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Chruščiovas siūlos pirmadieniui į New Yorką
Jeigu atvyks Eisenlioweris, kuris lig šiol nėra to pažadėjęs

Toronto Daily Star ir kiti To
ronto laikraščiai aprašė Marijos 
Vaitkevičienės atvykimą Į To
rontą iš Lietuvos pas savo vy
rą Vaclovą Vaitkevičių, kuris 
Kanadoje yra jau 10 metų.

Pagal spaudos žinias karo 
metu Vaitkevičius pasitraukė i
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Vidurinių ryty klausimą vėl 
paėmė į savo rankas diploma
tai. ir vėl viena pusė siūlo, ki
ta atsiūto. t

Prezidentas Eisenhovveris lie
pos 22 atsakė Į Chruščiovo lie
pos 19 siūlymą šaukti viršūnių 
konferenciją vidurinių rytų klau 
simui. Prezidentas neatmetė ki
tokios viršūnių konferencijos, 
tačiau rado, kad naudingiausia 
yra

svarstytu viduriniu ryty klau
simą Saugumo Taryboje, daly
vaujant ir Sovietu min. pirm. 
Chruščiovui.

Eisenhovveris nieko nepasa
kė. ar jis pat? tokioje konfe-

rencijoje dalyvaus ar bus Dul- 
les atstovaujamas.

Anglijos atsakymas buvo su
derintas su Amerikos atsaky
mu. Tik min. pirm. Macmilla- 
nas aiškiai kalbėjo apie save— 
pasimatysiąs su Chruščiovu 
New Yoike.

Prancūzijos min. pirm, de 
Gaulle kitaip atsakė. Siūlė, kad 
klausimą toliąu svarstytų Sau
gumo Taryba, o jei nebus tei
giamų vaisių, tada Prancūzija 
pritaria viršūnių konferencijai, 
kuri neturėtų būti Saugumo 
Taryboje Nevv Yorke. Viršūnių 
konferencijoje turi būti “rim
tas’ ir “blaivais” svarstymas.

o Saugumo Taryboj viešas noma. kad toliau viršūnių kon- 
švarstymas teduoda propagan- ferencija neišvengiama, ir te- 
dą ir daugiau nieko.

Viršūnės šalia . Saugumo 
Tarybos

JT gen. sekr. Hammarskjold 
pritarė vidurinių rytų klausimą 
svarstyti Saugumo Taryboje — 
taip, kaip siūlė Washingtonas. 
Tik jis galvoja, kad atvykus Į 
Saugumo Tarybą Eisenhovve- 
riui, Macmillanui. de Gaulle ir 
Chruščiovui bus proga keturiem 
privačiai slaptai pasikalbėti.

PREZ. EISENHOWERIO BROLIS, dr. Milton S. Eisenhovver, 
lanko centrinę Ameriką. Čia jį matome pas Nika-.agos prezi
dentą Don Luts Somozą.

Chruščiovo taip 
ir jeigu, jeigu

Sovietų m i n. pirm. Chruščio
vas, nepraėjus nė 24 valandom 
nuo Eisenhowerio rašto, atsa
kė:

Chruščiovas sutinka atstu is- 
ti j New Yorką, j viršūnių kon
ferenciją- Saugumo Tarybos re
mtose; gali' būti iš pirmadienį; 
jeigu konferencijoje dalyvaus 
Eisenhoweris, Macmi’lanas, de 
Gaude, Nehru, o taip pat ara
bų valstybių atstovai.

Kalbėdamas apie arabų ats
tovus. Chruščiovas turi gaivoje 
Nasseri.

galima nudelsti tik jos laiką.
Jungt. Tautų gen. sekr. pla

nuojąs, kad Saugumo Tarybos 
posėdis galima J techniškai su
šaukti ateinantį ketvirtadieni.

KODĖL MASKVA TAIP SKUBI
NASI IR SIEKIA KONFEREN

CIJOS
Konferencija vidurinių rytų 

reikalais Maskvai bus diploma
tinis laimėjimas, nes tai bus 
pripažinimas, kad vidurinių ry
tų klausimu su Maskva reikia 
tartis ir be jos balso klausimas 
negali būti sprendžiamas.

Skubinimas turi įteisinti įvy
kusią padėtį Irake. O tai turi pa 
greitinti tokią pat raidą ir ki
tose arabų valstybėse.

Nasseris džiaugiasi, 
galėsiąs iškilti i “viršūnes".

KUVVAITO KLAUSIMAS. Nasseris aplankė Kuvvaito valdytoją. 
Tai sukėlė dideles kalbas, ar Nasseris nenorės Kuvvaito žemę 
prisijungti prie Arabų Unijos. Kuwait yra nepriklausoma vals-

• tybė, globojama anglų.

Vokietiją, jo žmona liko Lietu
voje .Ji pasinaudojo teise len
kam repatrijuoti iš Lietuvos 
Už 10,000 rubliu ji prikalbinu
si vieną lenką, kad ją fiktyviai 
vestu, išvykdamas į Lenkiją.

Lenkijoje atsidūrus, -advoka
to patariama, ir už gerus pini
gus ji gavo leidimą išvykti j 
Vokietiją aplankyti motinos. Iš 
ten jau buvo aliarmuotas vyras. 
Jis nuvyko j Vokietiją, nes bu
vo jai vienai sunkenybių, ka
dangi ji buvo jau kita pavarde 
ir turėjo lenkišką pasą. Viskas 
baigėsi laimingai: po 14 
metų vyras ir žmona vėl pradė
jo bendrą gyvenimą laisvoje Ka
nadoje.

Iš kitų šaltinių tenka patirti, 
kad Vaclovas Vaitkevičius yra 
gimęs 1913 Ukmergės apskrity; 
jis yr baigęs žmeės ūkio akade
miją ir Lietuvoje buvo tabako 
auginimo vyresnysis instrukto
rius. Jo žmona, Maria Ivaškiū- 
tė, kilusi iš Šiaulių apskrities. 
Prieš karą juodu gyveno Vil
niuje..^, _ . - - ....

MASKVOS

Kas pirmasis bus po Irako?
Anglai susirūpinę naftos likimu Persijos įlankos pakraštyje

RANKOSE

Lebanone žodis priklauso ne kariuo
menei, bet diplomatam

Lebanone veikia taip pat dip
lomatija. Amerikos vaslt. sekr. 
pavaduotojas Murphy tariasi su 
Lebanono pozicijos ir opozici
jos vadais kompromisui suras
ti dėl prezidento rinkimų. Dėl 
tų derybų parlamento posėdis

ŽODIS PRIEŠ
ŽODĮ

prezidentui rinkti atidėtas neri
botam laikui.

Opozicija ir sukilėlių vadai 
skelbia optimizmą, kad bus su
tarta dėl opozicijos kandidato 
į prezidentus, o jeigu jis nebus 
primtas, tai jie skelbsią savo 
atskirą vyriausybę. Jie skelbia 
taip pat. kad Amerikos kariuo
menė greitai grįš į laivus, nes 
Irako klausimas jau esąs baig
tas.

Ką ATSAKYS AMERIKA?
Amerika liepos 24 dar nebu

vo savo atsakymo paskelbus. 
Amerika dar Bėra pasiruošus 
pirmadienį pradėti konferenci
ją. Valst. sekretorius Dalies iš - 
Bagdado konferencijos Londo
ne grįžta tik antradieni.

Amerika, mano J. Ręsto n 
(NYT), dar nėra paruošus nė 
savo konkrečių siekimų vidu
rinių rytų reikalu. Ją spaudė 
Anglija ginti jos naftos bizni 
viduriniuose rytuose. Bet to
ki Įsipareigojimai propagan- 
diškai nepopuliarūs ir dar nepa
ruošti.

Valstybės departamente ina-

Prie Persijos Įlankos yra ara- 
nes tikisi, kad bus pakviestas, bu valstybėlės Anglijos protek- 
Chruščiovo užtarimu. i Saugu
mo Tarybos konferenciją.
Irako perversminės vyriausybės

pirmininkas taip pat atvyk
siąs i Saugumo Tarybos posė
di. Jis galėsiąs sėdėti nenuola
tinio atstovo kėdėje, nes Irakas 
šiuo tarpu yra nenuolatinis 
Saugumo Tarybos narys. Pas
kutiniuose posėdžiuose Irako kė 
dė buvo tuščia, nes nauja Ira
ko vyriausybė nėra pripažinta, 
o senosios atstovui buvo grasi
nama nužudymu’.

De Gaulle nėnusisekė
su atsakymu dėl viršūnių kon

ferencijos Saugumo Tarybos ri
bose. Tik pasisakęs prieš kon
ferenciją Saugumo Taryboje, ki
tą dieną jau turėjo nuomonę 
keisti.

torate. Tai — Kuvvait. Bahrein. 
Qatar. Pirmoji yra labiausiai i 
šiaurę. Ji yra 5,800 kv. mylių 
su 120.000 gyventojų; trečioji 
—pusiasalis 400 kv. mylių su 
95.000.

KO SOVIETAI SIEKĖ SAUGU
MO TARYBOJE?

Saugumo Taryboje liepos 22 
Sovietai pasakė veto Japonijos 
siūlymui, kad Jungtinės Tautos 
papildomai pasiųstų dar 100 
stebėtojų ’į Lebanoną ir kad 
jie imtųsi saugoti Lebanono 
pasieni. Tada Amerika galėtų 
atšaukti savo kariuomenę. A-

KORTAMaži tai plotai, bet juose yra 
didžiausi naftos šaltiniai. Naf
tą eksploatuoja Anglijos ir A- 
merikos bendrovės.

Susirūpinti jų likimu anglus 
paskatino paskutiniu laiku Ku- 
\vait šeicho atostogavimas Sy- 
rijoje. Damaske, ir pasimaty
mas su Nasseriu. Žinia. ko Nas
seris siekia. Jei Yemen galėjo 
dėtis į Jungt. Arabų Valstybę, 
kodėl šie kraštai — ne. Nasse- 
riui bus tai tiesus kelias Į ry
tus pro Iraką i Persijos įlanką.

Washingtone užsienių reika-
-lu min. Llovdas ilgai prikalbi- , , . . ., . • . 7. , , buvimas pakte neapsaugo!apak-nėjo valst. sekr OuUes. kad ,o narjo nuo samokslu Kai*įra. 
Amerika pasidėtų prie karines samokslas
tų snem okupacijos, jei tik niekas ė priea a

Londone liepos 28 susirenka 
Bagdado pakto nariai — Angli
ja, Turkija. Persija. Pakista
nas. Vieno nario jau nebus — 
Irako.

Bagdado paktas buvo Angli
jos 1957 sugalvotas ir Amerikos 
remiamas. Jis turėjo būti pyli
mas prieš komunizmo antplūdį, 
prieš Maskvos riedėjimą į Per
sijos įlanką ir vidurinius rytus.

Irako likimas tą pylimą pa
lieka prieš labai neaiškią ateiti. 
Dėl dviejų priešasęių. Viena.

Chruščiovas gyrėsi
Lenkijos atstovybės priėmi

me liepos 22: “Mes gyvename 
geruose laikuose. Tegul impe
rialistai rūpinasi”. Laikai dir
bą .Sovietam.

. . , „ . Nasseris mėgins darvti. kaip . .. - .menka tam pritarė, bet Sovie- ... • kai Turkija ir Jordanija nore-. . . . .- t- - . o- tol buvo padarvta su Iraku,tai pasipnesmo. Tai buvo 8a '
Maskvos veto.

Atmesdami Japonijos siūly
mą. Sovietai verčia Ameriką ir 
toliau laikyti kariuomenę Leba
none; jie gali dėl to kelti triukš 
mą ir reikalauti, kad Amerika 
atsitrauktų “kapituliuodama”, 
kaip tai buvo su Anglija ir 
Prancūzija 1956 prie Suezo.

Kipras virsta

jo likviduoti Irake perversmą.
Amerika ir .Anglija jas sulaikė. 
Jei i Lebanoną Amerika atvy
ko. tai dėl Lebanono preziden-
to “ultimatumo' ir Turkijos
preadento Įspėjimo paskelb f 
savo neutralumą.

Prez. Eisenhowerio atsaky
mas Chruščiovui atmeta sovie
tinius kaltinimus, kad Amerika 
ir Anglija ėmėsi “agresijos” o 
į aliarmą, kad viduriniuose ry
tuose jau veikia ginklai, atsako 
tokiu pabadymu Maskvai:

"Jūs kalbate apie 'ginkluotą 
konfliktą artimuose ar viduri
niuose rytuose'. Ten buvo kru-

Lebanono parlamentas- 
nusprendė rinkti prezidentą 

liepos 31.

Lebanono sukilėliai
savo kontrolėje turi trečda

lį teritorijos, ypačiai kelius tarp 
Syrijos ir Lebanono.

Ii Irako išvyko
296 amerikiečiai, daugiausia 

moterys ir vaikai.
mokslas nužudyti Jordanijos 
vyriausybes narius, civilinis su
kilimas Lebanone, remiamas iš 
Šalies. Kitokių ginkluotų kon
fliktų' aš nežinau....

"Tikrasis karo pavojus atei
tų, jeigu viena maža valstybė 
po kitos būtų ryjamos eskpahsi- 
nių ir agresinių jėgų, remiamų 
Sovietų Sąjungos.

"Mes nenorime matyti pasi- 
kartojant mažų valstybių pa
laipsniui griovimą, kaip tai at
sitiko po 1930 metų ir prive-

Jordanijos trys ministeriai
ir eilė kitų jordaniečių liepos 

14 perversmo metu, kurie bu
vo Irake, buvo nužudyti. Jorda
nijos karalius Husseinas papil
domai paskelbė atsišaukimą 
pašalinti perversmo vyriausybe.

AMERIKIETėS MOTERYS su vaikais italų laivu pasitraukė iŠ Beiruto. Lebanone, ir atvyko i 
Ne polį, Italijon.

Kipro saloje nuo pirmadienio 
suimta apie 1450 graiku , .... . . .... . ‘ paskelbė, kad dėl Irako niekoir 44 turkai. Jie kaltinami te- 1 
rorizmu ar ji remia. Nuo birže
lio pradžios 77 žmonės buvo nu
žudyti ir 170 sužeisti. Šimtai 
bombų susprogdinta ir šim
tai gaisrų užkurta. Pogrindžio 
organizacija E.O.K. išleido di
rektyvas sustiprinti graikų puo
limus prieš turkus. Tokius pat 
pogrindžio nurodymus gavo ir 
turkai. Matyt, yra kas suinte
resuoti kelti didesnius nera
mumus ir taip gyventojus.

Antra. Amerika ir Anglija

"i
it

Turkijoje buvo sąmokslas
pagrobti Jordanijos karaliaus 

Husseino tėvą Talal. Jis yra 47 
metų, psichiškai nesveikas.

nedarys. Tokiu atveju
Irako atsidūrimas Nasserio į- 

takoje Bagdado pakto narius 
paima į reples, izoliuoja nuo 
Vakarų. Nauja strateginė padė
tis verčia tris Bagdado pakto 
narius dairytis į neutralumą ir 
iš to pylimo trauktis.

Maskva pati imasi iniciaty
vos tą pragraužtą pylima su
ardyti. Silpniausia vieta yra pa
sidarius Persija. Tarp .Sovietų 
Sąjungos ir Nasserio Įtakoje at
sidūrusio Irako yra tik 200 my
lių Persijos tarpas.
šachą Maskva pirmiausia ir pa
sikvietė atvykti.

Maskvos tikslas pasiekti 
vidurinius rytus ir jūras. Šiam 
tikslui turi Išnykti pylimas.

Persijai spirgantis, Maskvos 
planuose yra dar viena korta —

Persijos

IRAKO PERVERSMO 
UŽKULISIAI

Anglijos žvalgyba pranešė, 
kad Syrijos kariuomenė buvo 
numačiusi liepos 17, trys dienos 

. H po Irako perversmo. įžygiuoti į
dė prie antrojo karo. Jordaniją, “kai tik Jordanijos ka- nes apsaugos direktorius gen.

Prancūzijos min. pirm, de riuomenė surengs perversmą Huebncr liepos 22 įspėjo, kad 
prieš karalių Husseiną. Bet ne- New Yorkas esąs reikalingas 
išdegė, nes Husseinas užbėgo už slėptuvių nuo vandenilio hom- 
akių ir sąmokslininkus suėmė, bu.
Turkijos žvalgyba sakosi prieš 

tris savaites Įspėjusi Iraką ir 
Jordaniją apie rengiama per
versmą. Turkai apie tai patyrę 
iš Šveicarijos, kur yra komu
nistu agentų centras. Bet Irako 
ministeris pirmininkas palaikęs 
tat nepatikimu dalyku

Gaulle savo rašte atmeta Chruš
čiovo palyginimą, kad Ameri
kos ir Anglijos intervencija I>e- 
banone bei Jordane esanti to
kia kaip Hitlerio agresija prieš 
Lenkiją. Tą palyginimą atmes
damas. de Gaulle sako: “Hit
leris, deja, buvo ne vienas”. 
Tai bakstelėjimas Sovietam, ku
rie drauge su Hitleriu tą Izmki- 
ją dalinosi

New Yorko valstybės civili-’

Bomba, pasiusta iš Maskvos. 
New Yorką pasiektų per 18 mi
nučių. Kai radaras pagautų bom
bos artėjimą, liktų dar 10 mi
nučių laiko pasislėpti. Direkto
rius mano, kad New Yorko gy-

per devynias minutes pasiekti 
slėptuves

Bet tų slėptuvių nėra. Esą 
paruošti planai N. Y .mies
tui paruošti slėptuves giliai po 
žeme iki 500-600 pėdų gilumo. 
Kiekvienoj slėptuvėj galėtų su
tilpti po 160.000 gyventoju 
Slėptuves taip suprojektuos, kad 
jose netruktų ne tik oro. bot 
būtų apsaugotos ir nuo bangos, 
kuri .galėtų užlieti iš Atlanto,

vėntojai gali būti pripratinti bombai ten kritus >-

SVEČIAS IŠ ROMOS.
Vyskupas Vincentas I’adols- 

kis. Lietuvių Sv. Kazimiero Ko
legijos, Romoje rektorius žada kurdų giminė, 
dar kartą sustoti Detroite. Stos 
kolonijos visos trys lietuviško

• sios parapijos, remiamos kata- 
likškųjų organizacijų bei drau
gijų. gar **'ąjani svečiui ruo- 
šia priėf
29. ant r.
Apvaizdos parapijoje. Šios pa- Kiu atveju rytų Turkija, vakarų

i rapijos bažnyčioje 7:30 vai. va- Persija, šiaurės Irakas Tai būtų
kare bus trumoos pamaldos ir tiltas ar tunelis pro Turkiją ir 

.šimas atsieitų nuo galvos |>o jk> to. tos pačios parapijos sa- Persiją tiesiai į Iraką.
600 <lol. o tokiu gaivu New Įėję. ruošiama arbatėlė, i ku- Tai butų padaryta taip pat
Yorkas turi 8.142.000, Vadi- rią visi lietuviai kviečiami kuo be karo kurdų sukilimu, rei- 
nas. jos atsieitu tik arti 
milijardus dol.

Kurdų giminė yra didelė 
6-8 milijonai. Jie gyvena Persi
joje ir Tujkijoje. Maskva kurs
to jau senai kurdus prieš per
sus ir turkus Ji turi idėją su- 

Jis ivyks liepos daryti kurdu respublika. I to
rtų 7:30 vai. Dievo Kią respubliką turėtų įeiti to- 

a-. Lili ofvrfiiu TSi^Lii** vnVoni

Tame projekte tik menkas 
trūkumas —slėptuvių panio-

Vadi-

IRAKAS IR DEL IRAKO
Irakas demonstruoja, kad jis 

naftą Vakaram duos ir kad jis’ 
nesąs Vakarų priešas Amerika 
ir Anglija svarsto Irako pripa
žinimą

gausinu atsilankyti. Vysk. Vin- kalavimu jiem laisvės.išlai.svini- 
ccnto Padolskio lankymasis tarp ni° *r žinomais būdais 
šio krašto tautfcčių sudaro pro- t hruščiovo pasitarime su Nasse- 
gą paremti Romoje Sv Kazi
miero kolegiją, kuri ruošia lie
tuvius kunigus. Bus proga as
meniškai įteikti auką Jojimas 
nemokamas.

S.

riu apie kurdų galimą sukilimą 
buvę kalbėta Nasseris sieksią* 
aprūpinti ginklais

Tai Maskvos kelias i vidų 
rinius rytus, jei jo nepaleng 
\ins “viršūnių’ susitarimas.



RAŠO ALMUSŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kalnų radinys buvo 5000 metu
Femand Navarra tris kar

tus kopė į Ararąto kalną: 1952. 
53 ir 55. Nelyginant pasakos 
raitelis: Įjoja į kalną iki treč
dalio. iki pusės, iki pagaliau 
Įjoja Į viršūnę. '

Navarros tikslas nebuvo kal
no viršūnė, 6 pats Nojaus lai
vas.

1952 jis užkopė į kalno vir
šūnę su penkiais draugais ir 
palydovais. Bet tik jam vie
nam teko pamatyti, iš viršaus 
žemyn žvelgiant, didžiulis už
šalęs ežeras, kuriame ėjo tam
sios linijos lyg laivo skeletas. 
Nepasisekė nukopti pro tarpe
klius ir iš arti pamatyti. Bet 
vaizdas sustiprino vaizduotę 
mėginti kopti iš naujo.

Kitais metais mėgino dviese. 
Abiem vėl teko surasti vietą, iš 
kurios vaizdas prieš akis — 
pataikė tokią vietą, kurioje uo
los praleido žvilgsni i tolumą kavo savo 
žemyn. Vaizdas kaip miražas a- 
biem paliko tokį įspūdį, kad 
nukopė nuo kalno atgal Į vieš- 

vbūtį, netardami vienas kitam 
žodžio. Ir kai paskiau kores
pondentai juokais Navarrą klau
sinėjo, ar jis rado arką. Navar
ra šypsodamasis gynės:

Ne, jis neradęs, bet jis ži
nąs, kur ji yra.

Atėjo 1955. Išsirengė šiuo 
tarpu kitaip, nei paprastai eks
pedicijos daromos. Išvyko sa
vo automobiliu su žmona ir 
trim vaikais. 11. 9. 7 metų. 
Keliavo pro šiandien populia
rias vietas — Egiptą. Lebanono 
sostinę Beirutą, pro Sy rijos — 
Turkijos sieną . .

Ararato kalnas yra Armėni
joje, Turkijoje, Sovietu — 
Turkų pasienyje.

Ten yra karinė draudžiamo
ji zona. Turkija sirgo šnipinė
jimo liga. Kiekvieną užsienie
ti buvo linkę įtarinėti, ar lik 
nesąs šnipas. Arai ate sričiai 
lankyti buvo reikalingas leidi
mas ir negreit jis buvo gauna
mas. Navarra nenorėjo ilgai 
laukti. Palikęs žmoną su auto
mobiliu ir dviem vaikais vieš
butyje 2400 metru aukštumo
je. su vyriausioji! sūnum Ra 
faeliu. 11 metų. Navarra ap
linkiniais keleliais, kur nesu
tiktų sargybų. leidosi i aukštu
mas. jam jau iš anksčiau ge
rai pažįstamas.

Aš radau Nojaus laivą (3

"Ten, tėte, matau. Taip, tai 
laivas. Aš labai gerai išskiriu".

Taip kalbėjo sūnus, pririš
tas virve, tėvo nuleistas iki le
dyno pakriaušės ir žiūrėda
mas į apačioj nusitiesusi ledo 
ežerą. *

Tai turėjo būti tas pats vaiz
das. kuri Navarra buvo matęs 
prieš trejis ir dvejis metus. Bet 
kai surado tarpekli, kuriuo ga
lėjo nusileisti iki ežero, dingo 
visas džiaugsmas ir laukimas. 
Tai nebuvo mediniai griaučiai, 
kaip rodės iš tolo. Tai buvo vul
kano išmestų pelenų apklotos 
morenos. Navarra pasijuto ap
viltas iki širdies gelmių. Jis sky- 

, rė 18 metų savo svajonei — 
ir dabar iš jos tik miražas. Pa
darė tris ekspedicijas, sukelia
vo tūkstančius kilometrų, rizi- 

vaiko gyvybe. Ir 
vis tai dėl miražo. Išstatė save 
teisėtai žinpuių pajuokąi. .

"Tėte, tu ąadai medi", atsi
liepė sūnus iš viršaus.

"Tai ne medis, o pelenais ap
traukta morena".

Bet sūnus nenusileido. Ir ta
da tėvas puolėsi smūgiais ka
poti ledą, po pusės valandos 
ištraukdamas galą pajuodavu
sio sukaus lyg akmenine bal
kio, apie pusantro metro.

Nebuvo kaip tokio gabalo 
nešti, tad sūnus perkirto Į tris 
dalis jas sudėjo j kuprines ir 
tada leidosi žemyn.

Tai buvo 1955 liepos 6 ke
turias dienas praleidus kalnų 
aukštumoje iki radinio.

Kas buvo tas medis, buvo di
džiausias klausimas, kuris ne
davė Navąrrai ramybės. Grįž
damas pakeliui sustojo Kaire 
ir kreipėsi ‘ muzėjaus eksper
tus. Vienas, gabalą apžiūrėjęs, 
išreiškė savo nuomonę, kad tai 
medis, kurio amžius turi būti

apie 6,000 metų. O kad jis taip 
išsilaikė, tai dėka pelenų ir le
do. kurie saugojo jį nuo atmos
feros.

Parvežt uosius gabalus putei 
kė Madrido miškų 
institutui. Bordeaux 
to priešistorirės ir 
gijos specialistam, 
medžio technologijos centrui.

Jy visu tyrinėjimų išvados 
tokios: tai yra ąžuolo pader
mės medis; tai jau apdirbtas 
medis; jo amžius apie 5,000 
metu.

Navarra tuos specialistų re
zultatus lygino su šv. Rašto ap
rašymais ir pasidarė savo išva
dą:

skeptikam, sakė jis, tai yra 
hipotezė, prielaida, jog tai me
dis iš Nojaus arkos, o man 
yra tvirtai tiesa, kad aš radau 
Nojaus arką.

tyrinėjimo 
universite- 
antropolo- 
Paryžiaus

AMERIKIEČIŲ LAKON-AS Beirute rodo savo lėktuvo sparną, 
kurį peršovė sukilėliai. Kulka pažeidė ir radaro aparatus.

ŽODŽIAI DĖL BENDRUOMENĖS IR NUOSMUKIO
Tarp lietuviškų reikalų, ku

rie šiuo metu daugiausia atgar
sio randa spaudoje, yra ben
druomenė. Bostono suvažiavi
mas ir žodžių pažarstymas dėl 
“kultūrinio nusmūkio".

Šviesia akim į bendruomenę
Drauge liepos 9 Ignas Me

džiukas nesijaudina dėl praeitų 
rinkimų, kuriose balsavusių 
skaičius buvo mažesnis nei 1955 
Mano, kad tai buvo ne dėl nu
sistatymo prieš bendruomenę, o 
dėl nerangumo, kaip ir kitur. 
Jei pasiteirautum kiekvieno in
dividualiai. tai palankiai apie 
bendruomene atsilieptų 90 proc.

Mano, kad bendruomenė pa
darė daug ir kad ateity jos di
džiausias darbas — ui išlaiky
ti šeštadienines mokyklas, o 
taip pat pasirūpinti, kad vie
šosiose bibliotekose “Foreign 
Department" būtų lietuviškų 
knygų bei jom skaitytojų.

SPAUDA

Gal -kitoki rinkimai?
Drauge lieoos 17 K. Mockus 

pasisako dėl bendruomenės 
rinkimų būdų. Tarybai rinkti 
gal geriau būtų paliekant esa
mą tiesioginių rinkimų sistemą, 
kandidatus sugrupuoti apygar
dom ir jų skaičių rinkti propor
cingą apygardos basuotojų skai
čiui.

Atsiliepia ir dėl nnkir.'.ų agi
tacijos — apsieiti ir toliau be 
agitacijos, tačiau duoti spaudoje 
ramią, objektyvią kiekvieno 
kandidato biografiją.
Kai "kuriu posakiai dėl kai kuriu

Naujienos liepos 17 pažiūri 
Į bendruomenę iš kitos pusės. 
Abu pirmieji autoriai Drauge 
buvo rašę, kaip bendruomenės 
veikimas turi eiti savo keliu, 
neužkabinėjant kitų. J. Liūdžius

Pasiekė sniegų sritis. Pasie
kė aukštumas per 4000 met
rų, kur yra vulkaninės pader
mės krateris ir lava pavirtus 
uolom, šioje aukštumoje, ne - 
kalno viršūnėje, buvo matęs 
anas vizijas.

Reikėjo tik surasti pro uo- “ 
las ir tarpeklius surasti vaizdą 
i slėni.

Po audru ir pušnių, po lau
kimo. iki pūga praeis, po nuo
vargio. pavojaus sušalti sūnus 
buvo pirmasis, kuris galėjo tė
vui pasakyti:

BRITŲ KARIAI, aplankę savo ambasadorių Jordanijoje, šnekasi su arabu sargybiniu ir ji vai
šina cigaretėmis.

VENGRU NUSIVYLIMAS
N.Y. Times paskelbė vengrų 

reformatų bažnyčios kunigo ir 
vengru lyderio Kovacs pareiš
kimą. Esą penktadieni Maskvo 
je 100.000 minia atakavo A- 
merikos atstovybę. O ameri
kiečiai nieko. Mes visa sa
vaitę piketuojame Sovietus. 
Tikėjomės, kad amerikiečiai 
prie musų prisidės. Šiandien

VIENI VERŽIASI PIRMYN, KITI TRAUKIASI ATGAL
Vokietijos vyriausybės infor- SOVIETAI SUSTIPRINO RAD- Budapešto radijas, tariamai 

macinis "Bultetin" praneša. JO TRANSLACIJAS PASIE- viepo iš Vokietijos paskatintas, 
kad NIUOSE J VAKARUS įsitaisė skyrių "Taikos klubas".

—————————— kuriame daromos diskusijos 
dabar daug dėmesio kreipiama temom laiškų, kuriuos gauna iš 
i, regijoninius trukdytuvus sa- Vakarų. Kiekvienas, kuris ;«t- 
lelitiniuose kraštuose. ' --- -
prieš dvejis metus buvo prane
šė. kad vietoj trukdymo, vie-

Sovietai sustiprino radijo 
trukdytuvus radijo siuntom iš 
užsienių.

Anksčiau trukdytu* ’ labiau
siai veikė iš Uralo iNovosibirski

mes gavome amerikiečių atsa
kymą -- ir parodė pirštu j 5 
melu mergytę amerikietę. 
“Tai yra tragiškas simbolis", 
kalbėjo Kovacs. "Šiandien mos 
nustojome tikei*'

nuo

Nanjosio* Anglijos lietuviu 
Kultūrinė nulijo programa

WKOX. 11«H> kilocykle 
Frainingham. Mas*. 

Sokinarlieinais 
iki 9 vai rv

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
47 Banks St.

RROCKTON IX, MASS.
Tcl, JUni|>cr 6-7209

- nors siunčia laišką, gauna plokštelę 
su vengrų liaudies muzika 

Vokietijos vyriausybės biule- 
toj triukšmo jie teisiasi Į pole- tenis rašo; "Nors šie įtaisai vei- 
miką su ateL.ančiom siuntom kia dar neseniai, jie susirado 
iš vakarų radijr. ‘ . daug klausytojų’ vakarų kraš

tuose".
Savo ruožtu komunistai sus

tiprino siuntas j Vakavus.
Ypačiai Prahos ir Budapeš

to siųstuvuose. Per juos krei
piasi i vokiškai kalbančius Va- rikos Balsą nuo tos sienos ati
kams — austrus, vokiečius ir traukia atgal i Amerikos kon- 
vokiškai suprantam’ iu.- kitus tinenta.
užsieniečius. ---------------------------------

Taip Sovietai stiprina savo 
propagandą **.aip tik pačios sie
nos tarp Ryty ir Vakarų, o tuo 
pačiu metu Amerika savo Ame-

Vokiečiam Praha j.m (inod.i . Amerika reikalavo, 
penkias programas jmt dieną kad Sovietų vyriausybė nu
lio pusvalandi, austram tris to- baustų savo lakūnus, kurie ap-
kias programas. Budapešto ra- šaudė Amerikos neginkluotą
dijus.duoda vokiečiam ir aus- lėktuvą. Sovietai, patenkino A- 
trani dvi pusvalandine- pr«»gr i- menkos reikalavimą tuo bildu, 
nias kad lakūnam užkabino Į»a-

...... . sižvmėjiino ženklusPrahos radijas sky
rių “Mes atsakinėjami* i kiaušy- Soneto užsieniu komisija 
tojų laiškus". Ir kiekvienam, ku- nutarė apklausinėti U.LA.
ris atsiunčia laišką, .toli- siun- H’entral Intelligvnve Agvncyi 
čia žurnalą "Dic neue, Tsrhe- vadovybę. kaip nutiko, kad jie 
choslmvakci". nepramato Irako |»vrversino.

Apie išeivių kvietimą Lietuvon
nai bus pripildyta “jūra" 1960 
potvynio metu.

Reikia mokyklas- reformuoti
Tiesoje birželio 24 A. Skar

dis, darbo rezervų valdybos 
pirmininkas, ir J. černikov. 
pašlijos mokyklų skyriaus vir
šininkas, aiškina, kad viduri
nių mokyklų mokiniai turėtų 
būti daugiau ruošiami amalam, 
pramonei, prekybai, ne tik uni
versitetam. Tokia, girdi, parti
jos valia ir išmintis.

Po trijų dienų tam paėr.m 
laikrašty iš Kauno mokytojų 
vardu atsiliepė P. Kepežinskas. 
liaudies švietimo skyriaus ve
dėjas. Jis aiškino, kad pagal 
statistiką tik 35 proc. abiturie- 
tų patenka į aukštąsias mokyk
las. kiti Įsijungia Į gamybą. Dėl 
to Kauno mokytojai norėtų* 
kad vidurinė mokykla būtų 
bendro lavinimo. Pats moky
mosi laikas joje turįs būti pra
ilgintas iki 12 metų. Privalo
mas mokslas turėtų būti nuo 
pirmos iki aštuutos klasės. Ją 
baigę galėtų stoti į specialiais 
mokyklas. Devintoj klasėj mo
kiniam galėtų būti įvesta ga
mybinė praktika....

Kitaip sakant, ne tik žemės 
ūkyje, bet ir švietimo srityje 
rasta, kad geriau yra artėti i 
buvusią Lietuvos mokyklą ir 
buvusi ūkį.

su užsienio lietuviais, 
jis žinąs užsieniuose e- 

liet. pageidavimus pa- 
Lietuvą. Dėl to jis aiški-

Naujienose ir aprašinėja ben
druomenės tarybos posėdi iš 
tos pusės, kaip "vte įam kitam 
nariui retkarčiais prasiveržda
vo politiniai partinio pobūdžio 
posakiai". Jie buvo nukreipti 
daugiausia prieš Naujienas ir 
jų redaktorių, o netiesiogiai ir 
prieš Altą, iki pagaliau buvo 
sutarta nevadinti nieko tikrais 
vardais, o kalbėti: “kai kurie 
asmens", “kai kuri spauda".

Veikėjai nori apsirašyti
Naujienos liepos 21 ėmėsi 

aprašinėti Kanados bendruome
nės valdybos konfliktą su Win- 
nipego apylinkės valdyba iki 
to. kad pastaroj pasiskelbė ne
pripažįstanti i seimą išrinktų 
atstovų, o krašto valdyba ap
skundė ją už tai i garbės teis
mą.

Susmulkėjimui ir irzlumui 
būdinga tai. kad ir viena ir 
antra pusė savo nusičiaudėji- 
mus tuojau skuba pasiųsti Į 
laikraščius, kad paskelbtų, u- 
žuot pirma išsiaiškinus ar teis
mui savo žodi tarus ir tada tik 
spaudoje paskelbus.

N. Lietuvos redakcija prie 
apsirašymų "apgailestauja 
vienos ir kitos perdidelius i 
krypimus i šąli, kurie nepaiar- 
nauja nei reikalui, nei objekty
viai tiesai, nei organizacijai".
BESIJUOKIANČIOM AKIM Į 

NUOSMUKI

Drauge liepos 19 paskelbtas 
Antano Gustaičio pasisakymas 
dėl "kultūriųio nuosmukio". ku
rio dekliaracijos autorius dar 
ii- dabar laikraščiai piktai ke
dena. A. Gustaitis via vienas is 
tų 62. kurie (tek’iaraviją prieš 
nuosmuki yra pasirašę. Jis da
bar satryine forma atsako vi
siem 
kam. "apgailestaudamas" savo 
parirašyma:

"Aš kaltas, kad dar prieš pa
sirašydamas tą nuodėmių žody
ną. neatsiklausiau vadovaujan
čių veiksniu, kuriuos patsai rin- 
kati, kad už mane mąstytų.

"Aš kaltas, kad nepaklausiau 
žmonos, kuri anot Pulgio 
Andriušio. visada yra teisinga.

"Aš kaltas, kati pats doras 
būdamas, i krūvą susidėjau tik 
su šešiasdešimčia kultūros k re: 
vatikiu prieš šešiasdeinit tūk
stančių geriausių mūsų tautos 
pirmūnų, kada ir vaikas jau ga
lėjo numatyt iš anksto pralai
mėjimą

"Aš kaltas, kad tamsybėj už
kietėjęs. lig šiol dar vis ne- 
prisipažinau kaltu, kai daugu
ma seniai to reikalauja.

“Tad giliai perinąs! cs sr.vo 
klaidos didybę, viešai išreiškia 
panieką tam niekrašči’ii ir jums 
tariu:

Kiekvieno musu ;<at> lotine 
pareiga kurti tai. ko nepa
jėgiame

Mes nesame nusmukę ir 
niekada nebuvome nusmukę 

Mums kūrybinė dvasia

! tU 
ir 

nu-

gali- 
pasi- 
New

Povilas Rotomskis, buvęs so
vietinės Lietuvos užsienių reika
lų ministeris ir nuo 1957 pada
rytas "Lietuvos kultūrinių ry
šių su užsieniu draugijos” pir
mininku, T. Balse Nr. 49 skel
biasi, kad draugija ateity plės 
ryšius 
Girdi, 
sančių 
matyti 
na:

“Aišku, visų tų norinčių iš 
kart patenkinti negalėsim, bet 
tikimės, kad bent iš tų šalių, 
kur yra didesni mūsų išeivijos 
židiniai, lietuvių visuomenės 
atstovai turės progą aplankyti 
savo gimtąjį kraštą”.

(Kai kurie asmens apie 
mybę lankytis Lietuvoje 
teiravo inturisto atstovo
Yorke. Tas birželio 10 laišku 
painformavo, kad jis teaptar- 
naująs Rygą).

Vysk. Baranausko sukektis
Tiesos skaitytoju grupė ra

gina iškilmingai paminėti vysk. 
Antano Baranausko ‘‘Anykščių 
šilelio’' šimtmeti.

Kas dirba literatūros moksle 
. T. Balse kritikas Jonas Lan
kutis pasakoja, kad jis dirbąs 
literatūros institute naujai iš- 
steigtame sektoriuje; šalia jo 
dirba dar literatūros kritikai: 
Vytautas Kubilius. Vytautas 
Galinis. Petrė Česnulevičiūtė. 
Justinas Kačiulis, Alg. Radzevi
čius ir Aušra Adiglytė. Pačiam 
lietuvių kalbos ir literatūros 
institutui vadovauja K. Korsa
kas. Visi jie kolektyviniu bū
du rašą lietuvių literatūros is
torijos ketvirtą tomą.
Kaip vaizduoja "Kauno jūrą"

T. Balsas rašo, kad Kauno už
tvankos ir “jūros” statymas, 
pradėtas 1956. dabar esąs Įpu
sėtas. Užtvenktas vanduo. Kau
no “jūra", apsems Rumšiškes, 
sieks Prienus ir net Birštoną. 
Jūros plotas bus 63.5 kv. km., 
arba 6350 ha. Ilgis bus 93 km. 
Plačiausia vieta bus 4 kl. prie 
Strėvos upelio. Pažaislio vie
nuolyno varpinei apsaugoti bus 
Įrengta krantinė. Darsūniškis 
bus apsaugotas "olandišku" py
limu. Dabar eina dugno valymo 
darbai. Bus iškelta 880 vienkie
mių ir 144 valstybiniai ir kol
choziniai pastatai. Pagal pro
jektą už metų bus užsklęsta už
tvanka ir pradėtas rinkti van
duo. Iki lapkričio turėsią būti 
10 metrų vandens gylio. Galuti-

Dingo be žinios, 

nes rinko žinias
Spauda paskelbė, kad Į teis

mą nepasirodė Uja VVolston. 
kuris turi namą VVashingtone. 
bet niekas nežino, kur jis pats 
yra.

Jį minim čia. nes spauda pa
žymėjo, kad jis esąs nuteisto
jo Sovietų šnipo Soble. gimusio 
Vilkaviškyje, giminaitis, kilęs 
iš to pat miesto. Wolston at
vykęs į Ameriką 1939. pilietybę 
gavęs 1943. Nuo 1942 jis tarna
vo Amerikos kariuomenėje ir 
buvo priskirtas prie karinės 
žvalgybos. Paskui buvo vertė
jas tarp Amerikos ir Sovietų la
kūnų Aliaskoje iki 1945. nuo 
tada buvo Amerikos delegaci
jos Jungtinėse Tautose vetėjas 
San Francisco. Palaikė santy
kius su nuteistuoju Soble Eu
ropoje • ir Amerikoje. Buvo tris 
kartus pernai tardomas ryšium 
su šnipinėjimu prieš Ameriką. 
Dabar, šaukiamas tam pačiam 
reikalui, dingo.

tos dekliaracijos kriti-

net imt, aukštai pakilus".

SOVIETŲ PALEISTI devyni Amerikos kariai išleidžiami iš 
Rytu Ve kieti jos. Per sieną juos praleido Hofe. Eidami per tiltą, 
jie nešėsi ir savo lagaminus.
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Viešoji nuomonė ir kamanos
Kamanos arba odinis api- Vidurinių Rytų klausimu 

nasris nėra reikalingas tokiam W. Lippmanas ir jo draugai 
kraštui, kuriame automobiliai ‘ mauja kamanas skaitytojam, 
baigia išstumti arklius. Civiliza
cija tuo arkliniu padargu nesi
naudoja. Užmirštamas net ir jo 
vardas. Kamanos tėra naudo
jamos ten, kur dar žvingauja 
arkliai, kur jie pakinkyti gali 
įsibaidyti ir ištrankyti vežimą 
į šipulius. Tai būva nemažes
nė katastrofą už automobilio.

Bet jeigu automobilis valdo
mas vairu, tai arklys suvaldo
mas kamanomis su žąslais ir 
odinėmis skiautelėmis, kurios 
pridengia akis iš šonų, kad ark
lys nesidairytų ir nesibaugintų. 
Jis turi žiūrėti tik vienu siau
ru ruožu — tiesiai prieš save, o 
patrauktas už vadelių — bėg
ti ta kryptimi, kur šeiminin
kas nori.

Taigi, kamanos /yra didžiai 
reikalingos ir neapsieinamos 
arklinio dar amžiaus kraštam. 
Kur civilizacija yra jau prano
kus arklinį patarnavimą, ten 
kamanos gali būti reikalingos 
patiem žmonėm: viešajai jų 
nuomonei arba opinijai kreipti Mstt » jor-
pageidaujamu keliu. danija jeigu w Uppma.

★ nas ir jo draugai norėtų JAV
Viešoji nuomonė turi didelę visuomenę matyti be kamanų, 

reikšmę demokratiniuose kraš- tai turėtų kelią kitą klausimą 
tuose, nes su ja tenka skaity- • 1956 Vengrijoje komunistinį 
tis net ir pačiai krašto vyriausy- režimą nuvertė vidaus perves- 
bei. Ji negali tos opinijos suda- mas. Kodėl tada Sovietai ėjo 
ryti prievarta, kaip diktatūrinė- į Vengriją atstatyti režimo, ku- 
se šalyse, kur net ir piketai bei rį visuomenė nuvertė ir kodėl 
demonstracijos organizuojami JAV nedraudė Maskvai eiti jo 
pačios valdžios. Demokratinėje atstatyti? Logika ir čia reika-

Vokietijoje neseniai lankėsi 
buvęs Vliko pirmininkas J. Ma
tulionis, dabar gyvenąs Kana
doje, Toronte. Savo kelionėje 
jfeai aplankė ir Reutlingeną, 
£ur yra Vliko Vykdomosios Ta
rybos būstinė ir Eltos Informa
cijų redakcija. J. Matulionio vi
zitas pataikė kaip tik į tą die
ną, kai buvo sužinota, jog nuo 
rugsėjo 1 numatoma panaikin- 
ti Amerikos Balso lietuviškas 
transiliacijas iš Miuncheno. Bu
vęs Vliko pirmininkas buvo pa
klaustas Eltos Informacijų ko
respondento, ’ kaip jisai žiūri 
tą nelauktą žinią. Atsakė klaus
damas savo ruožtu:

"Ar Amerika jau kapituliuo
ja prieš Sovietų Sąjungą, kad 
šitaip pasitraukia iš savo turė
tu pozicijų?"

Tokiau J. Matulionis išreiškė 
nusistebėjimą, kad Maskvai taip

kai nori įtikinti, jog Maskva 
turi turėti balsą vidurinių Rytų 
erdvėje. Tačiau jie nesako. ir 
nesugestijonuoja pagalvoti, jog 
tokia pat teisė priklauso JAV 
turėti balsą rytų Europos klau
simu. Čia W. Lippmanas tartum 
sutinka su Chruščiovu, kad ta- r
sai klausimas nesvarstytinas lengvai sekasi išgauti iš Vaka- 
viršūnių konferencijoje. Iš kur nuolaidas, pačiai nieko už 
toji nelygybė? tai Vakaram nežadant ir ne-

Kamanos maujamos žmo
nėm ir tada, kai sakoma, jog 
vidurinius Rytus reikia neutra
lizuoti, bet nutylima, kad rei
kėtų neutralizuoti taip pat ry
tų Vokietiją, Lenkiją, Baltijos 
valstybes. Ta pati logika reika
lauja to paties. Kodėl ji skir
tinga?

W. Lippmanas norėtų Ame
rikos visuomenę laikyti kama
nose ir tada, kai jisai aiškina, 
kad Irako perversmas buvęs tik 
vidinis. Esą, jei savo vyriausy
bės Irako žmonės negynę, tai 
jos negali ginti nei JAV nei

Pasikalbėjimas su buv. Vliko pirmininku J. Matulioniu

rengimuose ir aiškiai pasisako 
už pavergtuosius. Palankiai Ka
nados viršūnės atsiliepia ir apie 
naujuosius ateivius.

Kokios nuotaikos mūsų tatie- 
čiuose?

Kanados lietuviuose yra įvai
rių srovių, bet, atrodo, jie svar
biuose tautos reikaluose yra vie
ningesni, negu bet kur kitur. 
Mažas tėra sakičius tokių, ku
rie laikosi sąmoningai atokiau 
nuo bendros Lietuvos laisvini
mo linijos. Ir Tautos Fondo rei- 
kalaioKanadoje palyginamai ge
riau stovi, negu kur kitur. Ren
kamos aukos laisvinimo reika
lams ne tik tokiomis progomis, 
kaip Vasario 16, bet įgyvenda
mas ir gražus planas rinkti au
kas einant per namus. Kai dėl 
Kanados lietuvių atskirų vietų 
dosnumo,' taLkol kas pirmauja 
Torontas. Tautiečiai aukoja, nes 
žino, kad tai eina svarbiam rei
kalui.

Gaunami atsiliepimai rodo, kaip 
svarbūs tokie siuntiniai.,

kiria nuo miestiečių gyvenimo.
Tik jauniems vyrams ne vi

sada lengva rasti gyvenimo 
draugės lietuvaitės, nes vyrų 
yra daugiau negu moterų.

Parengimai gausiai lankomi.. 
Ypatingomis progomis Susiren
ka net po kelis tūkstančius tau
tiečių. Ir bažnyčios gausiai lan
komos.

Naujosios lietuvių ateivių kar
tos jaunimas skverbiasi į'-aukš- 
tuosius mokslus. Anksčiau bū
davo vos keletas lietuvių stu
dentų, dabar yra jau apie 50, 
kurie lanko universitetus ir ki
tokias akademijas. Be to, jau 
turime visą eilę lietuvių inžinie
rių, daktarų ir kitų profesio-

nalų su aukštuoju mokslu, kurį 
baigė Kanadoje.

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje yra lietuviškų šeštadienio 
mokyklų. Jaunimui rengiamos 
vasaros stovyklos. Draugijos ir 
sambūriai išvysto plačią veik
lą. Savoji spauda stiprėja.

Be abejo nuolat sekate "Eltos 
Informacijas", kaip žiūrite į 
jas ir apskritai į Eltos dirba
mą darbą?

Reikia pasakyti, kad mūsuose 
per mažai įvertinamos Eltos pa
stangos. Būna net laikraščių, 
kurie, panaudodami “Eltos In
formacijų” medžiagą, nepažy
mi, kad tai Eltos medžiaga. Be 
to, Elta neapsiriboja vien biu
letenių paruošimu ir išleidimu. 
Tikrai jos darbas remtinas.

(Iš Eltos Nr. 13, liepos 15).

duodant. Jis dar pareiškė:

"Dabar turime apeliuoti į vi- 
•so pasaulio lietuvius. Turime 
užaliaurmuoti lietuvių visuome
nę, kad yra reikalinga naujų pavergrąją tėvynę, tiek ir į Si- 
užsi mojimų lietuviškųjų radijo 
transliacijų į kraštą reikalu".

Be te, buv. Vliko pirminin
kas J. Matulionis ta proga pri
minė jog buvo jau anksčiau rū
pintasi siekta ir kalbėta, kad 
pirmoje vietoje reikia daugiau 
pasikliauti savom jėgom bei jas 
organizuoti, nes “kitų tautų in
stitucijos nevisada žiūri ir ga i 
žiūrėti iš mūsų pavergtos tau
tos taško”. Tai patvirtina ir JAV 
vyriausybės nutarimas uždary
ti Amerikos Balso Miunchene 
skyrių, iš kur buvo duodamos 
transliacijos lietuvių, latvių, es
tų ir kitomis kalbomis.

Pokalbyje su Eltos Informa
cijos tarnyba p. J. Matulionis 
dar atsakė į keletą kitų klausi
mų, būtent:

Kaip žiūrite apskritai į pasau
lio politikos raidą?

Ar daug siunčiama siuntinių?
Siunčiama labai daug tiek į

birą. 
lios

Yra susidariusios specia- 
bendrovės tam reikalui.

visuomenėje tokie masiniai mi- lautų to paties nusistatymo, Matosi tam tikros perdidelių 
bet jisai iš po W. Lippmano nuolaidų tendencijos. Savo lai

ku, kai Hitleris vykdė agresi
jos žygius, vakariečių nuolaidos 
tą agresiją nemažino, bet dar 
sustiprino: Prisijungė sau Hitle
ris Austriją — Vakarai tylėjo. 
Pasigrobė Sudėtus, pajungė Če
koslovakiją — Vakarai nė pirš
to nepajudino. Pagrobė Klaipė
dos kraštą — vėl nieko. Tik kai 
jau siekė Dancigo, kilo karas.

Dabartyje yra panašiai su So
vietais. Kur atsiras naujasis 
Dancigas, nežinia.

O kokia yra Kanados laikyse
na Lietuvos atžvilgiu?

Naujoji Kanados vyriausybė 
yra Lietuvai ir lietuviams pa
lanki. Kanados ministeriai ir 
parlamento atstovai dalyvauja 
lietuvių ir kitų pabaltiečių pa-

tingai kyla spontaniškai.
Vis dėlto yra viena priemo- Plunksnos Beina nevienodas, 

nė, kaip tos kamanos, kuri ga-
Ii ir demokratiškai nusiteiku
sią visuomenę valdyti: tai spau
da, radijas, televizija. Jos pa-
siekia plačius visuomenės
sluoksnius, juos veikia ir jiem -į 
teigia savo idėjas bei nusistaty
mą. Visuomenės opinija pamažu 
darosi tokia, kokios nori didieji 
spaudos šulai ir radijo bei te
levizijos komentatoriai. Jie, sa
kytume, užmauna žmonėm ant 
akių kamanas, kad žiūrėtų tie
siai, bet matytų kreivus daik-
tus.

Tokių pavyzdžių turime šiom 
dienom ryšium su įvykiais ar
timuose ir viduriniuose Rytuo
se.

Visuomenė visada buvo ir 
bus klaidinama tų žmonių, ku
rie joje susidaro vardą, bet ku
riem dėl tam tikro intereso taip 
pat susidaro reikalas paskleis
ti savas pažiūras, nors jos ir 
apsilenktų su logika ir net tie
sa. Tokiais atvejais visuomenei, 
jos viešajai opinijai, niaujamos 
kamanos, kad ji linktų laikyti 
teisybe tuos dalykus, kurie be 
kamanų atrodytų neteisingi, o 
pačiam kraštui nenaudingi.

Kiek tai liečia vidurinius Ry
tus, tai gali būti naudinga tik
tai Maskvai.

Kaip Jai kosi lietuviai atvykę į 
Kanadą?

Lietuviai Kanadoje įsikūrė ge
rai. Tokiame Toronte bemaž 
jau nėra šeimos, kin i-neturė
tų nuosavų namų. Daug stato
si ir Montrealyje ir kitur. To
ronto apylinkėse yra jau apie 
100 lietuvių vasarnamių.

Sėkmingai lietuviai eina _įr 
i visokius verslus. Miestuose yra 
jau daug lietuviškų krautuvių, 
valgyklų, valyklų, rangovų — 
kontraktorių. Vien Toronte to
kių rangovų yra apie 40. Taip 
pat yra daug vadinamų broke
rių, kurie tarpininkauja namus 
perkant ar parduodant. Iš ma
žo pradėję lietuviški bankai taip 
pat nuolat auga, patarnaudami 
tautiečiams. ___

Turtingai gyvena ir lietuviai Šv. Onos, Marijos motinos, Šiemet ją aplankė jau šim
tai tūkstančių maldininkų, nes 
sukakties minėjimas pradėtas 
nuo šio pavasario. Pačios gi- 
didžiosios iškilmės bus liepos 
26 — šv. Onos šventėje, šešta
dienį.

Iškilmių pamaldos prasidės 
dar iš vakaro, liepos 25, ponti- 
fikaliniais mišparais, kuriuos 
praves Montrealio arkivyskupas 
ir kardinolas Paul Emile Le- 
ger, kuris yra paskirtas popie
žiaus legatu šiom iškilmėm Lie
pos 26 jis aukos pontifikalinės 
mišias ir pasakys pamokslą. Ki
tą dieną, liepos 27, tokias pats 
iškilmingas mišias aukos New 
Yorko kardinolas Fr. Spellma- 
nas.

Iškilmes 
televizijoje 
2 ir 8:30 
26 — 10:30 vai. iš ryto ir 3 vai. 
p.p.

Lietuvoje šv. Ona buvo pla
čiai garbinama nuo senų lai
kų. Daugelyje parapijų buvo 
dideli šv. Onos atlaidai; suva
žiuodavo gausiai žmonių iš to
limų apylinkių.

Lietuvai krikščionybę priė
mus, šv. Onos brolijos buvo 
pačios pirmosios religinės drau
gijos senojoje Lietuvoje. Apie 
jas plačiai ir įdomiai rašo kun. 
J. Vaišnora “Šv. Pranciškaus 
Varpelyje”, kuris šiai vasarai 
išleistas dvigubas. Verta kiek
vienam pasiskaityti.

ŠV. ONOS ŠVENTE KANADOJE

VAIŽGANTAS

RIMAI IR NERIMAI
(7) ....

Rimas *joja per pusvarstį jog paleidęs šūvį dar ir šau-

farmeriai (ypatingai senesnieji). 
Tuose lietuvių ūkiuose visur el
ektra, visokiausios mašinos, 
traktoriai. Namuose elektrinės 
virtuvės, skalbiamosios maši
nos ir kiti įrengimai. Tų far- 
merių gyvenimas niekuo nesis-

diena liepos 26 šiemet yra di
delė šventė Kanadoje. Kanados 
katalikai tą dieną švenčia 300 
metų sukaktį, kai pradėjo 
garsėti Quebeco provincijoje šv. 
Onos šventovė. Ji kasmet gau
siai lankoma.

SV. ONOS de Beaupre bazilika Kanadoje, šioji Šventovė liepos 26 mini 300 m. sukaktį.

bus galima matyti 
liepos 25 dieną — 
vai. p.p.. o liepos

SKAITYK VARPELĮ. Įdomu* 
naudingas, iliustruotas, mene- 
sinis religinis žurnalas. Mt- 
tams tik S2.0C. Rašyk:

Franciscan Fathers

mu, kaip nelaisviai meldė nebe- sistatę. Valgiu dalijos, naktį atrašė, kai tik gavo iš jų žinią, Guodė ją ir Rimienė. Bet abie- Su tuo baisiu dokumentu Ne
pribaigti jų, puolė vienas an- stidendamu, vienas antrą klos- jog tebesą gyvu. Bet ir be laiš- jų kaimynių širdys nusigando, rimas nuėjo į patį Rimą. Pirmą
tram į glėbį. Rimas net pravir- tės. Jų draugavimąsi žinojo vi- kų geros jų širdys nujėgė ir na- suspurdėjo it pagauti žvirble- kartą nuo nebeatmenamų lai-

sa rota; į akis neva išjuokė, bet mie pasidarę geriau gyventi liai ir nebenutilo. Paniuro Lie- kų. gal nuo trijų dešimtų me-
Ar už akių jais džiaugėsi ir net pa- kaip geriau jiemdviem čia pa- tuvos rudens dangus; paniuro tų. Rimas iš tolo pamatė kai-

Aukštaičiai visi; ypač gi galiniai, myną. kažin ką mažą abiem
tenežinojo nabagai Jautė nelaimę, meldėsi ir vėl

ninką, kurs baigė vyti Nerimą, į Nerimą.
- - — - - - Nerimui virptelėjo lūpos, vi-

ko iš to nervų įtempimo. 
. — Ar bent sveikas?... 
nė vienas šovinys nekliuvo?.... vydėjo tiems “licviakams”, ku- sidarė. 
—teiravosi, meiliai žiūrėdamas ne mylisi it mergelės. Vieno rankom benešant išblyškusiu 

veidu ir akim aukštyn iškeltom.
Ir nebeišmeldė. Kurią dieną Dėlto Rimą matė. Priėjo ir at- 

paštas pačiam seniui Nerimui kišo laiškelį. Rimas nusitvėrė jo 
įteikė atvirutę vėl tokiu pat taip pat abiem raniom, pačiupi- 
adresu: “Nerimams ir Rimams
į Aukštaičius Kauno gub.” Tik — Kruvina!! — sušuko, pa- 

— Nė pats nenujėgiau, kaip vyresnieji tai pamatė, pagyrė ir Vieną rytmetį Nerimas šoko kažin kokią labai sučiurusią. su- blūdusiom akim įsismeigęs į Ne-

Taip praslinko mėnuo. Vie- kaip brangiai jiemdviem atsieis jautė, jog nieko nebeišmels. 
kol su šaknimis pabaigs rautiname mūšyje priešininkai iššau-

nuo Nerimo ir mato kaip jį tuvą tenlink nudūrė; lyg ne sas paraudo ir dar syki apka- dė visus jų būrio oficierius. šo- ketvirtadalio amžiaus neapykan- 
- -. • Oi— ko draugai unteriai į jų vietas nic

komanduoti; padarė, kas oficie- 
rių buvo sumanyta padaryti;

tą ar tik neapsivežėjimą kits ki
tu, kuri matė savo seniuose tė
vuose....

pasergėjo kvūvelė atjojančių kulką tik iešmą būtų smeigęs, bino Rimą.
priešininko žvalgų. Pasergėjo ir Taip buvo tikras pataikęs jog — Taip tu manęs gailėjai?
paleido didelius savo žirgus. Ne- nė nebežiūrėjo ar priešininkas — paklausė.
rimas metėsi šaudydamas atgal. , nuvirto nuo arklio. Tik pašilei- ...
Priešininkai jį šaudydami vijo, do gintis iš užpakalio nuolat tu man esi brangus. Paties sa- neneatstūmė nuo komandavimo iŠ miego, lyg kas būtų jį įkai- glamžytą, nudilusią ir visą per- rimo akis.
Rimui, tai matant, ūmai taip šaudydamas tai iš gvintinės tai vęs nebūčiau taip pagailėjęs, padarą juos praporščikais karo tintu iešmu pervėręs: taip su- mirkusią.... ne vandeniu, bet — Kruvina.... abudu.... —
paklaiko, jog net visas nustėro M revolverio. kaip tavęs, drauge.... laikui. spiegė šalia jo gulinti žmona, kažin kuo tirštesniu ir riebes- kurčiu balsu atsakė Nerimas,
ir širdis nustojo plakusi. Jo Susiprato priešininkai pakliu- ____ _ .

Bet tai vę į tarpą dviejų ugnių. Supra- augę kupetoje, vienoje vietoje, siskelbė saviškiams anuo laiš-
to ir Nerimas jog saviškiai jį suaugo ir širdim, jog gy- keliu. Apie savo susitaikinimą 
vaduoja. Atsigrįžo puolė ant venimo dulkės tegali juos apčiu- jiem nė į galvą nebuvo atėję
užpuolikų Rimas iš užpakalio; b®t ne perdirbti; jog pas- rašyti: kaipgi rašyti tokius nie- virpėjo. Atkratęs ir vandeniu 
abudu sušuko “ura!” kirsdama kutinių laikų gyžimas buvo dirb kus. kurių iš tikrųjų gal ir būti atgirdęs, išgirdo:
it pablūdę. Ir priešininkai išsi- t-inis, taip sakant stilizuotas su- nebuvo? Puikus jų darbas, ta — Nebėra mūsų sūnelio, ne

vienybė, kuri pasirodė tą patį bėra. .. Jis išvirto į gilų gilų ra- mas jįko ant vietos nudaužtas
Ir ėmė draugai nebesiskirti., laiškelį rašant, ir be jokių žo- vą nuo lygaus lygaus kelio ir šrapneliais, grįžtant šašiejum iš- k’ts kito atimti. Bet balsas vis

Prūsu. Rimas mirė ligoninėje, dėlto veržėsi savaime, tik men-
... .i kai teužkliudydamas gerklės 

karžygiu pažymėtu oficieriškais stygas. Rodės tai ne Rimas ir ne
Draugai žinių iš namų netu- Ėmė raminti: sapnas niekai; šv. Jurgio kryžiais. Amžiną atil- Nerimas verkia, tik kažin kas

priešininkai nematė.
jam ir nerūpėjo; po kiekvieno 
priešininko šūvio jis bailingai 
merkės ir vėl ūmai godžiai sekė, 
be nepataikė Nerimui, ar tebe
sėdi jis balne.... Kiekvienas šū
vis dūrė jam į širdį it iešmu.

Tai tjk keletą akimirkų. Nu
raudęs, it apopleksijos daužtas,

Abiem buvo aišku, jog gimę Sitais tai dalykais draugai pa- Pakirdęs ėmė kratyti ją ir šauk- niu.... Krauju. .. pažino kiek-

— Kas tau. kas tau?
O ta tįsojo be žado ir visa

gando: du toje pat akimirkoje Hg tėvų jausmais, 
krito draugų šoblėmis sužeistu 1
o du pasileido bėgti. Penktasis Kur vienas ėjo~ gera valia, an- džių, kaip matėme, padarė, kas teberėpso auk.štynelkas. visas ]

jis sugriežė dančiu, smarkiai, liko Rimo negyvai nušautas. tras sekė. Kits kitą sekė, už reikėjo padaryti—sutaikino Ii- krauju aplūdęs,... ištiestom tą pačią dieną sužeistas. Abudu
net skaudžiai prisipaudė prie pe Nušoko draugai nuo arklių kits kitą labiau bijojo nei patys tusius namie. rankom, pakeltom kojom ...
ties gvintinį šautuvą ir taip tvir- ties sužeistaisiais, atėmė iš jų už save. Dieną šaudydamies, vie
tai nutaisė į patį pirmąjį priešą- visus ginklus ir, nė nekiausyda- nas antro dabojo, ar gerai už- įėjo jokių, nors namiškiai tuoj jei ir pildosi, tai vis antraip, sį!

nėjo ir — viską suprato.

Ir ėmė abudu kriokti—kitaip 
vienas. Ji buvo trumpa: negalima buvo pavadinti jų ver-

“Melskitės už mus. Rimas, kimo balsų: taip jie. niekuomet 
Nerimas”. neverkę, nemokėjo. Rūpinosi

Tekiau gailestingosios sesers balso neišleisti, persiveikti. vi- 
prierašas: som keturiom rankom kruviną

“Rasta Rimo kišenėje. Nėr- vaikų dokumentą tai iškeldamu. 
; tai nuleisdamu. it norėdamu nuo

(Nukelta j 4 pusi.)
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Sergantieji broliai ir jų apaštalai
- Birželio 3 Tegensburgo ka
pinėse dusliai atsimušė į bava
rų žemę aukštaičio Vlado Vons- 
lovo karstas. Ilga, sunki liga pa
kirto 43 metų vyrą. Velionio 
palikimą sudarė lietuviška mal
daknygė, keliolika UNRRA lai
kais išleistų lietuviškų knygų 
ir į jas sukištos pageltusios gi-, 
minių nuotraukėlės....

Su Venslovo mirtimi Regens- 
burgo St. Josef ligoninės lietu
vių kolonija sumažėjo iki 7. Be
liko 3 moterys ir 4 vyrai.

Jo veidu nubėga liūdesys
Į St Josef ligoninę papras

tai patenka tik tokie ligoniai, 
Juirių kišenės pustuščios arba 
'visai tuščios. Ypač jei dar gy
dytojas nusprendžia, kad reiks 
lovoj pagulėti ilgiau regu ke
lis mėnesius.

Mano pažįstamas Jurgis prieš 
penkeris metus dar nulipdavo 
pasivaikščioti į ligoninės sodą. 
Dabar jo kojos atsisako kūną 
nešioti, ir į priekį Jurgis stu
miasi miklaus vežimėlio pagal
ba. “Vaistų prieš mano ligą nė
ra”, nusiskundžia Jurgis. Jo vei
du nubėga liūdesys, ir suvirpa 
lūpos turėdamos ištarti bevil
tiškos padėties apibūdinimą.

Kai oras gražesnis, ligoninės
sodely gali dažnai matyti tau- - 
tietį Praną, palengva žingsniuo
jantį su lazdele rankoj. Jo tam
sūs akiniai tarnauja ne apsigy
nimui nuo įkyrių saulės spin
dulių. bet pridengia akis, ku
rios taip geidžia išvysti medžius 
ir mėlyną dangų, bet nuolat 
regi aplink save vien tamsą.

Ir kiekviemo šių septynių 
lietuvių istorija netiktų laik
raščiams, su pamėgimu rašan
tiems apie kinų artistų meiles 
ir ašaras.

Laiškas iš Vokietijos

tė protestantė. Bet aš ir ją 
kiekvieną kartą, aplankau.

— Ir spaudos, be abejo, at- 
vežat?

— Atvežu ir veltui padalinu 
“Kristaus Laivą”. Anksčiau at- 
veždavau dar “Laiškus Lietu
viams” ir “Varpelį”. Bet pasta
ruosius dabar jie gauna betar
piškai.

Iš ligonių sužinojau, kad 
anksčiau kun. S. Kaunas daž
nai atveždavęs lietuviams po 
10 DM iš NCWC rečiau ir iš 
Balfo. Bet prieš du metus tie 
šaltiniai “išdžiūvę”. Tik šiemet 
Velykoms Balfas paštu atsiun
tęs po 10 DM. Bet šventėse kun. 
S. Kaunas iš savo kišenės juos 
apdovanojąs.

Sergančių brolių apaštalas
Vokiečiai katalikai taip pat 

neužmušta St. Josef ligonių: 
lietuvių, ukrainiečių, jugosla
vų.... ir jų pačių krašto žmo
nių. O užmiršti neleidžia jėzui
tas Tėvas J. Leppieh.

Pokarinėje Vokietijoje tėvas 
Leppieh plačiai pagarsėjo savo

pamokslais socialinėm temom. 
Ir jis ne tik skelbia krikščiony
bę, bet stengias ją ir'vykdyti: 
nukasa kalnelius, užpila grio
vius, išlygina, kur kreiva.

Ligoniais rūpintis tėvas Lep- 
pich įsteigė “tarnyba sergan
čiam broliui”, ši tarnyba iš ke
lių miestų siuntinėja veltui ka
talikų ligoniams laiškus. Jię 
sklinda po visą Vokietiją. Ju tu
rinys dvelkia gyva artimo mei
le, kuria spinduliuoja idealis
tas tėvas Leppieh. Stiprina šie 
laiškai ir lietuvius ligonius.

Tėvo Leppieh kišenės pil
nos adresų. Atvažiavęs į ku
rį miestą sakyt pamokslų, jis 
pagalbos reikalingųjų adresus 
įbruka į pasiturinčiųjų rankas, 
kurios pažada pasiųsti siunti
nių. Tokiu keliu yra pasiekęs ne 
vienas siuntinėlis ir St. Josef 
ligoninės lietvius. štai prieš po
rą mėnesių Jurgis visai netikė
tai gavo vaistų siuntinėtų iš ga
na tolimo Rheine miesto. Pa
sirodo, jo adresas per tėvo Lep- 
pich “SOS siuntinių pagalbą”

atsidūrė pas vieną vokietį vai
stininką.

Gailestinga ponia
Ir pačiame Regensburgo mies

te yra susiorganizavęs tėvo Lep- 
pich veiklą remiančiųjų būre
lis. 
St. 
nia 
jau

kiečiu, socialinės globos įstaigą 
jie yra užmezgę ryšius su li
goniais. šie užsieniečiai globė
jai parašo laiškų, atsiunčia do
vanėlių. Pavyzdžiui, mūsų Pra
ną iš toli globoja vienas vaka
rų Prancūzijos ūkininkas. Nė
ra jis joks turtuolis: turi 7 ha 
žemės, didelė šeimą—šešis vai
kus. Vienok jis suranda laiko 
parašyti Pranui laiškų, papasa
koti apie savo gražią gimtinę 
Brėtanija. Ląiškuos jis drąsina 
ir guodžia. Retkarčiais atsiunčia 
siuntinėlį ar porą markių.

Su Jurgiu susirašinėja.pran
cūzas, kurs pats yra paralyžuo
tas. Jo tėvai, kurie dirba viena
me šokolado fabrike, už jį laiš
kus parašo ir kada-ne- kada sal
dumynų atsiunčia.

Vėl kito lietuvio globėja gy
vena Anglijoje. Ji per Lamanšo 
kanalą dalinasi su Regensbur- 
gu skanėstais ir niekad laiškuo
se nepamiršta paminėti katino 
— jos vienatvės bendro.

Kukli St. Josef ligoninė sa
vo išore, biedna viduje. Vienok 
į ją subėga daug artimo mei
lės gijų. Ir šios meilės šiluma 
nudžiovina nuo skruosto nevie
ną ašarą. Ilgi mėnesiai grei-

Jo nariai reguliariai lanko 
Josef ligoninę. Viena po- 
aptarnauja kelis lietuvius 
ištisus trejus metus. Kar

tą kalbėjusi su ja. Patyriau,
kad ji pati turinti kelis vaikus. 
Kitiems jos vietoj nebūtų lai
ko vaikštinėti ligoninėn. Bet 
ši motina atėjusi pasišnekučiuo
ja su savo globotiniais, atneša 
jiems vaisių, paima namo su
adyti jųjų kojines, pataisyti 
rūbus. Jei reikia ji ir laiškus 
už juos parašo.

Nėra nė vieno ligonio St. 
Josef ligoninėje, kurs neturė
tų savo globėjo iš tėvo Leppieh 
ratelio. Ligonių veidai sušvin
ta, kai jie ima pasakoti apie 
savo geradarius.

Artimo meilė yra visuotinė

Negalima nutylėti ir dar ki
tos St.fc Josef ligonines globėjų čiau prabėga. Esi atskirtas nuo 
grupės. Ji susideda iš įvairių bendruomenės, bet nesi jos už- 
tautybių žmonių, gyvenančių už mirštąs.
Vokietijos sienų. Per vieną vo-

St.

li-

ga-

Lanko kuo. S. Kaunas
Nuo 1954 St. Josef ligoni

nės lietuvius kas mėnesį ap
lanko kun. S. Kaunas. Jis gy
vena kitame mieste, bet lietu
vių ‘parapijos’ Vokietijoje ga
na plačios.... Ir kun. S. Kaunas, 
nebodamas pečius slegiančių, 
63 metų, žiemą ir vasarą, lie
tingą rudenį ir sniegui tirp
stant, automobiliu atlekia į 
Josef ligoninę

— Kaip laikosi lietuviai 
goniai? — užklausiau.

— Dvasiniu atžvilgiu jie
Ii būti pavysdžiu kitems. Dides
nių švenčių metu visi pasinaudo
ja mano religiniais patarnavi
mais, — pasakojo kun. S. Kau
nas. — Nors jie žino, savo liūd
ną dalią, bet į neviltį nepuo
la, nedejuoja neverkšlena. Iš ti
kėjimo semiasi stiprybės ir 
kantriai neša savo kryželius.

— Kaip atsiliepia apie lietu
vius vokiečių personlas?

— Tiek administratorius, tiek 
seselės giria lietuvius.

— Ar visi lietuviai katali
kai?

—Ne, viena 80 metų senu-

(Eli)J. Medaitis

NEMUNAS ties Kaunu. Kairės pusės gilumoje yra Palemonas. Nuotr. V. Augustino.

MANO BIČIULĖ (3) I. MALĖNAS (MALINAUSKAS)

VISI POZDNIAKOVO PASIŪLYMĄ NUPLOJO IR PAKELE TAURES
beatodairiškai kaltinti ir smerk
ti. Ir Salė pradėjo: . '

— Tu gerai žinai, kad pas
taruoju metu aš priklausiau 
Draugijai Sovietų Kultūrai pa
žinti. Taip pat gerai žinai, kad 
ši draugija, sudaryta beveik iš

Pagaliau apžiūrėję atel
jė, radome pietus beverdančius. 
Salė čia pat pravertoje virtuvė
je rengė salotas, ‘satkavojo’ rau
donuosius kopūstėlius, o Bučas 
buvo patelktas prie sūnelio. 
Mudu su Sale pradėjome kal
bą apie jos santykius su lietu- imtinai iš rašytojų, posėdžiau- 
viškąją visuomene bei jos pa- dayo, tiksliau sakant, vakaroda- 
čios nuotaikas. Ji tuojau nusi- vo Sovietų S-gos atstovybės pa
skundė, jog daugelis ją laiko 
dabar kažin kokia baidykle. Ji 
pastebinti, kad jos ėmę veng
ti net kai kurie buvę tikrai ge
ri studijų draugai. Ji gaunanti 
daug anoniminių priekaištaujan
čių, net grasiančių laiškų. La
bai daug eilėraščių ateiną su 
parodijuotu jos pačios eilėraš
čiu “Sudeginki! mane kaip ra
ganą” kur dabar nukreiptas 
prieš ją pačią, kaip tėvynės iš
davikę, vertą tikrosios raganos 
vardo ir tikro laužo. Ypatingai 
tie laiškai užplūdę, kai pasiro- 

žiną atilsį draugų Rimo ir Ne- džiusi jos “Poema apie Staliną”, 
rimo”. Tik dabar važiavo trimis 
vežimais: Nerimienė su savo 
vaikais. Rimienė su savo, o Ri
mas su Nerimu krameno drau
ge. vieną arklį įsikinkę; niūkė, 
gailestingai ašarodamu ir ne
besimatė kad jn širdyse bebū
tų likę nors truputėlis pirmykš
čio ncapsive*ėiimo kits kitu ar 
noro amžinai rungč'.otis; bent 
amžinai nenusileisti.

Ak, kare, kare! Kiek tu teiki 
nelaimių ir širdies skaidmų! Bet 
kiek ir širdžių valai, dezinfekuo
ji :

Rimai ir Nerimai
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiti jų viduje širdį kietomis 
rankomis gniaužo ir kriokina.

Baisu pasidarė abiejuose kie
muose. Subėgo namiškiai, išsky
rė juos parsivedė, pasiguldė. Jie 
nutilo, susivaldė. Ir. rodės, nė 
kiek nebeužjautė kitų saviškių, 
kurie dabar patys ėmė klykti.

Išsiklykė ir šitie...
Ir vėl Rimai su Nerimais va

žiavo į bažnyčią; vėl kėlė .sudė
tines egzekvijas “už vėles am-

talpose. Taigi su Pozdniakovu 
jau buvau pažįstama, jų atsovy- 
bės rūmuose jau buvau buvo
jusi. Ir štai, praslinkus kuriam 
laikui po to, kai sovietinė ka
riuomenė užėmė Lietuvą, prie 
mūsų namelio privažiavo pui
kus automobilius. Įėjęs žmogus 
padavė man laiškelį. Pozdnia- 
kovas juo kvietė mane tuojau 
atvykti jo siunčiamu automobi
liu į Sovietų atstovybę, nes esąs 
svarbus reikalas. To reikalo aš 
visiškai nenuvokiau ir nebuvo 
prasmės net jį spėlioti. Todėl 
nedelsdama apsirengiau, ir tuo- 
jatf išvažiavome. Atstovybėje 
mane pasitiko Pozdniakovas ir 
pareiškė savąjį pasitenkinimą,
kad aš tokia punktuali. Atstovy- tintojo ir smerkėjų. būdamas 
bėję jau radau Petrą Cvirką, 
Liudą Girą, ir.... (man buvo pa
minėta dar keletas pavardžių, 
kurių dabar jau nebeatsimenu manęs pačios?
— Ig. M ). Atvyko ir Kazys Bo- Aš tylėjau. Jai atsakyti 
mta. taip pat nemokėjau. Tylėjo

Pozdniakovas tuojau papra- Salė. Pagaliau aš jutau, kad 
šė visus prie kavos. Susėdome, tyla mums abiem sunki, ir 
Jau pačioje pokalbių pradžioje suspausta gerkle prakošiau: 
Pozdniakovas pasiėmė žodį ir — Aš . visa tai. Sale, supran

tu. Ypatingai susidėjusius sąly-

gos gali kartais versti žmogų 
veikti net prieš jo paties norą. 
Tu galėjai rašyti apie Staliną, 
ką tik jie nori. Bet kam tu 
kabinėjai net mūsų istoriją ir 
tuo pačiu tepliojai savus na
mus? Aš sunkaiai pakeliu ypač 
tas vietas.'

Ir nuleista galva pusblasiu 
prakošiau pro dantis vieną šios 
rūšies sakinį:

Ją valdė šviesūs kunigaikš
čiai.

Bet juodi buvo kaip smala.
Ir vėl nutilau. Tylėjo ir Salė. 

Ta tyla buvo nejauki ir sunki.

M MES ŽINOME APIE KAV|
Amerikoje kavos išgeriame pagarbos. Europoje kava pn- 

ežerus. Rytą, dieną ir kartais 
vakarais išmaukiame po kelis 
puodelius. Geriame ir dažnai 
paklausiame: iš kur kava atsi
rado? “Iš Brazilijos” — atsakys 
vienas, draugas pridės kitą 
kraštą. Jei sieksi tolimesnių lai- Vokiečių kava kvepianti, ne taip 
kų, tuos pasipils nuomonių 
nuomonės.

Kavos istorija yra sena. Tai
gi, gerdamas puodelį geros kve
piančios kavos, perskaityk šias 
eilutes, kurias surašė irgi ne
mažas kavos mėgėjas.

Pasakojama, kad kavą su ra-' 
do indėnai. Tačiau per daug 
garbės suteikiama šiems pir
miesiems Amerikos gyvento
jams. Tikrumoje kavą užtiko 
arabų vienuoliai apie 500 me
tų po Kr.

Ir kas tos pupelės: ar patys 
augaliai ar vaisių branduoliai? 
Tai yra tam tikrų vaisių bran
duoliai. Kiekviename vaisiuje 
yra dvi pupelės, susiglaudusios 
lygiąja puse.

Kadangi arabai pirmieji išmė
gino kavos skonį, tai jį labiau
siai ir paplito artimuosiuose ry
tuose. Savo kavos gamyba pa
garsėjo turkai ir jiems su ara
bams priskiriama, kad jie pir
mieji kavą atgabeno Europoje. 
Tačiau ją atvežė Venecijos pirk
iniai Italijon prieš 1600 metus. 
Kiek 
no i

Ką 
kava, 
fee, prancūziškai — Cafe. Ta
čiau nei anglai nei prancūzai 
nedavė kavos vardo, nors jos 
ir daug suvartojo. Kavos var
das yra abisiniškas. ten viena 
vietovė vadinasi Kafa, iš ku
rios arabai pradėjo gabentis 
kavą.

Lotyniškai kava vadinasi — 
Coffea arabica. coffea liberica. 
caffea robusta. t.y. arabą kava 
Vakarinės Afrikos Belgų Kon
go kava.

Dabar kavos daugiausia au
ginama Brazilijoje, net 50 pro
centų viso pasaulio kavos.

Nuskinta kava dar netinka 
virimui, reikia ją padeginti. 
Padeginant pašalinamas jos kar
tumas. duodamas kvapas ir pa
taisomas skonis: be to. padegin- 
ta kava ilgiau išsilaiko nesuge- 
dusi.

Nors Amerika didžiuojasi sa
vo kavos suvartojimu, bet Eu
ropa. deja, ją pralenkia. Kavos 
daugiausia sunaudoja Islandi- 
dijoje. Ten vienai galvai per 
metus tenka 15 svarų.

Mūsų dažnai vartojama “In- 
stant” kava yra koncentruotas 
ekstraktas, padarytas iš sumal
tos kavos.

Kavą geria kiekvienas kraš
tas pagal savo papročius. Ame
rikiečiai. galime sakyti, maukia 
kavą, nerodydami jai jokios

klauso iškilmingai ir gerai po
ilsio valandai, svečiams. Vokie
čiai kai geria kavą, tai visas 
namas kvepia, ir visų akys spin
di. Kito nieko ir nesako, tik 
ragauja ir giria kavos skoni.

vėliau turkai ją nugabe- 
Vieną.
gi reiškia pats žodis — 
Angliškai vadiname Cof-

stipri. Ji geriama po pietų su 
tam tikromis ceremonijomis 
ir ypatingais pyragaičiais.

Italai pamėgo labai stipria 
kavą, 
kavos 
šiai į 
kava, 
narna 
ma iš mažyčių puodelių. Ame
rikoje, kur visur dideli matai 
vartojami, žinoma, ši kava 
nepopuliari ir nepraktiška.

Ar kava kenkia? Šio klausi
mo dar niekas neatsJcė. Galva 
galvai nelygu: vieniems gali pa
kenkti ir vanduo, kitiems nie
ko reiškia ir stipriausi gėrimai. 
Kadaise tokius bandymus darė 
švedai. Du nuteistus mirti gir
dė ir tikėjosi, kad jų širdys su
šlubuos ir jie numirs. Jie ta- 
čiau buvo sveiki kaip ridikai, 
ir švedai, laikydamiesi padorių 
papročių, juos vėliau iš kalė
jimo' paleido.

Aišku, kava veikia žmogaus 
organizmą. Ji sukelia budrumą, 
sužadina norą dirbti, prablaš
ko miegus. Bet kitiems veikia 
priešingai. Vienam lietuvių ra
šytojui kava įvaro miegą.

Pasibaigė mano kavos puo
delis, tuo ir savo raštą apie 
kavą baigiu. Tačiau aš neuži- 
mu kokios tvirtos pozicijos: už 
ar prieš.Kas nori, tegu geria: 
kas negeria, tegu bent žino, kad 
kava turi savo seną ir garbin
gą istoriją. Geriant kavą yra 
padaryta daug gerų politinių 
spreindimų ir daug kiaulysčių 
daug širdžių susimylėjo ir daug 
visiškai persiskyrė. Toks jau 
gyvenimas. Kavos puodelis!

Kavos mėgėjas

vadinamą Espresso. Tai 
esencija, sutekėjusi tie- 
puodelį. Garsi ir turkų 

labai stipriu žmonių vadi- 
tiesiog dinamitu, geria-

ATOSTOGOS ARKLIAM

Ir kas bjiauriausia — skundėsi 
Salė toliau,—kad to priekaištau
janti publika visiškai nenorinti 
suprasti jos dabartinės situaci
jos, vien ją puolanti, bet visiš
kai nepagalvojanti, kad dauge
lis, būdami jos vietoje ir jos 
sąlygose, būtų ne kitaip pasiel
gę. Ir ji paklausė mane, ar aš 
žinąs, kaip atsiradusi “Poema 
apie Staliną”. Pasisakiau, kad 
niekas man to nepasakojo. Ta
da Salė panoro pati papasako
ti, kad galėčiau pasidaryti iš
vadas. ar ta publika galinti ją tuojau išdėstė, kad šiandien esa-

me pakviesti ypatingai svar
biam reikalui, būtent:

— Yra nutarta — 1. parašy
ti palčioms lietuvių masėms po
emą apie Staliną ir 2. parašyti 
eilėraštį apie Lietuvą, kaip so
cialistinę. respubliką. Aš įsitiki
nės, kad rašyti apie asmenį yra 
daug patogiau moteriai, nes į- 
žvalga į asmepį esanti artimes
nė jos prigimčiai. Taigi, Salo
mėja parašysianti poemą apie 
Staliną, o eilėraštį apie Lietu
vą. kaip socialistinių respubli
kų narį, parašysiąs poetas Kazys 
Boruta, nes jam. kaip vyrui, 
bus nesunku pagauti ir tas api
bendrintas. objektyvuotas Lic- ‘ Pakėliau akis ir pamačiau, kad

Salė, stovėdama prie maišomų 
kopūstėlių dubens, staiga pasu
ko galvą į šalį. Per jos skruos
tus riedėjo didžiulės ašaros. Ji 
nusisuko, kad jos neįkristų į ko
pūstėlius. Pajutau, kad šita te
ma kalbėti ilgiau mudviem per 
sunku, ir nuėjau prie lango. 
Stengiausi sudaryti sąlygas ir 
Salei vienai užbaigti šių minčių 
tėkmę.

Per pietus visi buvome įbridę 
į pasaulėžiūros problemą. Visi 
matėme didelių sunkumų, ban
dant suderinti krikščioniškąją 
pasaulėžiūrą su komunistine. 
Kad būtų aiškiau, krikščioniš
kąją pasaulėžiūrą suskirštėme 
į krikščioniškąją — bažnytinę 
(pagal oficialųjį krikščioniškų 
bažnyčių mokslai ir bendrinę 
krikščioniškąją ( kuri jau glūdi 
keikvieno krikščionio pasąmo-

tuvos gyventojų džiaugsmo 
bruožas. Aš manau, kad mano 
mintijimo eiga yra logiška.

Visi dalyviai Pozdniakovo pa
siūlymą nuplojo. o šis pakėlė 
taurelę ir pasiūlė išgerti už bu
simąją Salomėjos ir Kazio Bo
rutos kūrybos sėkmę. Ir visi iš
gėrė.

— Tai aš dabar tavęs, Ignai, 
klausiu: ar bet kuris mano kai-

nyje. nes pagal ją susiformavu
si jos sąmonė). Pripažinę fak
tą. kad bendrinės krikščioniš
kos pasaulėžiūros mums nėra 
manoma atsisakyti, kaip nė
ra įmanoma atsisakyti paties 
savęs (nes pagal tą pasaulėžiū
rą yra susiformavusios mūsų 
asmenybės), visi .priėjome išva- 
dį. kad čia bus didžiausių sun
kumų. kiečiausių susidūrimų.

Po pietų, atsisveikindamas 
aiškiai jaučiau, kad tarp manęs 
ir Salės vėl grįžo tasai tikras 
draugiškumas, kuris rišo mus 
nuo anksčiau ir kurs"buvo nau
jų įvykių apgaubtas abejoji ui o 
skraiste. Grįžau į Kauną be 
durpių, bet širdyje vežiau nau
jos šilumos.

(bus daugiau)

■ • mi r

mano sąlygose, būtų kitaip pa
sielgęs? Kodėl gi niekas neno
ri suprasti mano situacijos ir

as 
ir 
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Jeigu sakoma, kad automobi
lis “pavargsta" arba įkaista, ir 
jam reikia leisti "atsipūsti', tai 
ką bekalbėti apie gyvą daiktą. 
Tačiau tiktai danam atėjo į 
galvą, kad ir arkliam reikalin
gos atostogos. Tokia mintis mu
šė į galvą vienam danui vete- 
rinoriui. kada jisai paskaitė 
laikraštyje: “Kopenhagos vie
nas vežėjas gavo iš savo ben
drovės atostogų kartu su ark
liu. Jis pareiškęs: mano šyvis 
taip pat reikalingas atilsio'’. O 
jeigu jis reikalingas, tai reikia 
atostogų ir kitiem žirgam. Taip 
atsirado "vasarvietė arkliam" 
— sodrios žolės pieva. Bet į tą 
“kurortą" primami tik tie ark
liai. kurie ištisus metus būna 
pakinkyti į vežimus didelia
me mieste. Jiems reikalingas 
“sveikas oras, gera žolė ir plati 
erdvė". Kiek yra dideliuose 
miestuose žmonių, ypač vaikų, 
kuriem reikia to paties, kaip ir 
arkliam?

Žąsinis piemuo
Amerika turi nemažai pen’si- 

jonatų ir mokyklų turtingųjų 
šeimų merginom. Viename to
kiame bendrabutyje merginos 
apspito klausti jauną mokytoją:

— Ar teisybė, kad jūsų tė
vas. būdamas mažas ir neturtin
gas. ganė kaime žąsis?

— Tikra teisybė. — atsakė 
tasai jaunas vyrukas. — Bet 
taip pat teisybė, kas ašei iš sa
vo tėvo paveldėjau jo profesi
ja

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

vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių imbuvių ir pan. 
nuotraukų: norite Atnaujinti seną fotografiją" 

Jums gėlomis sąlygomis padarys

gyv. IT! Mcnahan St.. Ridgcuood. Brooklyn. N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677
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Gražiai prisiminta Liurdo sukaktis

Kennebuk-

Kennebunkport, Maine

aiškino Dievo Motinos misiją 
šiems laikams. Pamaldų metu 
giedojo Aušros Vartų parapijos 
choras iš Worchester, Mass. di
riguojant V. Burduliui.

Pašventinta

Kiekvįenais metais lietuviai 
Pranciškonai maloniai nustebi
na savo vasarotojus lietuvių 
dienos programa, šį kartą toji 
programa buvo istorinio pobū
džio.

Atšvęsta 100 metę Liurdo 
sukaktis

Sukakties minėjimo išvakarė
se, liepos 12 naujasis provinci
jolas Tėv. Viktoras Gidžiūnas. 
O.F.M., dalyvaujant daugybei 
svečių, pašventino “stebuklingo 
Kūdikėlio Jėzaus iš Pragos” 
koplyčią, esančią
porto vienuolyne. Baigus pa
šventinimo iškilmę, didžiulė 
procesija, kalbėdama rožančių, . 
pajudėjo Liurdo grotos link, 
kur Tėv. Provincijolas pasakė 
Liurdo sukakčiai pritaikintą pa
mokslą ir atlaikė vakarines pa- 

’ maldas, suteikdamas Švč. Sa
kramentu palaiminimą. Pamal
dų rimti papildė nuostabiai ty
lus vakaras, Įvairiaspalviai ap
šviesta Liurdo grota, maldinin
kai su žvakėmis.

Sekančią dieną, liepos 13. 11 
vai. grotoje atlaikytos iškilmin
gos Mišios, celebruojant pran
ciškonų generaliniam delegatui 
Tėv. Paschaliui KinseL O.F.M. 
iškilmėm vadovaujant Tėv. 
Klemesui Žalaliui, O.F.M. Pa
mokslininkas prel. K. Vasys pa-

gimnazija
Popietinės programos 

blausia dalis buvo gimnazijos 
rūmų pašventinimas. Kadaise 
tokią mokyklą pranciškonai tu
rėjo Kretingoje. Deja, ten daug 
jų našaus darbo palaidota. Čia. 
Kennebunkporte, nežiūrint į- 
vairių sunkumų dabar iškilo 
nauja pranciškonų atžalynui 
ruošti mokykla. Portlando vys
kupas D. J. Feeney, pašventi
nęs mokyklą, tūkstatinėms mi
nioms kalbėjo apie pasigėrėti
nus lietuvių pranciškonų dar
bus, reikšdamas jiems už tą 
triūsą ir savo padėką. Pašventi
nimo iškilmėse dalyvavo: vys
kupo sekretorius V. Tatarczuk. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas. Tėv. 
Justinas Vaškys, prel. J. Balkū- 
nas. prel. Pr. Juras ir prel. K. 
Vasys. buvęs provincijolas Tėv. 
Jurgis Gailiušis. Tėv. Klemen
sas Žalalis. ir nemažai kitų dva

švar-

siškių. atvykusių iš Kanados ir 
iš įvairių JAV vietovių.

Oras buvo puikus. Svečių 
privažiavę iš Maine. New Eng- 
land, New York. NevvJersey. 
Massachusetts. Michigan. viso 
apie 4,000.

Po iškilmių sekė tautiniai šo
kiai. vadovaujant Onai Ivaškie- 
nei iš Bostono, dainos, išpildy
tos Aušros Vartų parapijos 
choro iš Worchesterio, diriguo
jant vargonininkui V. Burdu
liui.

Lietuvių dienos iškilmės bu
vo visais atžvilgiais didingos ir 
prasmingos.

Vyt. Žarėnas

Pagerbtas

šv. Kazimiero paminėjimas
Į pranciškonų stovyklą Ken- 

nebunkportą berniukai atvyko 
šiemet iš visos Amerikos. Jie 
ne tik žaidžia gražiame vienuo
lyno parke ir maudosi šalia vie
nuolyno esančiame Atlanto van
denyne. bet kartu patyrusių pe
dagogų globoje skiria nemažai 
laiko išmokti geriau lietuvių 
kalbą, susipažįsta su Lietuvos 
istorija bei jos kultūra.

Liepos 16 vienuollyno koply 
čioje buvo suroštas šv. Kazi
miero gimimo 500 metų sukak
ties minėjimas, kuriame daly-' 
vavo stovyklos berniukai, vie- 

* nuolyno svečiai ir tėvai pran 
ciškonai. Provincijolas T. Vik
toras Gidžiūnas vaizdingai ne
švietė Šv. Kazimiero jaunystę, 
statydamas ji visam lietuviš
kam jaunimui gražiausiu pavyz
džiu ir vadu.

PREL. K. VASYS šiomis dienomis atšventė 70 metu amžiaus i.' 45 
metų kunigystės sukakti.

ALTO KONGRESAS APIE LITUANUS
Amerikos lietuvių Kongrese, 

kun Altas buvo sukvietęs Bos
tone birželio .27-28, Lituanus 
žurnalo reikalu priimta ši rezo
liucija:

“Giliai vertindamas Lietuvių 
Studentų Sąjungos žurnalo Li
tuanus informacinį darbą, kon
gresas

a. džiaugiasi lietuviško jau
nimo konkrečiomis pastango
mis informuoti svetimtaučius 
apie Lietuvių ir jos dabartinę 
traginę būklę bei lietuvius, jų 
laimėjimus ir kūrybines pastan
gas įvairiose gyvenimo Srityse,

b. ragina visus Amerikos lie- 
tutius remti šį prasmingą jauni
mo darbą savo bendradarbiavi
mu ir pinigine parama, ir

c. siūlo, kad Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komi, 
tetas rastų tinkamus būdus pa
remti Lituanus leidimą“

Lietuviško akademinio jauni
mo leidžiamas anglų kalba in
formacinis leidinys Lituanus 
pradeda susilaukti vis plates-
nio susidomėjimo, štai Univer- 
sity of Chicago Press atsiuntė 
redakcijai knygų sąršą su pra
šymu pasirinkti tas. kurias no- 
retų recenzuoti. Pats faktas, 
kad Lituanus žurnalo redakci
jai siūlomi moksliniai veikalai 
ir pageidaujamas tų kūrinių 
vertinimas šiame žurnale, jau 
rodo kiek jais priimtinas ame
rikiečiams.

Lituanus žurnale pasirodą 
straipsniai yra ofiecialiai pri
pažinti ir Įtraukti į “Publica- 
tions of the Modern Langua-

PRANCISKONŲ PADĖKA

Dalyvaujant pranciškonų ge
neraliniam delegatui T. Paska-. 
liui Kinseliui. provincijolui T. 
Viktorui Gidžiūnui ir visiems 
vienuolyno tėvams, klierikams 
ir broliams, liepos 14 Kenne- 
bunkporto vienuolyne buvo pa
gerbtas pret. Konstantas Vasys, 
VVorcesterio lietuvių Aušros 
Vartų parapaijos kleb.. sulau-

ge Association". Kas metai ši 
sąjunga išleidžia specialią kny
gą. kurioje išvardinami pagrin
diniai pasirodę darbai: knygos 
ir straipsniai literatūros, kalbos 
ir folkloro klausimais. Šiais me
tais Ryt. Europos skyriuje su
žymėta daug straipsnių iš Li
tuanus žurnalo.

*

“Historical Abstracts", leidi
nys kuriame pateikiamos isto
rinių straipsnių santraukos. į- 
traukė Lituanus žurnalą Į leidi
nių sąrašą, kurie sekami ir iš 
kurių imama medžiaga santrau
koms. Įdomu pastebėti, kad iki 
šiol tebuvo naudotasi Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos “Dar
buose” paduota medžiaga. Pas
kutiniame biuletenyje tačiau 
šalia tos svoetinės įstaigos lei
dinio išvardintas ir Lituanus.

Lituanus redakcija sėkmin
gai tarpininkauja svetimtau
čiams, norintiems įsigyti kny
gų apie Lietuvą anglų kalba.

(L.R.K.)

kęs 70 metų.
Iškilmingųjų pietų metu prel. 

K. Vasį sveikino vienuolyno 
virš. Tėvas Justinas Vaškys 
kuris nuo pat savo atvykimo į 
JAV. prel. K. Vasio asmenyje 
rado nuoširdų lietuvių pranciš
konų prietelių dosnų jų veik
los rėmėją. Generalinis delega
tas T. Paskalis Kinselis. svei
kindamas viso Pranciškonų Or
dino vardu. p.rel. K. Vasiui į- 
teikė dovanėlę atvežtą iš šv. 
žemės.

Lietuvių dominikonų vardų 
solenizantą sveikino T. Tomas 
Žiūraitis, o kunigų, prel. J. Bal
konas.

Savo žodyje preL K. Vasys 
pareiškė džiaugsmą, kad galįs 
savo gimtadienį ir 70 metų su
kaktį švęsti pranciškonų vie
nuolyne. Jo širdis visada esan
ti su pranciškonais ir pagal sa
vo išgales jis norįs remti pran
ciškonų veiklą Dievo garbei ir 
lietuvių tautos gerovei.

Sukakties iškilmėse dalyvavo 
taip pat kun. V. Karalevičius. 
kun. J. Nėkrašius, kun. F. Juce
vičius iš Montrealio. kun. J. 
Matutis, kun. Zanavičius. kun. 
J. Steponaitis.

VYSK. V. PADOLSKIS KALBĖJO STUDIJŲ KLUBAM 
tiniai šios srities klausimai pav. 
federalizmas ir 
busimojoje 
erdėje.

Lietuvių 
bei partijų
sritim susijusi problematika 
taip pat rūpi studijų klubams 
pažinti ir Įsigilinti, čia įvairių

Liepos pradžioj Clevelande 
lankęsis Lietuvių šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje prezidentas 
J. E. Vysk. V. Padolskis. daly
vavo Studijų Klubų valdybos 
ta proga surengtame pobūvy
je — susirinkime ir pasakė gi
liai turiningą kalbą.

Joje Ganytojas pasidžiaugė
studijų klūbų užsimojimais ir 
veikla bei “Jaunimo žygiais” 
ir pastebėjo, jog politinio pasi
ruošimo reikalas yra labai svar
bus ir į jį žiūrėtina rimtai. At
sikuriančiai Lietuvai reikės ne
tik visokių profesionalų, bet ir 
politikų — valstybininkų. Ka
talikai lygiai negali atsilikti, nes 
bedievybė yra veikli ir jos rei
kia saugotis visose srityse.

Pastebėjęs, jog krikščioniško
ji demokratija ir krikščionių 
demokratų partijos Europoje at
lieka didelės, jeikšmės darbus 
tiek atskirose valstybėse, tiek 
jungtiniame Europos kelyje, 
prelegentas iškėlė katalikų Vie
nybės klausimą. Katalikų vie
nybėje glūdi jų jėga, o išsibars
tyme pralaimėjimas. Politinėje 
srityje tas faktas pastebėtas 
prieš keletą metų Olandijoj, kur 
katalikų partijos suskilimas di
džiai pakenkė visiems katalik- 
kams ir vėlesnis grįžimas Į vie
nybės kelią grąžino prarastąją 
jėgą ir autoritetą. Kad vienybė 
yra galima, rodo Italijos Demo- 
crazia Christiana. kurioje tel
pa ir vyrai ir moterys, ir jau
nimas. ir biznieriai, ir milijo
nieriai ir darbininkai ir kt.

Mums mažai tautai partijų gau
sa ir skaidymasis yra neišmin
tingas dalykas.

Gerbiamą Ganytoją jo atsi
lankymo proga sveikino LKDS 
pirm. J. Vyšnioms. "J.Ž." Fon
do pirm. P. Tamulionis. krikšc. 
dem. sk. pirm. H. Idzelis. Trum
pame žodyje A.J. Kasulaitis nu-
švietė Studijų klubų tikslus 
Pranešėjas pastebėjo, jog jų 
primasis yra gilintis i krikščio
niškosios demokratijos princi
pus ir persigauti ta krikščio
niškosios demokratijos mintim, 
kuri kilusi iš Evangelijos moks
lo. Studijų klubus lygiai domi
na visa plati valstybės ir vals
tybinių mokslų problematika. 
Ir netik teoretiniai, bet ir prak-

Moksleivių at-kų
Stovykla bus rugpiūčio 10-24 

tėvų pranciškonų sodyboje prie 
Atlanto. Kennebunkporte. Me. 
Stovyklos mokestis: 40 dol. 
už abi savaites, o 25 dol už vie
ną (Vaikams iš tos pačios šei
mos daroma nuolaida: pirmas 
moka 40 dol.. o kiti — po 35. 
Nuolaidos negauna tie. kurie 
stovyklaus tik vieną savaitę.)

Registruotis prieš liepos 31 
nelaikiant paskutinės dienos, 
užpildant registracijos lapeli, 
kurį galima gauti vietinėje 
moks, at-kų kuopoje arba ra
šant MAS Rytu apygardos val
dybai, 68 Glendale Street

jo galimybės
Vidurio Europos

politinis gyvenimas 
veikla ir visa su šia

problemų gausu ir jų išspren
dimas priklausys nuo busimųjų 
politikų. Jiems tad jas pažinti 
yra svarbu. Pagaliau stu
dijų klubai, kiek įstengia, deda
si į Vliko vadovaujamą Lietu
vos išlaisvinimo darba,

Susirinkmiinui vadovavo J. 
Gravrogkas. Susirinkimas vyko 
vaišinguose Kasperavičių na-
namuose. L.G.

Šiuo rieškiame gilią parėkę vi* 
siems, kurie kuriuo nors būdu 
prisidėjo prie Lietuvių dienos 
parengimo liepos 13 Kenne
bunkporte. Musę ypatinga pa
dėka priklauso prel. K. Vasiui 
už pamokslą; uoliesiems darbi
ninkams ir darbininkėms, ku
rių vardus sunku čia išskaičiuo
ti, kurie talkininkavo Lietuvię 
dienos metu; visiems, kurie or
ganizavo autobusus į Lietuvię 
dieną ir jiems vadovavo ke
lionės metu; nuoširdi padėka vi
siems dosniems pranciškonę 
rėmėjams, ję prieteliams ir 
draugams, kurie dalyvavo lie
tuvię šventėje.

Musę malda lydi visus ma
lonius lietuvius.

TT. Pranciškonai. 
Kennebunkport, Maine

I IŠ VISUR
NAUJI PRANCIŠKONŲ GIM
NAZIJOS GARBĖS FUNDATO

RIAI
Šiomis dienomis prel. Kon

stantinas Vasys Kennebunkport, 
Me., vienuolyne švęsdamas sa
vo 70 metę jubiliejų gimnazi
jos statybai paaukojo $500.

Ta pačia proga atostogaujan
tieji kun. V. Karalevičius ir 
kun. M. Vembrė pasižadėjo tap
ti garbės fundatoriais, įmokė
dami $500 dalimis.

Ši dosni draugę kunigu pa
rama šiek tiek sumažins dide
les mokyklos statybos skolas, 
kurios šiuo metu sunkiai sle
gia naujos pranciškonę vadovy
bės pečius.

Už aukas Tėvai Pranciškonai 
savo geradariams nuoširdžiai 
dėkoja.

• Ateitininkų jubiliejinis 
kongresas ryšium su 50 metų 
sukaktimi įvyks 1960 Chicago- 

- je pirmomis rugsėjo dienomis 
(Darbo šventės — Labor Day 
savaitgalyje). Kongreso ben
dri metmenys jau buvo svars
tyti 1957 metų birželio mėn. 
įvykusiame New Yorke Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos jk>- 
sėdyje ir keliais atvejais Fede
racijos Valdybos jx>sėdžiuose. 
Kongresui rengti komitetas su
darytas Chicagoje. Jis jau yra

stivykla rytuose
Brockton 39, Mass. ir jį siun
čiant su 5 dol. registracijos mo
kesčiu apygar ios valdybai nu
rodytu adresu. Stovyklon prii
mami moksleiviai at-kai nuo 
ATI skyriaus iki paskutinės gim
nazijos klasės.

Stovyklon reikia vežtis rūbų 
ir baltinių dviem savaitėms, as
meniški reikmenys, keletas rank 
šluosčių, sportiniai bateliai, 
maudymosi kostiumas, sporto į- 
rankiai. muzikos instrumentai. 
Taip pat reikia vežtis lietuvišką 
maldaknygę: dainorėlius popie
riaus. vokų ir pašto ženklų laiš
kams: popieriaus (sąsiuvinį) ir 
rašomąsias priemones užrašams.

Li etų vi ų Susiartinimo Švente

SEKMADIENĮ, LIEPOS 27 DIENĄ

VI. N. PR. SESERŲ SODYBOJE 

PITVVVI. COiNX.

15-k o s METŲ 

MERGAIČIŲ STOVYKLOS 

J l B I L Ė J 1 S

apsvarstęs visą eilę paruošia
mųjų klausimų. Komitetą su
daro: pirm. K. Kleiva, vicepir
mininkai — T. J. Kidykas. S. 
J.. O. Stankaitytė, inž. A Tu- 
mosa ir J. Kučėnas. ižd. inž. 
A. Pargauskas ir sekr. S. Ma- 
žionytė. Komiteto nariai yra 
pasiėmę^-taip pat vadovauti at- 
sTiirom komisijom: T. J. Kidy
kas. S. J., religinės programos 
komisijai. O. Stankaitytė — 
informacijos,- inž. A. Tumosa
— ūkinei komisijai. J. Kučė
nas — meno, inž. A. Pargaus
kas — finansų. S. Mažionytė
— sekretoriato. Nuo rudens 
bus pradėta visuotinė ateiti
ninkų pasiruošimo jubilieji
niam kongresui akcija.

• Prel. M. Krupavičius. nu
vykęs i Vokietiją liudyti Lie
tuvos gyventojų žudymo by
loje Ulme. ta proga pasinau
dodamas. taiso savo sveikatą 
AVuerttemberge.

• Adv. H. Jukunen. suomiui, 
nuoširdžiam Lietuvos draugui, 
suėjo <85 metai. Su lietuviais 
ryšius palaiko nuo 1920 metų 
Suomių spaudoje yra daug ra
šęs apie Lietuvą, jos praeitį, 
mokslą ir meną; yra išleidęs 
leidinį apie dail. M. K. Čiurlio
nį (1926).

• Juozas Janulaitis iš Phi- 
ladelphijos rašo Darbininko re
dakcijai. kad amerikiečių iš
leistam leidiny ‘"The Pius X 
Hymnal“ (McLaughlin and 
Reilly Co.. Boston. Mass.. 
1953> yra Įdėtos dvi giesmės, 
verstos iš lietuvių kalbos į 
anglų kalbą ir nurodyta. kad 
jų melodijos lietuviškos. Tos 
giesmės — tai "I^abą naktį. 
Jėzau" ir "O Kristau. Valdo
ve".

Programa:
11:00 vai. Šv. Mišios. Marijos Garbei proce

sija. ša. Mišias laiko ir pamokslą 
sakoj. E. \orMirh Vysk. Bernaiti 
Flanagan

1:00 vai. Pielfis. pramogos
1:30 Aal. Mergaičių stovyklos pasir<»<hmai 
5:30 vai. Jaunimo šokiai

ŠIAIS MARUOS METAIS PELNYKIME ŠV. TĖVO SUTEIKTUS PILNIS ATLAIDUS. JUOS 
GALI PELNYTI BENT III MALDININKŲ GRUPĖ. APLANKIUSI ŠIĄ MARIJOS ŠVENTO) Ų.

• Kun. Jonas Kippas, S. J., 
buvęs Kauno lietuvių jėzuitų 
kolegijos rektorius, nuo praė
jusio karo apaštalaująs Berly
ne. turėjo atsigulti ligoninėje, 
kurioje išbus iki rudens. Jam 
jau 71 metai. Susilpnėjusi 
sveikata tačiau jam dar lei
džia ir ligoninėje aukoti mi
šias. Kas ji pažino ar kas buvo 
jo mokiniai, galėtų parašyti 
laišką ir pasiųsti mišiom aiiką. 
Adresas; Rev. J, Kipp. S. J . 
Ignatiushaus. Neue Kantstras- 
se 1. Herlin-Cjarlottenburg.

• J. Cicėnas. vilnietis žurna
listas. gyvenąs dabar Omahoj. 
Nebraska. buvo paprašytas su
redaguoti JAV LB metraštį ir 
surinkęs jam medžiagą. kurią 
gražino autoriam reikšdamas 
nejiasitenkinimą. kad metraš
čio leidimas daugiau kaip me
tus LB centro valdyboje nega
vo eigos.
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oKOKot Tautinei lietuvaičių stovyklai 15 metų
Nuosmukio priežastis

Mūsuose dabar apie nieką 
tiek daug nešnekama ir nera
šoma, kaip apie nuosmukį. Jam 
priskiriama visa, kas tiktai pa- 
kliudo ar yra pakliudė kultūri
nei pažangai, darniam visuome
niniam darbui, bendruomenės 
rinkimam, aukštųjų lietuviškų
jų viršūnių kongresam, vado
vaujamųjų veiksnių sutarimui, 
lietuvybės išlaikymui ir viso
kiem reikalam. Visam tam ne
gerumui išreikšti niekas ligi 
šiol nebuvo išradęs geresnio, 
vaizdesnio ir " parankesnio žo
džio kaip nuosmukis. Kai visur 
ir viskas smunka nuo galvos 
iki kojų, nuo vadovaujamųjų li
gi vadovaujančiųjų, nuo dirban
čiųjų iki nedirbančiųjų Ir nuo 
nusipelniusiųjų ligi pasipelniu
siųjų. tai kitaip to negalima pa
vadinti, kaip nelemtu nuosmu
kiu. Kokia yra tos nelaimės 
priežastis?

šiemet sukanka 15 metų kai 
Nekalto Prasidėjimo Seserys 
rengia vasaros stovyklas. mer
gaitėms. šios stovyklos turi di
delės reikšmės lietuvaičių tau
tiniam auklėjimui. Tad sukak
ties proga norime supažindinti 
gerbiamus Darbininko skaityto
jus su stovyklos kūrimosi lai
kotarpiu ir jos dabartine orga- : 
nizacija.

Prieš 15 metę
Kai 1944 vasarą Lie<.uva pas

kendo raudonoj ugnyje ir lietu
viai kas tik galėjo ir spėjo pas
kubomis traukėsi į vakarus, 
gelbėdamiesi nuo baisaus ko
munistinio teroro, tai tuo pačiu 
metu nesenai Amerikoje įsikū
rusios Nek. Prasidėjimo seserys 
savo vienuolyno sodyboje orga
nizavo pirmąją stovyklą. Tai jos 
galėjo padaryti dėlto kad jau

PRANAS PAUUUKON1S, VVorcester, Mass.

STOVYKLOS PROGRAMA

Galima būtų tai aiškinti va
saros sezono poveikiu. Veikia 
mūsų galvas karštis ir drėgmė. 
Veikia tąip. kad susmunkame 
ant grindų, pavėsyje, pamary
je ir kitokiose laikino ^atilsio 
vietose. Visa, ką ant savęs tu
rime. stengiamės taip pat nu
smaukti, kad būtų vėsiau. Ne
reikia dėl to nei pykti nei širs
ti. kad atsiranda nuosmukis 
visais asmeniškais ir bendruo
meniškais klausimais. Visa tai 
praeis, kai nueis vasara. O jei
gu nuosmūkkis vis dėlto liks 
ir niekas negalės jam galvos 
nusukti, tai tada turėsime pri
pažinti. kad mūsų galvos yra 
nebe smegeninės, o bulvinės. 
Tai antroji, didžiai piktybinė 
priežastis kiekvieno nuosmukio 
kiekvienoje tautoje.

Antai, anglų mokslininkas dr. 
Redcliff Salaman; rituris laiko
mas specialistu tyrinėtoju va
dinamųjų virusų (tokių mažu- 
tėlyčių bakterijų), sako, kad 
bulvių virusai esą labai pavo
jingi: jie žmogaus nesusirgdo. 
bet padaro bukapročiu nusmu- 
kėliu atžagareiviu. Jei kuri tau
ta vartojanti daug bulvių tai 
visa ji smunkanti kultūroje 
ir gyvenimo štandarte. Pavyz
džiu nurodo airius, kurie pas
kutinį šimtmetį labai daug var
toję bulvių ir dėl to toli atsi
likę nuo anglų....

Va. kokia yra tikroji nuosmu
kio priežastis! Prisiminkime ir 
lietuvišką pasakymą: “negi ta- 
_vo galvoje bulvinės košės pri
krėstas kad manęs nesupranti”. 
Supratę tą tikrąją priežastį, ne
besibarsi m vieni su kitais dėl 
kokios ten keptos ar virtos bul
vės Alte ar bendruomenėje, o 
griebsimės aukštesnės kultūros 
dešreliu arba “karštu šunukų”...

Žv. BePastogis

kurio kūryba ir gyvenimu turė
jo progos trumpai susipažinti 
per literatūros valandėles. Šiaip 
penktadienių vakarais rengia
mos literatūros valandėlės pa
minėti vienam kuriam rašyto
jui, su kuriuo susipažino savai
tės bėgyje. Pačios mergaitės, 
vadovaujamos mokytojos, atlie
ka programą: viena daro paaiš- 

Stovykla esti liepos mėn.. kinimus, kitos paskaito ką nors 
trunka 4 savaites ir skirstoma 
į du laikotarpių po dvi savaites: 
stovyklautojos priimamos dviem 
ir keturiom savaitėms. Kadangi 
antrom dviem savaitėm visada 
būna žymiai daugiau kandida
čių, nes jos turi progos dalyvau- sakymus spausdina stovyklos 
ti stovyklos užbaigimo progra- * savaitiniame laikraštėlyje “Ki- 
moje ir pasirodyti plačiai lietu
viu visuomenei, tad tam laiko-

1943 buvo isigijusios dabartinę !a?lul ,'r"!>U5 pa’
vienuolvno sodvba prie Putnam, ^e tas- kad Salėtu išlyginti sto- 
Conn. Vasaros metu ir prade- '■-'«autojų skaičių.
jusios galvoti apie lietuviškojo p0 dvieju savaičių rengiamą 
jaunimo globą. Tačiau nelengva 
buvo iš pradžių įgyvendinti nau
ją idėją, kuri daugeliui atrodė 
svetima ir gal net nebereikalin
ga. Net didieji lietuvių veikėjai 
lietuvaičių mergaičių stovyklos 
idėją sutiko labai skeptiškai. 
Tačiau seserys nenuleido rankų: 
jos ėjo kalbėjo Kunigų Vieny
bės susirinkime Marijanapolyje, 
važinėjo po beturiu kolonijas 
ir klabino lietuvių parapijų kle
bonijas. aiškino stovyklos reikš
mę ir prašė moralės paramos, 
kad paskatintų lietuvius tėvus 
leisti savo mergaitės į stovyklą.

1944 vasarą jau suplaukė tiek 
daug'stovyklautojų, kad ir vie
tos vienuolyne pritrūko. Bet ne
ilgai taip truko. Greit pradėjo 
mažėti jų skaičius. Po savaitės 
kai kurios stovyklautojos, pasi
ilgusios namų ir tėvelių, pra
dėjo išvažinėti. Paskutinei sa
vaitei teliko vos apie 20 mergai
čių.

Pirmieji
vo bandomieji. Bet jau tada bu
vo nutiesti pagrindiniai stovy
klos programos metmens: žai
dimai. dainos, darbeliai ir Lie
tuvių k. bei literatūros valan
dėlės pravedamos žaidimų for
ma. Daug įdomumo ir malonu
mo stovyklautojoms sudaryda
vo “hay ride” — kelionė ant 
vežimo. Buvo samdomi apylin
kės ūkininkai su šieno vežimais 
pavėžyti stovyklautojas. Nuo 
šieno vežimų sklisdavo lietu
viškos dainos ir krikštavimas.

Po devynių metų patyrimo ir 
studijų vasaros stovykla 1952 
įgijo dabartinės stovyklos for- 
mą.Buvo įvesti būreliai ir sto
vyklautojų pažangumui taškų 
sistema, kuri turi didelės reikš
mės jaunimo savarankiškumo 
auklėjimui.

meninė programa atsisveikinti 
su išvykstančiomis ir sutikti at
vykstančias mergaites. Progra
ma yra kukli, susidedanti iš dai
nų. deklamacijų ir vieno kito 
vaizdelio. Kaip tradicija, tą sek
madieni stovyklautojoms pri
statomas vienas iš gyvųjų rašy
tojų, kuris tais metais yra ar 
jubilijatas. ar laureatas. Tuo bū
du sudaroma proga mergaitėms 
pažinti asmeniškai rašytoją, su

stovyklos metai bu-

O

LITUANUS
laukia talkos — surask jam 
už 2 doleriu naują skaitytoją 
916 Willoughby Avė., Brook- 
lyn 21, N. Y.

Lietuviškoms valandėlėms, 
tautiniams šokiams, dainoms se
serys rinko iš lietuvių kleboni
jų ir šiaip atskiru asmenų lie
tuviškas plokšteles, knygas ir 
tautiškus kostiumus. Nepapras
tą įspūdį sudarė lietuvių visuo- . 
menei, kai per antros stovyklos 
užbaigimą (1945 m.) stovyklau
tojos atliko programą, apsiren
gusios nors ir kukliais, bet tau
tiškais kostiumais, šiandien jau Pittsburgho ir apylinkės lie- 
yra įsigytas didelis rinkinys tuviai, sudarantieji vakarų 
tautiškų kostiumų, kuriais ap- Pennsylvanijos lietuvių jungti- 
ru pi narnos mergaitės progra- organizacijų komitetą, va
rnoms atlikti. dovaujamą adv. Ed. Schultzo,

iš rašytojo kūrybos ar insceni
zuoja. Nuo 1956 Elona Marijo- 
šiūtė Įvedė naują dalyką—vy
resnių mergaičių pasisakymus 
ir nuomones minimo rašytojo ar 
jo kūrybos atžvilgiu. Tuos pasi-

birkštėlės”.

Stovyklos užbaigimo šventė 
sutampa su Lietuvių susiartini
mo šventę (seserų pikniku). Ta
da stovykla pasirodo pilname 
savo didingume ir grožyje, čia 
stovyklautojos, mokyto'ų vado
vaujamos, atlieka ^menišką lie
tuvių dainų, deklamacijų, tau
tiškų šokių bei žaidimų progra
mą, kuria parengia per kūno 
mankštos, dainų ir literatūros 
valandėles. Stovyklos uždarymo 
progarma stengiamasi derinti 
prie svarbesnių tų metų lietu
vių tautos ar stovyklos gyveni
mo įvykių. Taip, 1953 stovy-

VAIKŲ VASARA. Kiekvienas savaip leidžia laiką ir džiaugia
si. Vieni mėgina maudytis, kiti įsikasa Į smėlį, o treti drau
gauja su gyvuliais.

DIDŽIOJI LIETUVIU DIENA

SI( \TI\IAI SIUNČIAMI j SOVIETŲ RUSIJA —
UKRAINĄ, LIETUVĄ, 8ALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL TRAVEL CO.. INC.
135 Mest 14th Street. New York 11. N. Y. « Tel. CHelsea 3-2583

MCSŲ SKYRIAI:

116 Ea»t 7th St.
New York City 
Tel. YU 2-0380

• 
332 Fillmore Avė.

Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

900 Uterarv Rd. * 11339 Jos. ( ampati 632 W. Girard Avė.
Clrveland 13. Ohio Dctroit ' T, Micb. Phlladelphia 23, Pa.
Tel. TOwcr 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAImrt 5-8878

efektingą mūsų-X... - si:i ti P'iin'inj giminėm.* ;tr •Ir.nigamA. kreipkis į patvru ;ią, mandag u ir
j-’aigą vi’-Sminėtuosr mic.,tuos«“. kuri Jums mnloiv.ii <lu>>s reikalingi; informacijų

Mūs > didelė ir patikima firma yra jau pat'-n tinusi tūkstančius kltjentų.
g..rantuoja, kad k ckvi«n:m siuntinys bus įteiktas.

f‘,us išsiunčiamą* valandų laikotarpyje.
r.-u»seks ‘avo paskyrimą 6-7 savaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienu

1ū u siuntinys ju<>s gali dar pasiekti jk> P1CTIES LAIKfiTART’IO.
’lfH : įs’.ii;roje ra.-itn dūlį pa itinkiru’ pirm- s tūA e < rrd.du dalyku, kaip sviesta 

i.iuiyg ryžtu, kumpu, ir t.t. Ta p pat mulžingų: vilnoniu, sinteunio šilko, visokios ri(s es odos, nosi
nukę. avaliniu, laikrodžiu ir kit. pigiausiomis kainomis.

Atminkit*, kad esame specialistai vfaunse siuntiniu reikahirate

klos programa buvo daugiau 
pritaikyta paminėti stovyklos 
dešimtmečiui, o 1954 — lietu
vių spaudos atgavimo 50 metų 
sukakčiai. Šiemet norima tą 
programą priderinti 15 metų 
stovyklos paminėjimui ir šv. 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
350 metų jubiliejui.

Didelės auklėjamos reikšmės 
turi iškilmingas rytinis vėliavų 
pakėlimas ir vakarinis nuleidi
mas su būrelių vadovų ir stovy
klos vadovybės pranešimais, į- 
spėjimais, pagirimais ir laimėtų 
taškų pranešimais. Atvykę ap
lankyti stovyklos garbingi sve
čiai pristatomi stovyklautojoms 
vėliava nuleidžiant ir prašomi 
tarti žodį. Mergaitės turi progos 
pažinti žymesnius lietuvių vei
kėjus.

Sekmadienių laisvalaikiais 
stovyklai rodomi auklėjamo tu
rinio filmai. Bent vieną kartą 
savaitėje rengiami laužai, kurių 
metu mergaitės parodo daug i- 
niciatyvos ir sumanumo. Pap
rastai laužui duodama viena 
bendra idėja, kuriai stovyklau
tojos turi derinti savo 
mą.

progra-

gražio-
autobu-

Saulėtomis ir šiaip 
mis dienomis stovyklos 
su mergaitės vyksta maudytis 
į gana didelį Websterio ežerą, 
prie kurio yra graži vasarvietė 
(Webster Beach).

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

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
1 gaunami) 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tcs rūšies vienintelės firmos

S.BECKENSTEIN, Ine.,
I 1187125-130 ORCHARD ST., cor. Deiancey, NYC. GR. 5-4525
I S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra niškai 

KRAUTUVĖS ATVIROS KASblEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS

I ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
I Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius
r LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE,
I UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!
1 Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
I Muitas už vilnones atlaikąs yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

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

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

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių-bei

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS j LIETUVĄ

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

Tautini auklėjimą vainikuo
ja religinis mokymas, surištas 
su gyvenimu. Kiekvieną dieną 
mergaitės klauso šv. Mišių, ku
rių metu stovyklos kapelionas 
pasako trumpą pamokslėli. Mer
gaitės pratinamos prie dažnos 
Komunijos. Per pamaldas mo- ; 
koma lietuviškas giesmes giedo- ; 
ti. Du kartu Savaitėje rengiami ; 
auklėjimo pasikalbėjimai. ;

I MEDZIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

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

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

TeleL GR 5-8168
' Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

S Nesiduokit apgaudinėjami '
£ netikrų gandų! 
? Siųsdami
I DOVANŲ SIUNTINIUS l SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!
į į Sovietą Rusijos | 

valstybes
į per oficialiai autorizuotą -) 
• įstaigą siųskit liepos, rug- 
i- piūčio, rugsėjo mėnesiais.
i' ar bile kitu laiku 
į Oficialiai pripažintoj fir- 
j mos priims jūsų siuntinius 
j bet kuriuo laiku. 
'Į Smulkesnių informacijų 
f. reikalu teiraukis pas 
f GLOBĖ PARCEL 
i SERVICE. INC.

t

t
i

I
716 VVALNVT ST., 

PIIIUADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455

t

| Mūsų skyriai:
rengia didžiulį sąskrydi Lietu- « w , 
vių dieną, • kuri įvyks rugpiū- I __ "
čio 10, sekmadienį, gražiame
žaliuojančiam lietuvių ūkyje—
Lithuanian Coųntiy Club Jef- g 4102 Ardler Avenne
ferson Bor. prie Roule 51. | Chirago 32, M.

Programa susidės iš dainų, (| Tel.: FRontier 6-6399 
muzikos, šokiu ir kalbų: bus £ --------- - - »• t 1313 Addison Rd. g

™^nįuž^ f ^vS’kASltoE-T’,’St
Užims - genmais. Kalbėti yra J . rTah

i užkviesti amer. kiečiai ir lietu- X
i viai. Lietuvių Visuomenė kvie- £ 390 West Broadway

> vaikučiams žaidimui karusele;

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

1313 Addison Rd.

Tamsta rasi didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
lt švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytas ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(tvholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jeisey Street Elizabeth, N. J.

Tel. EL 4-1711PRIE CITY SAVINOS BANK 

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

Lietuvos Vyčiui Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite Sieję radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF UTHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

t « 'i

čiama gausiai dalyvauti. Parody
kime. kad branginame bendras 
lietuvių sueigas ir savo kultū
rinius pasireiškimus. Tad visi 6446 Michigan Avė. į 
Pittsburgho ir plačių apylinkių Z Detroit 10, Michigan 
lietuviai, seni ir jauni, rugpiū- J Tel.: TAshmoo 5-7560 ;Į 
čio 10, renkasi ne tiktai malo- -------- s?
niai pralcsiti laika, bet ir pa- * 633 IludMtn Avė. t
rodyti lietuvišką solidarumą. £ Rochrster, N. Y.

So. Boston 27, Mas*. 
TcL: ANdrew 8-8764

_ *... . S Tol.: BAkcr 5-5923 f r. Žilionis.
-----------------  f NAUJAS ADRESAS:

£ 268 Markei Street 
£ Newark 2, N. 4.
į Tel. MArket 3-1968

HA 1-3284 g
VVe pick-up and Deliver, H and- įį! Prašykite prisiųsti

VAN'S GARAGE

209 N. Ogden Avenue 
Chicago. III.

A

I VVashing a...l pollshlng open
» every day and Stmdays leeeeeeMi

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

A pd raudos ir knygvedybos 
patarnavimas

Fedcraliniu. valstybės ir miesto
taksy pildymas

116-55 Qucens Boulevard,
FOREST IIILLS 75. N. Y

| NAMŲ ADRESAS:
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Kova su vaikų . 
paralyžium

šią savaitę Tautinis Vaikų 
Paralyžiaus Fondas paskelbė 
programą, kaip nuveiks didžią
sias sveikatos problemas. Pir
mieji šios programos tikslai 
yra artritis (sąnarių uždegi
mas) ir prigimti defektai.

Basil O’Connor, šios organi
zacijos pirmininkas, spaudos 
konferencijoje. New Yorke, lie
pos 22 d. nušvietė šios pačios 
programos svarbiausius punk
tus.
- Sėkmingai dirbdamas prieš 
vaikų paralyžių, Tautinis Fon
das toliau tęs viruso ir centri
nės nervų sistemos sutrikimų 
tyrinėjimus, platinis moksli
nius darbus ir ligoniams teiks 
pagalba artričio ir prigimtų de
fektų atvejuose.

ši išplėsta programa bus fi
nansuojama tradicinio “March 
of Dimes” vajaus, kuris įvys- 
ta kiekvienų metų sausio mėn. 
Jį praveda savanoriai 3,100 vie
tose per visą Ameriką.

B. O’Connor pasakė: “Mūsų 
siekiai ateityje yra šie: išvys
tyti organizuotą savanorių jė
gą medicinos tyrinėjimams, li
gonių slaugymams ir profesi
niam lavinimuisi, šie savanoriai 
darbuotojai turi būti pakanka
mai lankstūs sutikti naujas pa-

BILL CASPER, laimėjęs golfo turnyrą, gavo šį trofėjų ir 
9000 dol.

žiaus. Vaikų su artričio ligomis ava

kas metai yra apie 16,000 SACH^A^^IAi 
gonių su centrinės nervų siste- 
mos trūkumais — apie 8,000.

ši visa Tautinio Fondo pro- 
sitaikančias sveikatos proble- gramą yra parengta po ilgų ty

rinėjimų ir įvairių specialistų 
konferencijų. Tikimasi, kad vie
ną dieną vaikų paralyžius bus 
visai nugalėtas.

Veda K. MERKIS

New Yorke paieškomi asmenys 
Lietuvos Generalinio Konsulo 1

JULIUS MALDUTIS

87-09 JAMAICA AVE^

TEL VI 7-4477

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

380 MAPLE

Maloniai

ney Orders),

AVENUE, HARTFORD, CONN.

patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

Tek CHapel 6-1377

BANGA TELEVISION

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, etc.
1888 MADISON SI.

Tri. EV 2*9586 (Prie Forest Are. stoties) Ridgewood
BROOKLYN 27, N.
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Paliuškytė, Aleksandra, kilu
si iš Naumiesčio, parapijos, Pa
navėžio apskr.

Palukaitienė - Ramanauskai
tė, Ona, gimusi 1921 m. Kardo- 
kuose

Pavilonis, Jonas, išvyko Bra
zilijon iš Lygamiškio k., Užpa
lių vai., Utenos ąp.

Pšitulskienė - Grodzinskaitė
Magdė ar Olesė

Ramanauskaitė - Palukaitie
nė, Ona gimusi 1921 m. Kardo- 
kuose

Ramanauskienė - Gudaitytė, 
Guste ir jos vyras Antanas Ra
manauskas, kil. iš Sugintų km., 
Tauragės ap., gyveno Anglijoje

Šeputis, Petras, sūn. Juozo, iš 
Karapolio k., Tauragės vai.

Sklerienė, Anelė
Šlekys, Algirdas-Juozas, sūn.

Jono, iš Marijampolės ap.
šmičkus, Petras, buvęs Angli

joje
Straskauskaitė, Alė
Stukas, Vitoldas, sūnus Igno
Sušinskas, Vincas, ir jo sū

nus Leonardas, iš Janaslavo k., 
Lazdijų vai., Seinų ap.

Sutkaitis, Jurgis
Tamašauskas, Aleksandras, iš 

Utenos apskr.
Taujanskaitė, Elena
Timukaitė, Olė, iš Pabiržės, 

Biržų apskr., gyvenusi Šiauliuo
se

Urbonas, Petras, sūn. Stepo
no

Vilkienė - Degutis, Elzbieta
Žalnieraitienė - Ulevičiutė, 

Marijona, duktė Jurgio
Zaronskienė - Katauskaitė, 

Viktė, ir vyras Zaronskis, Jonas
lieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania r

Adamavičius Jonas ir Leonas, 
išvažiavę į Braziliją

Bakanas, Jonas su šeima, tu
rėjo foto studiją, Newark, N.J.

Budrevičius, Juozas ir Vac
lovas, turi seserį Malviną

Černauskas, Vincas, sūnus 
Motiejaus ,

Degutis, Juozas ir motina 
Vilkienė, Elzbieta

Grodzinskaitė Magdė ir Olesė, 
viena jų Pšitulskienė

Gudaitytė, Lyda ir Ona, kil. 
iš Sugintų k., Tauragės ap., bu
vo Anglijoje

Januškevičius Henrikas, sū
nus Antano, gimęs Raseinių 
apskr.

Jocius-Jazbutytė, Magdalena
Juocas, Povilas ir Vincas, sū

nūs Vinco
Kazakevičius, Antanas, Jonas, 

Juozas, Pranas, ir Kazakevičiū
tės, Pranė ir Sofija, vaikai Bo
leslovo

Leikus, Kostas, iš Užpalių m., 
Utenos ap., gyveno Saginaw, 
Michigan

Liukus-Jazbutytė, Justina
Makauskas, Juozas, sūn. To

mo. iš Lazdijų vai.
Mikalojunas, Jonas, iš Viešin

tų vai., Panavėžio ap.
Miliauskaitė - Jakubauskienė, 

Barbora
Nadzeika, Liudvikas, žmona 

Ona Schurko
Okienė, Agnė, ir vaikai Albi

nas, Elena, Marija ir Onutė
Oksas, Bronius, Mykolas ir 

Petras, sūnūs Jurgio iš Butkū- 
nų k., Panavėžio ap.

Pakalnis, Juozas, iš Joniškėlio 
apylinkės

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vaL vak.

F U NE R A L HOME

Pasaulio studentų p-bes Bul
garijoje, laimėjo Sovietų S-gos 
studentai tik vienerias rungty
nes su Čekoslovakija baigę ly
giom 2-2; visas kitas jie laimė
jo. Iš 16 dalyvavusių valstybių 
į baigmę pateko 8, kurios išsi
rikiavo tokioj eilėj: Sov. S-ga 
19U tš (iš 28), Bulgarija 17, 
Čekoslovakija, Vengrija, Jugo
slavija po 14, JAV 121/?, Ar
gentina 11 y* ir Rytų Vokieti-

mas.
“Naujos programos pagrin

das yra moksliniai tyrinėjimai. 
Jie bus dar labiau plečiami ir 
nebus taikomi kokiai vienai li
gai. Taip pat bus plečiamas ir 
profesinis lavinimas, kad su
darytų pakankamai personalo 
moksliniams tyrinėjimas ir li
gonių pagelbai.”

Mažiausiai 11,000,000 žmo
nių turi artriti ir reumatizmą, 
250.000 vaikų kasmet gimsta 
su žymiais prigimtais defektais; 
apie 150,000 žmonių, sirgusių 
vaikų paralyžiumi, dar per dau
geli metų ateityje bus reikalin
gi pagalbos.

Planuojama pirmiausia teik
ti pagalbą artričio ligoninams taip pat nepriklauso parapijos ^atz, Connecticut ko-
iki 18 metų amžiaus ir vaikams, chorui, tai .bent iš jo P J. ga- mandos kapitonas, kelia mintį j 
sergantiems nuo centrinės nėr- jėjo nesitraukti Reikėtų taip sudaryti Naujos Anglijos rink- 
vų sistemos prigimtomis ligo- pat nurodyti asmenis, kuriam tinę, paėmus 30 geriausių žai- 
mis taip pat iki 18 metų am- Dzūkas yra sakęs, kad P.J. ne- dejų iš Conn., Mass., R. I. ir

Norwood, Mass.
Dzūko atsakymas p. P.J.

Darbininko nr. 51, liepos 15, 
P.J. atsako Dzūkui pasiteisin
damas, kad Dzūkas buvęs kal
tas, jog jisai turėjęs pasitrauk
ti iš visų draugijų ir viso vei
kimo. Man rodos čia buvo ki
tos priežastys. Prisimenu vie
ną Vasario 16 minėjimą, ku
riam P.J. tikrai talkininkavo, 
bet neišvengta ir trynimosi. Ir 
tai nebuvo dėl Dzūko. Dzūkas

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y. 

TeL EV 7-2089
SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

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

Išnuomojami kambariai se
zonui, savaitei bei savaitga
liams. Vasarotojų patogumui 
kiekvienam aukšte yra virtu
vė, šaldytuvas ir reikalingi in
dai. apmokamas mokestis už 
maudymąsi.

Tiesioginis susisiekimas au- 
tobunais ir traukiniais su 
New York. Newark ir Phila- 
delphia.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis:

P. LANYS

reikia. Visų reikia bendram dar
bui, ir visi dirbame, kaip kas shall ar Manhattan klubu, 
išmanome. Jei nuomonės kai 
kada išsiskiria, tai dar nekliū- 
tis veikti. Dzūkas jau 40 me
tų veikia visose katalikškose 
draugijose ir nesijaučia kam 
nors kliudęs, kad kiti negalėtų 
joms priklausyti. Čia durys vi
sai atviros ir P.J., kuriam Dzū
kas linki kuo geriausios sėk
mės, manydamas, kad pats dar
bas geriausiai veikėją parodo. 
Tad juo ir remkimės. Dzūkas

Redakcija mano, kad po abie
jų šalių pasisakymo toliau ne
būtų pačiam darbui naudos 
aiškintis viešai; geriau išsiaiš
kinti asmeniškai, jeigu abiem 
pusėm lygiai rūpi bendras dar-

Bostonas. Šachmatininkų 
treniruotės nenutraukiamos nei 
vasaros metu. Jos vykdomos 
kiekvieną antradienį So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Draugi
jos klube, 368 W. Broadway, 
nuo 7 vai. vak. Itin kviečiami 
mažieji ir jaunuoliai, jiems pa
mokinimus duoda šachmatų 
vadovas K. Merkis.

1 — A. Feuerstein O.

sužaisti su New Yorko Mar-

Sovietai įveikė JAV studen
tus 21/i-l^. Jų susitikimai pa
sibaigė šitaip: M. Tai — W. 
Lombardy !4; B. Spasski *4— 
E. Mednis į^; B. Gurgenidze

P. L. Cromelin

CLIFFVVOOD BEACH

P. Tautvaisa

REGISTEEED

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

$32 WEEK
RENTS SHORE HOME

Mile long private Sea Beach 
Salt waler Pool 
Amusement Park

N U R S E S
3 TO 11 SHIFT

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

HCTRRAY—A FEW CHOICE 
VACANCIES LEPT!

Directions: Rout 35 to Cliffwood 
Beach, N. J and tum to Beach, OR 
take Asbury Bark Bus from Grey- 
hound Terminai, 242 W. 34th St., 
N. Y., and get off at Cliffwood 
Beach. Rentai Office at the Beach. 
Phone MAtawan 1-9759 or write for 
free folder “E”.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lanmoro 2 — 6916

515 Fourth Avė
(cor. Emory St.), 

Asbury Park, N. J.
Tel. PRospect 4-6034

PABCGO | LAISVĘ ruonis ii zoologijos sodo Londone. Ont. 
Kanada. Policija su motorine valtim Mgl) pasigavo ir v«l su
grąžino j nel*»svę.

Chess Reriew, rugpjūčio 
1952 m. patalpino labai įdomią 
P. Tautvaišos partiją, kurioje 
Povilas vidury partijos auko
ja valdovę, priversdamas prie
šininką pasiduoti. Partija iš 
korespond. Golden Knights 
turnyro. Baltais lošė P. L. 
Cromelin, juodais — Tautvai- 
ša. Partija Siciliška, su įdomiu 
ketvirtuoju ėjimu g6. f.e4 c5 
2.2f3 Zc6 3.d4 c;d 4.Ž:d4 g6?! 
5.c4 Rg7 6.Re3 d6 7.Žc3 Zh6! 
8.*Re2 0-0 9.2:c6 (Tai klaida, 
nes pėstininkas mušdamas žir
gą atima kitam žirgui laukeli 
d5) 9... b:c6 10.g4 f6 ll.h3 
2f7 12.f4 Va5 13.c5 Bb8 
14.Vc2 f5! (Rikis g7 atgyja 
ir susidaro grėsmė B:b2 ir jei 
V:B sektą R:Z, laimint valdo
vę) 15.0-0-0 f:e4 16.c:d6 
Z:d6 17^a4 Re6 18.b3 2b5 
19.Rd2 ir čia Tautvaiša sulo
sią nelauktą ėjimą V :Za4!! 
Balti pasidavė, nes jei 20.b:V 
Za3 ir su sekančiu ėjimu Rb2 
arba Bbl matuotu. Išvengti 
mato galėtų balti tik atiduoti 
rikį laukelyje c4, kurį žirgas 
ramiausiai pasiimtų, su tais pa
čiais grasinimais. Puiki valdo
ves auka!

Chess Revicw pabrėžia: 
‘Daugiau tpkių partijų!"

Diagramoje j»adėtis po 19...

40 HOUR WEEK 
PERIODIC INCREMENTS

Perscnal policies also include Sočiai 
Security tip to 3 weeks vacation. 
12 days siek leave. 7 annual paid 
holidays. Blue Cross—Blūe Shield. 
health and accident insurance.

Beginning Salary:
3 to 11. $74; 11 to 7, $72. 
Paid Overtime.

Call or write Director of Nursing,
SL Clare’s Hospital. Schenectady. 
N. Y. EX 3-6601.

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

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

Geras privažiavimas iš visų 
Naujos Anglijos miestų.

Kaina: maistas ir kambarys — 
$35.00 savaitei.

Kreiptis pas,
A. A. KEINES

No. Grosvenordale, Connecticut 
Tel.: Putnam—Walnut 3-9019

V:to4!

nuomojant butus, įvairiausiais ap* 
draudos reikalais, federalinių ir vals-
tybimy taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidų (Mo-

Kreiptis —

Gripsholm Restaurant
Ine,

324 EAST 57th STREET
NEW YORK 22, N. Y.
Finest Swedish Smorgasbord
Lunchcon—Cocktails—Dinner

Air Cooled

In Bcautiful WDdwood, N. J.
.You will remember allways the days 
(and the nights) you spent at
POLLY'S MOTEL, Rio Grande, NJ. 
Svvimming Pool. Playgrounds, Cook- 
ing unitą. Motei rooms, 5 mirt to 

Beach and catholic churches.
PL 9-6260 $.IW - 75 per vveek
_________ Write or phone now!

Wildwood 2-5277
STiUweU 4-5875

RILEY BROS
For Summer Fun and Sun...

IIOTEL GRENVILLE

Our 75th Ycar
Ccrtified Bar re, Vt. Granite

MONUMENTS
For Ali Catholic Cemeteries 
48th St. and Laurel Hilf Blvd.

52nd St. and Queens Blvd.
Entrance to Calvary Ccmetcry

One of Bay Hcad’s oldest established 
hotels with bathing directly from 
your room. Eatellent home-cooked 
foods and homey atmospherc for all 
the family. Spacioua dining room 
serving the public 3 meals daily. 
Walk to catholic church. Under New 
CAvncr- Management Motei Grenville

Phone TW 2-9883
VVOODSIOE 77, N. Y. Main Avenue? Bay Head, N. J.

Branch: Gate of Heaven Cemetery
Bronx Pkwy., Hawthome, N. Y. Private and proteeted beachcs

► C'ARL IIOPPL’S

: Vadėj Streatn Park km
OPPOSITE STATE PARK

> n«ar Merrtck R<k, Valley Strcam. L. I. 
t Tel. VA 5-8035

BanųucLs. wedding receptlons 
all sočiai Functions 

scrvice for 1000 persona 
no party too small 
Lnneheon * tMnnera 

Palty From $3.25 
Sunday Dinnera 

from Noon to 9 P.M

Joseph Audrusis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.

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



BOSTON, MASS.

i
Darbininko piknikai 

šiemet bus du. Vienas rūg*

tai būdavo tradiciniai Darbinin
ko piknikai; kitas — rugsėjo 1 
d. Jamaicoje Polish National 
Hali. FUNERAL HOME

197 Webster Avenne
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- - 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

| Putnamą,
kur liepos 27 vyksta lietuvių 

susiartinime- šventė, iš New 
Yorko vyksta nemaža lietuvių. 
Tą dieną bus mergaičių stovy
klos pasirodymas ir jos užbai-

Pasaulio lietuvių seimui, 
kuris bus rugpūčio gale New 

Yorke, visi parengiamieji dar
bai .vykdomi planingai, šią sa
vaitę atspausdinti plakatai ir 
Kvieslys su smulkia seimo bei 
koncertų programa. Plakatai 
bus iškabinti visose lietuviškose 
kolonijose.

Seimo metu bus atidaryta dai
lės paroda Riverside muziejuje, 
tame pačiame muziejuje vaka
re bus kamerinės muzikos kon
certas. Pats seimas vyks Stat- 
ler viešbutyje, kur bus spaudos 
ir pašto ženklų paroda. Sekma
dieni, rugpiūčio 31, bus iškil
mingos pamaldos šv. Patriko ka- 
tedoroje, didelis koncertas Car- 
negie HaH, koncerte dalyvau
ja 4 chorai, solistai ir simfo
ninis orkestras. Vakare Statle- 
rio viešbutyje — banketas.

Lietuvių pasakos angliškai
jau baigiamos spausdinti. Jas 

prauošė Stepas Zobarskas, lei
džia Gerald J. Rickard knygų 
leidykla. Prenumeratorius pa-

Jaunimo išvyka
į Gaigalų vasarvietę, Nes Com 

House, netoli Ronkonkomos e- 
žero, bus šį sekmadienį. Išvyka 
rengia studentų, moksleivių ir 
jaunimo organizacijų sudarytas 
komitetas. Išvykos vietovė 
lengvai pasiekiama automobi
liu, važiuojant Northern State sieks ateinančio mėnesio pa- 
Parkway ir išsukant į Motor 
Highway, kuriuo reikia važiuoti 
iki Blue Bird Inn Ronkonkomo- 
je. Važiuojantieji automobiliais 
ir turį laisvų vietų prašomi pas
kambinti šiais telefonais: A 
Dzikas HY 9-5273 arba J. Maur- 
kas AP 7-9205. Jei tą dieną ly
tų, iškyla nukėlimą į kitą sek
madienį, rugpiūčio 3. Iškylos 
pelnas skiriamas Lituanus žur
nalui.

Brooklyno pastas
primena, kad išvažiuojantieji 

atostogų neužmirštų, jog nuo 
rugpiūčio 1 pakeliami pašto mo- 

reikės

. Fordnamo universiteto
kun. V. Jaskevi&us liepos 31 

d. švenčia 25 metų sukaktį, kaip 
jis įstojo į jėzuitų ordiną. Jis 
profesoriauja Fordhamo uni
versitete, vadovaudamas rusų 
mokslų institutui. Taip pat jo 
rūpesčiu veikia ir lituanistikos 
institutas. Lituanistikos semes
trai ruošiami tik vasaros metu, 
juose dėstoma: lietuvių kalba, 
istorija, literatūra, tautiška, 
meno, istorija, archeologija ir 
lietuvių kalbos istorija. Liepos 
31 lituanistikos studentai 4r 
profesoriai jubiliato garbei ruo
šia iškilmingus pietus universi
teto valgykloje. Pietų metu bus 
koncertas, kurio programą at
liks lietuviai studentai.

Kun. A. Račkauskas,
Apreiškimo parapijos vikaras, 

išvyko trijų savaičių atostogų.
Apreiškimo parapijos piknike

laimėjimais leistas radijo a- 
paratas atiteko St. Amaičiui.

ZIMOSl

kesčiai ir už atvirukus 
mokėti ne 2 et., bet 3 
paprastus laiškus 4 et., 
paštą — 7ct.

P. Leonas

baigoje. Knygoje bus 36 pasa
kos, kurias pailiustravo Ada 
Korsakaitė. Dr. Jonas Balys pa
rašė “Explanatory Notės”, nu
rodydamas pasakų kilmę ir jų 
ryšį su kitų tautų pasakomis. 
Knygos gale pridėta rinktinė 
bibliografija ir pasakų klasifi
kacija. Kadangi knygos spausdi- 
namas ribotas tiražas, patariama 
ją užsiprenumeruoti iki rugpiū
čio 15. Aprūpinus viešąsias ir 
universitetų bibliotekas, vieša
jai rinkai liks labai nedaug. Kny 
gos kaina 4.50 dol. Adresas: 
Stepas Zobarskas. 85-37 88 St., 
Woodhaven 21, N. Y.

Broliai Vaškiai
pirko namą Richmond. Hill. 

Giminės jiems suruošė netikė
tas vaišes ir įteikė vertingų do-

su žmona, iš Chicagos, kur vanų.

WOODHAVEN, N.Y.
Woodhavene lietuviai dau

giausiai perka namus.- Kiti ku
riasi gretimoje Richmond Hill 
apylinkėje. Jau turime ir lietu
vių prekybininkų bei profesio
nalų: yra trys namų prekiauto
jai, vienas gėlių pardavėjas, vie
nas laidotuvių direktorius, du 
dantų gydytojai, du medicinos 
daktarai.

čia galima gauti lietuviškos 
duonos ir sūrio, kuriuos prista
to prekybininkai vokiečiai ir 
žydai

Bažnyčios lietuviai neturi. 
Lanko nelietuvių bažnyčias. Bu
vo sumanymas kurti lietuvišką 
parapiją ar statyti svetainę, ku
rioje lietuvis kunigas sekmadie
niais galėtų laikyti pamaldas. 
Kai kurie buvo pasižadėję tam 
tikslui ir stambias aukas.

Petras ir Teresė Bieliai (Mont 
vilaitė) susilaukė antrojo sū
naus. Jie netrukus persikels iš 
New Jersey į Woodhaveną.

PJAA

DŪ FRONTAI "šusidart Amerikoje ryšium su išstkėlimu Le- 
banone. Vienas Washingtorte (viršuje), kur du senatoriai ap-. 
taria padėtį artimus.se Rytuose. Jungtinėse Tautose (apačioje) 
Amerikos ambasadorius Henry C. Lodge (d.) susitinka su ja
ponu ambasadoriumi Koto Matsudaira (k.) prieš sesiją.

CAMBRIDGE, MASS
Antano ir Emilijos Daukantų 

vedybinio gyvenimo sidabrinės 
sukakties proga birželio 29 liet, 
kat. auditorijoje buvo pokylis, 
kuriame dalyvavo kleb. kun. 
Pr. Juškaitis ir kun. S. Saulė- 
nas; Daukantų sūn. Fredas su 
žmona iš Washingtono, D.C., gi
minės ir daug viešnių bei sve
čių. Įteikta dovanų ir palinkėta 
gražaus gyvenimo. Vyriausia 
šeimininkė buvo P. Miškinienė. 
Visi buvo gerai pavaišinti. Pa
silinksminimui grojo orkestras.

Amerikos lietuvių 
Bostone atstovai nuo 
ge draugijų buvo: J. 
kas, J. Jaskūnas, A.
kienė, J. Mackevičius, J. And-

row, B. Jakutis ir du atstovai 
nuo Sūnų ir Dukrų draugijos.

Susituokė Jonas Burnevičius 
su Veronika Pilkonyte liepos 
20 lietuvių parapijos bažnyčio
je. Taip pat susituokė ir Jonas 
Gosson su Elzbieta Dubriskai- 
te.

kong.ese
Can'brid-
Malinaus-
Malinaus-

S. ir V. Minkę radijo 
valandėlė, seniausia N. An

glijoje, rugpiūčio 3 lietuviška
me Romuvos parke Brocktone 
rengia didžiuli pikniką. Progra
moje dalyvaus Onos Ivaškienės 
ir ukrainiečių tautinių šokių 
grupės, magikas, klaunas ir kt. 
Bus šokių varžybos, geri valgiai 
ir gera muzika. Steponas ir Va
lentina Minkai kviečia visus at
silankyti.

Rekolekcijos
Nuo liepos 31 iki rugpiūčio 

3 d. šv. Petro parapijos baž
nyčioje bus tretininkų rekolek
cijos ir vizitacija. Rekolekcijas 
ir vizitaciją praves Tėvas Am
brozijas Prakapas, O.F.M.

Ruošiasi Šiluvos šventei.
Rugsėjo 8 d., Marijos Gi

mimo šventę, šiais metais lietu
viai marijonai Thompson, Conn: 
nori ypatingai atšvęsti, kadangi 
sukanka 350 metų nuo Marijos 
apsireiškimų Šiluvoje, šventės 
iškilmės atkeliamos Į sekmadie- 1 
nį, rugsėjo 7. Programoje daly
vaus ir šv. Petro parapijos cho
ras, kuris nutraukia vasaros ato
stogas ir rugpiūčio 2 d. 7 v. v. 
renkasi į parapijos salę prak
tikai

Į Putnamą, kur liepos 27 
vyksta lietuvių susiartinimo 
šventė, rengiamasi iš čia va
žiuoti visu būriu. Nemaža Cam- 
bridge lietuvių dalyvavo Tėvų 
Marijonų piknike liepos 4 Ma- 
rianapoly, Thompson, Conn., pr 
pas Tėvus Pranciškonus liepos 
13 Kennebunkporte, Me.,

Nuoširdus prisiminimas
V. Gorskis, kuris jau keli 

metai dirba Massachusetts gu
bernatoriaus Įstaigoje kaipo 
sekretorius spaudos reikalams, 
gubernatoriui perkant naują ro
tatorių paprašė vartotąjį per
leisti šv. Petro parapijai. Gu
bernatorius mielai sutiko ir už 
maLį atlyginimą ji perleido.

Auka bažnyčiai
Šv. Petro parapijos sodalie- 

tės liepos 21 parapijos bažny
čiai padovanojo tris naujas al- 
bas.

Stasys ir Prakseda Jakučiai
liepos 30 d. švenčia 20 me

tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Tą dieną jų intencija mi
šios bus 7 vai. lyto šv. Petro 
parapijos bažnyčioje.

BARASEVIC1US Ir SCNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS 
.Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdiew 8-2390

NEW YORKAS -

Tel. EVergręen 7-4335

Stephen Aromiskis;
(ARMAKAUSKAS) į

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas 

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL H O M 1

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Brooklyn, N. Y.lankėsi New Yorke.
NOTARY PUBLIC

Iš Argentinos mo.

Mirusieji

sarotojus savaitgaliams, savai-

maka linijos, 112 Jerome St.,

Po gedulingų šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

trumpa, todėl kiekvienas turės 
užtenkamai laiko pasilėsti gam
tos prieglobstyje, susitikti sa
vo pažįstamus lietuviškoj SOdy-

Naujos knygos

Darbininko administracijoje

Liet. kat. klubo piknikas pra
ėjo gražiai. Jo pasisekimas pri
klauso nuo pirm D. Keršio ir 
rengimo komisijos pasišventi-

Lšnuomojame 5 kambarius 
gražioje vietoje netoli parko ir

Petro bažnyčioje atlaikė sumą 
ir pasakė pamokslą.

Toronto, Detroito ir kitų Ame
rikos ir Kanados vietų. Numa
toma tokią Šventę ateityje ruoš
ti kiekvienais metais.

Svečiai iš tolimesnių vieto-

ir Elena Vasiliauskai turi vieš
butį Atlantic City. Priima va-

Išnuomojama'; 5 kambarių 
butas su apšildymu. Kreiptis: J. 
Gražienė, tel. ST 2-1454.

turi didelę namų pardavimų įs
taigą, šią savaitę porai dienų

neseniai atvyko Miliauskai ir Liepos 27 (šį sekmadienį), dangumi įvyks pamaldos. Pa- šventės rengimo komitetas 
gražioje ir lietuviškoje ALRKF maldų metu giedos Šv. Anta- i

tems ir net sezonams. Viešbutis 
yra tik pusė bloko nuo jūros. 
Kainos prieinamos. Man teko

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street

giam. Kreiptis į Klem. Lakicką, 
MI 7-2658.

už oro

BUISDEKl

dys tuo metu stovyklauti bai- vykią — lietuvybei palaikymo jos apsireiškimai Liuide”. Kny- Ka1variins 
giančios mergaitės. ir ugdymo židinį. ga prieš keletą metų išleido J P

Po pietų Z vai. bus originalių y, Kutkus Darbininkas,
dailininkų paveikslų laimėjimų 
vykdymas. Be anksčiau skelbtų 
aštuonių paveikslų, gauti ir dai
lininkų B. Murino ir J. Pautie- 
niaus paveikslai. Jie visi jau 
iškabinti stovyklos salėje.

jų duktė Alice pas savo giminai- gražioj6 ir lietuviškoje ALKKJb’ maldų metu giedos sv. Anta- nori pabrėžti, kad piknikavi- Jonas Romanas per A Kneižio
čhis S. ir P. Vaškius. Atyvkusie- jaunimo stovykloje (prie Man- no parapijos choras. mo aikštėje nebus jokių posė- radiją pasakė kalbą apie Da- Kun. Antanas Sabaliauskas
ji yra siuvėjai, darbą gavo pas chester, Mich.) įvyks tradicinė Tuoj po pamaldų, toje pačio- džių ir maudytis ežere nebus riaus ir Girėno skridimą į Lie- salezietis, liepos 19-21 lankė- 
kontraktorių Diržį. jaunimo stovyklos šventė — je vietoje, bus išpildyta meninė varžoma visą dieną. Porograma tuvą. si Bostone. Svečias liepos 20 šv.

piknikas. Panašaus pobūdžio programa — koncertas. Progra-
ATLANTIC CITY N J šventė buvo ir pernai, sutrauk- moję dalyvauja Grand Rapids

Suėjo 20 metu, kaip Julius dama 2000 žmonių iš Chi. vyrų oktetas, vadovaujamas
Gagos, Clevelando, Hamiltono, Prano Torutos, kuns išpildys

Karoso, Vasiliausko, Banaičio, boj, medžių pavėsyje, arba pa- 
Gailevičiaus, Sweney, Jakubė- plaukyti gaiviame ežero vande- 
no, Weberio ir Graužinio kom- nyje. 
ponuotas dainas. Oktetui akom- 
ponuoja čia gimusi lietuvaitė 
muzikė Albina Kamsickaitė.

Mirė Kazimieras Stoškūnas, 
Agota Karpavičienė, Kazimieras 
Sabeckas. Visi palaidoti iš lie
tuvių parapijos bažnyčios.

Karšt. Patr.

: jau antrą kartą vasaroti ir esu kviečiami atvykti visam sa-
patenkintas. Jis yra dirbęs at- vaitgaliui. šventės rengimo ko- drauge su oktetu atvaduoja A. 
stovybėse Vienoje ir Berlyne, mitetas visiems stengsis pa- Puodžiūnas, kuris smuiku solo 
Atvykęs į Ameriką, įsikūrė At- ™Pinti nakvynes. pagros Sarrasati ir Raab kun-
lantic City. Turi ir lietuviškos Šventės išvakarėse, liepos mėn. m“s- _ x

J -- - ----- - - - - Be to, Detroito sv. Antano
parapijos choras, vadovauja
mas Alberto Mateikos, padai
nuos keletą dainelių ir pasiro-

literatūros. Jo adresas 170 S. 26 d. (šeštadienį) 2 vai. p.p. 
Ocean Avė. Telefonas AT 5- šaukiamas ALRKF jaunimo sto- 
3808, viešbutis vadinasi “The vykios rėmėjų susirinkimas.
Arizona Sekmadienį 11 vai. po atviru

Malonios šeimininkės paga- 
mins skanių valgių ir turės troš
kulį raminančių gėrimų, todėl

( rsavo šaldytu vėlius tampyti ir praplėstas lietuviškų knygų sky- 
maistą gaminant vargti nepa- rius. šiomis dienomis gauta šv. 
tartina. Rašto I ir H tomas, abu išleisti

. Tad visi ši sekmadienį kvie- Romoj®; turim? T’"’*’*? 
• Sami į jaunimo stovyklos šven- virėjos . kunos laida beveik 

tę — pikniką. Savo atsilanky- v^sa išpirkta, šiemet nemaža 
kymu paremsite Jaunimo sto- perka ir vysk. P. Bučio “Mari-

Zenonas Winchus (liepos 23) 
63 m. Velionis gyveno 21 Ros- 
selerin Rd., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną ir 4 
dukteris. Palaidotas miesto ka
pinėse.

Juozas Kasper (liepos 23) 81 
m. Velionis gyveno 376 W. 2nd 
St., So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną. Palaidotas Naujos

Š a 1 i n s k a s
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

TeL VIrginia 7-4499

NORINTIEJI GAUTI

GRAŽIŲ IJETI VIŠKŲ KNYGŲ,
didelėm raidėm atspausdintų

maldaknyg i ų ,
f!MHZ ' f. r v. 'k VA VA f V

angliškų St. Joseph’s Sunday ir Daily Missals, 
puikių kristalinių ir jubiliejinių

SU IJURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ

ir įvairiausių kitos rūšies

de voci j onal u,
tesikreipia į

"Darbininko^ administraciją.
910 WHloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

(tarp Broadway ir Bushwick),

Telefonas: GL 2-6916

<

patogaus susisiekimo prie Ja- F

O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay. So. 
Boston, Mm; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė., Cam- 
bridge. Man. Telefonai: NOrwmd 7-1448; SOutk BoHan 8-4418 ar

SIUNTINIAMS į Lietuvą bei j USSR vilnoniu, šilkinių bei < 
Brooklyne. Taip pat turime ir medvilninių medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikų J
pavienių kambarių viengun- J

William J. Drake-
i Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS

H. K O E N
111 DELANCEY STREET,
(kamp. Essex St., už Wi!liamsburgho tilto) Tel. OR 4-0244 I

NEW YORK 2, N. Y.

Atsineftkit Jį skelbimą, kurs bus tinkamai įvertintas 
ATDARA KASDIEN;

6E*TAi>IENTAIS nuo 1 iki 6 vai. popiet;
SEKMADIENIAIS VISA DIENA.

artimus.se

