turi kariuomenės 
10.000. taip pat šimtinę tankų. 
Kariuomenė treniruota paskuti
niu laiku. Tačiau nei Lebano
nas nei Jordanija veik 
lėktuvų.

Kitoje pusėje pirma 
tenka Egiptui ir Syrijai. 
jus dar Yemen jos sudaro ka
riuomenės 200,000. Syrija ir 
Egiptas turi 1,500-2000 treni
ruotų parašiutininkų: turi 1.300 
tankų, arti 200 lėktuvų. Tačiau 
ir armijos ir ypačiai aviacijos 
patyrimas menkas. Egiptas 
ris stipriausią vidurinuose 
tuose laivyną, ji pralenkia 
Turkija.

tai; daugelis jų menkos kokybės 
Visoj Joniškio srity tepriaugo 
310 karvių, o Prienų rajone vos 
85.

Panaikinus MTS (traktorių 
motorų stotis) darbąs vykstąs 
našiau (panaikinus kolchozinę 
visą sistemą būtų dar našiau 
Red.). Žymiai daugiau naudos 
būsią iš cukrinių runkelių ga
mybos. Vazalinskas sutiko, kad 
neapsimoka auginti daržovių 
toli nuo miestų esančiuose kol
chozuose. Lietuvos ūkiui atsta
tyti artimiausiu laiku reikėsią 
ųe mažiau kaip 47.000 specialis
tų, iš jų nemažiau kaip 13,000 
agronomų.

Iš visos VazalinSko kalbos 
aiškėjo mintis, kad Maskva pir
mu kartu atvirai prisipažino 
be reikalo išraškiusi Lietuvos 
ūki.

Kitas plenumo svarstytas 
klausimas — tai Sibiran išvežtų
jų ir į Vakarus pasitraukusių 
ūkininkų žemių įjungimas ga
mybom Iki šiol juose veisėsi 
krūmai, suaugo atžalynai. Trūks 
tant darbo jėgos nelengva juos 
apdirbti. Pvz. Vilkijos rajone 
ruoštasi “Įsisavinti” 700 ha., o 
pajėgta vos 163 ha. Nežiūrint 
tokio darbo jėgos trūkumo Lie
tuvos žemės ūkuje, komjauni
mo sekretorius Petkevičius čia 
pat pranešė, kad daugiau kaip 
11.000 Lietuvos “patriotų” iš
vyko talkininkauti Kazachsta
no derliaus nuėmime.

neturi

vieta
Pridė-

tu-

tik

Atkreipiant dėmesį į lietuviš
kų komunistų ar komunistuo
jančių draugijų veiklą. Sekam, 
kokiais klausimais jie gyvena 
savo suvažiavimuose ir po tu 
suvažiavimų savo spaudoje. At
rodo. kad jų pagrindinis rūpes
tis:

KAIP APSISAUGOTI NUO 
MERDĖJIMO IR MIRIMO 

Laisvė, maskvinė. per eile nr. 
rašė apie du suvažiavimus Pitts- 
burghe — “Lietuvių literatūros 
draugijos” ir “Lietuviu darbi
ninkų susivienijimo".

Literatūros draugijos suvažia
vimas buvo liepos 6. tik vieną 
dieną. Suvažiavimo draugija ne
buvo turėjus per 8 metus. Da
bartinis nebuvo gausus - 48 
delegatai nuo 23 kuopų. Buvo 
pasiskųsta. kad daug kuopti 
merdi.

'Yra kuopų, kurios nebeti
ki nei į savo susirinkimus nei 
i jokius parengimus.

Kai vyriausias valstybės gy
nėjas įtraukė draugiją į siib- 
versyvinių organizacijų sąrašą, 
"bent keletas šimtu" nariu iš 
draugijos pasitraukė. Dabar su
važiavime buvo pranešta, kad 
iš subversyvinio sąrašo draugija 
esanti išbraukta, ir nutarta da
ryti viską, kad nariai sugrįžtų.

Jei draugija toliau knyj'i ir 
negalėtu kisti, tai dabar įsą 
ne taip aktualu: galim:i gauti 
tokios rūšies knygų jau tiesiog, 
iš Lietuvos.

kongreso organizatoriam dėl pa
ties kongreso darbų tvarkos, 

tuvon Amerikos lietuvių delega
ciją".

Rezoliucijom vadovavo Bim
ba.

Po literatūros draugijos bu
vojau trijų dienų “Lietuvių dar 
bininkų susivienijimo” suvažia
vimas. Dalyvavo 65 delegatai 
nuo 36 kuopų, o tokių kuopų 
esą iš viso dar 140. Laikraštis 
pats pastebi, kad

tik ketvirtadalis kuopų susi
domėjo suvažiavimu.

Bet čia pat pateisina: girdi, 
tose kuopose taip gerai veiki
mas eina, kad jos galvoja, jog 
nė suvažiavimas nereikalingas. .. 
1958 gegužės 1 susivienijime 
buvę narių viso 5.719

Suvažiavime buvo reiškiamas 
rūpestis, kaip padidinti narių 
skaičių. Daugiausia kreipiamas

nors

SPAUDA

nau-

gau-

Po kongreso dabar spaudoje te
berašomi atsiliepimai, kurie su
kasi daugiausia apie vieną da
lyką:

KRITIKA IR KAIP APSISAU
GOTI IR NUO KRITIKOS
Keleivis liepos 16 susijaudi

no labiausiai dėl vienos pasta
bos maskvinės Laisvės informa
cijoje apie Bostono kongreso 
eigą. Tas laikraštis suminėjo.
kad kongreso pradžioje “visi 
delegatai nuvyko į So. Bostono 
lietuvių katalikų bažnyčią pa
maldom”.

Socialistų laikraštis dėl to 
pasiskubino atsiriboti nuo pa-

dėmesys i tingimi jaunimą, 
jis tuo ir nesidomi.

Įdomus pastebėjimas dėl 
jausies ateivių kartos.

"Tarp jų kol kas sunku
ti ir daug nebus galima gauti, 
bet nereikia visai nuo jų užsi- 
skleisti. Žmonės keičiasi susi
darius naujom sąlygom. Keičia
si ir pabėgę iš Lietuvos. Gyven- 
nimui pasunkėjus dar greičiau 
keisis“. Taigi nepraranda dar 
\ ilties....

Nutaria daryti viską, kad bu
tu atgaivintos angliškai kalban
čios kuopos. Tokių buvo 13. o 
Miko tik 3

Kitoks rūpestis užgulė lietu-
Nutarta Kanados pavyzdžio viiis po kongreso Bostone. Tas kyseną:

skraiste, ir toliau terorizuos a- 
merikiečių lietuvių išeiviją ir 
jos pastangas gelbėti savo tė
vų kraštą, tai kitos išeities ne
bus. kaip tik pasiųsti visus to
kius triukšmadarius šunim šėko 
pjauti ir nieko bendro su jais 
neturėti. Panašūs incidentai, 
kaip kad pasireiškė pereitam 
Amerikos lietuvių kongrese dau 
giau nebus toleruojami'.

BENDRA VAKARŲ - RYTŲ 
JĖGA

Amerikos Nato sąjungininkai 
gali sudaryti 4 mil. kariuome
nės su 5.500 lėktuvų.

Sovietų satelitai turi 3 mil. 
kariuomenės ir 2.500 lėktuvų. 
Skaičiuojama, kad Vakarų gin
kluota jėga, kumštis, tebėra di
desnė nei Rytų. Jėgos gal iš
silygina. pridėjus prie Maskvos 
dar Kinijos jėgas — apie 2.500. 
000 kariuomenės ir 3,000 lėk
tų viu.

Apie paklydusią avi ir cigaretę
Dirva liepos 14 incidentais 

ar nelemtais Įvykiais nurodo ki
tus dalykus:

“M. Vaidyla. kai buvo skai
toma rezoliucija bendruomenės 
reikalu, berniškai mostagavo

maldų. ranka, tuo reikšdamas savo ne-
pamaktomis kongreso pritarimą bendruomenės idėjai.

Galima turėti savo nuomonę. .. 
bet kam reikia nekultūringus 
mostus rodyti kongresui, kuris 
skaitomą rezoliuciją priėmė, o 
tuo pačiu mostaguotoją palai
kė negudria paklydusia avim.

“Dr. P. Grigaitis Įsikando ci- 
gertę į dantis ir vis taikstėsi 
brėžti degtuką tada, kai buvo 
giedamas tautos himnas ... ne

“su
rengėjai nieko bendro neturė
jo. jos buvo surengtos pačių 
dvasiškių sumanymu ir i jas. 
ėjo tie. kurie norėjo eiti’.

Apie puslaukinius ožius
Sandara vedamajame pasisa

kė dėl kongrese buvusių “in
cidentų” —- konkrečiau, dėl kri
tikos Alto vykdomojo komite-

VIDURINIŲ RYTŲ JĖGOS
šalia Turkijos stipriausia jė

ga Vakarų pusėje laikoma Izra
elio kariuomenė. Jos yra 90. 
000. Ji gerai ištreniruota. Jos 
mobilizacinė technika tiek tobu
la. kad per dieną dvi gali turė
ti atsarginių 300.000. Turi pran
cūzų sprausminius lėktuvus, 
ginkluotus raketom prieš tan
kus. Manoma, kad ji viena gali

Vengrai demonstruoja
visą savaitę ties Sovietų pa

siuntinybe prie JT. Pasiuntiny
bė pasiskundė N.Y. policijai, 
kad demonstrantai koliojas Įžū
liais žodžiais. Vienas iš vengrų 
policijai paaiškino, kad jie var
toja tik tuos žodžius, kuriuos 
išmoko iš rusų, užėmus Ven
gri ją.
Italijos nauja min. pirmininką

liepos 12 patvirtino sena
tas 128 balsais prieš 111. Dau
giau Fanfani gavo, nei tikėjo
si. Po savaitės dar turi gauti 
parlamento pasitikėjimą. Jo 
vyriausybė yra dviejų partijų 
koalicija: 16 krikšč. demokra
tu ir 4 Saragato socialistai.

PAČIOJE AMERIKOJE
Prezidento žy giui viešai pri

tarė buvę prezidentai Hooveris 
ir Trumanas: pritarė Kongrese 
abiejų partijų lyderiai: kritika
vo begi kai kurie demokratų 
atstovai. Pritarė ir A. Steven- 
son. būdamas Maskvoje.

to veiklai. Ta kritika Sandara . , .
priima kaip • įžeidimą". kaip »"*» buvo- ka<l .lar>lx^ 
“terorizavimą”, kaip Lietuvos 
laisvinimo darbų trukdymą. Kri
tiką pareiškusius vadina 
dniomenininkais (Sandaros la
puose tas žodis turi tokios .pras
mės kaip bolševikų “liaudies 
priešas"), “puslaukiniais ožiais".
Ir dėl galimos kritikos ateityje 
Sandara pareiškia tokią savo lai-

torius cigaretės iš dantų neiš
siėmė iki himno pabaigos'.

ben- Apie tinkamas ir nerinkamas 
rezoliucijas

Dirva liepos 17: “Praėjusios • 
savaitės pabaigoje Amerikos 
Lietuvių Tarybos raštinė išsiun
tinėjo buvusiame kongrese pri
imtas rezoliucijas, bet tik to
kias. kurios, matyt, patiko raš-

Kapitalistas Panevėžy
Tiesa praneša, kad buvęs ba

tų krautuvės Panevėžy savinin
kas Danielius Jonelis, prisideng
damas giminių pavardėm, esąs 
supirkęs keliolika namų Pane
vėžy. Kaune ir kituose miestuo
se. Jo turtas siekiąs milijonus 
rublių.

Kandidatai į premijas
Tiesa praneša, kad į 1958 

metų meno premijas kandidatai 
esą pasiūlyti šie: V. Mykolaitis 
Putinas su romanu “Sukilėliais" 
Ieva Simonaitytė su romanu
“Vilium Karalium”. A. Balta-
kis eilėraščių knyga “Velnio til
tas" teatre H. Vancevičius su
“Raitelių pirmoji" ir “Dvide
šimt pavasarių" pastatymu; L. 
Taurimas su filmą “Neringa" 
V. Starošas su kino kronika 
"10 dienų Lenkijoje", “Tėviškė
je’; dailėj V. Mackevičius su 
paveikslu “1919 metai Lietuvo
je". J. Kedainis skulptūra “Ko
lūkio arklininkas; muzikoj S. 
Vainiūnas “Simfonija C-molT. 
E. Balsys “koncertas smuikui ir 
orkestrui Nr. 2".

Joninės
Vasarai prasidėjus Įvairiose 

Lietuvos vietose rengiamos dai
nų šventės. Joninių naktį dide
lės šventės Įvyko Rambyne. ant 
Margio kalno punioj. Gedimi
no kalno papėdėj.

Naujo Grušo pjesė
Kauno muzikinis teatras ren

gia šiuo metu naują J. Grušo 
pjesę, vardu “Vestuvių sukak
tis".

Restauruojama
šią vasarą restauruojamos 

šios pilys — Vilniaus. Trakų. 
Kauno. Gelgaudo. Biržų. Jau at
statyta Zapyškio bažnyčia.

JAV LAIVYNO LCKTUVNESIS •'Mtdvvay“ teplauki* pro "Auksinius vartus“ i Ramyji vande- 
nyna manevrams. Spėjama, kad laivas vyks j vidurinius rytus

"pradėti rimtai galvoti »p»e kongresas buvo y patingas tuo. "Jeigu tie puslaukiniai ožiai, tinės vedėjui Alto sekretoriui 
galimybes pasiųsti Tarybv lie- kad jame pasireiškė kritikos prisidengę 'bendruomeniška' P. Grigaičiui".



Netikime, kad lietuvius norėtų diskrimituoti
Lietuvi^' •ncilctopedijoju toki 

dalykai kaip "neigiamas tam 
tikras grupės išskyrimas iš vi*

Liatuviam, latviam, estam radijo informacijos srityje daroma diskriminacija. Ji yra 
priešinga Amerikos dvasiai ir jos vyriausybėsdekliaracijom. Kaip ji galėtų būti atitaisyta 
ir reikalas įstatytas į Amerikos vertą kelią.
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taikanti komunistam. Teismas 
siekė ko kito — apsaugoti as
mens laives nuo jų paglemžimo 
valstybei. Teismo dauguma no
rėjo stoti asmens laisvių sar
gyboje. Tai demokratinės vals-

Asmens teisių sargyboje
Vyriausiojo teismo sprendi- riau teisino dauguma (5 prieš 

mals susirūpinta spaudoje, 4) nuėjo “per toli” iš noro pa- 
Kongrese ir vyriausybėje. Su
sirūpinimo kelia 1956-58 laiko
tarpyje vyriausiojo teismo pa
skelbti tokios rūšies sprendi
mai:

Valstybė neturi teisės neduo
ti piliečiui kelionės paso dėl jo tybės kryptis prieš totalistinę, 

žmogų valstybei pavergiančią.
Tačiau kiekviena demokrati

nė laisvė yra dvipusė: turi tei
sę ir turi pareigą. Teisę pa
čia laisve naudotis. Pareigą ki
tam laisvę pripažinti ir ją pa
gerbti.

Gyvenime taip esti, kad tei
se pirmiausia griebiasi pasinau
doti tie, kurie kitam tos teisės 
nenori pripažinti. Toki yra di
dieji gangsteriai, kurie labai 
gerai pažįsta, kokiais įstaty
mais galima pasinaudoti, kad 
galėtų kitus išnaudoti, ir pro 
kurias įstatymo skyles su svei
ku kailiu išlįsti. Toki yra ir 
komunistai. Jie laisvę ima nau
doti tam, kad galėtų ja atimti 
kitiem tai, kas garantuojama 
valstybės konstitucijoje.

Valstybė visur yra padarius 
skirtumą tarp piliečio, kuris 
naudojasi savo turtu, ir pilie
čio, kuris iš kito turtą pavagia 
ar pagrobia. Valstybė leidžia 
registruotis namų savininkų 
draugijai, bet neleidžia regis
truotis profesinei vagių broli
jai ar galvažudžių bendrovei, 
Ine.

Eilė komunintinių organizacijų. Iš didžiųjų valstybių šiuo 
kurios buvo įtrauktos į subver- tarpu tik Vokietija suprato, 
syviniu organizacijų sąrašą, kad reikia daryti skirtumą tarp 
buvo iš to sąrašo išbrauktos, piliečių, kurie naudojasi savo 
Eilė komunistų ar komunistuo- teisėm, ir tų piliečių, kurie 

smurtu nori teises atimti iš 
pirmųjų. Suprasdama, kad ko
munistai teorija ir praktika 
kovoja už laisvių atėmimą ki
tiem piliečiam, už valstybės 
konstitucijos griovimą, Vokie
tija komunistų partiją uždarė.

Amerikos valdžios organai 
tokios išvados dar nepriėjo. Ir 
vyriausias teismas to taip pat 
nepastebėjo ir nesuprato ir 
nuėjo klaidos keliu. Čia ir yra 
priežastis, kodėl teismo dau
guma stojo asmens laisvių 
sargyboje, o tų pastangų pa
radoksalus vaisius — sustipri
no totalistines jėgas, kurios 
nori asmens laisves kitiem pa

komunistinio nusistatymo ar 
priklausymo komunistų parti
jai; G nėra nusikaltimas, jei 
komunistas skelbia pažiūras, 
kurios pateisina esamos san
tvarkos nuvertimą revoliucijos 
keliu; B nėra nusikaltimas bū
ti komunistų partijos nariu; • 
federalinis tarnautojas negali 
būti atleistas iš tarnybos, kuri 
nėra pripažinta didelio jautru
mo ir atsakingumo, dėl ryšių 
su komunistais; • teisme kal
tinamasis turi teisę reikalauti, 
kad jam būtų parodyti FBI ra
portai, kuriais yra liudijamas 
jo nusikaltimas; • naturalizuo- 
tas pilietis negali prarasti pilie
tybės dėl to vieno, kad jis* pri- 
klaunė kom. partijai natūrali- 
zavimosi metu; • užsienietis 
negali būti deportuotas dėl jo 
priklausymo kom. partijai pra
eityje ...

*
Praktinė tokių sprendimų 

reikšmė tuojau pasirodė. Eilė 
komunistų vadu, kurie buvo 
nuteisti ir sėdėjo kalėjime už 
kėsinimąsi valstybės santvar
ka jėga nuversti, buvo paleisti.

jaučiu. kurie anksčiau negalė
jo vykti į užsienius, dabar ga-
vo pasus.

*
Teismui kaltinimai dėl to pa- 

sipy’ė spaudoje. Kongrese, vy
riausybėje. Būtent:

Teismas kišasi į įstatymo lei
dimo sritį, į Kongreso darbus;
teismas remia komunistus;
teismas legalizuoja valstybės
išdavimą; teismas suvaržo vy
riausybės rankas ir stato į pa
voju-valstybės saugumą.

Spaudoje pasirodė šauksmo, 
kad Kongresas įstatymu apri
botų teismo kišimąsi, nes teis
mas nuėjęs “jau per tori”.

Nemanome, kad teismas, tik- glemžti.

visiem kitam pripažįstama; ne
lygus visų traktavimas" — yra 
vadinami diskriminacija.

Amerikos prezidentas ir kiti 
vyriausybės nariai daug sykių 
yra pasmerkę diskriminaciją. 
Pasmerkę, ar toji diskriminaci
ja būtų pasireiškusi rasinėje, ar 
tautinėje, ar religinėje srityje.

Kaip tik dėl to norime čia 
kalbėti apie faktus, vykdomus 
Amerikos politikos administra
torių makom, kurie įeina į en- 
torių rankom, kurie įeiną į enci
klopedijos nurodytą diskrimina
cijos kategoriją; vadinas, apie 
faktus, kurie Amerikos politi
kos administratorių neturėtų 
būti daromi, o jeigu jau padary
ti, tai turėtų būti pasmerkti.

Kad lietuviai Amerikoje bu
vo ir tebėra diskriminuojami, 
tokių faktų pastebime radijo in
formacijos srityje. Imam du tos 
informacijos šaltinius: Laisvo
sios Europos radiją ir Amerikos

LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJAS

1949 pradėjo veikti Laisvosios 
Europos radijas. Juo naudotis 
buvo leista keturiom tautybėm, 
paskui šešiom. Kreipėsi ir lietu
viai. Bet veltui. Jiem nebuvo 
leista. -

Neleidimas buvo pridengtas 
politinio pobūdžio motyvu
— esą Baltijos valstybės yra 
kitokioj politinėj padėtyj nei 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengri
ja ir tt. Baltijos valstybių oku
pacija nei naujas režimas A- 
merikos nėra pripažįstami, o 
Lenkijoje ir kituose satelituose 
esą tie režimai jau pripažinti; 
taigi šitiem jau pripažintiem sa
telitam ir duodamos Laisvo
sios Europos transliacijos. Bal
tijos valstybės kas kita; jos dar 
turinčios savo atstovus Wash- 
ingtone ir tt 

Tai buvo politinio pobūdžio 
išsisukinėjimas, gražiai paren
kant argumentus, kurie dary- - 
tų palanku įspūdi pabaltiečiam.

Kad tai buvo tik formalus iš
sisukinėjimas. netruko parody
ti laikas.... Kai kurių amerikie
čių gero žodžio dėka buvo pra
dėta klibinti Baltijos tautinių 
komitetų sudarymas Laisvosios 
Europos rėmuose. Klibinimas 
davė teigiamą rezultatą:

1951 birželio 1 formaliai pra
dėjo veikti baltų tautiniai ko
mitetai.

Netrukus tie komitetai jau 
patys ėmė vėl klibinti, ar ne
galima būtų rf- pabaltiečiam nau
dotis Laisvosios Europos radijo 
bangom. Tai buvo 1951 metai. 
Toki geri, palankūs baltų kraš
tam metai, kada buvo pirmu 
kartu leista naudotis ir Ame-

rikos Balsu. Tais geraisiais me
tais jų pabaigoje ar jau 1952 
pradžioje,

Laisvosios Europos vadovybė 
sutiko: gali lietuviai, latviai, 
estai turėti savo transliacijas per 
Laisvosios Europos radiją.

Paskyrė lietuvių skyriaus ve
dėju V. Sidzikauską, laivių V. 
Masens. Davė jiem patalpoje 
po stalą, ir “tegu jie komplek
tuoja transliacijom reikalingus 
žmones ....Šiuo tarpu, visai nu
krito anas politinis argumen
tas, kad lietuviai, latviai, estai 
esą kitokioj politinėj padėty ir 
tt.

Jei darbas savo pačioje pra
džioje buvo užgniaužtas, tai jau 
čia kitos priežastys. Amerikos 
administracijos pareigūnai ma- 
žiausiai kalti. Sunku patikrinti, 
bet ėjo tada gandai, kad ame
rikiečių administraciją pradėję 
klaidinti kai kurie iš pabaltiečių 
Jie atėję su argumentais: esą 
pabaltiečiai jau naudojasi A- 
merikos Balsu; nors Amerikos 
Balsas yra valdžios įstaiga, bet 
pabaltiečiai savo transliacijo
se galį būti visai laisvi, nes 
Amerika naujo režimo Baltijos 
kraštuose nepripažįsta ir “tt.

JAV MARINAI (virtuj, kairėj) {važiuoja su tankais j Beirut, Lebanone. Lebanono policininkas 
(virtuj, detlnij) parduoda marinui buteli alaus. Du Amerikos marinai (apačioj, kairėj) saugoja 
gatves, marinams Įvažiuojant j Beirut. Lebanono piliečiai (apačioj dešinėj) ploja pravažiuo
jantiems marinų -tankams. *

pabaltiečius informacijos atžvil
giu neigiamai išskirtus iš kitę 
pavergtęję,..diskriminuotus, nes 
ji*em neduodama naudotis tuo,- 
kuo naudojasi kitos pavergtos 
tautybės.

Tai Laisvosios Europos radi
jo tarnybos srityje. Grįžtam 
prie paskutinių įvykių.

AMERIKOS BALSO 
TARNYBOJE MIUNCHENE

Žymime kai kuriuos faktus:

(1) Amerikos Balso skyrių 
Miunchene uždarant, pranešta, 
visos jo transliacijos bus lei
džiamos iš Washingtono. Kitom 
tautybėm ta nelaiminga proga 
pridedama Washingtone prie 
esamos programos dar po pus
valandį. Pabaltiečių skyriam 
Washingtone nieko nebus pri
dėta, paliekamas tas pats lig*

■ Sielinis pusvalandis. Ar tai ly
gus traktavimas?

(2) Miunchene likviduojamų 
skyrių vietoj paliekami ryšinin
kai, kurie perduos į Washing- 
toną reikalingas žinias iš Euro
pos. Kitom tautybėm paliekama 
po vieną amerikietį ir po du 
tos tautybės žmones. Lietu-

■ viam, latviam, estam palieką- 
i mas iš viso tik vienas ameri-

Kam tada reikalingas dvilypavi- 
masis.

Už šitų argumentų, sako, bu
vusi paslėpta, paprasta žmogiš
ka silpnybė — konkurencijos 
baimė. Tačiau administracijai 
tokios argumentacijos, kada ji 
ėjo neva pačių pabaltiečių 
vardu, pakako, kad paskirtiesiem 
radijo skyrių vedėjam būtų a- 
timti stalai, pinigai ir jie patys 
palikti tik kaip tautinių komi
tetų pirmininkai.

Taip antru kartu buvo palai
dotas sumanymas duoti pabal
tiečiam Laisvosios Europos ra
dijo transliacijas.

Pernai klausimas iškeltas tre
čiu kartu. Bet jis buvo atidė
tas. Tik

šiuo kartu buvo kitas argu
mentas. Nebe senasis politinis, 
o jau technikinis:

esą technikiniai Miuncheno 
stoties įrengimai nepritaikyti 
siuntai į šiaurės rytus, daugiau 
tik pietų rytus; norint pritaiky
ti, reiktų apie vieno milijono. 
Politinis argumentas nebefigu- 
ravo. /

Nežėrus į šalį visus argumen
tus, lieka plikas faktas ir vie
nu ir antru atveju, kuris rodo 

kietis ir po vieną tos tautybės 
žmogų. Kur gi čia lygybė?

(3) Nepatikrintom žiniom, bul 
garai, lenkai, rusai, vengrai, ku
rie dirbo Amerikos Balse, bus 
perkeliami į tų tautybių sky
rius Laisvosios Europos radijo 
taryboje tame pat Miunchene. 
Vadinas, jų balsas ir toliau 
skambės į savo kraštus. Lietu
viam, latviam, estam pasiūlyta 
paruošti emigracijos norinčių 
planą ir įstaiga juos perveš ten, 
kur kas juos sutiks priimti ir 
duoti darbą. Vadinas, pabaltie- 
čia nutildomi , ir išmetami.

Tai vis radijo informacijos 
faktai, kurie priklauso diskri
minacijos kategorijai. Nesvar
bu, kokiais argumentais, poli
tiniais, taupumo, technikiniais, 
norėtum juos pridengti, bet iš 
po tų visų priedangų jie nepa
neigiamai byloja, kad

lietuviai, latviai, estai yra 
menkiau traktuojami nei kitos 
pavergtos tautybės. Gali nepa
tikti, kad šie faktai vadinami 
diskriminacijos vardu, bet ką gi 
padarysi, kad jie savo turiniu 
yra tos prigimties.

BET JEIGU NORAS DISKRI-* 
KRIMINUOTI YRA SVETIMAS, 

TAI...
Galima su užuojauta žiūrėti 

į Amerikos pareigūną, kuris iš
vyko į Miuncheną tos diskrimi
nacijos įvykdyti. Ir jam labai 
nemaloni pareiga.

Nevartojam nė argumento, 
kaip kalbamą diskriminacijos 
faktą, panaudos ir išpūs bolše
vikinė propaganda Lietuvoje 
šaukdama apie diskriminacijos 
vyravimą Amerikoje apskritai.

Tai būs netiesa. Žinom, kad 
Amerikos vyriausybės dekliara- 
cijos yra priešingos betkokiai 
diskriminacijai, tam pįešinga 
Amerikos konstitucija ir švie
sios gyvenimo tradicijos. Taigi 
neturi noro nei pabaltiečius 
diskriminuojamai traktuoti. Tai 
brangindami, ir

keliame balsą prieš faktus, 
kurie yra priešingi tom vyriau
sybinėm dekliaracijom ir Ame
rikos dvasiai.

Jeigui faktų ratas yra pasi
sukęs ir jau įvykę pabaltiečiam 
diskriminacinai faktai, reiktų 
sukti kitą ratą, kuris atitaisytų 
pirmojo padarytą neteisybę ir 
pabaltiečiai nebūtų neigiamai 
išskiriami iš kitų tautybių.

Pats lengviausias toks kelias 
mums rodos šiuo tarpu. — pa
daryti su pabaltiečiais tą pat, 
kas daroma su kitų tautybių 
skyriaus Miunchene Amerikos 
Balse:

duoti lietuviam, latviam, es
tam Laisvosios Europos radijo 
siuntas, ten nukelti Amerikos 
Balse dirbusius žmones, ir te
gul balsai nenutrūksta kalbėję 
į Baltijos kraštus.

VAIŽGANTAS —

RIMAI IR NERIMAI
kaip visa jaunuomenė Egužėjo 
su laiškeliu į Nerimus.

—Dėdienyte, kokių gražių 
naujienų! — sušuko Rimaičia 
ir ėmė skaityti.

E jos laiškelį ištraukė Neri- 
mukas, E jo vėl. seselė, ir vi-

nepabaigė reikšti savo geismo, 
kaip visi trys jų vaikai spyrė 
į Rimus laiško.

Paskui ėmė eiti sodiečiai pa* 
sidžiaugti geromis žiniomis; ir 
galinių buitis visiškai pasidarė 
senoviška: vieni į kitus nobe

lio, pagalvojo, paėmė E abie
jų popierėlius ir, patarškinęs 
staliuke, ties viena ir antra iš
dėjo po du sidabriniu pinigu, 
po pusantro rublio.

— Gi kas* tai yra, klebonėli? 
— balsiai sušneko Nerimienė.

lonę, antros — prašymo, kad 
jisai ir toliau mūsų vaikams ne
skustu tos savo globos malo
nės. .— tarė Rimienė ir ties 
klebonu subraukė išverstuosius 
pinigus į krūvelę.

Rimai su Nerimais dviem di-

ti, tai į pavakarę vis bus katrie 
anksčiau pabaigę ir savo kaimy
nams atbėgę padėti.

Vieni seniai beliko, kaip ir 
buvę, po senovei. Miegojo nak
tį, nebesižvairavo dieną, dažnai 
užmiršdavo savo rungtynes be

NerimaiČia, ką susitikdama, 
visiems skelbė, brolis tapęs jau 
tik tik ne generolu. Ta nau
jiena pasveikino miestelyje /bu
vusius ir kitus Rimus, jaunuo
sius. Ir tokį sužadino žingeidu
mą, jog, nė mišparų nelaukę, 
Rimukai ir Nerimukai pasilei
do vytis su laišku parbėgusią 
Rimaičią.

Ginti jos nebepriginė. Bet 
kelyje gerokai tarp savęs susi
bičiuliavo. Ir vieniems, ir ki
tiems iš pradžių buvo baisiai 
nepatogu. Nei vieni, nei kiti 
nejautė jokios neapykantos. 
Bet tiek laiko šalinusis, nebe
buvo kaip vėl pradėti taip elg
tis kaip seniau, prieš susipyks- 
tant. Ir vieni, ir kiti tačiau ap
simetė apie nieką daugiau ne- 
galvoją, nieko daugiau toje va
landoje neatmeną, kaip tik kad 
jų broliai patapo kažin kokiais

negirdėtais oficieriais: porči- 
kais ar kaip ten.... Visą kelią 
versdamies vien apie tuos “por- 
čikus” kalbėtis, nė nejuto, kaip 
visi drauge sugužėjo į Rimų 
gryčią, klykdami:

— Mūsiškiai porčikai, gene
rolai!.... — Ir staigiai nutilo: 
pataikė kaip tik į tą valandą, 
kada rimta Rimienė, vieną ir 
antrą sykį liepus ištisai paskai
tyti laiškelį, gerai tesuprato 
viena — jog vaikai tebėra gy
vi. Rimtai nusileido keliaklups
čia ir Ekėlė aukštyn akis ir 
rankas:

— Ačiū tau, Švenčiausioji 
Panele, kad iki šiol klausei mū
sų maldų ir gobojai mūsų vai
kelius....

Sakė “mūsų” nėmaž neabe- 
jodarfla, jog ir Nerimienė kas 
rytas vakarėlis taip pat mel
džiasi už paduotuosius.

Dar ji ne visiškai atsistojo,

si, silabizuodami, sakytume, 
nuobodžiai, tik ne jiems pa
tiems, ėmė skaityti. Rimukai 
tuo tarpu parbėgo namo.

Bet čia Rimienė pasisakė ne
supratusi kaip reikiant apie 
tuos oficierius; liepė laiškelį 
atnešti atgal ir dar kartą pasi
skaityti.

Laiškelio Ebėgo visi trys 
vaikai. Aname kieme susitiko 
senį Nerimą ir, nieko nelauk
dami, ėmė visi ir pabučiavo 
jam ranką. Nerimas loštelėjo 
iš pradžių; paskui betgi nuš
vito. Jis ir sugrįžo linksmas: 
miestelyje jau buvo prisiklau
sęs linksmų linksmesnių tau- 
zijimų. . ,

Kol jis nusikinkė ir įėjo J 
trobą. Rimukų jau nebebuvo. 
Dabar jis panorėjo savo ausi
mis E tikro Šaltinio išklausyti 
tų žinių, kurios miestelyje iš
augo į visą “gazietą”. Dar jis

go po dešimti kartų per tą vie
ną dieną. Pagaliau abidvi šei- 
mininki susitiko gatvėje, pasi
bučiavo, šyptelėjo, išridino po 
vieną džiaugsmo ašarą ir su
sitarė abidvi vienu vežimu ry
toj važiuoti į kleboną mišių už
pirkti.

Kaip susitarė, taip ir padarė. 
Klebonas, žinodamas atšalu
sius kaimynų santykius, nuste
bo ir net nusiminė, išvydęs 
abidvi kaimyni kartu įeinant.

— Skųsis vieni ant kitų?....— 
pamintijo, bet tuoj nurimo, 
matydamas . nors rimtas, bet 
šviesias, apmaudu negadinamas 
viežlybų moteriškių minas.

Katra laikė kairėje po popie
rinę trirublę, katra aiškino da
lyką ir visam tam patvirtinti 
kaišiojo atvirutę.

Klebonas pirma paėmė at
virutę, dailiai paprašė moteris 
sėstis, tylomis pasiskaitė laiške-

— Mudvi norėjova iškilmin
gųjų 5nišių.... tyliai pridūrė ‘Ri
mienė.

— Suprantu! — patvirtino 
klebonas. — Ir bus iškilmingo
sios, šviesiosios mišelės. Liep
siu net žirandolį užžiebti. Tik 
tos mišios turi būti sudėtinės, 
abiejų vienos: toks jūsų vaikų 
noras, žiūrėkita: abudu kviečia 
melstis. Tai taip ir teikia pa
daryti....

Tik dabar kaimynėm pasi
darė aišku, kas pirma taip bu
vo keista — toks nepaprastas 
laiško rašymo būdas. Dabar te- 
atsigodo, jog jų kareiviai susi
taikinę ir gudrūs kaip pats kle
bonas: Štai ir namie likusius 
sutaikino.

Neapsakomai prašvito abi
dvi.

— Na, tegu bus ir taip: vie
nos mišios lai bus. dėkojimo 
Dievui už pritirtą jau jo ma-

deliais vežimais nuvažiavo tų 
pačių mišių klausyti. Meldėsi 
karštai ir nė vienas nė karto 
neišskyrė maldoje abiejų drau
gų. Motinos drauge dalijo iš
maldą elgetoms ties bažnyčios 
sprysku ir abidvi nė sykio ne
apsiriko, užduodamos intenci
ją:

— Melskitės už mūsų vai
kus N. ir N.

Už savaitės tas pat atsikarto
jo.

Nuvažiuojant ir grįžtant, prie 
senių Rimų lipo jaunieji Neri
mukai, o į Nerimus — Rimu
kai. Tarškėjo, klegėjo, švietė 
gražiais, dorais, draugiškais vai
dais ir ramino senių širdis.

SU ŠAKNIMIS
Linksmai dabar ėjo rudens 

darbai. Veik nieko Rimai su Ne
rimais nedirbo skyrium. Jei kas 
ir reikėjo būtinai skyrium dirb-

pabaigos. Bet vis dar niekuomet 
nesusieidavo ir nepasišnekėda
vo. Nejautė nė reikalo.

O tuo tarpu vaikai kariavo.
Pakliuvę į tą patį pulką, net 

į tą pačią “rotą", imdamu šiltą 
valgį net iš tos pat virtuvės, iš
tisomis dienomis marširuodami 
paskui viens antrą, o neilgai tru
kus. stovėdami tos pat mirties 
akivaizdoje, — senovės draugai 
neilgai beatminė kvailą sodžiaus 
atsitikimą, kurs betgi tiek gra
žių jausmų pakeitę tiekuo na- 
gražių jausmų. Po kelių dienų 
jie jau šnekėjosi kaip geri se
novės pažįstami, bet vis dar ne 
kaip broliai ir draugai.

Bet štai išleido juos žvalgais. 
Išėjo daug kareivių, bet kelyje 
sumanė padaryti “tinklą", išsi
tiesti per kelis varstus ir taip 
eiti, kad visą, kas tik yra apy
linkėje, įkliūtų į bet kurias a- 
keles (bus daugiau)



PRO SENĄ kryžių į ramią sodybą kadaise girgždėjo vežimai, prikrauti 
šieno. Dabar tuos pačius vežimus komunistai suka į kolchozus, palikdami 
Lietuves žmones vargui.

MANO BIČIULĖ SALOMĖJA (2)

Buvo vasaros ne tokios
Senieji prisimena jaunas dienas

Aną dieną užeinu į parką 
kvėptelti, nes kaitra taip slėgė, 
kad nebuvo kur dingti. Po me
džiu matau susėdusius prie sta
lo kelis vyrus. Senyvi. Visi pen
sininkai Nesibijo vasaros karš
čių, kortom lošia. Kai žengiu 
pro šalį, išgirstu — lietuviškai 
kalba. Taip ir sėsteliu prie jų 
stalo. Žodis po žodžio įsimai- 
šom į kalbas ir nejučiomis nu
keliaujame į Lietuvą.

Vasara ir čia ir ten. Bet ten 
paliko jų jaunystė, gražiausios j 
bemavimo dienos.

— Ir kokia čia vasara — vie
nas šūkteli. — čia sutra bai
siausi. Kai atvažiavom prieš ka
rę, tai ant stogų miegojom, su
sisukę į šlapias paklodes ir ] 

. nebuvo kaip atsigauti
— Lietuvoje nėra taip drėg

na, kaip čia — prideda kitas.
— Karščio ir ten netrūksta, 

j. — atsidūsta trekčias. — Dabar 
liepos mėnuo. Baigdavom su šie
nu. Ak, tai ir kvepėjo šienelis. I

— Kur tau, pas mus rugius 
piovė. Juk šv. Ona čia pat, — 
atsiliepia ir ketvirtas.

Taip ir šnekama visi.
Pro jų akis praeina šienapiū- 

tė. Ankstų rytą pakildavo ir iš
traukdavo į pievas, apsivilkę 
baltai. Kai žolė su rasa, tai ir ,

. fe
dalgis sklandžiau ima. Paskui įs- 
vilina saulutė. Reikia griūti po 
karklu atsikvėpti. Atneša pietus. 
Garuojančius ir šiltus puodus. 
Suguli ant pradalgių ir srebi 
šiltą viralą, šaukštai mediniai, 
geri, nedegina nasrų, žiogai ap
linkui straksi. Vienas įsismagi
nęs pataiko tiesiai į dubenį. Ir 
tas, mat, nori paragauti. JTai pa
senai su šaukštu ir išmeti lau
kan.

Taip ir žengi per laukus, o 
paskui tavęs tiesiasi gubų ei
lės. Duonelė, gardžiausia duone
lė tiesiasi. Dievo palaima. Ir 
kai nukerti paskutinį rugį, taip

Kur kvepia liepom
Kur kvepia liepom ir medum,-
Čyrena vyturėliai:
Kur plaukia, iriasi dangun
Margieji debesėliai.

RIŠA rugių gubas

I. MALĖNAS (MALINAUSKAS)

PAJUTAU JOS DVASIOS ŠILUMĄ IR TIKĖJIMU
jimo aiškiai mačiau, kad jos ti
kėjimas yra susvyravęs. Tačiau 
tas svyravimas buvęs ne pačia 
Dievybe, o vien kunigais. Kai 
1932 m. ji man atsiuntė į Ham
burgą (ten gilinančiam studijas) 
Putino “Altorių šešėly”, gerai 
atsimenu, kad laiške su aiškia 
simpatija Šlavantų seneliui ji 
kėlė apgailestaujantį klausimą: nuriedėjau į Palemoną ieškoti 
“bet kiek, Ignai, tų Šlavantų durpių.
senelių turime?” Vadinasi, tas

Be bažnyčios, be altorių
Sutinku Salę jau yokiečių 

kalbos mokytoją Lazdijų “Ži
burio’ gimnazijoje.

—*Nu, kaip? Dar kalbi lietu
viškai? — staiga paklausiau ją 
rimtu veidu.

—Kodėl? — praveria Salė 
burną ir išplečia akis.

— Girdėjau, kad ne tik Laz
dijų gimnazija, bet ir patsai 
miestelis jau kalba vien vokiš
kai. Lietuviškai jau visi baigia tikrasis kunigas, ta gyva knkš- 
pamiršti. Sako, tai naujosios vo- čioniška dvasia jos vistiek dar 
kiečių kalbos mokyklos, nuo ^uv0 mėgstama.

J IEŠKANT DURPIŲ
Buvo 1940 m. ruduo. Žemė 

kiek įšalusi, lauke pūtė kietas, 
šaltas vėjas. Nekūrentuose kam
bariuose buvo taip pat šaltoka 
nejauku. O anglių centriniam 
šildymui visiškai neturėjau ir 
nebuvo kur jų pirkti. Pasitaręs 
su žmona, sėdau į traukinį ir

— Je, je, tai buvo šienapiū- 
tė, — atsidūsta vienas, — kai 
trauki su dalgiu, tai glėbys šie
no vietoje. Ir kiek jėgos buvo 
rankose ir kojose.

čia pat ir prinokę rugeliai. 
Varpos nulinkusios. Geltonos 
lyg auksas. Sužvangini dalgiu, 
išpustai ir skersom pasižiūri į 
rišėją. Svarbu, ar ne, kad pėdus 
riš. Jei kokia netinkama, taip 
ir įsispiauni į delną ir taip už- 
simoji dalgiu, taip kerti, kad 
dalgiakotis trata. Su kiekvienu 
kirčiu griūva pėdas, ir rišėja iš
sižiojusi plūkiasi. Ne jai pas
pėti' O kai ateina ta, — žinai, 
kuri, — juk visada turi pulke 

. vieną nužiūrėjęs, — tada nepa- 
• ilsini jos darbelyje.

Tada su bernais spaudi į upę. |
■ Krenti stačias ir taškais. Tai bu- g 

vo upės, ne tokios kaip čia. Van- ’
■ duo šiltas, negriebia kojų. Išsi- | 

maudai, išsitaškai ir trauki na- f 
mo, kur laukia armonika, pasi- | 
šokimas. Ir kelmas žino, juk I 
per dieną kinkavo su dalgiais, f 
pavargom, o kai tik armonika f 
pypteli, kai mergina susijuokia, |

Į taip ir kojos kelias, šoki bai- f 
siausiai, sušyli, “po vienu pra- t 
kaitų tanciavoji” iki gaidelių, |

'burnelę išlenki, ir nieko. Ryt- | 
metų nei kaulai skauda, nei f 
galva sopa. Ir nepavargęs. Juk | 
tik kelias valandėles snūstelė- | 
jai kaip zuikis, o brač vėl griebi I 
dalgi |

Šilumėlės nestigo, ne, ne. Ne- X 
galima taip šmeižti Lietuvos, I 
kad ten šilumos maža. Vasara I 
kai įspirgina, tai sausa lazda I 
susiriečia. Visa laimė, kad nėra f 
drėgmės. Sausa, gera. Pailsėti. | 
gali.

Naktį kai miegi, tai malonu- t 
mas: vėjelis pučia per klėties f 
sienas.

Čia niekas neišrado dar to- W 
kios mašinos, kad taip malonu f 
būtų miegoti naktį, nors ir tu- I 
ri “kandišinus”. f

Iš tos kąitros pasidaro ir I 
perkūnijos. Prisimename, kad f 
šitame parke žaibas nupleškino I 
tris. i

— Ir kokios čia perkūnijos i 
— pasipiktina vie '.as. — čia * 
tik pipirus mala. O Lietuvoje 
kai užeidavo trankioji perkūni
ja, tai akmenis sukaldavo į že
mę. Naktį gaisai iš visų pusių 
šviečia. Taip ir suvarydavo gas-

Kur sesės jaunos vainikus
• Iš rūtų nusipynė —

Kur mūsų dainos į laukus 
Sau kelią prasiskynė ...

Šilai ir žemė apjuosta, 
Išmargintais trinyčiais — 
Rūpintojėliams paskirta 
Tik vieno sodžiaus gryčia.

Debesėlis ir smilga
Veža rėjas debesėlį, 
Pasikinkęs smilgą. 
Veža rėjas debesėlį 
Į kelionę ilgą...
Smilga traukia, nepatraukia
Vėjo vežimėlį, 
Braukia tankiai, tankiai braukia 
Žalią prakartėlį.

Debesėlis pasispyrė
Į pečius vežiko —
Ir su gervėm nusiyrė ...
Smilga ten paliko.

— Gera man ir čia gyventi — 
Kam dangaus alėjos?
Ir per vasarą pasenti, 
Pievoj prisišliejus ...

— Oi, nebūčiau smilgų smilga — 
Debesėlis sako;
Ir juokai akis jo vilgo, / 
Ant padangės tako.

Šių eilėraščių autorius gyvena Lietuvoje ir jis nežinomas. 
Jam pasisekė atsiųsti dar niekur nespausdintų eilėraščių rinkinį, 
kuriame daug skausmo dėl Lietuvos nelaimės. Iš rinkinio paėmėm 
du eilėraččius, kuriuose atsispindi vasara.

padorius visus melstis, kad žai
bas neįkirptų.

Žaibai, ir kokie jie buvo gra
žūs!

Red.

gražūs, nes visi buvo jauni ir 
tvirti.

— Nekalbėkim taip liūdnai
— vienas nusisuka prie kortų.

pelnas.
Salė supranta mane juokau

jant, nušvinta visu veidu ir pra
deda man pasakoti savo mokyk
linius įspūdžius.

— Vai, Ignai, kad tu žinotum.
kaip keista mokyti tuos dzūkių- pripažinę^yisišką balso stygų 
kus. Jie daug kuo labai pana
šūs į tave. Yra net visiškai pa
našių savo balso tembru. Ir ko
kių juokingų pasitaiko, ypač 
tų berniukų tarpe. Jie baisiai 
stengiasi, kaip tik įmanydami, 
galimai aiškiau vokiškai ištar
ti, o rezultate — net ne kalba, 
tik vokiškos akėčios. Sunkiau
sias dalykas — tai sutvarkyti 
tą jų tarseną. Su savąja tai jie 
gali pradurti sieną. Tikrajam 
vokiečiui šitai gali atrodyti bady
mus! su Tapytomis, o ne kal
bėjimas vokiškai. Tačiau vaikai 
malonūs, uolūs, mokosi gerai. 
Jų pastangomis bei darbu skųs-.
tis negaliu. vieną kartą man nusiskundė,

Aš pritariu, pabrėždamas, kad i? skersomis sutinką ir na
tai yra svarbiausia. noromis sveikinasi net kai ku

li pradžių ji buvusi paten- rie j°* art'mi draugai — 
kinta ir mokytojais, ir vadovy- ateitininkai -

damas į namus, kur galima gau- 
Sugryžęs į Kauną (rodos, 1933 ti pirkti durpių. Atsakymas vi- 

m.), vėl susitikau su Sale. Ji sur buvo , tas pats: šiemet te- 
tada skundėsi savo pavargusiu 
balsu. Sakėsi, jog kartais atsi
tinką taip, kad ji negalinti kal
bėti net pusbalsiu — gydyto-

be. Tik skundėsi lazdijiška vie
numa, gerų bičiulių stoka.

Ji nė vieno mokytojų nenie
kino, bet prikaišiojo neapsi- 
skaitymą, siaurumą, dvasinės 
kultūros stoką. Sakėsi, nesą su 
kuo artimiau bendrauti —neį
manoma. Laukusi atostogų. Jau 
džiaugėsi numatyta ekskursija 
į užsienį.

Išlipęs stotyje, pasukau į kai
mą per sMybas, te draudamasis 
kiekvieną sutiktąjį, arba užei-

LIETUVAITĖS grėbia šieną.

Juk beveik kas naktį žaibuo- Užteks. Kas “pašys” kortas? 
davo. Ir žaibai buvo ne tokie, Visi valandėlę tyli ir paskui 
it siūlas, bet per visą dangų nusisuka prie stalo. Jie rimti.

• lyg drobule nudengia. Jie nori užmiršti kažką, savo
štai ir sekmadienis. Kažkur •“* «?*“» >*r me’

atlaidai, žolinės, šv. Ona. Ir kas mc!“s' Jle Jau neJauaa .va' 
... ., ...... ... sarų. Vasaros praėjo, praėjo,islaikvs namie. Visi ir dulka _ J •.. ~ . . .... .. . Dabar pas juos senatve,įkaitusiais keliais, susikemša . .
bažnvčion, suprakaituoja, pas- Vienas piktai trinkteli kortą, 
kui mieste perka barankas, rū- Mat^ Jam labiausiai skauda- 
kytą menkę. Ir.J)uvo žuvis gar- labiausiai deg na anos toli.pa- 
di. prie alaus pritikusi. Kad to- likusios Lietuvos vasaros, 
kią čia kur rastum, doleriais 
mokėtum.

Ir kiek prisiminimų? Visi jie

prikasėm vos sau. Gerokai pri- 
siplūšęs ir nieko nelaimėjęs, 
galop pasiteiravau tiesiausio ke
lio atgal į stotį, ūkininkas man 
ėmė dėstyti kelią ir paminėjo 
Bučų sodybą.

Patyręs, jog tai esanti sody
ba mano tikrai geros bičiulės 
Salomėjos Nėries, labai nudžiu
gau ir kietai apsisprendžiau ją 
aplankyti, ypač kad nuo anks
tyvos vasaros nebuvau jos ma
tęs, o Buču dar nebuvau 
rėjęs40rogos susitikti ir jo 
žinojau net iš matymo.

Bučuose sutikau Salę tik 
parvykusią iš Kauno ir dar 
suskubusią net sukabinti į spin
tą drabužių. Bičiuliškai pasikra- 
tėm vienas antram ddšinę. Po- 

' ra sakinių nubrėžiau savo neti
kėto atsiradimo aplinkybes bei 
savo ‘durpinę’ nesėkmę, o taip 
pat ir apie netikėtą jų sodybos 
suradimą. Ji tuojau supažindi
no mane su savo vyru ir paro
dė savo sūnelį, kuris tuo me
tu buvęs ar 2-3 metų. Žvilg
terėjau į vaiką ir staiga prisi
miniau jos eilėraštį “Mano vai
kelis”, pamačiau pralaužtus ru
gius ir šypsodamasis tariau 
Salei.

Salė sujudo, raustelėjo ir ku
pina pastebimo džiugiu balsu 
šūktelėjo:

— Ignai, juk tai tikrai apie 
mano pupulį pasakyta. Tu per- 

me ji šį klausimą buvo iškėlu- matai daiktus Nu. kaip man

pavargimą. Kai plačiau išsikal
bėjome apie gyvenimą ir nuotai
kas, ji net apsisakė, kad jau 
“nustojusi vaikščioti į bažnyčią 
ir praktikuoti”.

Juokais, net su tam tikra vai
dyba paklausiau, o žmonių ar 
dar neužmuiinėįariti?

Ji taip pat juokais atsakė, 
kad dar tokių “atbaigtų bjau
rybių” 'ji vis dar nesutinkanti. 
Iš viso pokalbio su ja aš įsitiki
nau, kad jos santykiai yra nu
trūkę tik su Bažnyčia, o tikėji
mas Dievu esąs toks pat gyvas, 
kaip ir buvęs.

Neatsimenu kuria proga, ji

Koncertas
ką 

ne-

Atsimenu, kad aš tai pajutau 
lyg klausimą, specialiai iškel
tą mano draugystei patikrinti. 
Tada pareiškiau savo principi
nį nusistatymą, kad religinės 
praktikos klausimą laikau gry
nai žmogaus sąžinės dalyku ir 
toki ar kitokį kišimąsi į šią 
sritį laikau kultūros stoka. Ta
da Salė, lyg pasiteisindama, bet

Sutinku ją kitais metais, o atsiremdama į tą foną, kuria- 
Salė tiesiai ir sako: .......................

— Lazdijuose pasidarė tvan- si, ir kartu rodydama pasiten- gera, kad tu užėjai
ku. Dūstu. Nežinau, kaip dar kinimo mano pažiūra ir mudvie- Iš karto pajutau, kad mudu 
ilgai ten ištversiu jų bičiuliškumu, pridūrė, jog seni bičiuliai, ir jokie nauji

Po metų besikalbėdamas pa- dėl to ji man kalbamą dalyką įvykiai mūsų bičiulystės nebu-
tyriau, kad Salė jau turinti prie- ir pasakojusi, kad šitokia ma- vo sugriovę. Salė tuo metu čiu-
šiško nusistatymo ne tik prieš 
savąjį kunigą direktorių, bet ir 
prieš “daugelį kunigų”, nes 
“daugelis jų moko kitus ir tuo 
atveju, kai patys dalyko visiš
kai neišmano”.

Iš viso tolimesnio pasikalbė-

no pažiūra jau tikėjusi.
Aš tada mačiau Salės asme

nyje ir kitą lūžį — jos tam tik
rą nusivylimą ir žmogumi, pir- 
mon galvon, savaisiais pažįs
tamais, net kai kuriais savais 
buvusiais draugais.

po mano apsiausto apikaklę ir 
mane iš jo lupte išlupo.

Vos suskubome persimesti ke
liais bičiuliškai rėkte išrėktais 
sakiniais, Salė tuojau priminė 
p. Bučiui, jog mudu esava tik
ri draugai ir niekada nesava net

Aš kilsteliu ranką ir be žo
džiu nueinu susimąstęs.

AD.

NAUJIEJI AIDAI

mažiausiai susipykę. Po šio ji 
pasiūlė mudviem su Buču ap
žiūrėti jo skulptūrinę atelję, o 
pati pasisiūlė greitai parengti 
pietus, nes kitaip manęs neiš- 
leisfanti.

Atelje vyravo išimtinai mo
lio ir gipso darbai. Tačiau su 
vienodu atidumu stebėjau tiek 
juos, tiek patį Bučą. Iš pat 
pradžių man krito į akis jo ra
mus, humaniškas ir patrauklus dovaujamas Alf. Mikulskio, Dai- 
būdas bei jo plati erudicija.

Iš karto pajutau jo dvasios deikos, Pirmyn choras, vad. K. 
spinduliuojančią šilumą ir jo Steponavičiaus, Varpo choras, 
gilų tikėjimą humaniškumu.
Tarp mudviejų aiškiai formavo
si abipusio pasitikėjimo bei at
virumo nuotaika.

Be visos eilės dažniausiai ne
baigtų darbų, man krito į akis 
jo darbo “oficialioji” gipsinė 
Stalino figūrėlė “su pypkelė".

— Tai mano duoklė, — pa
sakė Bučas, rodydamas pirštu nauji lietuvių kompozitorių kū- čaitė ir Juozas Mikštas. 
į biustą.

Si draugišku tonu pareikš
ta pastaba mudviejų ryšius da
rė savaime suprantamais, šil
tais. Mačiau, jog skulptorius, tu
ri aštrią akį ir drąsų gestą. Bu
vo labai aišku, kad jo realizmas 
gana racionalus, be manieros, 
neišvargintas ir neperdaug ru
pus, Tik širdy paliko šiek tiek 
baimės, ar skulptorius nešaldys 
jo nuosakumas ir saikingumas.

(bu* daugiau).

New Yorke
Pasaulio lietuvių seimo me

tu New Yorke, rugpjūčio 31 d. 
2 v. p.p. Carnegie Hali bus di
džiulis koncertas su simfoni-

šeštasis Aidų numeris vasa- menės skyriuje: V. Vaitiekūnas 
rai pateikia visą pluoštą geros 
ir vertingos medžiagos. Jonas 
Grinius rašo: “Liurdas Marijos 
ženkle'’ ir panaudoja naujausią 
literatūrą Jonas Aistis — Ben
drojo lavinimo mokyklos okup- 
tuojoje Lietuvoje, šitame straip

’ nyje yra surinkta daug tikslios Kitas Aidų numeris išeis po 
* medžiagos apie dabartines mo- vasaros atostogų. Vienas iš rū

kyklas Lietuvoje. Medžiaga dar dens numerių būs skirtas daili-

— Pasirengimai PLB seimui. 
B. — Tautinis kongresas New 
Yorke.

Numeris iliustruotas Įvairias 
lietuvių ir kitų tautų dailininkų 
kūrimasis.

niekur nenaudota. Algirdas ninko Arbit Blato kūrybai at- 
Landsbergis toliau tęsia savo 
dramą “Vėjas. gluosniuose; 
spausdinama antrojo veiksmo 
pirmoji dalis. Stasys Pilka tę
sia protreto eskizinius bandy
mus apie Antaną Vanagaitį. 
Ignas Malėnas (Malinauskas) 
spausdina įdomų strapsnį "Ma
no bičiulė Salmėja Nėris”, (šį 
Straipsnį Darbininkas dabar per
sispausdina). Straipsnis turi sa
vo vertę, nes joje paskelbta 
medžiaga, kurios dabar neskel
bia sovietai Lietuvoje. Eilėraš-

Programoje bus atliekami dus spausdina Genutė Dura-

niu orkestru. Jo programą iš
pildys: Čiurlionio ansamblis, va-

navos ansamblis, vad. Step. So-

vad. St. Gailevičiaus.

Programoje dalyvauja ir so
listai: Juzė Krištolaitytė, Aldo
na Stempužienė. Stasys Bara
nauskas ir Algirdas Brazis. Var
gonais groja Jonas Žukus.

riniai: B. Markaičio religinė po
ema “Kančios naktis”. Atsi-

žymėti, šis iš Lietuvos kilęs dai
lininkas šiemet sulaukė 50 
metų.

Aidai kas metai skiria pre
miją. Vieną kartą už literatūrą, 
kitą — už mokslą, šiais metais 
buvo' paskirta už literatūrą. Da
bar ateina eilė mokslo premi
jai. Ji skiriama už humanistinių 
mokslų veikalą (teologijos, filo
sofijos. literatūros mokslų ir 
meno mokslo, istorijos, kalbo
tyros. geografijos, archelogi- 
jos. folkloro. visuomeninių 
mokslų ir kt.. parašytą lietuvių 
kalba. Premijos dydis —500

sveikinimas su tėvyne", J. Kar- gairių akvarelė". A. Saminis — 
navičiaus operų “Gražina" ir Stepono Kairio “Lietuva budo" 
“Radvila Perkūnas ištraukos, A.P.—“Šv. Pijus X . Religiniam 

Br. Budriūno “O. Nemune". J.
Žilevičiaus "Laisvės tėvynei nu
mylėtai. St. Šimkaus “Lietuvi
ais esame mes gimę".

* Visi ruoškimės į ši didelį ir

Kūrybos pasaulyje J. Grinius dol. Ji nebus skaldoma tarp 
recenzuoja P. Jurkaus “Smil- atskirų autorių.

gerą koncertą'

Autoriai arba leidėjai veika- 
. ... .... „ ... . lūs komisijai siunčia iki 1959A.P.—“šv. Pijus X . Religiniam .

gyvenime rašo: A.L. Žingsnis į vasario 1 die».os Aidų re- 
ateitį. Dr. J. Sav. — Jaunieji dakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 
krikščionys darbininkai. Mc.no 304 Anacostia Rd.. S.E. \Vash- 
skiltysc St. Marginis rccenzuo- inton 19. L.C.. lažymint. kad 
ja “Vėjo gluosniuose pastaty- . tai siunčiama premijos koinisi- 
mą, E. Padagas — S. Maugham jai. Galima siųsti ir minėtų
pjese “Pažadėtąją žeme". Visuo- mokslo srities rankraščius.



DARBININKAS

Vokietijos lietuvių krašto valdybos darbai
Toronte, įvykusio lietuvių šeš-Dabąrtinė KV, susidendant iš

pintu Ė. Simonaičio, vicepirm. tadieninių mokyklų mokytojų 
K. Drengus, sekret. V. Sutkaus, suvažiavimo per Kanados liet. 
iždininko. J. Stankaičio ir nario 
kun JL Bungos, š.m. birželio gauti labai palankūs pasisaky- 
30 d. baigė savo kadenciją. 
Savo VI. 3 posėdyje KV nuta
rė šaukti bendruomenės tary
bą paprastos metinės sesijbs 

-r liepos mėn. 26-27 dienomis Hut- 
tenfelde. Bendruomenės nuosa
vybėje esančios Vasario 16-sios 
gimnazijos patalpose.

Darbartinės KV kadencija 
buvo trumpa. Ji pradėjo veikti 
tik pereitų metų lapkričio mėn., 
o pilnai susikomplektavo tik š. 
m. sausio pabaigoje.

Š.m. sausio mėn. pabaigoje 
pavyko išleisti su FECS para
ma lietuvišką vaikam paišymo 
knygelę 1.000 egz. »tiražu. Tira
žas yra jau išskirstytas, dau- 

’ giausia Vokietijoje, tačiau šiek 
*tiek pasiųsta ir lietuviam į- už- 
jūrius. Is JAV lietuvių kultūros keliais”, šiam projektui min- 

1 fondo pirm. J. Kreivėno, o taip tį davė tarybos narys Valteris 
pat balandžio mėn. Kanadoje. Banaitis, atitinkamus eskyzus

kultūros fondo narį A. Kuolą

mai dėl šio mūsų leidinio. Taip 
pat mus pasiekė ir eilė priva
čių gerų pasisakymų. Žinoma, 
netrūko ir kritikos. Tačiau visi 
kritikavę sutiko, kad neįmano
ma viename leidinyje patenkin
ti visus skonius, ypač, kad ši 
vaikams paišymo knygelė buvo 
bene pirmas tos rūšies leidinys 
lietuviškoje kultūrinėje veikloje 
emigracinėse sąlygose.

šito metu spaustuvėje jau 
yra p. Saudargienės paruoštas 
lietuviškų tautinių šokių vado
vas. Leidinio tiražas numato
mas 500 egzempliorių. Savo tū
riu šis veikalas bus bene išsa
miausias.

Be to. jau baigtas spaudai ruoš 
ti vaikam žaidimas “Tėvynės

paruošė Vasario 16-sios gimna-. ja užmegztų santykių dėka, pa- 
zijos mokytojas dail. A. Krivic-I vyko iš jos per Baden-\Vurttem- 
kas. Artimiausiu metu gavusj berg krašto biudžetą gauti apie 
iš kelių spaustuvių reikiamas 
kalkuliacijas, žaidimą bus ga- • gimnazijos rūmų išoriniam re
liniai skubiau išleistas. Tikima
si, kad tai bus gera priemonė 
lituanistinei medžiagai papildy
ti vaikam auklėti. Ir šio pro
jekto įvykdymas yra įmanomas 
tik FECS paramos dėka.

Jau 1957 metų vasarą su 
Stuttgarto pabėgėlių ministeri-

13.500 — DM Vakario 16-sioi

Prieš 10 metų prasidėjo J)P emigracija
Laikas taip greitai bėga. Štai 

jau dešimt metų, kaip iš Vo
kietijos DR stovyklų prasidė* 
jo didžioji emigracija. Prieš tai 
išvažiuodavo tik pavieni, tik 
tie. kurie turėjo geras ir tvir
tas garantijas arba buvo gimę

tai įsikūrė, turi savo namus, 
mašinas ir darbus. Ir tik susi
tikę pažįstamus iš tos pačios 
stovyklos beprisimena, kaip ten 
buvo. Buvo UNRA. IRO, komi
tetai. kortelės, juodoji rinka, 
žiebtuvėliai. • silkės, cigarečių

Anglijos lietuviai
Birželio 29 mirė senas Lon

dono lietuvis Petras Liudžius. 
sulaukęs 81 metų amžiaus. Ve
lionis buvo uolus lietuvių baž
nyčios rėmėjas, jaunesnis bū
damas — įvairių valdybų na
rys. Jo sūnus Jonas tarnauja 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisterijoje. Savu laiku ėjo kon
sulo pareigas Japonijoje. Grįž
damas iš ten, buvo sustojęs 
Amerikoje, aplankė Chicagos 
ir New Yorko lietuvius. Jis jau 
gimęs Anglijoje, bet kalba la
bai gražiai lietuviškai.

Lietuvių sodyboje visą vasa
rą atostogauja žmonės. Dalis 
jų—kitataučiai. Lietuviai daž
niausiai s suvažiuoja savaitga
liais. Jų atvyksta ne tik iš Lon
dono, bet ir iš kitų vietų. Sa
vo išvykas čia surengia įvairios 
draugijos.

montui. šios sumos pakako fa
sadinei rūmų pusei atremontuo
ti. ir remontas vyko atitinka
mos vokiečių Įstaigos priežiū
roje. Yra rimtų vilčių, kad KV- 
ai pavyks iš tų pačių šaltinių 
gauti dar tiek, kad pavyktų ir 
kitą rūmų pusę atremontuoti. 
Tačiau jau dabar gimnazijos 
rūmų išvaizda tiek pagerėjo, 
kad net vietinė vokiečių spau
da atkreipė į tai dėmesį, apra
šydama tą dalyką keliais re
portažais.

Iš šį kartą paminėtų tik kele
to svarbesnių atliktų ar jau bai
giamų darbų matyti, kad jie 
buvo įmanomi tik iš pašalies 
gautos paramos dėka. Vieninte
lis KV-os pajamos iš bendruo
meninės organizacijos. t.y. Ben
druomenės statutu nustatyta 
KV-ai tenkanti solidarumo mo
kesčio dalis, būtų tam visiškai 
nepakankama. Priešingai, jei ka 
da teks remtis vien solidarumo 
mokesčio įnašais, tai net pačios 
KV Įstaigos darias vargu ar 
bebus įmanomas.

dykliu, nei Bikini kostiumo, vienas pats brenda i jūrą nuplauti pra
kaito.

Į IŠ VISUR

pas Tėvus

Knygos iš- 
prenumera-

• Kun. dr. Pijus BieLskus, il
gametis respublikon prezidento 
kanceliarijos viršininkas, ką 
tik gautomis žiniomis, mirė 
Lietuvoje.

• Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja Chicagoje ruošiasi išleisti 
diaelę knygą “Lietuvos žemių 
aprašymas”. Knygoje bus p'a- 
čiai aprašytos Lietuvos vieto
vės su visais miestais, mieste
liais, upėmis, ežerais, piliakal
niais ii- jų padavimais. Bus 
gausiai iliustruota, 
leidimui renkama

> s*

PIETŲ VOKIETIJOS LIET. EVANGELIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Amerikoje.

Didžioji emigracija pajudėjo 
1948 metų vasarą. Kiekvienoje 
stovykloje kas savaitę vykdavo 
graudūs atsisveikinimai, pasiža
dėjimai rašyti ir siuntinius siųs
ti. Bet tai buvo tik pradžia. Vė
liau pamažu retėjo laiškai ir 
sustojo siuntiniai. Emigrantai 
turėjo savo įsikūrimo rūpesčių.

Stovyklinis gyvenimas jau bu
vo pabodęs. Kai atsirado proga, 
tai važiavo, kur kas galėjo. Iš 
prancūzų zonos daug kas iše
migravo į Australiją. Iš ame
rikiečių ir anglų —įvairiai: vie
ni stengėsi patekti Amerikon, 
kiti Kanadon. Į Ameriką pra
džioje nebuvo lengva pakliūti. 
Tai nemaža jaunų vyrų, kai su
sidarė proga, išvažiavo į Kana
dos miškus. Anglija. Belgija. 
Venezuela. Argentina. Kolumbi
ja. Australija. Kanada ir Jung
tinės Amerikos Valstybės bu
vo tie kraštai, į kuriuos važia
vo pabėgėliai vildamies, kad il
gai neklajos svetimose šalyse.

Bet jau 10 metų. Emigran-

prekyba, laukimas siuntinėlių, 
pinigų reforma. Buvo daug var
go, bet buvo ir savotiškos ro
mantikos. Toji šviesioji pusė 
dabar labiau iškyla, nes laikas 
ištrynė juodojo vargo prisimini
mus. Tačiau 
praėjo, bet
stovyklos ir klajokliai tremti
niai negrįžta į savus namus, nes 
dar pasaulyje neatstatytas tei
singumas.

nors ir tiek laiko 
neišnyko bėglių

Visose lietuvių kolonijose 
dabar rengiamos iškylos ir pik
nikai. Northamptono lietuviai 
iškylavo Abingtono parke, 
VVolverhamptono lietuviai tu
rėjo savo sporto šventę, Not- 
tinghamo skautai minėjo skau- 
tybės 40 metų sukaktį, Brad- 
fordo lietuvių Atžalynas su 
Socialiniu Klubu surengė dide
lį linksmavakarį, Manchestery 
buvo didelės Joninės.

Vasario 16-sios gimnazija su Krašto Valdybos vardu svei- Meninę suvažiavimo programą

• Marianapoly
Mari jonus (Thomson. Conn.)- 
stropiai ruošiamasi sukaktuvi
nei. 350 metų Šiluvos Marijos 
šventei, kuri bus rugsėjo 7 d. 
Šventei i engti komitetas posė
džiavo liep. 14 ir 15 ir smulkiai 
aptarė šventės tvarką. Bus pa
vaizduotos ir Marijos švento
vės Lietuvoje: Aušros Vartų. 
Šiluvos. Žemaičių Kalvarijos. 
Pažaislio. Aušros Vartus pa- 

“Tengs VVorcesterio Aušros Var
tų parapija, Šiluvą — Tėvai 
Marijonai, Žemaičių Kalvariją 
— Ansonijos švr Antano para
pijos kleb. Ben. Gauronskas ir 
Pažaislio — Hartfordo Šv. Tre
jybės par. vikaras kun. Br. Be- 
nesevičius. Parapijų chorai 
ruošiasi giedoti. Per mišias, 
kurias aukos Norvvicho vysk.

kino jos narys pulk. V. Sutkus: 
sveikino suvažiavime svečiu da
lyvavęs Katalikų sielovados di-

savo būstine yra jau daugiau 
negu gimnazija. Bendruome
nės nuosavybė Huttenfelde yra 
tapusi visų Vokietijoje gyvenam rektorius. tėv. Alf. Bernatonis, 
čių lietuvių tam tikrų materia
liniu centru.

PRIEŠ 10 METŲ vyrai išvažiuoja iš DP stovyklų į Kanadą kirs
ti miškų.

MIRTIES SPINDULIAI — ATEITIES BAISUS GINKLAS
Apie naujus ginklus daug 

prirašoma. Vieni giriasi išratę 
tą ir tą: tuo pačiu metu ir kiti 
neatslieka. Ne tik pasigarsina 
turį tuos pačius ginklus, bet 
dar ir pagražina. Taip sunku
susigaudyti, kur teisybė, kur Italų fizikas, 
propagandinės “antys”.
Tačiau vieną aišku: visur gink

luojasi moderniausiasis ginklais, 
tokiais, kurių mes, paprasti 
žmonės, net negalime suprasti, 
nes apie jos nieko nežinome. 
Pavyzdžiui. Korėjos kare ame
rikiečiai pademonstravo savo 
moderniąją artileriją, kurios vei 
kimas buvo nuostabus. Vos tik 
priešai iššaudavo, už kelių se
kundžių ton vieton jau krisda
vo amerikiečių artilerijos svie
dinys ir priešo lizdus sunaikin
davo. Amerikečiai panaudojo e- 
lektroninius aparatus, kurie 
greit apskaičiuodavo priešo ar
tilerijos pabūklų nuotolį ir 
kryptį, automatiškai pasukdavo 
savas patrankas ir iššaudavo.

Tokių išradimų padaryta be
galės. Dabar visi užgulę tobu
lina tolimo šaudymo raketas. 
Eina didžiausi tyrinėjimai rada
ro srityje ir kitur.

Siame naujų ginklų amžiuje 
prisimena kitas ginklas, kuris 
jau buvo pasirodęs karo laukuo
se — tai mirties spinduliai.

Ir kas jie galėtų būti? Ar iš Mirties spinduliai yta parem- 
tikro galime pagaminti tokius ti nepaprastai trumpomis gar- spindulius įveikti, 
spindulius,, kurie numuštų lėk- so bangomis.

atliko mokiniai Mačiulytė. Ba
landytė. T. Kelerytė. Kalinaus
kaitė ir V. Gailius, padeklamuo
dami eilėraščių. Z. Povilavičiū- 
tė. paskambindama pianinu, o 
Dargelytė. pagrojusi akordeo
nu. Žemesnių klasių mokinių 
šokėjų grupė gražiai atliko 3 
tautinius šokius, 
choras, paruoštas 
gabio. sugiedojo 
ir vieną liau ’ies 
žiavimas baigtas
nu. Po oficialiosios programos 
dalyviai turėjo progos dar ke
lias valandas prie kavutės ar

B. Flanagan. giedos Worceste- 
rio šv. Kazimiero parapijos 
choras. Pasirengiman eina ir 
parapijose. Sudaryti vietiniai 
komitetai. Bostone tokiam ko
mitetui vadovauja kun. J. Žu- 
romskis. New Havene. kun. 
kleb. A. Gradeckas. Norvvoode 
p. Filipienė, Lovvelly O. Grigie
nė ir p. Andriuškevičiūtė. Ha- 
verhille p. Svirskas. Hartforde 
J. Giedraitis. New Britain C.

Pirmoji suvažiavimo dalis bu
vo baigta susikaupimo minute, 
pagerbiant žuvusius ir kenčian
čius brolius ir seses, ir giesme 
“O. Dieve, šventas ir teisingas".

Per Sekmines gimnazijos 
Evangeliku jaunimo ratelio, jo 
vadovo mokytojo F. Skėrio ir 
kun. Šimokėno iniciatyva čia 
įvyko pirmas lietuvių evangeli
kų suvažiavimas. Prieš pietus 
kun. šiinukėnas atliko pamal
das. kurių metu pamokslą pa
sakė kun.. senjoras A. Keleris. 
14 vai. gimnazijos salėn susi
rinko per 100 suvažiavimo da
lyvių. Išklausius 7-ją psalmę ir 
sugiedojus “Tvirčiausia apsau
gos pilis yra mums Viesšpats 
Dievas", suvažiavimą atidarė 
kun. šimukėnas. Po to 1. e. p. 
direktorius T. Gailius nušvietė 
gimnazijos padėtį, ta proga pa
reikšdamas padėką jos rėmėjam 
ir kviesdamas visus evangelikus 
remti gimnaziją, o Vokietijoje 
gyvenančiuosius — siųsti į gim
naziją savo vaikus.

Mkt. F. Skėrys evangelikų 
jaunimo ratelio vardu apibūdin
damas suvažiavimo tikslą, pa
brėžė, kad tuo suvažiavimu no
rima sueiti į glaudesnį ryšį su 
tikėjimo broliais ir sesėmis ir 
dalyviam suteikti progos pasi
melsti gimtąja kalba, lietuviš
kai pagiedoti ir religines apei
gas atlikti. Evangelikai lietu
viai nori tremtyje su visais ki
tais lietuviais išlaikyti tėvų pa
veldėtą tkėjimą, kalbą bei pa
pročius ir laikytis broliškos mei
lės savo tarpe. “Tegu šventoji 
Sekminių dvasia visų lietuvių 
širdis palinksmina” — tęsė F. 
Skėrys. Toliau buvo paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 40 
metų suskatis.

Karšta visiems

o evangelikų 
mkt. K. Mot- 
dvi giesmes 
dainą. Suva- 
Tautos him- Miciūnienė. Waterbury Magd. 

Kaniauskienė ir Nelė Meškū- 
nienč.

• Dr. Kazimieras Alminas, 
dėstąs germanistiką Loyolos

tuvus, raketas. laivus, išklotų 
ginkluotas divizijas?

Laikraštininkai pasakoja, o 
jie žino būtų ir nebūtų daly
kų, kad mirties spindulius bu
vo išradęs Marconi. genialusis kias bangas, kurių žmogus ne

girdi. bet kurios labai veikia į 
žmogų. Taip, pavyzdžiui, priešų 
lėktuvas labai aukštai gali skrai
dyti viršum miesto ir leisti to
kias bangas.* Gyventojai nieko 
negirės. bet jų savijauta bus* 
labai bloga, jų nervai iširs.

Kas svarbiausia, kad tom ult- 
ratrumpomis bangomis galima 
pakeisti radaro bangas.

Iki šiol radaras buvo vienas 
iš nuostabiausių išradimų. Bet 
jei ultratrumpomis bangomis 
galima sumaišyti radaro bangas, 
tai radaro reikšmė sumažėtų.

Spėjama, kad tomis utra- 
trumpomis bangomis galima su
klaidinti bepiločius lėktuvus, ra- 
k.t.s ir Mt ^greiti Ta. aPie 1908 mclus ,r al»'» Wno 
kiu atveju raketa* gali sugrįžti 
kaip bumerangas ir sprogti to
je vietoje, ii kur pakilo.

Visų įkarščių tyrinėjamos 
trumposios bangos. Ar iš jų pa
sidarys kada mirties spinduliai.
- nežinia. Gal tada jie bus pa

vojingesni nei atominė bomba. 
Tačiau kiekvienas ginklas iš
šaukia ir priešginklį. Bus suras
tų priemonių ir tuos mirties

Jau 1937 metais per Italijos 
kariuomenės vasaros manevrus 
jis pademonstravęs savo apara- 
rą. Atsineięs mažytę dėžutę ir 
atsukęs ją į riedančią šarvuotų 
automobilų koloną. Kolona tuo
jau sustojusi, jos vyrai vėliau 
sirgę keistom nenustatytom li
gom, ir jų dalis net mirusi.

Sakoma, kad ir Albanijos ka
re buvo panaudoti mirties spin
duliai. Tada Marconi pats pa
matęs jų baisybę, kai sustabdė 
priešų tankus ir išžudė karei-, 
vius. Vėliau Marconis viešai pa
skelbė. kad jis neišradęs jokių 
mirties spindulių ir tai esą ne
galima. Spėjama, kad Mussoli- 
ni ji spaudė. Nenorėjo jis Įduo
ti savo stebuklingo ginklo Mus- 
soliniui. kuris nežinia ką būtų 
padaręs.

Prie mirties spindulių dirbo 
ir vokiečių fizikai. Vienas bu
vo pagaminęs kažkokį aparatą, 
kuris užmušdavo žuvis giliai po 
vandenų. Tas fizikas žuvo per 
Vokietijos bombardavimą.

Yra atlikta be galo daug ban
dymų su tumpomis bangomis. 
Jos yra nuostabios: gali piau- 
ti geležį, medį ir atlikti kitus 
darbus. Galima pagaminti to-

Nors pavasaris ir buvo vėso
kas. nors' ir vasara suvėlino, bet 
dabar visur spūtelėjo karščiai. 
Visi skubėdami lekia iš miestų
atostogauti i pajūrius, pušyne- pasivaikščiodami gimnazijos 
liūs. Bet ir ten saulelė maloniai parko pabendrauti 
paglosto nugaraą.

Žmones visaip ginasi nuo 
karščio. Arabų kraštuose, kur 
dabar 
žmonės 
Kai jie keliauja per dykumą ir 
kai saulė įsvilina tiek, kad jė
gos senka, tuoj sustoja užkuria 
primusą ir išsiverda arbatos.

Mes gi perkaite atidarome 
šaldytumuš ir ąsuočiais geria
me šalta alų. šaltą arbatą, kava. 
Valandėlei tai atgaivina, bet 
tuoj kiekvienas nuprakaituoja, 
tiesiog upėmis pradeda plaukti. 
O pamėginkime išgerti karštos 
arbatos. Tiesa, reikia valios, 
bet prisiverskime. Tuoj atsigau
sime. Nebus to prakaito daugy
bės.

Stoiighlono žinios
Liepas 8 po ilgos (11 metų) 

ligos mirė Vladas Valantuke- 
vičius, 72 metų. Buvo gimęs Ka- 
piniškių kaime. Marcinkonių 

- parapijoje. Į Ameriką atvyko

universitete Los Angeles. CaL.

karšta dėl politikos.
karšta arbata.

Italai turi kitą paprotį- Jie 
geria labai stiprią kavą, žino
ma. ne amerikonišku būdu, ne 
dideliais puodais, bet mažy- 

Geria nedaug ir atsigaivi-čiais.
na.

Su 
eina

prakaitu iš orgianizmo iš- 
daug druskos. Neužmirš

kime. kad vasarą reikia sūriau 
valgyti. Busime stipresni

r.

SI GI ATOSTOGAUJA prie vė
sių vandenų ir nesiskundžia, 
kad karšta.

rugpjūčio mėn. išnkrenda į Eu-
ropą ir moksliniais tikslais 
lankys bibliotekas, archyvus.
Aplankys Vatikaną. Vieną.
Londoną. Koj>ehagą. Briuseli. 
Berną. Miuncheną ir kitus 
miestus.

• Kun. Jonas Gasinnas apsi
ėmė toliau rinkti medžiagą 
vysk. K. Paltaroko monografi
jai. šią medžiagą rinko gruo
džio mėn. miręs kun. Jonas 
Petrėnas. Kas turėtų kokių 
prisiminimų ar kitos medžia
gos. liečiančios vysk. K. Palta
roko asmenį ir jo veiklą, pra
šom siųsti: kun. J Gasiūnui. 
1509 Baugh Avė.. E. St. Louis. 
111.

• Kazimieras Stulginskis, 
buvusio Lietuvos prezidento 
Aleksandro Stulginskio brolis, 
palaidotas liepos 14 Danville. 
Jis ilgai gyveno Amerikoje, 
keletą kartų lankėsi Lietuvoje 
ir buvo uolus kovotojas dėl lie
tuvybės.

• Elena Tumienė I»s Ange
les pa Kviesta dėstyti literatū- 
ros Ix>s Angeles Immaculate 
Heart kolegijoje.

Stoughtonc. 1914 vedė Geno
vaitę Bacevičiūtę, 
dukteris Bronę ir 
rios abi ištekėjo, 
asmenų paliko dar 
mikus. brolį Juozą, gyvenantį 
Stoughtonc. ir brolį Petrą Lie
tuvoje. Buvd žmogus ramaus 
būdo ir dalyvavo Lietuviu Na
mų statyboje bei įvairiose val
dybose. Palaidotas liepos 11 
St. Scpulcre kapuose.

A. Virb.

Turėjo dvi 
Juliją, ku- 
Bc minėtų 
septynis a-

IR KARVĖM karšta. Kai tik randa kur pavėsi, tuoj susirenka i buri ir

AK JAI Tl Kl?
Kny-Za .<;»•> Pijų X ap

žvelgia t<> tmisi šventi';-
.pi.-,.iar. -■ g' vemnuj. iškelia ;•> 

<i> iSta! šsąja veiklą. ūuoviMir.a 
ė- pirih-ųi ė'.a'.klika, sietus* gi
lesnio ukr.kšėiomniii.o I.A 
ir. :s r šūkis V atimu*

Kun. Jonas Petrcnas knygj 
parengė su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius iš kny
gų bei iurnalu. Straipsniu auto 
riai yra kun dr. P. Gaidama 
vičius. Tėv. - V Gidž'ūnas 
O.F.M . J. E vysk V Bnzgys. 
Irena Ban.utytč. kun. dr. T. 
IMarhutas. dr. A. Maceina, kun. 
dr K Olšauskas, kun d>. K 
Rėklaitis. kun dr. J.
Vaišnora. M.I.C.. S. Sužiedėlis.

Išli'ien Ve.ti. K.<ru< •' 
I ž.-.IAV mr -l . kit « I.‘rr-U 

A T Ė I T I $ .
<*lė VVUloiighby Avė..
Brooklyn 21. N. VM. "politikuoja apie Lebanoną".
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PRINCESĖ MARGARITA, Anglijos karalienės sesuo, kalbasi 
su skautėmis Victoria, Anglų Columbijoj.

Kad būtų
Geri norai

šešerių metų Jonukas buvo 
vienas namie, kai paskambino 
telefonu jų namų gydytojas.

— Aš noriu tėvui palikti ži
nią. ar tu gali perduoti ją? — 
paklausė gydytojas.

—Žinoma. — sušuko Jonu
kas. — Palaukit, aš atsinešiu 
pieštuką.

Gydytojas laukia. Jonukas vėl 
pribėgo prie telefono ragelio:

—Pieštukas nulūžęs, palau
kit, aš tuoj atsinešiu kitą.

Gydytojas vėl laukia, ir Jo
nas sušunka uždusęs:

— Aš pieštuką jau turiu, 
bet niekas neišeina.-

— Kodėl? — kiaušio gydyto
jas.

— Aš nemoku rašyti....
Kodėl rusiška melodija?

George Gershwin, amerikie
čių kompozitorius, kai statė jo 
operą ‘*Porgy and Bess”, buvo 
susirūpinęs tuo pastatymu taip, 
kad kalbėjo tik apie savo mu
ziką ir iš kiekvieno reikalavo 
dėmesio. Kai su režisierium po 
repeticijos nuėjo į restoraną pie' 
tauti. režisierius pradėjo niun- 
niuoti rusišką melodiją — kele
tą taktų iš Rimski—Korssakovo 
muzikos. Gershtvinas supykęs 
paklausė:

— Kaip tu dabar gali švil
pauti rusišką rrfilodiją. kai per 
visa dieną repetavai mano ope
rą? — Staiga jo pyktis dingo, 
ir jis nusijuokė: Žinau, kodėl 4u 
niūniavai rusišką melodiją ... 
Mano tėvai iš Rusijos...

linksmiau...
Jei atvyktų karalius

Švedų pajūrio viešbutin. ka
da buvo pilna vasarotojų, at
vyko vienas vyras ir prašė kam
bario. Portjeras atsakė, kad vis
kas užimta.

— Bet man turi būti kamba
rys! — nervinosi svečias. — Juk 
visada yra vienas kambarys lais
vas.

— Ne. nėra nė vieno!.

— Gerai! O jei atvyktų kara
lius, juk turėtam laisvą kam
barį jam.

Savaime suprantama, kara 
liui susirastų.

—* Gerai. Dabar karalius ne
gali atvykti, duok man šį kam-
bari.

Kinų humoras
Apskrities viršininkas šventė 

savo gimimo dieną.

Vienas jo pavaldinių, norėda
mas įsiteikti, nutarė ta proga 
nunešti vertingą dovaną.

Sužinojęs, kad viršininkas gi
mė po pelės ženklu, jis užsakė 
padalyti natūralaus didumo 
auksinę pelę.

Viršininkas su džiaugsmu pri
ėmė donvaną. gėrėdamasis sa
vo pavaldinio protu ir išradin
gumu. Bet po to jis pasivedėjo 
pataikūną į šalį ir patyliukais 
pasakė:

— Aš dėkingas tau už dovą- 
ną. Bet ar tu žinai, kad greit 
bus mano žmonos gimimo die
na? Atmink: ji už mane jau
nesnė vieneriais metais ir gi
mė po karvės ženklu.

120 MERGAIČIŲ MOKOSI, AUDŽIA, ŽAIDŽIA, ŠOKA IR MAUDOSI
Net 120 mergaičių nuo sep

tynių iki šešiolikos metų am
žiaus susirinko Į gražiąją Mari
jos sodybą pabūti šviežiam ore. 
saulėje, pažaisti, padirbti ir net 
pasimokyti. Nestovyklaujančiam 
turbūt keista kaip greit ir links
mai viskas čia praeina. Anksti 
septintą valandą ryto visos su
kyla, apsitvarko ir eina išklau
syt šv. Mišių. Bendrose maldose 
stovyklautojos aukoja savo atei
nančios dienos darbus, džiaugs
mus ir skausmus Dievui. Po šv. 
Mišių visos pasistiprinę sočiais 
pusryčiais, stovyklos dainą 
traudamos žygiuoja pakelti vė
liavos.

Dabar laikas į darbą Į įvai
rias pamokas — lietuvių kal
bos, rankdarbių, šokių ir dai
navimo.

Iš tikrųjų stovyklautojom tos 
pamokos ne pamokos, o malo
numas.

Kokiom jaunuolėm nepatinka 
klausytis novelių ar poezijos ir 
išnagrinėti klasėje tuos per
skaitytus rinkinius? Mažytėm ar 
nepatinka klausytis senų pasa- 
kų, girdėti padavimus apie di- se ugdo savo kūrybą, nes mer-
džiuosius kunigaikščius arba 
išmokti kokį eilėraštuką? Ar 
lietuvaitė nejaučia mergaitiško 
pasididžiavimo, kai išsiuvinėja 
takelį, bliuskutę ar išaudžia 
juostą lietuviškais raštais? Dai
nų išmoksta mergaitės visokių 
visokiausių. Kai namo grįžusios 
uždainuos kokią naują dainą, tai 
nustebins ne vienus tėvelius. 
Žaidimų čia įvairumas ir ne- 

. menkesnis, nes sporto aikštėje 
mergaitės žaidžia joms žinomus

PABAIGTUVĖS. Iš laukų, subaigę darbus, grįžta pulkai piovėjų ir grėbėjų, linksmai dai
nuodami. Nuotr. V. Augustino. •

15-toji mergaičių stovyklą Putliame

ir net visai naujus žaidimus.
Po siu užsiėmimų ir gardžių 

piety stovyklautojos išvažiuoja 
į Webster ežerą maudytis ir sau
lutėj pasikaitini.

Kad energiją neišeikvotų,. 
mergaitės užkanda seselių 
šviežiai iškeptom bandelėm. 
Prisimaudžiusios grįžta daino
mis aidinčiu geltonuoju autobu
su atgal į stovyklą, čia visos 
skubiai ruošiasi vakarui — tur
būt įdomiausiai stovyklos die
nos daliai. Kokių vakarų čia ne
būna: laužai, linksmavakariai, 
talentų vakarai,, kinai, literatū
ros vakarai ir net piano koncer
tai.

Tie vakarai niekad nenueina 
veltui, nes ir juose matosi ir 
jaučiasi stovyklos dvasia — ug
dymas lietuviškų krikščioniškų 
asmenybių.

Talentų vakaruose reiškiasi 
kylančios ir gal net būsimos į- 
vairaus meno žvaigždės. Laužuo- 

gaitės juose savaip įscenizuoja 
liaudies dainas, pasakas ar ki
tus panašius motyvus. Auga sto
vyklautojų dvasinės jėgos vi
saip. Mergaitės giliau susipažįsta 
su liet, literatūra per literatū
ros vakarus, paminančius žy
miuosius Lietuvos rašytojus. Jos 
vertina muzikos grožį per pia
no koncertą, atliktą postulantės 
Angelikos Matukaitės. kuri yra 
studijavusi muziką Vokietijoje, 
Kanadoje ir Prancūzijoje. Jos 
dėkojo Dievui už Jo malones 

mūsų kraštui, pamatydamos Ši
luvos Marijos apsireiškimo į- 
scenizavimą.

Stovyklautojos taip pat gau
na pasireikšti ir rašytiniu būdui

Stovyklos laikraštėlin (reda-

PUTNAM, CONN.

Maldininkai i Liet. Susiartini- 
nimo šventę Lietuvių susiarti
nimo šventės proga bent 10 
maldininkų grufcė, aplankiusi 
Marijos šventovę, Putname 
pasimeldusi šv. Tėvo intencija 
ir atlikusi kitas sąlygas, gali lai
mėti pilnus šv. Tėvo suteiktus 
atlaidus.

Nepaprasta lietuvių susiarti
nimo šventė bei piknikas įvyks 
liepos 27 d., Putnam, Conn. 
Šios šventės metu bus minimas 
Mergaičių stovyklos 15 metų ju- 
jubilėjus. Baigiamoji stovyklos 
programa, žada būti labai įdo
mi: bus minimas Šiluvos Mari
jos pasireiškimo jubilėjus, vys
kupo A. Baranausko Anykščių 
šilelis ir 120 mergaičių šoks bei 
dainuos. Programai vadovaus K. 
Marijošienė.

..Jaunimo šokiai per liet, susiart. 
šventę, Putnam, Cenn. prasidės 
tuoj po programos 5:30 vai. Mu
žiką parūpins p. Pauliukonis.

Vyskupas Bemard Flanagan, 
Nonvich diecizijos vyskupas, la- 
.bai palankus liętuviams, per 
liet, susiartinimo šventę liepos 
27 d., Putnam, Conn. aukos šv. 
Mišias ir pasakys pamokslą. 

guoja E. Marijošiūtė) jos sude
da savo mintis apie jų einamą 
lietuvių kalbos kursą stovyklos 
veiklą, vadovus ir net komiš
kus įvykins ir įspūdžius.

Liepos 13 sekmadienį įvyko 
visos stovyklos pasirodymas — 
visų dideliu ir mažų jėgų de
monstracija. Pačios jauniausios 
dalyvavo montažėly, vidutinės 
ir vyriausios dainavo atskiruose 
choruose, o kaikurios net daly
vavo Šiluvos įscenizavime. Taip 
pat visos mergaitės ir svečiai 
turėjo progą girdėti laureatą 
Albiną Baranauską skaitant sa
vąją kūrybą, ši diena paliekan
čioms stovyklautojoms buvo 
paskutinis stovyklos įspūdis.

Sudarant ir išlaikant tokią 
puikią stg zyklą, reikia kilnios ir 
pasiaukojančios dvasios prižiū-
rėtojų ir mokytojų. Stovyklos 
kapelionai — kun. St. Yla, kun. 
R Krasauskas, globėjos — Di
džiai Gerb. Motinėlė M. Aloyza, 
Vyr, Sesuo M. Augusta, Stovy

I Š P A R D A VIM A S - P RO G A! ;
Visą LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuotų ir kitų |

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos i

S.BECKENSTEIN, Inc„
118-125-138 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525 i
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai I >
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS I

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

LIETUVOJE, LATVUOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 1|
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE! -It

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiau'tam h
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles i

Vilnones medžiagas ip ritinių ir atlaikas pačiom prieina miausiom z 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios laautuvės 1

Atsinęškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas i

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

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. 1
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: T

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

Telet GR 5-8160 |
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. j

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!.
j Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams
♦ l> Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei -švarkams.
4 MaiSytoe ir rayomnės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
Ii wh<>lexale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth. N.

t PRIE CITY SAVINOS BANK Tel, EL 4-1711

| ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
j Mūšy karnos vyrų drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

į ALBERT F. PETERS i
J (Petrauskas) £

J: A pd raudos ir knygvedybos $
$ patarnavimas $

| Federaliniųi. valstybes ir miesto $
f taksy pildymas $C $ $ 
J 116-55 Qiiccns Boulcvard, $
5 FOREST HILUS 75. X. Y. S
I Tel. VI 3-1177 $
% %
t £I NAMŲ. ADRESAS: . $
| 106-53 95tli Su Ozone Park 17, N. Y.

klos vadovė — Sesuo M. Marga
rita, vadovės padėjėja — Sesuo 
M. Bernarda. Mokytojos: darbe
lių — Sesuo AL Margarita. Dai
navimo — Sesuo M. Bernarda, 
sporto ir tautinių šokių — K. 
Marijošienė, lietuvių literatūros 
— E. Marijošiūtė, mažųjų mo
kytoja — N. Stadalninkaitė.

Šių minėtų žmonių pastango
mis ir darbu skleidžiasi mergai
čių širdyse tikra lietuviška ir 
krikščioniška dvasia. Tad sto
vyklautojos pilnos tos dvasios, 
garsiai su pasididžiavimu dai
nuoja stovyklos dainą:

žaidžia, juokiasi ir šoka 
Musų šimtas iš visur.
Visos dirba, visos mokos, 

Visas šimats šurum-bur....

A. Balčiūnaitė

VAN'S GARAGE
209 N. Ogden Avenue

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

Wa.shing a..d polishing — open 
every day and Sundays. •
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
New Jersey Liet. Taryba —

10 doL
PO 4 doL

Ajdis A, Cleveland, O.; Ja
kas K., Brooklyn, N .Y.; Jase- 
kevįčiūtė O., New York, N. Y.; 
Vikrikas A, St. James, L. L;

• Katiles G-, Richmond Hill, N.
Y.; Ocikas J., SL Albans, N.Y.

Tamkevičius V., Brooklyn,
N. Y. — 3,50 doL

Po 2 doL
Žitkevičius K., šaltis J.,

Brooklyn, N. Y.; Vasil A., Bos
ton, Mass.; Duoba J., Nor- 
wood, Mass.; Rusas J., Provi- 
dence, R. L; Černius J. Flint, 
Mich.

Po 1,50 doL

Bethel Purk; Marcinkevich V.

Mazuk F., Dalias; Ivanauskas 
J., Philadelphia.

Mišrūs: Ruikis P., London,

Toronto, Ont., Kanada; Miche-

čiūnas J., Strasburg, O.; Be
pirštis A., Baltimore, Md.; Ur- 
bikas A., Cicero, HL

Po 50c.
Adomonis P., Baciška

Lukas S. K., Zebertavičius S., 
Brooklyn, N. Y.’; Bakšys j., 
Bonton, Mass.; Deineras J., St. 
Catherines, Ont., Kanada; Ja
nuška A., Dorchester, Mass.,

ROY CAMPANELLA, Dodgerių 
baisbolininkas, New Yorko Belle- 
vup ligoninėje, kur tikisi išsigy
dyti nuo paralyžiaus, kuris jj už
klupo per mašinos katastrofą 
prieš kelis mėnesius.

New Yorke paieškomi asmenys 
Lietuvos Generalinio Konsulo BANGA TELEVISION

Woodhaven, N. Y.; Zubrickas 
V., Brooklyn,

Po 1 doL
Iš New Yorko valstybės: 

Ąžuolas P., Bagdonas K., Juš
kaitės G., Sijevičienė O., Snieč
kus A, Brooklyn; Kazlauskas 
M. P., Petkevičius J., Amster- 
dam; Mikuckis H., Saldis J., 
Yonkers; Venslauskas J., N. 
Y.; Vileniskis A., Paršelis L., 
Richmond Hill; Šileika S., 
Great Neck; Pliauskas J., Bay- 
side; Ceilius J., Woodhaven; 
Balukas P., Jackson Hights; 
Mitinąs K., Fremont Center; 
Grybauskas J., Rochester.

Iš Connecticut: Millsback 
Wm. J., Meriden; Gerulaitis 
Wm„ Broad Brook; Bružaus- 
kas J., Ansonia; Szimanauskas 
R., Danielson; Levendauskas 
P., Naugatuck; Ulčinskienė P., 
Warehouse Point; Witort K., 
Prospect; Leavnas V., Water- 
bury.

Iš Massachusetts: Plekavich 
A, Norvaišienė M., Malis A, 
Verbickas P., S. Boston; Kere
lis P., Markevičius B., Gražu
lis B., Šok oi S., Worcester; 
Bolis P., Lalis P.,. Valiukonis 
J., Lavrrence; Baress V., 
Brockton; Grigas J., Lowell.

Iš New Jersey: Arnastaus- 
kaitė K., Bayonne; Asevičius 
A, Elizabeth; Yuncza A., Tren- 
ton; Koucevičius C., Jersey Ci
ty; Stanaitis V., Paterson.

Visiems aukojusiems nuošir
dus ačiū ir gausiai atlygink, 
Dieve.

T.T. Pranciškonai

Vienintelis išsigelbėjimas — 
whisky

Prancūzijos min. pirm. Pflim- 
lin jau buvo pasiryžęs kapitu
liuoti ir perduoti valdžią de 
Gaulle, nes Prancūzijos ūkis 
labiausiai eina į katastrofą. Jo 
finansų ministeris Faure dar 
vis ieškojo išeities ir surado:

Prancūzijos aukso ir sveti
mos valiutos fondas tirpsta grei
tai. Tirpimas sulėtėtų, jeigu 
Prancūzija imtų gaminti savo 
whisky ir būtų nepriklausoma 
nuo škotų whisky. 0 Prancū
zijoje paskutiniais metais im
ta ypačiai daug whisky gerti....

De Faure planas buvo geras, 
bet tik su vienu trukumu — 
turi metai praeiti, iki whisky 
susiguli ir įgauna reikiamą sko
nį. Ką daryti per tuos metus,

Apie radioaktyvumą ir kelnes
Anglijos parlamente birželio 

gale buvo diskusijos dėl atomi
nių bandymų. Buvo nurodoma, 
kad atominiai bandymai duoda 
radioaktyvines dulkes, kurios 
daro įtakos žmonių ir gyvulių 
apvaisinimo eigai — jį naikina. 
Kalbas užbaigdamas apsaugos 
ministeris Duncan Sandys taip 
nukalbėjo:

“Kiekis radioaktyvumo, * Ku
ris kyla iš atominių bandymų, 
yra daug mažesnis negu natū
ralaus radioaktyvumo skirtu
mas tarp Londono ir Aberdeen. 
O apskritai turėtume atsimin
ti, kad radioaktyvumas nėra 
vienintelė genetinių mutacijų 
priežastis. Švedijos mokslinin
kų grupė paruošė studiją, ku
rioje išrodo, kad nepaprastas kuri prancūziškas whisky susi- 
karštis, kuris kyla nuo kelnių 
nešiojimo ir kuris gal būt taip 
pat atsiliepia vaisingumui. Jie 
pabrėžė, kad šitas drabužis ga
lis turėti įtakos šimtą ar tūk
stantį kartų daugiau kaip ra
dioaktyvumas. Ir jie siūlo ne
šioti vietoj kelnių škotiškus si
jonukus”. ų

Alubauskas, iš Vadėnų k., kitų nežinomos, kfl. iš Akme- 
Nedzingės vai. nes, Mažeikių apskr., gyveno

Artemejovas, Jurgis, sūnus Chicagoje.
Dimitro.

Bajorinaa, Jonas, sūnus Mar
tyno.

Balčiūnas, Stasys, sūn. Juo
zo, iš Narušaičių k., Stačiūnų 
par., Šiaulių apskr.

Baliūnas, Juozas ir Stasys, 
sūnūs Jono.

Batakis, Kazimieras, sūnus
Prano ir jo vaikai

Bedaukienė-Tarvainytė, Sofi
ja, duktė Kazio.

Dečkauskas, Adolfas ir Izi
dorius, sūnūs Ipolito.

Drobošas, Vaclovas.
Dūda, Jonas ir Juozas, sūn.

Martyno, kilę iš Ukmergės ar 
Utenos apylinkių.

Gikis, Feliksas, gyveno Nor- 
wood, Mass., 1134 Washington 
Street

Grabliauskas, Albinas, sūnus 
Stasio. .

Jagminienė-Jonaitytė, Anta
nina, kilus iš Papiškių kaimo.

Jakavičius, Juozas, gimęs
Jonaitytė-Jagminienė, Anta

nina, kilus iš Papiškių kaimo.
Juraitis, Jonas, sūnun 

jaus, gimęs Virbaly.
Jurevičius, Bronislavas, sū

nus Adolfo, gimęs 1909 m. Ry
gos mieste.

Juškevičiūte-Lipskaitė, kilus 
iš Akmenės, Mažeikių apskr., 
berods yra mirus. Du sūnūs 
baigę kunigų seminariją.

Kaladė, Juozas ir Anelė.
Kasparas, Stasys, sūn. Do

mininko, iš Kaišiadorių.
Kurtinaitytė-Masalskienė,

Veronika, duktė Vinco, vyras 
Juozas Masalskis, sūnus Albi
nas, turi tris dukteris.

Laurinavičius, Jonas, sūnus 
Kasparo, iš Priguliu k., Kalti- 
nėinų vai., Tauragės apskr.

Lipskaite, Bronislava, Joha
na ir Petronėlė, vienos ištekė
jusios pavardė Juškevičienė,

Lukševičius, Kazys, sūn. Si
mono, kilęs iš Vekonių kaimo, 
Kruonio vai., Trakų apskr.

Juozas, sūnūs Vinco, kilę nuo 
Kelmės.

3428 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

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

TELEFONAS:

Pi-

gulės ....Išeities nesurado. Taip 
ir buvo palaidotas ministerio 
planas, o valdžią teko atiduoti 
de Gaulle.

ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ PAREIŠKIMAI
kas nustebintas paaiškino; “Bet 
gi tamsta esi Dručkov”. “Atsi
prašau, drauge, aš neklausiu, 
kas Dručkov yra, bet kur jis 
gyvena”.

Detroite automobilių salono 
atidaryme dalyvavo ir buvęs 
prezidentas Trumanas. Kores
pondentų paklaustas, kokios į- 
takos automobiliai turi Ameri
kos ūkiui, jis atsakė ne galįs 
tiksliai pasakyti, tačiau Ameri
koje — jis kalbėjo — autoftiobi- 
liai turi didelės įtakos žmonių 
moralei: automobiliam įsigalė
jus arkliavagių skaičius žymiai 
sumažėjo.

Kaip galima ministeriu

SUMMER RESORTS

ATOSTOGAUTOJAMS

Paryžiuje radikalų atstovas 
parlamente Ramonet karštai 
kalbėjo prieš de Gaulle. Grasi
no, kad* jei de Gaulle bus pre
zidento paskirtas, tai jis, atsto-

ežero 
puiki

Gal nori nusipirkti pilį?
Pilis kadaise buvo tik didikų 

būstinė. Dabar ją gan nusipirk
ti kiekvienas, kas tik turi pini
gų. Pilių pasiūla yra nemaža. Se 
nieji kraštai — Prancūzija, An
glija — išpardavinėja savo pra
eitį.

Kelis šimtus metų stovėjusi 
pilis ant kalno, saugojusi didi
ko garbę, šiandien paleidžiama 
varžytynėse parduoda 600 me
tų senumo baldus, paveikslus, 
kilimus, o jei atsiranda pirkėjų, 
prideda ir pilį.

Su vaiky pistoletais į laisvę
Trys čekai ne taip seniai pa

sisamdė privatų lėktuvą pas
kraidyti. Tai buvo pačiame Če
kijos viduryje. Kai tik lėktuvas 
pakilo, visi trys keleiviai atki
šo pistoletus ir privertė lakūną 
nuskristi į Austriją. Lakūnas 
paklausė, nusileido ir tik dabar 
pamatė, kad čekai turėjo vai-

Veronika, duktė Vinco, vyras 
Juozas Masalskis, sūnus Albi
nas, turi tris dukteris.

Mazaliaunkas, Vincas, iš Va- 
dėnų kaimo, Nedzingės vals.

Novicki, Aleksas (Novitzkie, 
Alex), gyveno Maspeth, N. Y.

Paliukaitienė-Strungaitytė, 
Marijona.

Paškevičius, Kasparas, sūnus
Jono. - --!-

Paulauskaitė, Johana, iš Gri
galių k., Kaltinėnų vals., Tau
ragės apskr.

Prakapavičius, Bronius, iš 
Užpalių m., Utenos apskr.

Preibys, Povilas, iš Salantų 
vals., Kretingos apskr.

Račkauskas, Jurgis ir Stepo
nas, sūnus Kazio.

Ramanausaks, Jonas, iš Sko- 
bagalių k., Simno vai., Alytaus 
apskr.

Skruzdys, Klemensas ir My
kolas, iš Barklainių k., Pane
vėžio apskr.

Strungaitytė-Paliukaitienė, 
Marijona.

Tarvainytė-Bedaukienė, Sofi
ja, duktė Kazio.

Urmelis, Pranas ir Vladas, 
kilę iš Gedvydžių k., Gruzdžių 
vals.

Veiksra, Ponias, iš Dusetų 
valsčiaus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Lebanono turtuolis saugo arabų meną
vatus namai, ir ten keliavo, ieš
kodamas arabų meno. Kartais 
visiškai sunykusiuose griuvė
siuose jis rasdavo kokį sienos 
papuošimą, mozaiką, indą ir 
jus gabendavo į namus. Ten ki
ti žmonės radinį valė, tvaike. 
Jei kartais trūkdavo kokios da-

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

B
DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vat vak.

Pirmadieniais iki 6 vai vak.

TALARSKJ
FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD. CONN.
. ,.= . .

MalonUi patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

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
JULIUS MALDUTIS

naujomis, dažymas ir poliravimas
937 GRAND STREET 

BROOKLYN 11, N. Y.

Priima atostogautojus ir vasarotojus 
į vasarvietę prie gražaus ežero. Lake 
VVebster, Massachusetts.

Vasarvietė stovi prie pat 
krantų. Erdvūs kambariai, 
maudymosi ir poilsio vieta.

Geras privažiavimas iš visų 
Naujos Anglijos miestų.

Kaina: maistas ir kambarys — . kų pistoletus — žaislus. Nusis- 
piovęs jis grįžo atgal į Čekiją o 
trys pasiprašė asylio teisės.

Kai diplomatai keliauja
Žmonės juda Amerikoje, ke

liasi iš New Yorko į Chicagą ar 
net į Los Angeles. Besikrausty- 
dami apsvarsto, ar tokį daiktą 
imti, ar ne, gal čia parduoti ir 
ten nusipirkti. Nori kuo pigiau 
ir lengviau persikelti.

Visai kitaip keliauja diploma
tai. Jų butai pervežami ištisai 
su rašomaisiais stalais, virtuvės 
rakandais ir net automobiliais. 
Pervežami lėktuvais. Už kelioli
kos valandų JAV pasiuntinys 
atsiduria kitame pasaulio kraš
te ir įsikuria taip pat, kaip ir 
namie. Persikėlimo išlaidas su
moka valstybė, o tos išlaidos 
kartais siekia dešimtis tūkstan
čių dolerių.

Seniausias dviratininkas
Seniausią pasaulio dviratinin

ką rasime Šveicarijoje. Tai Jo- 
han Baumann, kuris turi 90 m. 
Jis rūko cigarą ir dviračiu va- 

ge, ~ar nežinai, kur gyvena dai- Matn Avenue, Bay Head, n. j. ginėja visur ir į kalniuką įsiva- 
nininkas Dručkov? Milicinin- iMv-Me ^nd proterted bcnrhw< rn.

Lebanonas šiandien pasaulio 
centre. Ten Amerikos karinome 
nė ir visų nerimas: kas bus to
liau. Susirūpinimo rodo ir Le- 
banono turtingiausias žmogus 
Henri Pharaon, ilgus metus bu
vęs Lebanono užsienio reikalų 
ministeriu. Jam rūpestį kelia jo
turtai, kuriuos rinko per 40 lies, vėl jis versdavo griuvėsių 
metų. Tai -arabų meno kolekci
ja. Beirute jis tari savo na
mus -pasakiškus rūmus, kur 
sutelkta visa kas gražiausia ara
bų mene. Tuos namus jis pats 
pasistatė. Žinoma, nebūtų galė
jęs taip įsirengti, jei nebūtų su
sirgęs nepagydoma liga — rink
ti meno turtus. Jis visur klausi
nėjo, kur yra apgriuvusios, ap
leistos arabų statybos pilys, pri-

krūvas. Taip jam pasisekė iš
gelbėti labai didelių ir gražių 
sienos mozaikų, kurios būtų taip 
ir sunykusios apleistuose na
muose. Jis turi sienos dalių mo
zaikų, vazų iš 16 ir 17 amžiaus. 
Pradžioje norėjo tik pasipuoš
ti namą, bet vėliau pasidarė iš
tisas ir labai vertingas arabiško 
meno muziejus.

$35X10 savaitei.

A. A. KEINES

Na Grosvenoniate, Connecticut 
Te£: Putnam—Walnut 3-9019

NORINTIEJI GAUTI

pirmininku, jis liepė pakviesti 
pas save atstovą Ramonet ir 
jam pareiškė: “Jūs norite prieš 
mane organizuoti judėjimą; bet 
man dabar reikalinga ramybė 
visam vyriausybės darbui. Kad . ____________
jus SUklHtdyčiaU nuo pogrindi- Swimmlng Pool, Playgrounds, Cook- 
nio. darbo, aš tebamatau tik vie- roonis> 5 ™in-

i. ■ i™. • ’ Beach and catholic churches.

In Beautiful Wildwood, N. J.
Ton will remember aDways the days 
(and the nigMs) you spent at

POLLY’S MOTEL, Rfc> Grande, N J.

ną galimybę. — kviečiu jus mū 
nistenuįsaTOvyriauąrbę-.l’ri- Wrlu „ 
blokštas atstovas pasiūlymą pri- tomtou 2-5S7?
ėmė. Ir taip atsirado prakybos 
ministeris.

Kai Chruščiovas pradėjo So
vietuose kovį prieš artistų gir
tavimą, išpopuliarėjo pasakoji
mas apie operos dainininką 
Dručkovą. Jis mėgsta gerai nu
gerti. Vieną vakarą grįžo namo 
jau po geros porcijos ir niekaip 
negalėjo surasti savo namų. 
Pirėjo prie milicininko. “Drau-

► GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,
didelėm raidėm atspausdintų

to

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

puikių kristalinių ir jubiliejinių

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

8749 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477 
e.

* šiokiadieniais — 9 vaL ryto figi 9 vaL valu, 

sekmadieniais — 1 vaL p.p. figi 5 vaL vak.

SūO-75 per week

For Summer Fun amĮ Sun ...

HOTEL GRENVHXE
Ona of Bay Head’a oldcst established 
hotels with bathing <flrcctly from 
y<mr rnom. Ebccellent honrc-cooked 
foods and homey atmoephęrc for aU 
the family. Spacious dfning rnom 
serving the pubiic 3 mesta dally. * 
Walk. to catholic church. Under’New 
Owner- Management Motei Grenvllle

► ► *► b

SU LTURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ 

ir įvairiausių kitos rūšies

d e v o c i j o na I y ,

tesikreipia į

^Darbininko” administraciją,
91? K'iUonghby Avė., Brooklyn 21, N Y.

(tarp Broadway ir Bushvvicki,
Telefonas: GL 2-6916

KABARETAS

I WINTER GARDEN TAVERN

3
3
3
3
3 .
a
i

Baras, sale vestin 
parengimams, susi;

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

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



liiSii

Jau antri metai, kaip vasa
romis Fordhamo universitete 
dėstoma lituanistika. 1957 me
tų semestru daugiau domėjosi

praneša, kad gyventojai ne
užmirštų, nog nuo rugpjūčio 1 
pakeliami pašto ženklių mo
kesčiai. Pirmos klasės papras
tam laiškui vietoj dabar moka
mų 3 centų reikės mokėti 4ct.Pasaulio liet. seimas

jau nepertoUausia. Visi pa- atotadrtvMojdatotwį 
rengiamieji darbai varomi pir
myn. Jau atspausdinti dideli 
koncerto plakatai, kurie bus iš
siuntinėti į visas lietuviškas ko
lonijas. Šią savaitę atspausdina
mas ir kvieslys į lietuvių seimą.
Šeštadienį pas prel. J. Balkūną 

susirenka organicinis komitetas 
posėdžiauti. Atsikiros komisijos 
padarys pranešimus apie nu
veiktus darbus.

Liet. Juvėjų
54 skyrius kviečia dalyvauti 

57 metiniame piknike—geguži
nėje, kuri bus liepos 26 Polish 
National Hali, 108-11 Sutphin 
Blvd. Jamaicoje. Šokiams gros 
Jurgio Kazakevičiaus orkestras, 
veiks bufetas. Pradžia 2 v. Pel
nas skiriamas labdaringiems rei-

Liet. Kat. Motery Sąjungos
New Yorko ir New Jersey ap

skrities suvažiavimas įvyks spa
lio 12 Angelų Karalienės para- 

> pijos salėje. 11 vai. bus mišios 
parapijos bažnyčioje, o 5 v.p.p. 
salėje vakarienė ir posėdis.

Bilietai į koncertą, * 
j; kuris ruošiamas ^ugpiūčio 
31 d. Carnegie Hali, Liet. Pa
saulio seimo metu, jau gauna
mi pas kun. V. Dabušį, 916 
Willoughby Avė. Brooklyn 21, 
N. Y.

Dr. V. Vygantas
šį savaitgalį vyksta į Detroi

tą, kur dalyvaus Jaunimo sto
vyklos krikštynose ir stovyklos 
šventėje.

Jaunimo iškyla, 
rengiama New Yorko studen

tų moksleivių ir jaunimo or
ganizacijų, bus liepos 27, sek- 
dieni, Gaigalų vasarvietėje, Nes- 
Com House, Gibbs Pond Road, 
Nesconset, Long Island.

2 centų Imis 3 centai; oro pašto 
atvirukai — 5 et oro pašto 
laiškai 7 et Trečios kalses paš
tas, įjungiant ir nepasirašytas 
sveikinimo korteles — 3 et. už 
2 uncijas, už kiekvieną kitą un
ciją — vienas ir pusė, cento.

Visi senieji pašto ženklai ga
lios, tik prie jų reikės prdėti 
po vieną centą.

Paskutinį kartą pašto mokes
čiai buvo pakelti 1932 metais. 
Vėliau kylant pragyvenimo 
štandartui, paštas turėdavo di
delius nuostolius. Tiems nuo
stoliams išlyginti dabar ir pa
keliamos pašto išlaidos vienu 
centu.

Taip pat paštas atkreipia de- ' 
mėsį, kad būtų priklijuota ženk- . 
lų tiek, kiek reikia. Jeigu bus 
mažiau ženklų, tai laiško gavė- 
jiui reikės sumokėti skirtumą 
ir dar 5 centus viršaus.

J. Boley-Bolevičius 
sekmadienį, 10:30 v. per

WABC radiją, katalikų progra
mos metu, skaitė porą novelių.

Liet. Atsiminimų radijo
valandėlės piknikas bus rug

pjūčio 10 Jamaicoje, Polish Na
tional Hali. Šis piknikas skiria- 
mas New Yorko lietuviams. Ki
tas, skiriamas New Jersey lietu
viams, bus rugsėjo 7 Royal 
Gardens parke, Rahway, N.J.

Nušovė banditą
Williamsburge Westem U- 

nion telegrafo agentūroje, 923 
Broadway, du kartus, liepos 2

NAUJAS oru pripučiamas lėktuvas išardytas (viršuje). Pri
pūstas jis pavirsta j nemažų patogų lėktuvą (apačioje).

Dariaus Girėno 25 mėty minėjimas
Liepos 12 Liet. Piliečių klu

bo patalpose Brooklyne Įvyko 
Dariaus Girėno 25 metų skri
dimo sukakties minėjimas. Šie
met jų įhinėjimui baigtas staty
ti paminklas su lakūnų relje
fais. Tai yra vėliavos stiebas, 
kur šalia Amerikos vėliavos iš
kilmių metu bus ir lietuviška vė 
liava.

Minėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Minutės 
susikaupimu buvo pagerbti žu
vę lakūnai ir prie jų paminklo 
padėta puokštė gėlių. Po pa
minklo komiteto narių B. Spū- 
dienės ir adv. S. Bredžio įžan
ginių kalbų, ilgesnį žodį pasa
kė Vienybės redaktorius Juo- 

ir liepos 12, įvyko apiplėšima^ 238 Tysliava. Solistė Irena Stan- 
paimta 600 doL Agentūros ve- kūnaitė, kuri anksčiau sugiedė- 
dėjas pasikvietė detektyvus, N himnus, išpildė dvi dainas, 
kad jį saugotų, šie pasislėpę 
lindėjo įstaigoje.

Plėšikas dar kartą sugrįžo

kūnaitė, kuri anksčiau sugiedė-

SKAITYK VARPELI. įdomu*

■ ■

1956 m., liepos 22 d., nr. 53

Lietuviai Fordhamo universitete
Studijuojame lietuvių kalbą, 

literatūrą, tautosaką, Lietuvos 
istoriją. Lietuvių kalbos stu
dentai yra suskirstyti į dvi 
grupes: vidurinę ir aukštesnią
ją. Tačiau vidurinioji grupė 
netelpa į krūvą, dėl to ją pa
sidalino dr. A. šlepetytė ir dr. 
A. Vasys. Visi vyresnieji teko 
lėkt. St. Barzdukui. Po trijų 
darbo savaičių jį pakeis prof. 
J.. Brazaitis.

Lietuvių literatūros k’ausy- ; 
ti visi studentai renkasi į vie- i 
ną klasę. Čia lėkt. St. Barzdu- 
kas nagrinėja 20-ojo amžiaus 
lietuvių literatūros žymesniuo
sius personažus. -

Mūsų darbas vyksta šia

jau gražus būrys ir pasaulie
čių. Taigi į šių metų vasaros 
semestrą susirinko: seselės ka- 
zimierietės iš Chicagos — Ag- 
nesina, Klarisa, Alicija, Alėta; 
seselės pranrišjdetės iš Pitts- 
burgho — Kristina, Aurelija, 
Valerija, Marija Jean; Jėzaus 

•Nukryžiuotojo seselės iš Brock- 
tono—Celestina, Joana D’Are, 
Marija John, Andrieja; pasau
liečiai studentai —' A. Barzdu- 
kaitė baigusi koleginą, Br. Či- 
kotas baigęs kolegiją, A. Gu- . 121^ .7...;^^ . ZL.

__ 11Jasevičius, .Vyt tvarka. prad’(įai^ 8 ;30
Kalpokas, K. Juknis, Edm. 
Padvaiskas doktorantas, M. 
Saulaitytė, A. Saulaitis (skau
tų stipendijatas), M. Skučaitė, 
K. Škėmaitė, B. Ulėnaite, V. 
Virbickas (iš Clevelando, Phi- 
ladelphijos, New Yorko, Det
roito, Chicagos, Bostono, Wa-

_ terburio, Plainfieldo, N. J.).

akomponavo J. Stankūnas, abu 
iš Linden, N.J.

Tokiau buvo iškviestas kalbė
ti Lietuvos generalinis konsu
las J. Budrys, kuris plačiai api
būdino lakūnų skridimą, jų ne
tikėtą žuvimą ir Lietuvos žmo
nių dide^ susijaudinimą. Jis 
taip pat pareiškė statybos ko
mitetui padėką už pastatytą pa
minklą.

Iš dalyvių dar tarė žodį D. 
Klinga ir p. Koncė. Paminklo 
užbaigimui aukų surinkta 45 dol 
Minėjimui vadovavo paminklo 
komiteto pirmininkas Jonas 
šaltis.

Paminklo Komitetas

L

vaL Po trijų darbo valandų ei
name priešpiečių į universiteto 
valgyklą, kur kiekvienas pasi
renka, kas kam patinka. Rei
kia pastebėti, kad mūsų sko
niai yra toli gražu nevienodi 
Semestro vadovybė valgykloje 
yra mums- gavusi atskirą kam
barį, tad ir čia mes esame vieni

Iš viso 25. Gražus būrys, kartu ir sudarome vieną liėtu- 
Eet ir vėl kyla negailestingas višką šeimą. Ir čia mes visi te- ( 
kismamas: ar tik tiek mes te- sikalbame gimtąja savo kalba, 
turime savo jaunuolių, kuriem po priešpiečių vėl skirstomės | 
reikia lituanistikos mokslo? O atgal kas į savo klases Dabar 
kur kunigų seminarijų musų vieną valandą klausome dr. A. 
klierikai?

Daug ir gražių rūmų turi 
Fordhamo universitetas. Lie
tuvių vasaros sementrui yra 
skirti keli kambariai trečiame 
aukšte viename iš daugelio šių 
universiteto pastatų. Čia mes 
esame visiškai gerai bei pato
giai įsikūrę. Viename erdvia
me kambaryje turime įsitaisę 
ir savo biblioteką, į kurią su
plaukė lietuviškos knygos ne 
tik iš New Yorko, bet ir Phi- 
ladelphijos. Vadinasi, sunidarė 
sąlygos ir rimtai padirbėti.

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL II O M E

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuoto jas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

i

»
Patarnavimas dieną ir.naktf

Nauja moderniška koplyčia šer- i 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- ; 
bridge ir Bostono kolonijas že- i 
miaušomis kainomis. Kainos tos ' 
pačios ir j kitus miestus. <
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 !

NEW YORKAS -

Kun. V J. Bagdanavičius, MIC, P^hu užpuolė agentūros yedė- 
Draugo dienraščio moderato- had šis atiduotų pinigus, 

rius. atvyko atostogų į rytinį A- Tuo metu išlindo pasislėpę de
tektyvai ir liepė jam pasiduoti 
Banditas su peiliu puolė pačius 
detektyvus, ir vienas detektyvų 
banditą nušovė vietoje. Tada 
agentūros vedėjas atpažino, 
kad tai tas pats banditas, ku
ris ir anksčiau išplėšė jo įstai
gą

merikos pakraštį. Aplankė sa
vo broli daktarą Brooklyne ir 
seseris Elizabethe, N.J. Dabar 
su savo tėveliu ilsisi prie At
lanto jaukioje P. Lanio vasar
vietėje. 515 Fourth Avė., As
bury Park, N.J. Tel. PRospect 
4-6034.

K. žižiūnas.

Šlepetytės dėstomos tautosa
kos, kiti gilinamės į prof. dr. 
A. Vasio dėstomą Lietuvos is
toriją, ypačiai į Lietuvos san
tykius su Rusija.

Turime taip pat dėstytojų ir 
svečių. Lietuvių kalbos istori
jos skaityti iš- Philadelphijos 
atvažiuoja prof. dr. A. Salys. 
Kartu su juo vienu savaitgaliu 
buvo atvykęs ir dr. J. Puzinas. 
Jis pateikė pluoštą žinių apie 
priešistorinę Lietuvą.

Kasdieninį savo darbą bai
giame 1 vai. Po to prasideda 
individualūs darbai, mums pa
tys sunkieji: skaitome knygas, 
rašome rašinius bei nagrinėji
mus, atliekame užduotąsias 
pratybas. Gerai, jei pasitaiko 
vėsesnė diena. Šiltomis ir tvan
kiomis dienomis (tokių dau-

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F IN E R A L HOME

New Yorko požęmiuose yra net krokodilų 
ei jų visame pasaulyje. Beveik 
visa ta jėga sutelkiama miestui 
po žemė.

šio milžiniško pažemink) pa-

ALB. BALTRCNAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Mažai kas iš mūsų, vaikšti
nėdami New Yorko perkimš- 
tom gatvėm įsivaizduojame, 

— keletą
ncamas vą suginu -į. _ ~

ir su dideliu, mėsą pjaustomu kaS dedasi aPačioie -
— metrų po šaligatviu. Ten glūdi šaulio išlaikymui ir prižiūrėji- giausia) čia mes ir gerokai pa-

begalinės jėgos Šaknys, be ku- mui dirba virš 20,000, patyru- prakaituojame.
sinis religinis žurnalas. Me-
tams i«ic $2.06. Rašyk:

Franciscan Fa.hers 
Kennebunkport, Me.

LDS CENTRO VALDYBA

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

NOTARY PUBLIC

Montrealio šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininkas, dalyvau
damas savo giminių laidotuvėse 
Brooklyne, lankėsi Darbinin
ke.

Patikslinimas
Darbininko liepos 15 laidoje

Kas mėgsta Atlanto audrin
gas bangas, bet nemėgsta ilgų 
varginančių kelionių, vasaroti 
vyksta į Asbury Park, N. J., į 
P. Lanio (LanauskoJ vasar
namį.

Išnuomojami kambariai se-
buvo paminėta, kad prie Da- zonui, savaitei bei savaitga- 
riaus Girėno pamiklo dar nė- liams. Vasarotojų patogumui 
ra lakūnų bronzinių reljefų. Da- kiekvienam aukšte yra virtu- 
bar statybos komitetas mum vė, šaldytuvas ir reikalingi in- 
praneša, kad tie reljefai buvo dai, apmokamas mokestis už 
pritvirtinti prie paminklo liepos maudymąsi
10 ir minėjime apie tai buvo Tiesk^inis susisiekimas au- 
pranešta. tobunais ir traukiniais su

New York, Nevrark ir Phila- 
Jonas Sakalauskas, 36 metų, de,phia-

Dėl smulkesnių informacijų 
parapijos bažnyčios Irapos 19. kreiptis:
Paliko jauną žmoną if dvi ma- p jjyųyg 9
žas dukrelės.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St. 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius

rių, kaip medis be šaknų, New šių žmonių armija. Jų tamsus 
Yorkas bematant nuvystų. gyvenimas nors kartais ir pa-

Gal arčiausiai susigyvenę esą- vojingas, bet ne retai suteikia 
me su požeminiais traukiniais, netikėtų staigmenų: kasdami 
nes jie daugumai yra kasdieni- naujus tunelius, jie dažnai už- 
nė duona. 8700 jų kasdien dun- t klumpa dėžes pinigų, brangeny- 
da per 726 mylių išklotą tink- bių, dalis senų laivų, dar iš ko
lą. Bet tai tik maža dalelė tam- 
saus, gilaus judėjimo.

Po New Yorku yra išklota . ...................
7,000 myli, dujas mfamžiy 
vamzdžiu, 2,200 myli v talovizi- 
jos kabelio ir net 15JX),000 
telefonu laidy apvyniotu 
žemę 600 karty); 19,000 
myliy elektros kabeliy nešą 69, 
000 volfy jėgą, kad sužibini? 
milijonus lempučių. Geriamas 
vanduo keliauja per. 5328 my-

Semestrui vadovauja prof. 
dr. A. Vasys ir prof. dr. kun. 
W. C. Jaskevėičius S. J.

Aušra

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJASIšnuomojame 5 kambarius 
gražioje vietoje netoli parko ir 
patogaus susisiekimo prie Ja- 
maica linijos, 112 Jerome St, l* 
Brooklyne. Taip pat turime ir 
pavienių kambarių viengun- f* 
giam. Kreiptis į Klem. Lakicką, 
MI 7-2658.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

lonijos laikų Įrankių, ginklų ir 
net užmirštų kapinių.

Vieną naktj darbininkas tik- 
.i vamz

džius tik nesutirpo iš baimės, 
pamatęs ne mažą krokodilą, 
plaukiantį tiesiai prieš jį.

Po to sugaudė kelis tuzinus 
šių pavojingų gyvulių. Pasirodė, 
kad vaikai juos pirkdavo dar 
visai mažudus iš vadinamų 
“pet shopų’. Kiek paaugus, kro
kodilai tėvams įkyrėdavo, ir vie
nu ar kitu būdu atsidurdavo ka
nalizacijoje. Čia jie, užaugę Į 
pavojingą dydį laisvai plaukio
jo.

Visos šios “miesto gyslos” 
yra pavojingos darbininkams, 
išskyrus telefono laidus. Ne re
tai kanalizacijose susirinkusios 
dujos sprogsta, gerokai aukš
tai išmesdamos kanalizacijų 

New Yorkas tėra tik 600 kv. dangčius. Tokios nelaimės jau

J. B. Shalins-

William J. Drake
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvay Station) 
IVoodhaven, N. Y.

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

TeL VIrginia 7*4499

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272mu, kad, vienon trūkus išira* 
tų tris milijonus galionų van-Antanas F. Kneižys 

50 Cottage Street, 
Nonrood, Mass.

Finansų Sekretorius 
Nell Meškūnas 

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė 
RevMfos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

Niekas neturi tikslaus visuo
tinio N. Y-ko požemio žemėla
pio. Tokį žemėlapį paruošti ir 
išlaikyti tikslų būtų beveik 
neįmanoma, nes požemio sudė
tis nuolat keičiasipalaidotas iš Angelų Karalienės

Elizabeth, N. J.

Brooktya 8, N. N.

515 Fourth Avė 
(cor. Emory SL)Išnuomojama* 5 kambarių 

butas su apšildymu. Kreiptis: J. Asbury Park, N. J. 
Gražienė, tel. ST 2-1454. TeL PRospect 4-6034

mylių pločio, bet jis tun vieną ne kartą pareikalavo žmonių 
iš didžiausių jėgos koncentra-

Mirė

DVI NAUJOS KNYGOS:

PADfiKA DR. V. KANAUKAI
Už sėkmingai padarytą š ų 

metų liepos mėn. 1 dieną ma
no žmonai sunkią operaciją ir 
jos rūpestingą priežiūrą, reiš
kiame didžiausią padėką dr. V.

gyvybų. Ne kartą trūkę garo 
vamzdžiai savo nepaprastu karš
čiu yra pavertę gatves į laiki
ną asfalto ežerą.* į kurį pasta
tytos mašinos įklimsta kaip į 
dumblą. Vandens vamzdžiai, ku
rie vietose nuleisti net 750 pė
dų po gatvėm, trūksta kas dic-

KAZYS PLĄCENIS — $2.00

KUN. J. PRUNSKIS — $2.00

Gaunamos DARBININKO administracijoje:
Brooklyn 21, N. Y.910 WiDoughby Avcnue,

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

Kanaukai. gyv. 29-284 Estera
Parimay. Brooklyne. vanden*. raažal kam.

J jant, spaudimas gerokai padi-
. Dali. T. Petraitis su žmona, dėja. Vandens sistemos įtaisy

mą New Yorke kai kąs laiko di
desniu inžinerijos stebuklu už 
Panamos kanalo iškasimą.

Paieškoma Emiliją Simonavi- Visa tai sudaro nepaprastą 
čiutė, atvykusi į JAV iš Kauno • įspūdį. Kiek reikia darbo ir 
Marviankos apie 1918-1919 m. rūpesčio, kad aprūpintų aš- 
leško Ona Simonavičiūtė-Buivy- tuonis milijonus gyventojų van- 
dienė, 121 N. 5 SL, Brooklyn, deniu, elektra, telefonais ir ki* 
11, N.Y.


