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Kova nukelta j Jungtinių Tautų visumos posėdį
New Yorkas virsta propagandinio karo lauku

Žodžiai sau.
o darbai sau

HERMAN KIERDORF

JAVVAHARAL NEHRU

ATOMINIAI GINKLU PUNTA

LEBANON

pu nepasiekė.JAV ir Anglijos.

Bolševiky pėdomis

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE POVANDENINIS LAIV AS
NUBAUSTAS ADVOKATAS

000 žmonių.

Įstatymas Pentagonui sustiprinti
MODA | TURISTUS

ir apskiritai amerikiečiai
mani

Pittsburghe plieno bendrovės 
vėl pakėlė kainas. Per 10 me
tų kainos plienui pakilo nuo 
65 iki 150 dol. už toną.

Kremliuje naktinės konferen
cijos yra sena tradicija. Matyti 
ir Nasseris pasekė bolševikų 
pėdom.

(Čia primintina, kad daugiau
siai geografinius vardus kaita
lioja bolševikai)

• Klementas Vorošilovas, 
Sovietų Sąjungos prezidentas, 
rugpjūčio 11-13 Briuselyje lan
kys tarptautinę paroda.

Groton, Conn., rugpjūčio 19 
bus nuleistas i vandeni didžiau
sias pasaulyje povandeninis 
laivas, koks kada buvo pastaty
tas. Vardu “Triton”. jis turi

' visam amžiui. Teismas savo 
sprendimą paskelbs rugsėjo id.

Adlai Stevensonas priimtas Kremliuje

mylių, Maskvoje rugpiūčio 5 sai nežino tiesos, nes yra per- dviejų reaktorių. Kainavo 100 
dvi valandas kalbėjos su Chruš- sunkti propagandos". —■ - - - - - -

Kinijos Mao-Tsetungas per 
paskutinį pasimatymą su Chruš
čiovu reikalavo, kad komunisti-

mui. Thames upė jam persėk-
Adlai Stevensonas, buvęs de- paties Stevensono pasakyti ke* |j kad galėtų išplaukti i Atlan- 

mokratų kandidatas į preziden- Ii žodžiai nėra bolševikam pa- fa; upė gilinama.
tus, apkeliavęs Rusijoje 6000 lankūs. Jis nurodo, kad “ru- ’ Laisvas

BŪSIME 
BĖDOJE

Prez. D. Eisenhoweris rug
piūčio 6 kreipėsi į pramonin
kus ir darbininkus, vienus pra
šydamas nekelti prekėm kainų, 
kitus — nereikalauti vis dides
nių atlyginimų. Nurodė, kad rei
kalinga būti labai atsargiem, 
nes “atlyginimų kilimai prašo
ka produkciją”, o prekių kainos 
“apiplėšia žmones”. Preziden
tas įspėjo:

"Kadangi mes jau esame kai
nu aukštumoje, tai vieną die
ną amerikietis vartotojas gali 
sukilti ir. tada bus tikra bėda 
— turėsime tai,-' ko niekas ne
nori".

Detroite, kur jau nuo gegu
žės mėn. su automobilių ben
drovėm deramasi dėl naujos 
sutarties ir atlyginimo pakėli
mo. ligi šiol susilaikius nuo 
streiko, jis jau nubalsuotas: iš 
10 darbininkų tik vienas pasi
sakė prieš streiką.

minlstracija GLenmore 2 691* 
jji_GLenmore 5-7281

JAMES R. HOFFA

Diplomatinių notų rašinėji
mas, ieškojęs būdų ir vietos su
sitikti viršūnėm jau nuo liepos 
19. pasibaigė tuo, ką JAV siū
lė dar liepos 18: sušaukti ne
paprastą Jungtinių Tautų visu
mos posėdi svarstyti infiltarciją 
Lebąnone. Chruščiovas, siekda
mas didinti įtempimą ir savo 
propagandą, metėsi Į viršūnių 
konferenciją, paskui buvo suti-

kęs su Saugumo Tarybos po
sėdžiu. pagaliau savo rugpiū
čio 6 nota atsidūrė prie 
JAV pirmykščio siūlymo: kal
bėti Jungtinių Tautų visumos 
posėdyje. Tai jau nebe Chruš
čiovo, o Mao-Tsetungo valia. 
Sis nesutiko leisti Chruščiovo 
į Saugumo Tarybos posėdį,' ku
riame yra nacionalinės Kinijos 
atstovas.

Saugumo Taryboje dabar yra 
dvi rezoliucijos: pirmesnė ame
rikiečių (svarstyti nelegalią in
filtraciją į Lebanoną ir ginti jo 
laisvę) ir vėlesnė Sovietų (ati
traukti amerikiečių ir anglų* ka
riuomenę). Laikraštį spausdi
nant dar nebuvo žinių, ką Sau
gumo Taryba nutarė. Bet kaip 
ji nutartų, Jungtinių Tautų vi
sumos posėdis gali būti sušauk
tas greitai ir virsti tikru karo 
lauku. Yra tik menka galimybė, 
kad kai kurie Jungtinių Tautų 
nariai, aušindami karštį, gali 
siūlyti laukt rugsėjo 18, kai turi 
prasidėti nauja Jungtinių Tau
tų sesija. Bet tam maža vilčių, 
nors tai reikštų akibrokštą So
vietam.

Jungtiniu Tautu visumos po
sėdyje reikia dviejų trečdalių 
balsų, kad praeitų kuri rezoliu
cija. JAV nebus lengva savo po
zicijas ginti, nes Azijos bloko 
kai kurios valstybės ir Europos 
kai kurie “neutralieji" yra ne
patikimi.

Chruščiovas nutylėjo, ar jis 
New Yrorke bus, bet gali būti.

susipratimų ir Jnvirčių), garan
tuoti atskirų arabų valstybių 
saugumą, kuris turi būti Jung
tinių .Tautų priežiūroje, organi
zuoti ūkinę pagalbą. Amerika 
nėra priešinga nė arabiškam 
nacionalizmui. Sphudos atsto
vams rugpiūčio 6 tuo klausimu 
prez. D. Eisenhoweris pareiškė: 
‘•Jeigu arabai tesiekia tautinės 
vienybės, mes tegalime jiem 
pritarti?’. "

Mažąsias tautas užsistodamas, 
prez. D. Eisenhovveris priminė, 
kad pati istoriją liudija, jog A- 
merika nesiekė ir nesiekia jų 
pavergti. Priešingai gi daro So
vietų Rusija, kori "po antojo sai nustūmė į šalį Vokietijos su- 
Didžiojo karo jėga užėmė Ry- vienijimo klausimą.

tų erdvės tautas ir jas tebelai
ko prievartoje"

DULLES BRAZILIJOJE
susitarė įvairiai ūkiniais ir po

litinius! klausimais: JAV teik- • 
sianti paramą; nutarta periodiš
kai šaukti Pan Amerikos konfe
rencijas; užsienio reikalų mi-

. nisterių pasitarima įvyksiąs New
t Yorke, kai bus Jungtinių Tau

tų. posėdis. JAV siekimas pie
tų Amerikoje: sukurti savisau
gos organizaciją, panašią į Na- 
to Europoje.

į Vakarų Vokietija susirūpinusi 
kad dabartinis įtempimas vi-

Kanados krašto apsaugos mi- daręs karinis Mao štabas dar 
nisteris gen. George R. Pear- prieš Chruščiovo vizitą. Sovie- 
kes rugpiūčio 4 derėjosi su JAV tų nusistątymaąjježįaomas___
dėl atominių ginklų pirkimo.
Principinis susitarimas pasiek- Alžyre kraujas tebesilieja ^7” «ę<. tfė: “ka nors darvti
tas. Kanada tas pirmoji valsty- Prancūzu pranešimu, praėju- Eisenhoweris sakosi būsiąs, jei tikėti” sudaro skirtumą 
be, kuri gaus atominių ginklų šią savaitę Įvyko keli didesni bus reikalas. Macmillanas ragi Smitho nedraudžįa tjkėtį 
iš JAV kariuomenės arsenalų, susirėmimai su Alžyro nacio- nn hl,fl ,r nra

Prancūzijoje gen. de. Gaulle nalistais. Sukilėlių 707 užmuš- 
siekia atominių ginklų gamybos ti ir 188 paimti į nelaisvę. Pran- 
savam krašte, nėrėdamas tuo cūzu aukos neskelbiamos. De 
atžvilgiu mažiau priklausyti nuo Gaulle valdžia ramybės tuo taj--

Teismas pateisina subversyvinę komunistu propagandą
Apeliacijos teismas Washing- 

tone rugpiūčio 5 išteisino 6 
veiklius komunistų vadus nu
teistus 1956 rugsėjo 15 nuo vie- 
nerių iki penkerių metų atsėdė
ti kalėjime. Tie šeši: A. Trach- 
tenbergas. G. Charney. S. Stein. 
F. Fine. W. Norman ir J. Jack- 
son. Jie buvo nuteisti pagal 
Smitho Įstatymą, kaip siekę A- 
merikoje perversmo. Nurody
ta perversmui ruošiamasi ko
munistinių idėjų propaganda 
žodžiu ir raštu. Apeliaciją 
teismo trys teisėjai — John C. 
Pickėtt. CharlSk- E. Clark ir 
Leonard P. Moore — nuspren- 

ir “į ką

(Jeigu anas įstatymas to ne
draudžia. tai reikėtų išleisti to
ki kuris draustų, be to reikėtų 
pasiųsti į pačių teisėjus kurį 
nors slaptą komunistų susirin
kimą. kad patirtų koks yra 
skirtumas tarp komunistų "ti
kinčių” ir “darančių”).
čGal ir šie tiktai "tiki", o nieko 

“nedaro”?
Washingtone prisiekusiųjų 

teismas (Grand Jury) rugpiūčio 
4 iškėlė bylą Frank Grumman 
iš Fort Lee. N.J.. ir Bernard 
Silber iš New Yorko. Pirmasis 
yra iždininkas — sekretorius 
unijoj “American Cominunica-

tions Assoc." (Lc. 10). antrasis 
— narys. Abu Kongreso komi
sijai neatsakinėjo Į klausimus 
apie komunistų skverbimąsi i 
transporto pramonę. A.C.A. li
nija buvo išmesta iš C.I.O. dar 
1950 dėl komunistų joje domi
navimo.

(Reikėtų Apeliacijos teismui 
pasisakyti, ar ta uniją buvo iš
mesta tiktai už “tikėjimą’ ar 
“už ką nors darymą"), 
keti.

• Žmogus, kuris pats apie 
save pa0kė, kad jo "areštų są
rašas būtų toks ilgas, kaip ran
ka".
• Toji ranka valdo uniją, apie 
kurią Amerikos Darbo Federa
cijos komitetas pasakė, kad jos 
nusikaltimai apima visa—"nuo 
apiplėšimų keliuose iki žmogžu
dysčių"

Washingtone rugpiūčio 5 Se
nato komisijoje prasidėjo nau
jas apklausinėjimas kaltinamo
jo Jinnny R. Hoffa. transpor
to darbininkų unijos i.Team->- 
teri pirmininko. Pirmininko pa
reigose yra nuo praėjusių me
tų. Nors Senato komisija jį strip 
riai griebė pereitą rudenį, no s 
buvo teisme iškelta byla, kad 
jis rinkimus suklastojęs, nors 
visa transporto unija buvo iš
mesta iš Amerikos Darbo Fede
racijos. bet “supuvusi galva su
puvusios unijos tebesilaiko". 
t.\cwsweek. seg. 12).

Komisijai rupi rasti teisinį pa
grindą nugriebti už žiaurų tą 
vėgėlę.... Teisingumo departa
mento advokatai yra pareiškė:
Jei tik bus rastas teisinis kab

ys. nebeišsisuks ”.
Transpoto unija turi pusantro 

milijono narių. Pridėjus dar ki
tas nusikaltėlių apsėstas unijas, 
išmestas iš Darbo Federacijos, 
susidaro 3 milijonai arba penk
tadalis JAV organizuotų darbi
ninkų, kurių įmokom naudojasi 
"darbo gangsteriai". Jų nusikal
timai apgaubiami paslapties, 
kaip ir paskutinis atsitikimas 
su Hoffos padėjėju Frank Kier
dorf.

na būti ir sesiją pradėti. Būsiąs 
ir Indijos Nehru — neoficialus 
Mao-Tsetungo agentas. De 
Gaulle susilaiko.

Amerika, norėdama atsverti 
Sovietų propagandą ir savo pu
sėn palenkti arabus, siūlysian
ti konkrečią programą Artimie
siem Rytam pasirūpinti 900.000 
arabų bėglių iš Palestinos, pa
dėti arabam išspręsti vandens 
problemą (dėl to kyla daug ne-

• Wayne Powers, amerikie
tis dezertyras, išsislapstęs Pran
cūzijoje 14 metų ir susilaukęs 
5 vaikų, vesdamas prancūzaitę, 
amerikiečių karinio teismo bu
vo nuteistas 10 metų'kalėjimu. 
Gen. Robert Flenuning bausme 
sumažino iki 6 mėn.. ir ją galės 
atlikti Europoje.

, Apdege žmogus 
ligonines kieme

Pontiac, Mich.. šv. Juozapo 
ligoninės sesuo rugpiūčio 4 pa
matė atsvirduliuojantį kaip an- 
tflis žmogų. Policija tik iš pirs
ni nuospaudų nustatė, kad tai 
Frank Kierdorf, 56 metų, trans- 

DAR 1000 AMERIKIEČIUI porto unijos Flinte (Loc. 3321 
biznio agentas. Gydytojai ste- 

--------------------------------------- . . . bejosi, kad dar gvvena. net ga- Lebanonan is Vokietijos at- .. .. . . ... c .
. j mnn u; -- t h si ta pasakvti. Pasisakė. kad 

icii ficti nAiiriAii rėpi iii vvko dar 1000 amerikiečiu- ka* , . . .ĮSILEISTI DAUGIAU BĖGLIŲ - dvieju nepažįstamu buvęs nu-nu. Laukiama dar keliu sim- - . • ,
Rep. Emannuel Celler (D., tinių. Viso tada susidarytų ar- as ’ m - aP^e 35 u* 

N.Y.) pateikė projektą įstaty
mo. kuriuo siekiama priimti į 
Ameriką dar 50.000 bėglių iš 
Vakarų Europos, kur jų yra 
per 160.000. daugiausiai veng
ru.

Kai tau akmeniu, 
tai tu duona

nei Kinijai būtų parūpinta ato- Irako naujoji vyriausybė pas
alinių ginklų. Tokį nutarimą pa- kelbė kad nuo šiol Persijos į- 

lanką ji “perkrikštijanti” į A- 
rabijos įlanką. Toji įlanka Įsiter
pia tarp Pensijos ir Saudi Ara
bijos. Irakas prie Persijos įlan
kos prieina tik šiauru pietiniu

Maskvoje, kaip pamename, smaigaliu prie Basros uosto.
buvo suorganizuotas JAV am- Persijos vyriausybė rugpiū- 
basados užpuolimas. Sovietinė pavedė savo pasiuntiniui 
milicija stovėjo nuošaliai ir pra- Bagdade pareikšti protestą, 
dėjo sklaidyti minią, kai ji Protese nurodoma, kad geogra- 
jau atliko jai skirtą uždavinį, finiai vardai taip lengvai — tik 

Irako ministerių kabineto nu- 
Washingtone Sovietų ambasa- tarimu — nekeičiami.

dą saugo JAV policija. Tam pa
skirti 6 policijos karininkai nuo 
liepos 7, kai buvo nužudytas 
Vengrijos Nagy. Sovietų am
basados saugojimas kasdien at- 
seina 120 dol. Egiptan pas Nasserį nuvykęs 

Robert Murphy, specialus JAV 
Vakarę Berlynan, kuris tebėra prezidento ambasadorius, pra- 

vakariečių sąjungininkų tanko- laukė visą dieną nepriimtas. Pa
se, iš bolševikų vakdomo rytų simatymas paskirtas naktį. 
Berlyno kas mėnuo atbėga 15, Kremliuje naktinės konferen

cijos yra sena tradicija

RAKETA X-7 aviacijos bazėje New Mcxico buvo sustabdyta už dviejų pėdų. Ji jau buvo pasiekusi 
60 mylių greitį per valandą. Sustabdyta buvo labai staiga. Bandymas įrodė, kad visi aparatai at
laikė sukrėtimą.

sisiikdamas aplink žemę, jau da- Skraidysime sprausminiais 
vė žinių, kurių ligi šiol neturėta lėktuvais
iš ankstyvesnių paleistų sateli- Amerikos keleiviniu lėktuvų 
tų. Jisai pakliūva aukštai į stip- bendrovės yra numačiusius da
rią kosminių spindulių radjjaci- barlinius lėktuvus

447 pėdų ilgio ir 58 pėdas aukš- ją. Ji 167 kartus yra stipresnė, 
čio: tai lygų penkių aukštų na- negu galvota.

čiovu. Ką jie kalbėjė, neskelbia
ma. Tik Stevensonas laikrašti
ninkam pasakė, kad “susiprąti- Vengrijos pasienio sargyba 
mui su Sovietų Sąjunga yra rugpjūčio 6 paleido salves šū- 
dar daug kliūčių*. vių į Amerikos turistus, kurie

... .... _ iš Austrijos pusės fotografavoChružčiovas rugpiučio 5 no- .spygliuotą siena. Turistai buvo
toje pasigiria, kad Stevensonas apie 200* f>ėdų nuo sjenos EXPLORER IV IR KOSMINIAI 

Skelbiama, kad nei vienas tu-
imami labai draugiškai” Tačiau ristas nebuvęs sužeistas.

ti 15 000 apdegintas ir pamestas prie li-
’ - . -i . .v goninės. Tame pasakojime kri-Kai tuo pačiu laiku kalbama ; . 5, ...... .... , . to i aki. kad tikri žudikai toapie kariniu |egu atitraukima .* .* . . .... , . v- i -. . • nedarvtu. Tardvmas ieško rvsiois Lebanone. reikia laikvti tai* su gaisru, ivvkusiu ta naktį vie-diplomatme kalba, o saugumo . . , , ’ - -r .. . - , ... noje valvkloje. ir su sprogme-sumetimai kalba ka kita. .. • J • . v.j imu padegamųjų bombų De

troite ir apylinkėse. Jos sprog
davo dažniausiai rūbų valyklose. 
Unija, kurios biznio reikalais 
rūpinosi apdegėlis. apima tų į- 
monių darbininkus. Ar pats 
Frank Kiedorf nebus bandęs pa
degti valyklą ir užsidegęs? 
Jis jau buvo teistas ir sėdėjęs 
kalėjime už kitus nusikaltimus.

Paul L. Adams, Michigano 
prokuroras, pareiškęs, kad viso
je toje istorijoje kvepia ne tik
tai žibalas, bet ir Hoffos uni
jos “darbeliai".

Hermann Kierdorf, apdegė- 
lio dėdė, aukštas Hoffos parei
gūnas, yra dingęs iš Detroito. 
Jis prieš tai policijai skambino, 
kad jam kažkas grasinęs. Tuo 
abejojama. Senato komisijoje 
pereitą savaitę i daugelį klausi
nių neatsakė, o apdegęs Frank 
Kierdorf pereitą rudenį neatsa
kė net į 40 klausiniu

Demokratų kandidatas į 
prezidentus?

Robert Meyner, New Jersey 
gubernatorius, jau yra pradė
jęs demokratų partijoje akciją, 
kad būtu parinktas kanidatu į 
JAV prezidentus 1960 rudeni.

• Norvegija ir Sovietų Sąjun
ga susitarė tarp rugpjūčio 30 ir 
rugsėjo 3 pasikeisti laivynų vi
zitais.

• Omano ir Muskato sulto
nas. kuris pereitais metais su 
britų pagalba įveikė Nasserio 
pakurstytą sukilimą dabar ap 
rūpinamas britų lėktuvais ir ki
tais ginklais.

Vaikai, nešaudykite i lėktuvus!
Chicagoje esanti Amerikos 

pilotų sąjunga rugpiūčio 4 at
kreipė dėmesį į pavoju, kuris 

bartiniiis lėktuvus pakeisti sudaromas .civilinei aviacijai pa 
sprausminiais (joti, moderniš- augliu, laidomų raketų. Sic Vai- 
kesniais ir greitesniais. Tam kežai graso kitų gyvybei. Rei-

MICHELSONAS
Adv. K. Michelsonas prieš ku

rį laiką buvo policijos sulaiky
tas už vienos lietuvės pinigų 

santaupų Išnaudojimą. Ue- 
Zmogui tokioje erdvėje alsi- planui reikėsią 4 metų ir. 4 bi- kalinga uždausti bet ka laidy- . 20 teisėjas Impelliterri. 

dūnis. grėstų staigi mirtis. Bet •U<WM’ dolerių. JAV vyriausv- ti i orą nuotolyje 5 mylių nuo pUVęS N.Y;-burmistras. adv. K.
bę loki planą remia. aerodromų. Michelsoną pripažino kaltu

: “grand larceny first degree’* ir
jam atimamos advokato teisės

. . lai vra neapskaičiuojami energi-
atomims. varomas jos Saltjniai. klirių kilmė tikrai

.... . . . nežinoma.milijonų dolerių. Pritaikytas ra- ___________________________
daro tarnybai: gali sekti priešą
vandenyje ir ore. priplaukęs vi- Ramina doleriais n e- u . . ... ..__ _ . -_ - . Ramina ooieriais prex q Ei$enhoweris rug- duodama teise armijai, aviaei-sai arti jo krantu ir pasinėręs . . .. ,, .... z . ■»__ . • t .no vandeniu Aprūpintas puo- Rob«rt Murphy, JAV prezi- pmcio 6 pasirasc Pentagono jai. laivynui ir marinams duo- • Kocketelteno Fondas siu 
lamosiomis torpedomis o išsi den,° ambasadorius, perorganizavo įstatymą, dėl ku- ų jsakvmus atlikti tam tikrus ”«<?*« antram ketvirčiui paskv-
nėreš gali priimti lėktuvus la-banonc tam tikro apsirami- rio Kongrese vedė «na kova. ,1Mavi„h;s Taikos metu. Sena- * « su pnse mBijonąs

b 1 nimo pasiekė žadėdamas, kad įstatymas siekia Pentagone di- r » r dolerių Didžiausu suma, apie
l.ebanomii bus suteikta JAV desnės vienybės ir jo veiksmų ’xs a J 1 pustrečio milijono, paskirta, bl

SPINDULIAI dolerinė parama, kuri kraštui suderinimo Gynybos sekreto- sekretoriaus sprendimą vėtuo oIOKijo^ ir medicinos tyrinėji-
Ezplororis IV, sklandžiai be- labai reikalinga ’ ritu, susižinojus su prezidentu, ti
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Ar žudysime savo pasiuntinį?
s Hitlerio žaliasis ir rando—«is pi— Čekoslovakijai okupuoti • Provok—ijN bu-

■ vo numatyta —žudyti Vokietijos patduntinj Pragoję • Britų ministetio pirantatefca idė
ja, kuri jo užsienių reikalų ministeriui užėmė kvapą.

............ ■■ ■■ ....... JUODOJI VALANDA EUROPOJE (2) ........................—

DARBININKAS 5 1958 m., rugpiūčio 8 <L nr. 58

Kai teitų ftūnisteris pirminin
kas Neville Chambertin 1938 
rugsėjo 28 ruošėsi žemiesiem 
Rūmam pranešti apie praside
dantį karą, bet buvo užčiaup
tas kvietimo pasimatyti su Hit
leriu. tai nė slaptoji anglų žval
gyba tada nenuvokė, koks čia 
yra žaidimas. Tiktai po karo iš 
dokumentų ir liudininkų paaiš
kėjo. kaip Hitleris sąmoningai 
vedė iki aukščiausio įtempimo 
ir anų laikų viršūnių konferen
cijos. Viskas prasidėjo po Aus
trijos užėmimo 1938 kovo 12.

Sudėtai . — pirmasis siekinys

Čekijos — Vokietijos pasieny-

Pragoje ir. suvertus kaltę če
kam. žaibiškai pulti. Bet tai 
kraštinis atvejis.

“Raudonasis planas", skirtas 
Vakarams, numatė eiti iki aukš
čiausios ribos, grasinant karu. 
Žinant, kad visi karo bauginasi. 
Hitleris manė: turės nusileisti.

"Prakeikta žemė!"

Abudu Hitlerio planus sudė
jus. Sudetuose įkaitintas toks ne 
rimas. kad britai pasiuntė ten 
savo stebėtoją lordą Rucimaną. 
Jis grįžo už galvos susiėmęs ir 
plėsdamasis: “Prakeikta žeme”! 
Mat. kur tik jisai keliavo ar 
sustodavo, jį apsupdavo vokiečių

pasėkų šeimom, moterim ir vai
kam. Be to. turime pasitikrinti, 
kiek esame stiprūs laimėti. Aš 
netikiu, kad esame"

Toliau savo dienoraštyje ra
šė: “‘Man atėjo galvon dar vie
na išeitis, kuri Halifaxui (užsie
nio riek, ministeriui) užėmė kva
pą"

Chamberlinas pasiprašė, kad 
Hitleris jį priimtų. Britanijos 
ministeris pirmininkas pas fueh- 
rerį ... Tai didelis dalykas, bet 
tik Hitlerio planam ir ambici
jai.

(Kitam numery: Hitlerio ulti
matumas)

MARGARITA, Anglijos princesė, pristatoma Kanados ministeriui 
pirmininkui John Oiefenbaker Ottawoje. Princesė į Kanadą atvy
ko trijų dienų vizitui.

LIETUVOS JAUNIMU VEŽA RUSIJON

je. Sudetuose, kur iš senų laikų 
ramiai gyveno nemaža vokiečių 
nacionalistų bruzdėjimas prasi
dėjo nuo Hitlerio atėjimo į val
džią 1933. Pradžioje didesnio 
pasisekimo neturėjo, nes seni 
gyventojai vokiečiai buvo jau. 
apsipratę su nauja Cekoslova-

nacių minia ir per garsintuvus 
klykė:

"Lieber Lord, mach uns frei 
von der Tschochoslowakei"!

(Mielas Lorde, išvaduoki mus
nuo Čekoslovakijos). ?

Vokiečių spauda rašė, kad da
bar pats lordas Runcimanas ma-

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO REZOLIUCIJOS
Amerikos lietuvių kongresas, 

įvykęs Bostone birželio 27-28. 
priėmė kelias dekliaracijas. ku
rios buvo spaudai pateiktos ir 
Darbininke atspausdintos liepos

SPAUDA

Statuto pakėitimo reikalu

Amerikos Lietuvių Kongre-

a. džiaugiasi lietuviško jauni
mo konkrečiomis pastangomis 
informuoti svetimtaučius apie 
Lietuvą ir jos dabartinę būklę 
bei lietuvius, jų laimėjimus ir

Liepos 18 iš Vilniaus ir Kau
no darbams į Rusiją išvežta 
2000 jaunuolių. Toks pats skai
čius išvežtas liepos 23. Viso lie
pos mėn. išgabenta 4,500.

.. Vilniaus radijas, apie tai pra
nešdamas, giria “savanorius” ir 
tikina, kad jie grįšią. Kai kurie 
grįžta, bet nevisi. Grįžusiųjų 
skaičiaus ligi šiol nepaskelbta. 
(Kai Vilniaus radijas dažnai už
simena. kad vokiečiai prievar
tos būdu vežė jaunimą darbams 
į Vokietiją karo metu, tai tuo 
pačiu pasako, kad ir rusai oku
pantai nėra geresni).

Komjaunuolius moko, bet iš 
darbų jie bėga

Šią vasarą komjaunuolių va
dam sureštuoti kursai prie Tar
kų ežero. Tačiau į komjaunuo
lius nedaug kas rašosi, o kas i- 
sirašo savo noru ar prievarta, 
drausmės neparodo. Vilniaus ra
dijas nuaimanuoja, kad pasiųsti 
darbams Liet., ne Rusijoje, po- 
dienos kitos pabėga. Taip atisiti- 
kę Akmenės cemento fabrike.

Mašinos bus po 7 metu

Pabaltijo kraštam, pasirodo.

pantam neduoda tiek, kiek jie 
norėtų išplėšti.

"Žemaitė' gaudys silkes
Dancigo uoste pastatytas Lie

tuvai naujas jūros laivas “Juli
ja Žemaitė”. Jis yra 8000 tonų 
talpos. Laivas, pirmą kartą at
plaukęs į Klaipėdą ir čia kiek 
pabuvęs, išplaukė į Šiaurės At
lantą žvejoti silkių. Bet tos sil
kės, kol pasiekia rinką, labai 
pabrangsta. Vilniuje pirmos rū
šies silkių kilogramas ( apie 2 
svarai) kainuoja 9 rub. II rūšies 
— 7.50. Tie pinigai nedaug dar 
pasako, bet pasako darbas: Lie
tuvoje dėl 2 svarų silkių reikia 
dirbti apie pusę dienos, o tokio
je vakarų Vokietijoje — tik pu
sę valandos. (Elta)

Raudonam pasauly
Kas tikrasis bosas?

“Kai Nasseris yra bėdoje, 
skrenda į Maskvą. Kai Chruščio
vas yra bėdoje, lekia pas Mao- 
Tsetunga. Ar galite pasakyti, 
kas yra tikrais Raudonojo pa
saulio bosas" —klausia W. Gol 
bergas iš Brooklyno “New York 
Mirror" redakciją.

kijos valstybe, kurioje vokiečių 
kultūra turėjo didelę persvarą. 
Žmonės galėjo laisvai lankyli 
Vokietiją, plėsti kultūrinius ir
prekybinius santykius. Tryni
masis prasidėjo tiktai naciam 
iš užsienio bekurstant reikalau
ti tokių autonominių teisių, ku
rios padarytų valstybę valstybė
je. Vokiečių jaunimas buvo pas- 
kantintas į išsišokimus: niekin
ti čekus ir jų tautos vadus. 
Mergaitės demonstatyviai įėmė 
dėvėti baltas kojines, kaip ženk
lą. kad jos priklauso “aukštes
nei rasei" ir nacių organizaci
jai. Sudetų nacių organizacijos 
priekyje atsistojo rėksnys agi
tatorius Konradas Henlein. ga
vęs slaptus įsakymus iš paties 
Hitlerio.

Reikalauti, ko negalėtu 
patenkinti

Konradas Henleinas matėsi 
su Hitleriu kovo 28. Yra likęs 
jų pasikalbėjimo protokolas. Hit
leris reikalavo, kad Henleinas 
nieko nedarytų savo paties nuo
žiūra. Jam bus duodamos in- 
strucijos vis daugiau ir dau
giau ir daugiau reikalauti.

Henleinas: ‘Aš suprantu, jog 
mes turime tiek daug reikalauti 
iš Čekoslovakijos, kad negalė
tų mūsų patenkinti".

Hitleris: “Jūs gerai mane su
pratote”.

Buvo nutarta taip pat orga
nizuoti Sudetų “laisvės kovoto
jus (Freicorps). Vadu paskirtas 
pulk. Koechlinas. Jis turėjo pa
laikyti ryši tarp Henleino ir su 
Vokietijos karuomenės štabu.

"Žaliasis" ir "raudonasis" 
planas

tė. jog Sudetai yra vokiški ir tu
ri būti nuo Čekijos atskirti.

"Mes lošiame žmonėmis"
Prancūzijos ministeris pirm.

Daladier nuskubėjo į Londoną 
su savo nuomone. Jis siūlė:

"Europos taika galėtų būti iš
saugota. jei Prancūzija ir Di
džioji Britanija pareikštų, jog 
nebus leista Čekoslovakijos su
naikinti".

Chamberlinas:. “Mes lošiame 
žmonėmis, ne auksu. Aš nega
liu lengva širdimi leistis į kon
fliktą. kuris gali turėti baisių

18. Ligi šiol iš Alto sek
retoriato dar negauta kongrese 
primtų rezoliucijų. “Dirva” (lie
pos 31) dėl to daro Alto sek
retorini priekaištą: “skaityda
mas nesvarbiomis; lietuvių 
spaudai neišsiuntinėjo ir jas 
nuo visuomenės slepia". Kad 
Alto sekretorius turėtų tokias 
intencijas, nenorėtume many
ti: vis dėlto laikome geru daik
tų jas skelbti, pasinaudodami 
ta pačia “Dirva", kuri yra pa
sistengusi jas gauti. Rezoliuci
jos tokios:

sas. įvykę&^958 m. birželio 27- 
28 d. Bostone, siūlo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomajam 
Komitetui sudaryti specialią
komisiją Tarybos statutui pa
ruošti ir pakeisto statuto pro
jektą pateikti svarstyti artimiau
siam Tarybos suvažiavimui.

.Keičiant Tarybos statutą, tu- 
rėtų būti svarstomi nuostatai, 

ūnimatą šaukiamųjų kongre
sų' kompetencijas. Vykdomojo 
komiteto narių rotaciją ir jau
nimo Tarybon Įjungimo būdus.

Bendruomenei seimo reikalu

Pavergtųjų Jungi. Tautų raštas Tarppar
lamentinei Unijai dėl atstovų komunistę

Kongresas, pritardamas lie
tuvių bendruomenės idėjai, ska
tina lietuvius dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Sei- 

Kadangi paralmentas yra de- būti Unijos nariais. Pačios kon- me. įvyksiančiame 1958 m. rug-
mokaritnės santvarkos institu- ferencijos darbotvarkėj klausi- piūčio 28-31 d. New Yorke. 
cija. tai. atrodo, komunistinės mai, kaip “tautiniai ir tarptauti- 
santvarkos kraštai su tokia, ko- niai spaudos ir informacijos ap- _ Lėšu'reikalu
munistiniais žodžiais tariant, 
buržuazine liekana nieko bend
ro neturėtų turėti. O vienok vi
sa Sovietų Sąjunga ir jos sate
litai briaute briaunas! į demok
ratinių parlamentų atstovų tarp
tautinę organizaciją — Taq>- 
partamentine Uniją.

Ryšium su Brazilijos sostinėje 
:— Rio de Janeiro — nuo liepos 
24 iki rugpiūčio 1 vykusia Tarp
parlamentinės Unijos 47 kon
ferencija. Pavergtos Jungtinės 
Tautos Įteikė demokratinių par
lamentų dalyviams toje konfe
rencijoje platų memorandumą 
prieš komunistinės diktatūros 
atstovi! dalyvavimą tame demo
kratinių parlamentų suvažiavi
me. Tokių komunistinės dikta
tūros “parlamentarų" dalyvavi
mas. sako memorandumas. —

skritai. reprezentacinės intituci- 
jos išvystymas suverenumo ne
turinčiuose kraštuose", neįma
nomi svarstyti, anot memoran
dumo. dalyvaujant atstovams 
komunistinės diktatūros, kuri 
yra užgniaužusi reprezentacines 
institucijas ten. kur jos jau 
buvo.

Memorandumas primena ne
seniai buvusios Tarptauinės 
Darbo Unijos konferencijos nu
tarimą — atmesti Vengrijos 
dalyvavimą. ir reikalauja Tarp
parlamentinę Unijos konferen
ciją atmesti komunistinių dikta
tūrinių “parlamentarų" kreden
cialus. PJT memorandumo rei
kalavimus parėmė Airijos. Bri
tanijos. JAV. Danijos. Austri
jos. Bunnos. Prancūzijos. Aus
trijos ir kitų parlamentų atsto-

Amerikos Lietuvių Taryba iš 
lietuvių visuomenės surinktąsias 
lėšas skiria Lietuvos laisvinimo 
institucijoms, atsižvelgdama i 
reikalo svarbą pagal iš anksto 
paruošta sąmatą ir reikalauda
ma iš lėšų gavėjo atliktųjų dar
bų išlaidų apyskaitų.

Dėl Kongresu ir suvažiavimų 
‘ - tvarkos

Kongresas pageidauja, kad a- 
teityje įvyksiančių Tarybos su
važiavimų ir kongresų progra
mas būtų paskelbtos visuome
nei iš anksto, o visi pranešimai 
tinkamai raštu paruosti.

A

Pasaulinės parodos reikalu

Kongresas prašo Amerikos

kūrybines pastangas 
gyvenimo srityse:

b. ragina visus Amerikos lie
tuvius remti šį prasmingą jau
nimo darbą savo bendradarbia
vimu ir pinigine parama;

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

"Dirvos" redakcija pastebi, 
kad dar “trūksta rezoliucijos, 
kuria kreipiamasi į Lietuvos dip
lomatus ir visas Lietuvuos lais
vinimo institucijas”. Iš tikrųjų, 
trūksta dar antros, kuria buvo 
išreikšta mintis susirūpinti A- 
merikos mokyklų vadovėliais, 
kad juose būtų teisingai paduo
tos žinios iš Lietuvos geografi
jos ir istorijos.

Apskritai, reikia Apgailėti, kad 
po kongreso kai kurioje spaudo
je daugiau priraštyta ir prirašo
ma apie paprastus nesusiprati
mus. kurių neišvengia joks di
desnis suvažiavimas, o ne apie 
kongreso nutarimus.

įvairiose „.netinka Sovietų Rusijoje gamina 
mos žemės ūkio mašinos. Rygoj 
įvyko pasitarimas tuo reikalu. 
Nutarta mašinas gaminti vieto
je, bet kol tas planas įvyks, sa
koma, ateis ir 1965 metai. .

Lietuviams parūpo "arabai"

Ryšium su Artimųjų Rytų į? 
vykiais. Lietuvoje pravesti mi
tingai ir demonstracijos prieš 
amerikiečių “agresiją” ir už 
“arabų išlaisvinimą”. Reikia pri
pažinti. kad tokie mitingai yra 
geresni už kitus, nes žmonėm 
duodama progos pasisakyti už 
tautų išlaisvinimą, taigi.... ir 
lietuvių tautos!

Nepavyko, kas negalėjo pavykti

Liepos 19 iš pareigų atleistas 
Eduardas Ozarskis. Lietuvos ū- 
kio tarybos pirmininkas ir mi
nisterio pirmininko pavaduoto
jas. Jo vieton paskirtas Ksave
ras Kairys. Pakeitimai, matyti, 
turi ryši su Maskvos nepasiten
kinimu. kad Lietuvos ūkis oku-

Pranašavo savo galą
Chruščiovas liepos 22 būdama 

Lenkijoje pasakė: “Laimės ta
sai, kas pagamina daugiau duo
nos. geresnius butus ir sudaro 
geresnes gyvenimo sąlygas”.

Visi tylėjo kaip žemė
Maskvoje rugpiūčio 4 buvo 

mokslininkų posėdis. Ryšium su 
geofiziniais metais, buvo svars
tomi jūrų tyrinėjimų duomenys. 
Dalyvavo ir amerikietis dr. Ro- 
bert Jastrow. Jis pasinaudojo ta 
proga ir pareiškė, kad amerikie
čių ir anglų radaro duomenimis. 
Sputniką I iškėlusi raketa deg
dama nukrito Mongolijoje. Visi 
posėdžio dalyviai rusai tylėjo 
kaip žemė, nes gruodžio 6 Chruš 
čiovas Suomijoje kalbėjo: “Mes 
žinome, kad ji nukrito JAV. 
bet mums nenorima gražinti".

• Lenkijoje žmones išleidžia 
400 zlotų vodkai ir tik 2 zlo
tus knygai; sako, rusiška vod- 
ka mažiau galvą apsuka, negu 
komunistinė knyga.

“Žaliuoju planu" Hitleris nu
matė Sudetus užimti 1938 spa
lio L Ligi to laiko turi būti 
taip pasiniošta. kad okupacija 
nesukeltų per didelio triukšmo. 
Pasitaikinus W Keiteli. sutar
ta: paruošti žygiui kariuomenę, 
aštrinti diplomatinius santykius, 
nužudyti Vokietijos pashitini

reikštų parlamentarinės san
tvarkos ir pačios demokratijos 
išniekinimą. Komunistinės dik
tatūros atstovų dalyvavimas aiš
kiai prieš tautų Unijos. Chartoje 
pažymėtiems uždaviniams siekti 
“demokratinių institucijų įtvir
tinimo ir išvystymo". Komunis
tiniai kraštai nėra kvalifikuoti

vai.
Greta memorandumo, PJT pa

siuntė Unijos prezidentui tele
gramą su tais pačiais reikalavi
mais.

(PJT)
• Aviacijos katastrofose 

jieroai žuvo daugiau kaip 1000 
JAV karių.

Lietuvių Tarybą kviesti Čikagos 
Lietuvių Prekybos Rūmus pasi
rūpinti. kad Čikagoje įvyksian
čioje Pasaulinėje Parodoje bū
tų tinkamai reprezentuojama 
Lietuva.

Lituanus rėmimo reikalu

Giliai vertindamas Lietuvių

l

;SII NTINIAI SII’NCIAMI į SOVIETŲ RUSIJA
Ukrainą: Lietuvą, baltgudiją. Latviją. Estiją ir kitas respubj.ikas. 
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Kiuntibfu.

Studentų Sąjungos žurnalo Li
tuanus informacinį darbą. Kon
gresas

Maskva nori grįžti prie aukso 
valiutos

BoHevikp pirmieji pinigai bu
vo padengti šūkiu: “Visų šalių 
proletarai vienykitės." Tarptau
tinėje rinkoje jie neturėjo jo
kios vertės. Nė dabar Sovietų 
Sąjungos pinigai užsienyje ne
vertingi. Turi mokėti kitų kraš
tų valiuta arba auksu. Savo 
aukso pernai Vakarams pardavė 
už 260 mil. dolerių. Anastazas 
I. Mikojanas. ministerio pirmi
ninko pavaduotojas ekonomi
niams reikalams, siūlo pakelti 
aukso kainą, nes auksą kasti 
pasidarę brangiau, kai |x> Sta
lino. mirties jo nebekasą vergai. 
Sovietai nori savo pinigus pa
dengti auksu, kad tiktu užsie
niui.
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Norima gaivinti, kas buvo marinama
Lietuviai kitados sakydavo, 

kad “mokslo nereikia ant pe
čių nešioti”. Juo daugiau prasi
lavinsi, juo bus geriau ne tik
tai namie, bet ir už namų. Sve
tur ypač bus reikalinga sveti
ma kalba, be kurios pasijusi 
kaip nebylys. Kalbų mokslas 
tiek pat reikalingas, kaip ir gry
nai praktiškieji mokslai.

Amerika, labiausiai pasinešu
si i visokiausius praktiškus 
mokslus, kalbų mokslą žymiai 
apleido. Atrodo, kad šiame kraš
te mokymasis svetimos kalbos 
spaudžia pečius, ir pečiais pa
traukoma. sutikus svetimšali, su 
kuriuo negali susikalbėti. Kaip 
tai. tamsta nemoki angliškai? 
O ar tamsta moki vokiškai, pran 
cūziškai. itališkai, lietuviškai, 
rusiškai? Man nereikia, aš išsi- 
verčiu.

Savaime suprantama, kad 
kiekvienam dideliam krašte ga
lima išsiversti su 1 kalba. Taip 
pat aišku, kad kitame krašte 
gyvenant reikia ir jo kalbą mo
kėti. Bet tai dar nereiškia, kad 
didelės šalies žmonėm nėra rei
kalo svetimų kalbų mokytis šis 
reikalas dabar Amerikoje gyvai 
pajustas.

Marion B. Folsom, buvęs švie
timo sekretorius, neseniai yra 
pareiškęs, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės “iš didžiųjų 
tautų yra labiausiai atsilikusios 
kalbų mokymosi varžybose”. Tai 
esanti Amerikos mokyklų “pati 
pavojingiausia silpnybė”. Kad 
būtų galima tai patašyti, švie
timo Įstaiga (Office of Educa- 
tion) siūlo svetimos kalbos mo
kyti nuo trečiojo pradinės mo
kyklos skyriaus ištisus dešim
tį metų. Philadelphijoje leidžia
mas “The Inųuirer”, pritarda
mas tam siūlymui ir paremda
mas skaitytojų atsiliepimais, nu
rodo, kad “didelėje daugumoje 
Amerikos pradinių mokyklų mo
koma tik anglų kalbos. Aukš
tesnės mokyklose tik kai kur 
dvejus metus mokoma ir sveti
mosios. bet ne tiek, kad galima 
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būtų laisvai kalbėti”. O tai bū
tina. “Amerikos interesai da
bar apima visą pasaulį: gi pasi
rodo, kad ne tiktai turistai ir 
pirkliai, bet net JAV ambasa
doriai turi naudotis vertėjii ma
lone. Visame arabų pasaulyje, 
kur dabar esame šutinami, prieš 
metus tik 3 ambasadoriai šiaip 
taip galėjo arabiškai susikalbė
ti”. Iš kur tasai amerikiečių ne
noras svetimos kalbos mokytis?

Amerika dar prieš praėjusį 
karą jautėsi nuo viso pasaulio 
izoliuota, savimi patenkinta, ge
rove ir pažanga kylanti. Minios 
žmonių iš įvairiausių kraštų ir 
tautų į ją skverbėsi, ir ji darė 
malonę, atverdama savo var
tus. Po paskutinio karo ji pa
rodė didžiai gerą širdį, priim
dama mases bėglių taip pat iš 
įvairiausių kraštų. Vadinasi, J- 
AV galėjo pasidaryti tiesiog kai 
bų babeliu: jai negalėjo trūkti 
piliečių nei vienam svetimam 
kraštui, kad nemokėtų to kraš
to kalbos. Bet ji neaprėpiamus 
kalbų turtus laidojo “malimo 
katile”, nesitikėdama, kad ’jų 
kada prireiks. Kas buvo tie gra- 
boriai. darę šiam kraštui dideli 
nuostolį?

Graboriu buvo ir tebėra dvi 
rūšys: nenorintieji girdėti kitos 
kalbos, be anglų, ir nenorintieji 
išlaikyti savo gimtosios kalbos. 
Pirmuosius reikėtų pavadinti 
šovinistais, kurie jokiam kraš
tui gero neduoda; antruosius, 
jų talkininkus — nutautėliais, 
kurie būva dar aitresni ir uoles
ni kitų kalbų marintojai.
Amerikai nebūtų dabar aštrios 

svetimų kalbų mokymosi prob
lemos, jei dauguma imigrantų 
laisvai tebekalbėtų dviem kal
bom — gimtąją ir angliškąją. 
Kas galėtų tada su Amerika su
silyginti? Ir šitą garbę JAV pra
rado tie, kurie sumindžiojo sa
vo garbę — savo gimtąją kalbą. 
Kiek tokių graboriu yra lietu
vių tarpe?

Arabų pasaulis atsidūręs lemptingoje kryžkelėje
Naujas arabiškojo pasaulio sujudimas • Nerimas, kuris susidarė Britanijos imperijai siaurėjant • Vakarų 

velniai, Rytų gyvatiška švilpynė ir Egipto katė • Kuo amerikiečiai pasitarnavo Nasseriui? • Kas duoda Nasserio 
propagandai toną ir metodus? • Nusižudžiusio nacių propagandos ministerio atgimusi dvasia • Kur palinks ara
biškojo nacionalizmo karavanas?

"Mano broliai, šiandien mes 
esame daug stipresni, negu 
bet kada. Arabų susisvienijimo 
niekas jau nebesutramdys. To 
ji pati laisvės vėliava, kuri 
šiandien plevėsuoja viršum Bag
dado, pakils Ammane ir Beiru
te. Ji laisvai plazdės kiekvie 
name arabiškam krašte"

Tuo žodžius laidė miniai Ga
mai Abdel Nasser, grįžęs iš 
Maskvos ir nusileidęs Syrijoje, 
Damasko mieste. Amerikiečiai 
tebuvo už 50 mylių, išsikėlę Le- 
banone: Jordaniją buvo užėmę 
anglai. Nei Beirute nei Ammane 
laisvoji Nasserio vėliava nepa
kilo. Ji plevėsavo tiktai Bagda
de. Bet kas gali pasakyti, ar 
ateityje ji neplazdės kiekviena
me arabiškame krašte

TARTUM VĖJO PūSTOMAS 
SMĖLIS

Arabų dauguma gyvena dyku
mose arba jos pakraščiais — 
vešliose lomose, paupėse, pamū
rėse, it ant žaliojo kilimo. Ki
limas po suriestom kojom jiem 
teikia atilsį, kuris atleidžia fan
tazijos raikščius, ir jie tada pa
sineria žavias, aistringas ir ka
ringas pasakas, tartum tikrąjį 
gyvenimą. Seniau būta to tikro
jo gyvenimo ir kovų, didelių lai
mėjimų. kurie arabus, kaip dy
kumų smėlį, nešė per kitas tau
tas ir kraštus nuo Indijos iki 
Ispanijos. Tai buvo sūkuringa 
vėtra — didžių karžygių laikai. 
Ar jie neturi pasikartoti?

"Mano broliai, praeities pa
sakojimai mums primena, kad 
buvo vadų, kurie atliko didvy
riškus žygius, pasinaudodami 
savo laiko aplinkybėm. Ir man 
rodos, dabarties arabų pasaulis 
yra pakilęs jungtis apie tokį 
didvyri".

Jei Nasseris ir nepasakė, kad 
tai turi būti jis, naujasis Maho
metas, Harun ai Rašidas ar Os
manas, kaip vėtra, tai aišku iš 
pačios užuominos ir jo veiksmų. 
Savo veiksmais jis siekia ara
bus jungti ir jiem vadovauti, 
nes be vadų arabai išsibarsto, 
kaip gurus smėlis tarp pirštų. 
Ar Nasseriui pavyks suspausti 
tą smėlį į saują?

EGIPTO KATĖ KARININKO 
UNIFORMOJE

Gamai Abdėl Nasser tebėra 
pačioje savo jėgoje, ypač kiek 
jos reikia mūsų propagandos 
tvano laikam—geram rėksniui 
iš balkono ir radijo, šiuo atžvil
giu vadinamas “mažuojo Goeb- 
belsu”. Juozas Goebbels buvo 

Hitlerio propagandos min., nu
sižudęs Berlyne 1945. Nasseris 
turi “goebbelsinių” patarėjų — 
pabėgusių ir pritilusių nacių. 
Jiem priskiriamas nuopienas, 
kad Kairo radijas moka vesti 
propagandą, pataikyti į minios 
jausmus juos aistrinti iki fa
natizmo, kas arabuose ypač 
lengva. Nasseris yra taip pat 
nusekęs Hitleriu irMussoliniu— 
kalbėti miniai iš balkonų. Tik 
jisai balkono, tartum savo kili
mo, laikosi dar tvirčiau: nieka
da nėra nužengęs į pačią minią, 
kurioje nežinia kas gali atsitik
ti. Jis svaidosi žodžiais tik iš 
aukštumos — prunkščia it katė 
iš medžio. Geriau jį pažįstan
čių ir vadinamas “egiptiška ka
te”.

BUČIUOJASI sujungę valstybes: Egipto Nasseris ir Syrijos 
Kuvvatly.

Nasseris yra gimę aukštuti
niame Nilo slėnyje 1918 metais. 
Jo tėvas buvo paštininkas, ir 
tais metais galėjo pranešti, kad 
pasaulinis karas baigėsi. Jis bai
gėsi anglų ir prancūzų laimėji
mu, Amerikai padedant, bet to
kiu laimėjimu, kuris slėpė pra
laimėjimą kolonialiniuose kraš
tuose, taigi ir Egipte. Sukilo 
liberalinis ir tautinis judėjimas 
— nepriklausomybės siekimas, 
prasiveržęs iš apkartusios širdies 
dėl ilgo baltosios rasės vyravi
mo.

Kai Nasseriui tebuvo aštuone- 
ri metai, ir jis lankė Kairo mo
kyklą, vaikas jau čiulpė Egipte 
pritvinkusią neapykantą ang
lam. kartą sušukdamas: “Allah, 
užnešk kokį marą tiem britam”! 
Kairo karinėje mokykloje or

ganizavo priešbritiškus išsišoki
mus, slaptai, iš pasalų, kaip ka
te. Tokiu pačiu būdu 1952 su
organizavo apie 700 karininkų, 
pralindo į ministerių pirminin
kus ir nuvertė prezidentą gen. 
Naguib; šis tebelaikomas kalėji
me. Dabar atėjo eilė atsisikaity- 
ti su britais.

KAI PASAULIO POLICIJA 
TRAUKIASI IŠ SAVO POSTO

Britai ilgai valdė platųjį pa
saulį. Kaip jie valdė ir kaip nau
dojosi kolonijom, yra kitas rei
kalas. Tačiau nuo romėnų laikų 
kada šie savo užkariavimais ir 
tvarka buvo apvaldė daug kraš
tų ir davę jiem savo “Pax Ro
maną”, tik britai naujais lai
kais romėnam prilygo. “Pax 
Britanica” buvo apėmusi dide

lius pasaulio plotus. Sakytumei, 
koks policininkas stovėjo sar- 
gyvoje, kad nekiltų nerimas 
aukštesnės kultūros dar nepa
siekusiuose kraštuose. Galima 
ginčytis, kiek anglai nešė tos 
kultūros, tačiau tvarką jie pa
laikė geruoju ar prievarta. Po 
pirmojo Didžiojo karo tasai pa
saulinis policininkas ėmė iš sa
vo posto trauktis, o po antrojo 
karo — beveik visai pasitrau
kė.

Kai kuriuose kraštuose ang
lai subrandino savarankiškas do 
minijas arba visai nepriklauso
mas valstybes, kaip Indija, ku
rios, kad ir su nemažu vargu, 
bet tvarkosi. Arabiškas pasau
lis liko mažiau ar daugiau chao
tiškas, nors susidarė visa eilė 
laisvųjų valstybių ir net jų są

junga — Arabų Lyga, įsteigta 
1945 metais. Ją sudarė Egiptas, 
Irakas. Jordanija. Saudi Arabi
ja, Syria Lebanonas, Jeme
nas, Lybija ir Sudanas. Tai tie 
plotai, kuriem Nasseris nori bū
ti vyriausia galva, visus suimti 
į Jungtinę Arabų Respubliką. 
Pradėjo nuo Suezo kanalo.
UŽTVANKA, KURI SUTVENKĖ 

NEAPYKANTĄ AMERIKAI
Suezo kanalą Nasseris nacio

nalizavo 1956 sausio 25. Rizi
kuodamas sueiti į konfliktą su 
Vakarų valstybėm, Nasseris sie
kė dviejų tikslų: įsiteikti ara
bam ir paitelkti pinigo statyti 
Nile Asvvano užtvanką. Pirmąjį 
tikslą pasiekė: parodė arabam, 
kad galima anglų nebijoti vesti 
savarankišką politiką. Antras 
siekinys liko tuščias: pinigų 
tiek nepasitelkė, kad pagerintų 
Egipto ūkinę padėtį o ypač im
tųsi statydinti užtvanką, ku
riai paskolą amerikiečiai atsa
kė. Tai buvo prastas reikalas, 
sukėlęs neapykantą amerikie
čiam.

Norėdami atgriebti malonę 
pas Nasserį ir vedini savo idea
linės politikos, amerikiečiai an
trą kartą Nasseriui pasitarnavo: 
sustabdė anglų ir prancūzų ka
rą prieš Egiptą 1956 metų pa
baigoje. Nasseris, kuris jau bu
vo pasitelkęs sovietinius gink
lus, buvo sumuštas ir jo die
nos suskaitytos. Ameriką-jį iš
gelbėjo. kad paskui pati turėtų 
nuo jo gelbėtis Lebanone. Dėl 
to ir sakoma: Nasseris kaip ka
tė — krinta ir vis pataiko atsi
remti į kietą žemę. Nė vieno 
mūšio nelaimėjęs, jis tebelaimi.
GYVATĖS MELIODIJĄ ARABŲ 

MUGĖJE
Arabu mugėse, kaip ir Indi

joje, gali pamatyti, kaip švilpy
ne grojant ramdomas nuodin
gas angis. Politinėje mugėje ji
sai dabar neberamdomas. bet 
isiūtinamas gelti. Dvi švilpy
nės, susidėjusius traukia gyva
tės meliodiją: Kairas ir Maskva.

Kairo radijas liejasi Nasse
rio atviru raginimu žudyti ara
bų vadus, kurie su juo neina. 
Žudoma iš pasalų, kaip arabų 
pasakose, žmogžudystes organi
zuoja Egipto atstovai kituose 
kraštuose, infiltruojami agentai, 
pasiunčiami ginkluoti karava
nai. Tuo pačiu laiku Nasserio 
kultas skelbiamas Kairo uni 
versiteto ir apie 30.000 moky
tojų.

Maskvos švilpynė groja kiek 
kitokią meliodiją: apie arabų

TIPIŠKAS ARABAS: Saudi 
Arabij'os karalius Ibn Saud.

nacionalizmą ir vakariečių im
perializmą, agresiją. Kai Nasse
ris siundo žudyti tuos, kurie pa
laiko rašius su Vakarais, tai 
paragina sukilti prieš pačius 
vakariečius, kad “arabų pasau
lyje neliktų jų nė kojos”. Kie
no koja tada atsistotų? -
KARAVANAS KRYŽKELĖJE
Vakariečiai tesirūpina žibalu, 

neturėdami nei politinio nei kul
tūrinio plano arabų pasauliui 
pateikti. Apie 70 milijonų ara
bų karavanas dėl to yra atsi
dūręs kryžkelėje. Vakaram 
simpatizavę karaliukai, pašos ir 
vakarietiški inteligentai, kurie 
ligi šiol vadovavo tam karava
nui išstumiami ir išžudomi. 
Priekyje stoja rėklus Nasseris 
ir tykojanti Maskva. Abiejų in
teresai sutampa, bet keliai ski
riasi. Nasseris nėra komunis
tas ir nėra pasiruošęs į Maskvos 
glėbį vesti visų arabų,

Bet juos veikia bolševikinė 
agitacija. Ji sėkminga dėl to, 
kad plačiom masėm nežinomi 
Maskvos siekimai. Masės tebesi
laiko Allaho arba krikšč. Dievo. 
Sovietai religinių reikalų tuo 
tarpu nekliudo: jie tiktai rodo 
“laisvo, gero ir teisingo” gyve
nimo oazą. Ar tai bus tikroji 
oaza? Pasakų vaizduojamas gy
venimas? Arabai to nežino, ta
čiau gerai žinoma, kad vakarie
čiai daugeliu atvejų pasirodė 
“išnaudotojai—velniai”. Bet jie 
vis dėlto pažįstami, sugyvenami, 
aukštesnės kultūros. Kur pasuk
ti su senais Vakarų pažįstamais, 
su Rytų nepažįstamu “arabų 
reikalų gynėju”, ar su naujuo
ju “pranašu” Nasseriu. kuris 
tokiais žodžiais aptarė dabarti
nę padėtį:

"Mano broliai, jūs matote, 
kad Amerika okupavo Lebano
ną, o Angliją — Jordaniją. Aš 
sakau: jeigu jie nori taikos, mes 
esame už ją. Bet jeigu jie pasi
rodys mūšy priešai, mes kovo
sime ligi paskutinio kraujo la
šo. SS

VEGELE
(2)

— Vėgėlės — klausia ponas, 
ir jo akys laku apsitraukia. — 
Tai traukite ją greičiau!

— Tai jau duosi pusrubliuką 
.... jei pasistengsime ... O stam
bi vėgėlė, kaip tavo pirklienė. .. 
Verta, jūsų mylista. pusrubliu- 
ko. .. už triūsą. .. Nemaigyk jos, 
Liubimai. nemaigk. o nukamuo
si! Iš apačios stumk! Trauk 
kerplėšą į viršų, gerasai žmo
gau... kuo tu vardu? Į viršų, o 
ne į apačią, velnė! Neteliuskuo- 
kit kojomis!

Praeina penkios minutės, de
šimt.... Ponas pradeda nekan
trauti.

— Vasilijau! — šaukia jis at
sigręžęs į sodybą. — Vaska! Pa
šaukit man Vasilijų!

Atbėga vežikas Vasilijus. Jis 
* kramto ir sunkiai alsuoja.

— Lįsk į vandeni, — įsako 
jam ponas: — padėk jiems iš
traukti vėgėlę.... Vėgėlės neiš
traukia!

A. ČECHOVAS

Vasilijus greit nusivelka ir 
brenda į vandenį.

— Aš tuojau ... — bamba 
jis. — Kur vėgėlė? Aš tuojau ... 
Mes ją bematant! O tu, Jefimai, 
verčiau eitum sau! Nėr čia ko 
tau, senam žmogui, kištis į ne 
savo darbą! Kur čia ta vėgėlė? 
Aš ją tuojau...-. Štai ji! Paleiskite 
rankas!

— Ką čia — paleiskite ran
kas? Patys žinome: paleiskite 
rankas! O tu ištrauk!
— Negi ją taip ištrauksi? Reikia 
už galvos!

— O galva po kerplėša! Ma
tai gi. kvailys!

— Na. nelok, o susigriebsi! 
Šunsnukis!

— Prie paties pono, ir tokie 
žodžiai ... — vapa Jefimas. — 
Neištrauksite jūs. broliukai. La
bai gudriai ji ten užlindusi!

— Palaukite, aš tuojau. — 
sako ponas ir ima skubiai reng
tis. — Jūs čia, kvailiai, keturie
se, o vėgėlės negalite ištraukti!

Nusirengęs Andrejus Andre- 
jičius leidžia sau atvėsti ir bren
da į vandenį. Bet ir jam įsikišus 
nieko neišeina.

— Reikia kerplėšas perkirs
ti! — nusprendžia pagaliau Liu
blinas. — Gerasimai, nueik kir
vio! Kirvį duokit!

— Pirštų nenusikirskit! — sa 
ko ponas, kai pasigirsta povan
deniniai kirvio smūgiai į kerp
lėšą. — Jefimai. nešdinkis iš 
čia! Palaukit, aš ištrauksiu vėgė
lę... Jūs neišmanote

Kerplėša perkirsta. Ją paleng
va užlaužia. ir Andrejus Andre- 
jičius, didžiausiam savo malonu
mui, jaučia, kaip jo pirštai len
da vėgėlei po žiaunomis.

— Traukiu, vyručiai! Nesi- 
grūskite. .. palaukit.... traukiu!

Paviršiuje pasirodo didelė vė
gėlė sunkiai vartalioja uodegą 
ir stengiasi ištrūkti.

— Spurdi. .. Dabar pašvilpk! 
.... Įkliuvai? Aha!

Visų veiduose nušvinta me
daus šypsena. Valandžiukę tyli 
ir susikaupę žiūri.

— Tai bent vėgėlė! — vapa 
Jefimas. kasydamasis pamentes. 
— Tur būt, bent dešimt sva
rų bus...

— Ta-aip. .. — sutinka po

nas. — 0 kepenys tik ir pu
čiasi. Tik ir stumia jas iš vi
daus. A....ak!

Vėgėlė staiga netikėtai švys
telėja uodegą aukštyn, ir žve
jai girdi smarkų pliumptelėji
mą... Visi iškečia rankas, bet 
jau vėlu: vėgėlės — tiek ir be
matė.

NEDORAS BERNIUKAS
Ivanas Ivanyčius Lapkinas. ma

lonios išvaizdos jaunikaitis, ir 
Ana Semionovna Zamblickaja, 
jauna riestanosė mergaitė, nusi
leido stačiu skardžium žemyn ir 
atsisėdo ant suoliuko. Suoliukas 
stovėjo prie pat vandens, tan
kiuose jaunų karkų krūmuose. 
Nuostabi vietelė! Atsisėdote jūs 
čia ir esate pasislėpę nuo pasau
lio — mato jus vienos tik žu
vys ir vandens vorai, žaibu skrie 
ją vandens paviršiumi. Jaunuo
liai buvo apsiginklavę meške
rėmis, graibštais, dėžutėmis su 
sliekais ir kitomis žvejybos 
reikmenimis. Atsisėdę jie tuo
jau pradėjo žvejoti.

— Aš džiaugiuos, kad mudu 
pagaliau vieni, — pradėjo Lap
kinas apsižvalgęs — Aš turiu 
jums pasakyti daug. Ana Semio- 
pamačiau jus pirmą kartą.... 
Jums kimba.... Aš tuomet su

pratau, kam aš gyvenu, supra
tau, kas yra mano dievaitė, ku
riai aš turiu paskirti savo dorą, 
darbingą gyvenimą.... čia, tur 
būt, didėlė kimba.... Pamatęs 
jus, aš pamilau pirmą kartą, 
pamiliau karštai! Palaukit, ne
trauku.... tegu geriau užsikabi
na.... Pasakykite man, mano 
brangioji, maldauju jus gyva 
malda, ar galiu aš tikėti — ne 
jūsų meilės, ne! — šito aš nesu 
vertas, aš nedrįstu apie tai net 
pagalvoti — ar galiu aš tikė
tis.... Traukti!

Ana Semionaovna kilstelėjo 
aukštyn ranka su meškere, truk 
telėjo ir sušuko. Ore sublizgė
jo žalsvai sidabrinė žuvytė.

— Dieve mano, ešerys! Ak, 
ak.... Greičiau! Nutrūko!

Ešerys nutrūko nuo kabliu
ko. nušokavo žole prie savosios 
stichijos ir.... pliumpt į vande
nį!

Lapkinas. begaudydamas žu
vį. vietoj žuvies kažkaip nety
čia pačiupo Anos Semionaovos 
ranką, netyčia prispaudė ją prie 
lūpų. .. Si atitraukė, bet jau bu
vo vėlu: lūpos netyčia susiliejo 
į bučinį. Tai įvyko kažkaip ne
tyčia. Po pirmo bučinio sekė 
antras bučinys, paskui priesai

kos. įtikinėjimai ... Laimingi aki
mirksniai! Bet šiame gyvenime 
nėra nieko absoličiai laimingo. 
Laimė paprastai pati savyje tu
ri nuodų arba ją užnuodija kas 
nors iš šalies. Taip ir šį kar
tą. Kai jaunuoliai bučiavosi, štai 
ga pasigirdo juokas. Jie pažiūrė
jo į upę ir nustėro: vandenyje 
ligi juosmens stovėjo nuogas 
berniukas, tai buvo Kolia, gim
nazistas. Anos Semionovnos 
brolis. Jis stovėjo vandenyje, 
žiūrėjo į jaunuolius ir šelmiš
kai šypsojos.

— Aha-a. .. judu bučiuojatės?
— tarė jis. — Na gerai! Aš pa
sakysiu mamai.

— Tikiu, kad jūs. kaip pado
rus žmogus... — sumurmėjo 
Lapkinas rausdamas. — Iš pa
salų žiūrėti negražu, o liežuvau
ti žema, biauru ir šlykštu Ma
nau. kad jūs. kaip padorus ir 
kilnus žmogus ...

— Duokite rublį, tai nepasa
kysiu! — tarė kilnusis žmogus.
— O šiaip — pasakysiu.

lapkinas išsiėmė iš kišenės 
rublį ir padavė Koliai. Sis su
gniaužė rublį šlapioje saujoje, 
švilptelėjo ir nuplaukė. Ir jau
nuoliai šį kartą daugiau nebe
sibučiavo.

Kitą dieną Lapkinas atvežė iš 
miesto Koliai dažų ir sviedinė
lį, o sesuo dovanojo jam visas 
savo dėžutes nuo piliulių. Pas
kum teko dovanoti ir segtukus 
su šunų snukučiais. Nedoram 
berniukui, matyt, visa tat labai 
patiko, ir. kad gautų dar dau
giau. jis ėmė juos sekioti. Kur 
tik Lapkinas su Ana Semiovna 
ten ir jis. Nė valandėlei nepalik
davo jų vienų.

— Niekšas! — griežė danti
mis Lapkinas. — Koks mažas, 
o koks jau didelis niekšas! Kas 
gi iš jo toliau bus?!

Visą birželį Kolia nedavė ra
mybės vargšams įsimylėjėliams. 
Jis grasino įskųsiąs ir reikala
vo dovanų; ir jam vis buvo ma
ža. ir galų gale jis ėmė kalbėti 
apie kišeninį laikrodį. Ir ką gi? 
teko prižadėti laikrodį.

Kartą per pietus, kai padavė 
vaflių, jis staiga nusikvatojo, 
mirktelėjo viena akim ir pa
klausė I^apkiną:

— Pasakyti? A?
Lapkinas baisiai išraudo ir 

vietoj vaflės ėmė kramtyti ser
vetėlę. Ana Semionovna pašo
ko nuo stalo ir išbėgo į kitą 
kambarį.

(Nukelta į 4 pusi.)
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DR. A. GRIGAITIS, gerai pažinęs Dzūkiją, čia pasakoja apie Perloją, tą nuostabą 
dzūką kampe^, kur kadaise ėjo kovos dėl Laisvės, kur buvo paskelbta “nepriklauso
ma respnhHka”, kur patys žmonės kovojo su lenkais. Aprašoma taip pat gamta, kul
tūriniai religiniai paminklai ir mieli žmonės. Hriimės, kad bus miela skaityti ypačiai to 
krašto dzūkam, seniem ateiviam ir naujiem, kurie kai ką bus primiršę arba ir visai
negirdėję. (Red).

Perloja yra maždaug pusiau
kelėje tarp Varėnos ir Merki
nės. Ji nusidriekusi abiem Mer
kio upės pusėn. Prieš praėjusį 
kara sudarė apie 200 kiemų 
su maždaug 1500 gyventojų.

Lenkų Perlojos pusėje kadai
se yra buvęs karališkas dvaras. 
Ten ir dabar randami didelių 
pastatų pamatai, glazūruotų ir 
neglazūruotų koklių gabalai. 
Dvare kurį laiką gyv. karalie
nė Bona su savo vyru Zigman
tu H. Jie buvę pasitraukę iš 
Vilniaus, kur siautęs maras. Dar 
ir dabar yra likę pasakojimų 
apie linksmą karalienę Boną: 
kaip ji mėgusi menkių kepenis, 
net pravalgiusi visą dvarą.

Pasakojama, kad tai būtų la
bai didelio dvaro. Rūmai buvę 
Pamerky, Kriauniškėse, kur “ge 
ležį varę”.

Pats Perlojos vardas esąs ki
lęs iš dvaro šunų kurie čia taip 
garsiai lodavę, jog perlodavę vi
sus kitų kaimynų šunis.

Varutos pelkėse, tarp Varta- 
laukio, Salovartės, Dvarčių ir 
Perlojos, yra sala, kurioj bu
vo akmens statybos pamatai. 
Spėja, kad būta pilies. Gal tai 
Mindaugo pilies likučiai?
Nuo Perlojos link Dvarčių yra 

trys kalnai — Sargybinė, Sar
gų kalnas ir Kartuvių kalnas.

Tarp Perlojos ir Merkinės 
žmonės, ardami ar kasdami že
mę, rasdavo smėlio užpustytų 
pastatų pamatus, krūvas anglių, 
kurios liudija, jog ten būtų ka
daise kalvės, šiose kalvėse kal
davo ne tik ūkio įrankius, bet 
ir ginklus.

Padavimai sako, jog gilioje 
senovėje ten buvęs labai dide
lis miestas, kuris vėliau išnykęs. 
Visoje apylinkėje randama se
novės Lietuvos monetų, ypač 
Vytauto laikų sidabrinukų, kam 
puotų pinigėlių.

Perloja yra Dainavos krašte, 
tos Dainavos, kuri garsi savo 
praeitim ir padavimais, apie ku
riuos taip gražiai rašė Vincas 
Krėvė Mickevičius.

BAŽNYČA
Perlojos koplytėlė, kuri, kaip 

žmonės pasakojo, buvusi pasta
tyta Vytauto laikais, rusų bu
vo uždaryta po 1863 sukilimo. 
1906 leista vėl atidaryti ir įsteig 
ti Perlojos parapiją. Koplytėlė 
buvo padidinta. Iš lauko ji buvo 
apkalta ne piautom, bet skeltom 
ir kirvių palygintom medžio 
lentom.

Projektuojant naują bažny
čią, buvo sumanymas senąją, 
kelti į Kauno steigiamą etnogra
finį muziejų. Bet įvyko visai ki
taip. Ji buvo sugrauta ir su-

naudota išdegimui plytų, kurios 
buvo dedamos į naujos mūrinės 
bažnyčios statybą: Ji buvo baig
ta ir II karo metu gražiai išde- 
koruota.

Perlojos parapijos žemelė 
smėlėta, bet žmonės savo pasi
ryžimą išpildė — pastatė gražią 
mūrinę erdvią bažnyčią. Jie ap- 
sidėjo mokesčiais ir savo darbu 
pagelbėdavo statybai. Šios sun
kios statybos organizatorius bu
vo kun. Praneiškas Cibulskis.

Prie statybos nemažai prisi
dėjo Perlojos parapijos išeiviai 
Amerikoje. Iš Dainavos krašto 
daug sūnų išvažiavo į užjūrius, 
ieškodami laimės. Vieni įsikabi
nę Amerikoje, atsųsdavo laivo- 
kortę kitiems, taip Amerikoje 
atsirado gana daug džūkų.

Prie bažnyčios buvo kapinės 
ir klebonija, kuri turėjo 30 ha 
žemės. Nors ta žemelė ir smėlė
ta, bet buvo šokia tokia para
ma klebonui nedidelėje’ir ne
turtingoje parapijoje.

KUN. LEONAS PETRELIS
Sužinoję, kad Akmeny daly

vaus atlaiduose kun. L. Pet ke
lis, su girininku sėdom į roges 
ir per miškus pasileidom jo ap
lankyti. Norėjosi susipažinti su 
garsiuoju pertoj iečių vadu, ku
ris taip pasižymėjo kovose su 
lenkais.

Akmuo - tai 
to maža vietovė, 
lėtą kilometrų 
miestelio miške

— Akmenio par. centras, 
linkui keletas kaimų.

Pati bažnytėlė tašytų rąstų, 
viduje išbaltinta kalkėmis, su 
vienu kukliu altorėliu. Švento
rius aptvertas akmenų tvora, ša
lia bažnytėlės garsus akmuo, ant 
kurio stovi geležinis kryžius. Ak 
muo aptvertas maža tvorele. Pa
davimai sako, jog mergaitė, ne
norėdama tekėti už nemylimo 
bernelio, pati save užkeikė ir 
virto akmeniu. Todėl dzūkės lai
ko šį akmenį pagarboje.

Preiš bažnyčią kitoje kalio pu 
sėje yra maža trobelė, kurioje 
kadaise gyveno atsisyrėlis. Į- 
kūrus parapiją, čia buvo pirmo
ji klebonija.

Nūnai klebonija pastatyta 
prie šventoriaus. Dar buvo po
ra trobesių ir. keletas hektarų 
žemės.

Šis mažas užkampis labai gra- 
vasarą. Kiekvieną keleivį 

sustabdo pasiklausyti ošin- 
pušynų.
šią užmirštą vietą mes ir

Ap-

Dainavos kraš- 
Pavažiavus ke- 
nuo Varėnos 

stovi koplytėlė

žus 
čia 
čių

I
nuvažiavome su girininku. Po 
sumos užėjom ktebonijon, kur 
susipažinome su kun. L. Petke- 
liu. Jisai, išgėręs arbatos, išsku
bėjo sakyti pamokslo. Išėjome 
ir mudu pasiklausyti. Kun. L; 
Petkelis apylinkėje garsėjo sa
vo pamokslais. Kalbėjo jis pap
rastai, įtikinančiai, ir visi klau
sėsi susikaupę. Jis visūs patrau
kė savo nuoširdumu, paprastu
mu.

PERLOJOS RESPUBLIKOS 
LAIKAI

Šiam kunigui teko būti vadu 
Perlojos audringose dienose. Jis 
patraukė parapiečius savo tėvy-.

- nes meile, žmonės prie jo prisi
rišo ir klausė.

1919 Perloją užėmė lenkai. 
Kun. L. Petkelis, klebonas, slap
tai organizavo šaulių partizanų 
būrius visoje parapijoje, paren
gė planą lenkam iškrapštyti iš 
Perlojos. Iš partizanų ypač pa
sižymėjo Lukošius. Jis atrodė 
lenkam patikimas, lankėsi kle
bonijoje, jiem patarnavo.

Partizanai per piemenis pa
laikė ryšį su lietuvių sargybo
mis, iš kurių viena buvo Nedzin- . 
goję ir turėjo dvi patrankas, 
antra Bobriškės kaime.

Per šv. Matą kur?. L. Petke
lis, kad nebūtų įtarimo, pasisa
kė išvykstąs į Dangus, į atlai- . 
dus. 12 valandą, kada lenkų šta 
bas pietauja- Lukošius nupiovė 
telefono laidus, ryšį su sargybo
mis. Tada ir prasidėjo puoli-, 
mas. Lietuvių sargybos iš pa
trankų ištaškė lenkų sargybas, 
vieną kitą šūvį paleido ir į šta
bą. Lenkai pasitraukė kiton Mer 
kio pusėn, vakarinė Perlojos 
pusė liko laisva.

Lietuvos vyriausybė, veng- kartus daugiau, negu paminklo 
dama politinių komplikacijų su pastatymas.

lenkais, nesikišo į šį pasienio 
reikalą. Tada perlojiečiai pasi
skelbė “nepriklausoma respubli
ka", turėjo ir savo antspaudą.

Respublikos vadu buvo kun. 
Leonas Petkelis. Lietuvos vy
riausybė oficialiai nerėmė Per
lojos respublikos, bet ji susi
laukė šiltos paramos iš šaulių 
Sąjungos., Respublika gyvavo 
nuo 1919 iki 1923. Jos visas gy
vavimas buvo ištisas karas su 
lenkais.

Patsai kun. L. Petkelis mirė 
55 metų Dusmenyse. Perloja 
paliko savo vado tolimoje para
pijoje — parsivežė jo palaikus 
ir iškilmingai palaidojo savo ka
pinėse. Laikui bėgant apie kun. 
Leoną Petkelį buvo kuriamos 
legendos. Kaip Dainavos krašto 
didvyris, ir šiandien jis gyvas 
kiekvieno perlojiečio širdyje.

(b.cL)

Brangsta sendamas
New Yorke yra senas pamin

klas, pastatytas pagerbti karius 
ir jūrininkus. Paminklas staty
tas 1902 metais ir kainavo 
300,000 dol. Reikėtų jį atnau
jinti, bet architektai ir kontrak- 
toriai apskaitė, kad atnaujini
mas kainuotų tiktai vieną mili
joną su ketvirčiu arba keturis

GYVENIME BŪNA TAIP IR NE

man 
ne!”

sekti

Gyvenime yra didelių korijozų 
— keistenybių, kuriuos permą- 
čius. bent keli pavyzdžiai 
sirašė į skiltelę “Taip ir

Išsilavinimas
Gera viskuo dėmėtis,

mokslo naujienas, Amerikos ir 
kitų tautų rūpesčius, perskaity
ti amerikoniškų laikraščių glėbį, 
nusimanyti Washingtono painia
vose, žinoti begalės kinų artistų

MERKIO ir Nemuno santaka

ir filmų, kur jie vaidina, apibėg
ti daugybę parodų, išuostinėti 
bibliotekas. Tikrai toks žmogus 
retas ir turėtų būti šviesus.

Bet negera, kad tasai žmogus 
nieko nežino, kas dabar deda
si lietuvių tarpe. Jis lietuvis, bet 
susirgęs “begalinio išsilavinimo 
liga”. Ir šis drūtuolis, kuris su
minės tūkstančius vardų, viso
kiausių knygų, nėra perskaitęs 
nė vienos lietuviškos knygos 
per keletą metų. Nėra buvęs 
nė viename susirinkime. (Ponas 
Toks sako, kad reikia tokiam su
rengti pagerbimo vakarienę, ta
da tikrai ateitų į lietuvių tarpą). 
Nėra matęs lietuvių dailininkų 
parodų, pagaliau nežino, kas Vil
kas, LL Komitetas, negirdėjęs, 
kad New Yorke rengiamas pa
saulio lietuvių seimas. Jis ne
skaito nė vieno lietuivško laik
raščio.

čia kraštutinis pavyzdys. '
Tačiau yra nemaža musų tar

pe tokių, kurie perdėtai akcen
tuoja išsilavinimą ir užmiršta 
vieną: pirmą kuo daugiau'žinok 
apie save, savo tautą — tada 
domėkis kitais. Domėkis ne pra
mušta galva, bet protingai ir 
nuosaikiai, nes gyvenime labiau 
visus stebina ne išsilavinimas.' 
bet žmogiškumas, gera, artima

Nuotr. v. Augustino mylinti širdis.
IŠ OLIMPO VIRŠŪNĖS

Gera, kad žmogus žino savo 
vertę ir vietą, neleidžia, kad jį 
visi jodinėtų sprandu, bet ne
gera. kad tai išvirsta Į povišką 
puikybę. Tada žmogus, kaip a-

Nedoras berniukas Lietuvos ministerių taryba lie 
(Atkelto iš 3 n<J ) P08 19 P^611^ PUSme*

t Aisena is 6 psi-j rezultatus mėsos ir pieno ga-
Ir tokioj padėty jaunuoliai iŠ- myboje. Nors Lietuvos ko- 

buvo lig pat rugpiūčio galo, Ii- lūkiai ir tarybiniai ūkiai mėsos 
gi tos dienos, kol galų gale Lap- gamybą, bendrai ėmus, padidinę 
kinas pasipiršo Anai Semionov- 56 proc., tačiau paduodami ga

mybos skaičiai rodo dar gerokai 
žemą lygį. Būtent, šimtui hekta
rų vidutiniškai gauta po 8.6 
centnerio mėsos. Yra kolūkių ir 
tarybinių ūkių, kur gauta dau-

nai. O, kokia tai buvo laimin
ga diena! Pasikalbėjęs su jau
nosios tėvais ir gavęs sutikimą, 
Laikinas pirmiausia nubėgo į 
sodą, ieškodamas Kelios. Radęs
ji, jis vos nepravirko iš džiaugs- giau, bet yra ir tokių ūkių, kur

■ "x

HELIKOPTERIS amfibija gali plaukti ir skristi. Su savim jis 
veža 12 keleivių.

Mums negalia, kad jie užsili
po ant to Olimpo. Niekas ne
pavydi. Bet jūs, olimpiečiai, pa
žiūrėkite ir į save, būkite šiek 
tiek kuklesni. Kuklumas juk yra 
kelias į didžiąsias aukštumas. 
Nepasilikite nuošalyje, kaip tie 
pasipūtėliai, kurie daug išmano 
ir nieko nedaro. Ateikit į gy
venimą ir dirbkit. Mums reikia , tis, kaip iškraipyta laida. Tiesa, 
daug rankų ir daug protų, kad 
gyvenimas būtų įvairesnis ir pa
kilesnis. ‘

Tų išdidžių galiūnų turime vi
sose srityse: ir visuomeniniame 
gyvenime, ir dailininkuose, ir 
politikuose. Visur pilna, nes yra 
žmogiška pūstis, keltis. Tačiau 
mokykimės kuklumo iš tų, kurie 
yra kur kas daugiau padarę, nei 
mes, o pasiliko visada paprasti.

JEHOVOS LIUDININKAI
New Yorke buvo Jehovos liu

dininkų suvažiavimas. Sekta su
traukė per 180,000. Štai vienam 
ir apsisuko galva: kokie jie or
ganizuoti, kokie nuostabūs, jie 
šv. Raštą pardavinėja už 25 et. 
Katalikų niekur tiek nesusiren
ka. Jų šventas Raštas branges
nis, negausi už 25 et.

Gera, kad žmogus domisi vi
suomeniniu judėjimu, bet ne- o Tokyo, Japonijos sostinėje, 
gera, kad jis visai neorientuo- po 12 su puse metų užsidarė a- 
jasi: kas tie Jehovos liudinin- merikiečių ligoninė, kuri tar
kai. kas Kat. Bažnyčia ir jos tra- navo Amerikos ir Jungtinių tau- 
dicijos, kad niekada nėra skai- tų kariam bei jų šeimom. Toje 
tęs' apie Eucharistinius kongre- ligoninėje gimė 10.000 kūdikių.

sus, kurie sutraukia ne tiek 
žmonių. Pagaliau nežino, kad 
šv. Raštas sektantų yra išvers
tas gana laisvai, sau prisitaikant 
ir praleidžiant kai kurias vietas, 
be komentarų, kad už jo išlei
dimą sumoka turitingieji sek
tantai. Jį kitur net veltui dali
ja. Katalikai juo negali naudo-

jis ir brangesnis, nes katalikai 
turi išlaikyti daugybę, mokyklų, 
ligoninįnių, bažnyčių.

Keista ir tiesiog nesupranta
ma tų žmonių pažiūra: šaukia 
tolerancijos, bet tolerancija pra
sideda katalikų kritika. Visa, 
kas išeina iš katalikų sluoksnių, 
jų net nepažiūrėjus yra atme
tama. nes tai neobjektyvu, “par- 
tiška”.

Yra tokių nemaža mūsų tar
pe. Leidžiame jiems džiaugtis 
Jehovos liudininkų suvažiavimu, 
baptistų pareiškimu, nes tai 
“objektyvu”, bet pasigendame 
dėmesio, šiokios tokios pagar
bos ir gilesnio pažinimo Katali
kų Bažnyčiai ir patiems katali
kams.

Akylas

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaiką, įvairiu progų.

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

Jums geromis sąlygomis padarys

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

Lietuvos ūkį sugriovus, pasivyti Ameriką sunkiai vyksta
Mėsos ir pieno gamybos pir- vės primelžta po 833 kg pieno, tyt dėl pašarų stokos pavasarį),

mojo pusmečio rezultatai Lietu- Nors, apskritai ėmus, pieno gau- Partijos ir valdžios paskelbime,
voje.—-Venur pagaminta dau- ta 17 proc. daugiau, negu pe- žinoma, skatinama didinti kar- nas graikų dievas, užsikelia į ’
giau, kitur mažiau, negu perei- reitų metų pirmąjį pusmeti, vis vių skaičių ir jų produktingu- Olimpo viršūnę, ir iš aukšto '

dėlto ir oficialiame paskelbime mą, tačiau atrodo, kad Mask- žiūri į žemą. į tuos, kurie dir-
pažymima. kad įsipareigojimų vos planas pasivyti ir dargi pra- ba. Kritikuoja, spjaudo jis į a-
vykdymas nėra užtikrintas. “Kai 
kuriuose rajonuose karvės iki 
šiol nėra ganomos ištisą parą, 
joms neduodama papildomai ža
liojo pašaro, jos gidomos ne
reguliariai”.

lenkti Ameriką ne taip lengvai pačią ir pats patenkintas sėdi 
duodasi įgyvendinamas. prieš saulutę, pasikaišęs debe-

(Elta) sėliu.

OMAHA, NEBRASKA
Eilėj rajoną plono gamyba, 

palyginus pereitus metus, suma- Aukokime už šventą lietuvišką si jog siuntiniai saviesiems i 
žėjo. Dūkšto, Kybartų. Klaipė- žodį Lietuvą ar į Sibirą daug kaino-
dos, Pagėgių, Tauragės, Kelmės Liepos 6 Omahos lietuvių va- ja. Tiesą ar į Sibirą daug kaino- 
ir Užvenčio rajonų kolūkiuose sario 16 gimnazijos rėmėjų bū- siųstų saviesiem siuntinių, ta- 
ir tarybiniuose ūkiuose sumažė- relio Nr. 27-36 vadovui Roma- čiau savo auka remia gimnaziją.

t Lietuvos Vyčiu Radi jo Programa |
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WL0A. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU. £
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu 

X
KN1GHTS OF UTHUANTA IVLOA į

BRADDOCK. PA. X
•£>

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycle* — Medfora. Mas*.

Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite k4 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANO F. KNEIŽILI — Uthnanlsn Radi* Hour. 50 Cot- 
tage St, Norvrood, Mm*. Skyriai: Uthuanian Furniture Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. Telefonai: NOnrood 7-1448; SOuth Boston 8-«618 ar 

KlrkJaad 7-8M3.

mo ir nutvėrė nedorą berniuką 
už ausies. Atbėgo ir Ana Semio- 
novna, irgi ieškojusi Kolios, ir 
nutvėrė už antros ausies. Ir rei
kėjo matyti, koks pasitenkini
mas buvo įsimylėjusių veiduo
se, kai Kolia verkė ir maldavo 
juos:

— Meilučiai, geručiai, balan
dėliai, daugiau taip nebedary
siu! Ai. ai, dovanokite!

Ir paskum jie abu sakydavo
si, kad per visą laiką, kol buvo 
vienas antrą įsimylėję, jie nė 
karto nepatyrė tokios laimės, to
kio aštraus malonumo, kaip tą 
valandėlę, kai suko nedoram 
berniukui ausis.

gauta mažiau. Taip, pvz., Šalči
ninkų rajono koliūkiai šimtui 
hektarų gavo tik 6.8 centnerius 
mėsos. Gi Šilalės, Skaudvilės, 
Daugų. Jiezno, Sedos, Kybartų 
ir Kėdainių rajonų kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai net sumažino 
mėsos gamybą, palyginti su 
tuo pat praėjusių metų laiko
tarpiu. Kaltė verčiama ant tų 
rajonų vykdomųjų komitetų, 
kad tie “nepatenkinamai orga
nizavo darbą”.

Pieno gamyboje' per pirmą 
pusmetį gauti tokie rezultatai: 
Kolūkiuose ir tarybiniuose ū- 
kiuose 100 ha vidutiniškai gau
to 50.4 cent. pieno ir iš kar-

jo ir bendroji pieno gamyba ir 
primelžimas iš kiekvienos kar
vės. Žymiai sumažėjo pieno ga
myba ir Švenčionių, Kretin
gos ir Pandėlio rajonų kolūkiuo
se ir tarybiniuose ūkiuose. Net 
pirmoje ekonominėje grupėje, 
į kurią įeina ir Mariampolės ra
jonas, sumažėjo pieno gamyba 
ir karvių pieningumas. Ketvir
toje ekonominėje grupėje. Į ku
rią eina ir Vilniaus apygarda, 
irgi sumažėjo pieno gamyba.

Iš kai kaurių duomenų maty
ti, kad vienur sumažėjo ir patsai 
karvių skaičius, arba bent jau 
nepadidėjo, o kitur sumažėjo ir 

. esamų kąrvių pieningumas (ma-

nui Drukteiniui. kuris net 3 iš 
eilės metus stropiai vadovavo 
šiam būreliui, rėmėjai davė ato
stogų. į naują valdyba išrinkti: 
Juozas Naikelis. Alfonsą Mikė
naitė ir Stasys Pangonis.

Su didele širdgėla tenka ap
gailestauti, kad mūsų tautinis 
susipratimas vis krinta žemyn 
Pagerėjusios gyvenimo sąlygos 
užgniaužia mūsų lietuviškas są
žines. Kiekvienais metais vis 
keletas būrelio rėmėjų “nuby
ra” ir iš taip jau negausaus 
skaičiaus. Dauguma mūsiškių 
jau nebenori savo auka paremti 
lietuvių Vasario 16 gim. Vo
kietijoje Daugelis iš jų teisina-

Atrodo. nėra pateisinama, jei 
Amerikoje • gyvenąs lietuvis, 
dirbdamas vienas, o daugumoje 
net ir visa šeima, neišgalėtų pa
aukoti lietuvių Vasario 16 gim. 
jai bent vieną doleriuką Į mė
nesį. Lietuvi broli, sese, nepa- 
sišykštėk savo aukos už šventą 
lietuvišką žodį!
Lankėsi garbingas svečias ii 

Romos.
Lietuvių seminarijai Romoje 

paremti liepos 20 šv. Antano pa 
rapijos salėje buvo suruošti ska
nūs pietūs ir vėliau pasilinks
minimas. Parapijos klebonas

(nukelto į 6 p)

LAISVES V ARPAS
Naujosios Anglijos lietuviu 
Kultūrinė radijo programa

WKOX. 1190 kilocykles 
Framingham. Mass. 

Sekmadieniais 
nuo 8 vai. iki 9 vai ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209
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Jaunimas nėra toks blogas
Lietuvis nori reformuoti Amerikos mokyklą

IŠ VISUR

Jeronimas Ryškevičius (Rys- 
, cavage), čia gimęs ir augęs, yra 

Thompson, Conn., ir jo apylin
kės mokyklų superindentas nuo 
1946 metų. Pedagoginius moks
lus išėjo šv. Marijos kolegijoje, 
Emmitsburg, Md., besimokyda
mas aktyviai dalyvavo sporte. 
Nuo 1938 m. dirba su skautų 
katalikų organizacija, nuo 1954 
vadovauja Norwich vyskupijos 
skautam katalikam. Du jo sū
nus mokosi universitete. Jis ir 
jo žmona yra nuoširdūs lietu
vių marijonų Marianapolyje ir 
Putnamo seserų rėmėjai.

Savo vadovaujamose mokyk
lose jis pagerino mokymosi są
lygas, yra susirūpinęs tinkamu 
jaunuomenės auklėjimu. Jo pe
dagoginių straipsnių yra išspaus 
dinta žurnaluose. “The Catholic 
Transcript”. liepos 17 įsidėjo 
straipsnį, kuriame , apžvelgia jo 
pažiūras į mokymą ir auklėjimą.
Čia pakartojame straipsnio svar- tams, i kuriuos pateko per sa- 
besnes mintis. vo berniukus. Dirbdamas su ka-

talikais skautais, būdamas jų _■ 
vadu, jis pabrėžia žmogaus na- ■ 
tūraly santykį su gamta. Mažų | 
miestelių jaunimas turi gėrės- • 
nes sąlygas, greičiau patenka į :

Jis J. Ryškevičius į auklėji
mą žiūri kaip į statybos darbą, 
o statant reikia turėti tvirtus 
pamatus. Jo auklėjimo pagrin
diniai keturi kertiniai akmenys 
yra: bažnyčia, namai, valstybė gamtą, kur gali stovyklauti ir 
ir mokykla. “Aš tikiu, — sako 
jis, — kad jaunas žmogus, ku
ris turi tvirtą tikėjimą i Dievą, 
rūpinasi savo namais, gerbia 
konstituciją, ir kuris siekia kuo 
geresnio išsimokslinimo, —yra 
ant gero kelio išugdyti save Į tų organizacija ir būtų vadais, 
vertingą individualybę.”

20 metų jis skyrė tiems sa
vo principams įgyvendinti Thom 
šone. Jis pagerino pačias moky
klas ir per savo darbą pasiekė 
gerų rezultatų.

"Jaunimas, — sako jis, — 
nėra toks blogas, kaip jį pa
vaizduoja spauda. Šių dienų ge
neracija Įvairiais atžvilgiais yra 
net geresnė už mūsų generaci- 
ją".

Jis daug dėmesio skiria skau-

žaisti, vyresniųjų prižiūrimas, 
kai tuo tarpu miesto jaunimas 
yra uždarytas mūrų. Jis ir gru
puojasi į “genges”. Su skau
tais praleidęs daug laiko, pasi
genda tėvu, kurie ateitų į skau-

NORWOOD, MASS
Kun. Antanas Kneižys šio

mis dienomis atostogavo pas 
savo tėvelius Norwoode. Atos
togų proga aplankė savo arti
muosius New Yorke. Connec- 
ticut, Delaware ir kitose valstv-

vo pastatyta Fordhamo univer
sitete ir vaidinta pakartotinai 
4 kartus.

To universiteto prezidentas 
kun. McGiniey apie J. Červo- . 
ko parašytą komediją yra taip 
išsireiškęs.' "Kiek jam tekę ma
tyti tam universitete pastatytų 
veikalų, tai J. Cervoko komedi
ja esanti geriausia”.

Be to jis turi savo skyrių 
universitete leidžiamam laikraš
tyje ‘ The Ram”.

Atostogų metų rašo Nonvoo-

Kaip žinoma, kun. A. Kneižys 
su prel. Pr. Virmanusko prita
rimu prieš keletą metų įsteigė 
garsųjų So. Bostono pučiamųjų 
instrumentų orkestrą — beną. 
kuriam ir dabar tebevadovau
ja. Dėka kun. A. Kneižio ener
gijos ir pasiaukojimo, tas or
kestras — benas atsiekė gra- do Sėtuvių. parapijos žinias ir 
žiu laimėjimų, kuo iškėlė lietu- duoda ištraukas iš bažnytinės 
rių vardą svetimtaučiu tarpe. istorijos su kart savaitėje lei-

Pavyzdingas studentas Jonas džiautam Norvvood Messenger 
Červokas, baigiantis literatūros Taip pat J. červokas priklau- 
moksla Fordham universitete s0 Vardo draugijai ir vy- 
New Yorke. šiais metais vra čiams- Visuotinam vyčių suva- 

riavime 1954 Pittsburghe buvo 
išrinktas spaudos — informaci
jos atstovu. Daug laiškų yra pa
rašęs senatoriams, kongresui a- 
nams ir kitiems šio krašto aukš
tiems pareigūnams, gindamas 
Lietuvos reikalus. Be to. rašo 
ir “Vyties” žurnale.

Malonu pastebėti, kad J. čer- 
J. Červokas rašo noveles ir vokas yra žinomo visuomeninio 

vaidinimus jaunamečiams. Pas- V. Kudirkos anūkas ir nors jau 
kutinę jo parašyta muzikinė ko- trečios kartos, bet kalba lietu- 
medija su 8 originalioms daino- riškai. Tenka palinkėti ir toliau 
mis “A Giri From Salem” susi- taip gražiai lietuvių vardą te
laukė didelio pasisekimo stu- prezentuoti svetimtaučių tarpe, 
dentų tarpe. Toji komedija bu- P.J.

išrinktas to universiteto vado
vybės atstovauti universitetą A- 
merikos studentų visuotiniame
suvažiavime. Suvažiavimas
vyks rugpjūčio 19-29 Delavvare, 
Ohio. Į suvažiavimą suplauks 
studentai iš 1000 Amerikos u- 
niversitetų J. červokas paskir
tas pasakyti kalba.

Kalbėdamas apie mokymo re
zultatus, jis sako, kad didžioji 
mūsų mokyklų silpnybė yra ta, 
kad mokinys nedirba tiek, kiek 
jis turėtų dirbti.

Todėl jis savo vadovaujamuo
se mokyklose yra taip sutvarkęs 
kad kiekvienas mokinys namie . 
dar dirbtų mažiausiai 3 valan
das. Kai kurie tėvai priekaištau
ją. kam,, esą. apkrauja vaikus .< 
darbu namie: tokio darbo nėra 
valstybinėse mokyklose, ten pa
mokų metu visko išmoko. Rys- 
kevičius jiems atsako: "Tokie 
dalykai kaip matematika ir ki
ti griežtieji mokslai negali bū
ti pasisavinti klasėje per 55 mi
nutes. Jie reikalauja darbo ir 
namie”. Visiems kritikams, ku
rie kritikuoja didesnio darbo 
programą mokyklose, jis atsa
ko: “Palikite mokyklą nuošaly
je. mokytojai atliks savo darbą; 
jie išmokys vaikus”.

Paėmęs vadovauti mokykloms 
ir susilaukęs kritikos dėl darbo 
programos, jis nežiūrėjo į nieką. 
Iš vienos pusės siekė pagerinti 
mokymosi sąlygas. Įtaisė geres
nes patalpas ir geresnes priemo
nes, iš kitos pusės reikalavo iš 
mokinių daugiau darbo. Kai ku
riose mokyklose trečioje klasė
je dar skaitė pirmos klasės kur
są. Nors ir buvo sunku, bet jis 
mokyklų lygį pakėlė. Dabar 
Thompsonas turi gerai veikian
čią darbo mokyklos sistemą su 
šešiom pradžios mokyklom ir

LIETUVIS jaunuolis sėdi susimąstęs amerikoniškoje mokykloje. fauotr. V. Valaičio

ŠIMTINĖ METU DIEVO IR ARTIMO TARNYBOJE
Rugpiūčio 2. švenč. Marijos 

Angelų Karalienės šventėje, 
buvo didelė šventė Brocktono 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vie 
nuolyne. Keturios seserys šven
tė savo įžadų 25 metų sukakti, 
taigi Dievo ir artimo tarnybai 
kartu paaukojo 100 metų. Jubi- 
liantės yra: M. Anunciata. bu
vusi generalinė motina praėju
sius 6 metus; S. Gabrielė, vie
nuolyno sekretorė, studijavusi 
Kaune; M. Doloresa, išrinkta 
šiemet į kongregacijos taryba, 
ir S. Margarita.

Iškilmės prasidėjo eisena Į 
vienuolyno koplyčią. Giedojo se
serų choras. Koplyčia buvo ku
pina ^.seserų, jubiliančių gimi
nių. pažįstamų ir svečių. Iškil
mėse dalyvavo prelatai — Pr. 
Juras. Pr. Strakauskas ir K. Va- 
sys. ir kunigai — J. Bucevičiuš, 
J. Daunys, St. Yla, A. Kontau- 
tas ir kun. M Vembrė. Iškilmin
gas pamaldas laikė vienuolyno 
kapelionas kun. J. švagždys.

Seserys įžadus pakartojo lie
tuviškai. Jaudinantis ihivo ka-

BROCKTON, MASS.

Prel. Pr. Juras lietuviškai per
skaitė iš Vatikano popiežiaus 
prisiųstą sveikinimą.

Prie visos lite, nuotaikos nevi
sai derinosi angliškas pamokslas 
Atrodo, pagerbiant seserų lie
tuvaičių tokią brangią dieną, 
būsų geriau /tikęs ir lietuviš
kas pamokslas, juoba, kad jisai 
buvo pirmiausiai joms taikomas. 
Kai viena senutė to pamokslo 
metu atsiduso, man pirisiminė 
vieno airių kun. aprašymas iš 
Bostono diecezijos savaitraščio 
“The Pilot” (liepos 19). Tasai ku 
nigas iškelia faktą ir džiaugiasi, 
kad Italijoje gyvena seserys ai-

rėš. kurios tarnauja amerikiečių 
kolegijai, ber ir po 50 metų te
bekalba airiškai!

'Kai vieni džiaugiasi gimtosios 
kalbos išlaikymu, kodėl mes 
taip lengvai to džiaugsmo atsi
sakome laisvajame krašte ir 
savo tautiečių tarpe? Mums at
rodo. kad Amerikoje yra dau
giau seserų lietuvaičių, negu I- 
talijoje airių, ir "The Pilot’ ‘ ga
lėtų pasidžiaugti, kaip gimto
sios kalbos Amerikoje laiko
masi.
Po religinių iškilmių koplyčio

je įvyko vaišės, kuriose dar da
lyvavo kun. A. .Jurgelaitis ir 
kun. J. Žuromskis.

• Inž. Mikalojus Ivanauskas 
su šeima iš S. Paulo, Brazili
jos. rugpjūčio 23 išskrenda 
lėktuvu į Ameriką ir rugpiūčia 
21 bus Clevelande, Ohio. pas
avo brolį. Būdamas Brazili

joje. M. Ivanauskas yra paro
dęs daug veiklumo, suorgani
zavęs Lietuvos architektūros 
parodą.
• Ona Lt*onaitė - Kairienė, . 

prof. Stejiono Kairio žmona, 
mirė Lietuvoje. Kaune. Ji bu
vo likusi Lietuvoje ir buvo iš
tremta į Sibirą. Prieš kurį lai
ką buvo grįžusi iš Sibiro ir 
gyveno Kaune.
• Prof. K. Alminas, kuris 

dėsto Kalifornijos jėzuitų uni
versitete germanistiką. Goet-f 
tingeno universiteto Vakarų 
Vokietijoje pakviestas svečio 
profesoriaus teisėmis skaitys 
vieną germanistikos kursą. Pa
skaitos prasidės lapkričio mėn. 
Į Europą prof. K. Alminas iš
skrido rugpiūčio 6. Prieš tai 
dar aplankys bibliotekas ir ar
chyvus Vatikane. Austrijoje. 
Kojienhagoje, Briuselyje. Bei- 
ne ir kitur. Ilgesnį laiką mano 
padirbėti Goettingene. kur 
šiuo metu yra Karaliaučiaus 
universiteto archyvai.

Moksleivių at-kų stovykla rytuose
MAS Rytu Apygarods Valdy- gražus būrys at-kų. Didelis skai- 

ba praneša, kad moksleivių at- čius yra visai naujų daf nesto- 
kų stovykla Kennebunkport. Me vyklavusių. ir yra senų, po 3— 
pas Tėvus Pranciškonus prasi- 4 metus stovyklaujančių, 
deda rugpjūčio 10 ir truks dvi -. , . ..„ ‘ ,, , - , šiemet ypatingai uoliai atsto-savaites. Stovyklautojų registrą- - -
ciia iau baigia. Yra užsiregis- . ... . ,

dedant seserim ant galvos vai- , anv<>ardos kuomi orkas 1 lok neatsilieka ir toli-
nikus: “Dėdamas ši sidabrini ____ 2______ ? __________ . moji Philadelphija. Viso yra uz-
vainiką. linkiu, kad Didysis Ku- siregistravusių apie .80.
nigas — Jėzus Kristus uždėtų 
amžinąjį garbės vainiką dangu
je už ištikimą Jam tarnavimą".

• Motinų klubas veikia Chi- 
cagoje prie aukštesniosios li
tuanistikos mokyklos, šios mo
kyklos mokinėms klubas ren
gia virimo ir kepimo kursus, 
kurie prasidėjo rugpiūčio 4 d. 
Jaunimo centre. Kursams va
dovauja Dobilienė.

• Izidorius Kisinas, žinomas 
bibliografas, liepos 5 mirė Lie
tuvoje. Jis visą laiką dirbo 
universiteto bibliptekoje.

• Jonas Kalvaitis, iki šiol 
gyvenęs Australijoje; persikė
lė į Ameriką. Pasaulio lietuvių 
seime atstovaus Australijos 
lietuvius.

aukštesniąją mokykla, kurioje peliono kun. J. Švagždžio žodis ' vaujamas Patersonas (11). New
■ • - r* ■ • . • . Čilei IdU Udlrid. I ! <1 tl 4,011 etilo“mokosi 650 mokiniu. J—’—♦ ~ .....

Ryškevičius pats yra toleran- 
tas. bet pedagoginiame darbe 
reikalauja stiprių moralinių pa
vyzdžių. kurie teigiamai veiktų 
jaunimą. “Mūsų konstitucija ir 
mūsų įstatymai yra geriausi ko
kius gali sukurti žmogus”.—sa- Amerika dar yra visu galimybių 
ko j-is. “Mėginkime nutiesti pa- šalis ir pasiliks tol, kol kiekvie- 
gal juos savo gyvenimą. Bet mes nas turės tikėjimą į Dievą, kol 
dažnai girdime kuždesį apie lai- vienas bus tolerantas savo kai- 
mingumą. Tačiau mes turime mynui, kol jis tikės savo didžiai- 
daugiau statyti, o mažiau kalbė- siais demokratijos principais 
ti. Eikime tiesiai kaip statyto- ir kol kviekvienas savo darbais 
jai. be ne kaip naikintojai, sieks tiesos."

• | Vokietiją atostogauti at
vyksta nemaža vyrų iš Angli-( 
jos ir Škotijos. Tai ris buvę 
DP. Iš Ispanijos atvyko kun. 
K. Patalavičįus.

HARTFORDAS

Liepęs 26 prel. J. Ambotas. 
Švč. Trejybės par. klebonas, su
ruošė .pobūvi parapijos tar
nautojams. chorui, kolektoriams 
Gražiame “Sunset” restorane pa dovybei:
vaišino gardžia vakariene. Pa- Kennebunkport. Me. 
ruošimu rūpinosi kun. J. Dilion. 
dalyvavo ir kun. Br. Benesevi- 
čius. Visi dalyviai dėkingi kle
bonui!

Maloniai kviečiami aplankyti
stovyklą at-kų tėvai ir artimųjų 
apylinkų sendraugiai. Lankyto
jai ir svečiai prašomi prieš at
vykstant pranešti stovyklos va- 

Franciscan Fathers

Ten buvęs

• Iš Argentinos į Ameriką 
persikėlė gyventi Santaru. Sta
šaičių ir Vaitkevičių šeimos.

• Jaunimo stovykloje riša 
vasarą vyksta stovyklavimas. 
Ten rugpiūčio 17-24 d.d. orga
nizuojami jaunučiams ateiti
ninkams vadų kursai.

• Cliicagos Balfo apskritis 
šiais metais Balfo centrui yra 
pasiuntusi daugiau kaip 10.00IJ 
dol. Šių pinigų didesnė dalis 
gauta iš įvairių parengimų. 
Rudens koncertą Chicagcs 
Balfo apskritis rengia gruo
džio 6.
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.Tikra kiaulystė

Danijos ūkininkas Verner 
Tolstrup, grįžęs iš kiaulių tvar
to. pasigedo piniginės. Piniginė
je buvo apie 350 dolerių daniš
kom kronom, šoferio liudijimas 
ir vienos firmos raštas. Nubė
gęs į kiaulidę, rado piniginę su
draskytą. pinigus ir liudijimą 
surytus, bet firmos raštas svei
kutėlis. Jame buvo siūloma ge
ro kiaulėm maisto....

Mandagieji anglai

Anglijos bankas pakartotinai 
kreipėsi nerašinėti ant bankno
tų “atsisveikinimu”. Pav., randi 
parašyta: “Grįžk, mano drauge”, 
“Išsiskyrimas sudaro skausmą”. 
Kam pinigas yra draugas, ka
žin ar jis vertas turėti draugu 
žmogų?

Tikras vaidinimas

Argentinos televizijoje buvo 
vaidinamas veikalas su mušty
nėmis. Žiūrovai prie aparatų siu 
to plodami, kad buvo gerai su
vaidinta. Jie girdėjo ir spie
giant vieną artistę; kuri nubė
go už scenos. Žiūrovai daugiau 
nieko nematė, bet į vaidinimo 
vietą buvo iškviesta policija ir 
greitoji pagalba. Pasirodė, kad 
televizijos vaidinimo direkto
rius, neįspėjęs tikrų artistų, pak 
vietė specialistus kumštininkus 
ir užmokėjo, kad gerai luptųsi. 
šie manė, kad suėjo visi tokie, 
tai ir luposi iš peties. Nukentie- 
ju šieji išgėlė bylą.

Pražuvęs sūnus

Jeruzalėje buvo suruošta pa- 
«roda. Rengėjai pasirūpino, kad 
būtų skyrius priglausti nuo tė 
vų p ašim et u šiem vaikam. Vie
na motina atbėgo šaukdama, 
kad jai iš akių dingęs sūnus. 
Policija jį surado bevaikštinė- 
jant su mergaitė. Tam “pražu
vusiam sūnui” buvo 23 metai.

Reta moteris

Anglų dailininkas Patrick 
Weir. nupiešęs ponios Kathleen 
Tiil paveikslą ir gavęs apie 120 
dol. honoraro, teismo buvo pri
verstas paveikslą atsiimti, o pi
nigus gražinti. Teismas sutiko 
su ponios nuomone: paveiksle 
ji pavaizduota per jauna, be jo
kios raukšlelės...

Neaplio vagis

Neapolio vagys garsūs visame 
pasaulyje. Tuo neseniai turėjo 
įsitikinti ir viena amerikietė 
Ray Maylin. Ji važiavo auto
mobiliu ir per langą iškišo ran
ką. Ir kai ją vidun įtraukė, ši 
rankytė buvo 800 dol. “piges
nė”. Pro šalį gi motorciklu va
žiavo Neapolio kišenvagis pro
fesionalas. Jis sugebėjo važiuo
damas prisigretinti prie putlios 
rankytės ir nusegti apyranke, 
kad jos savininkė nė nepajuto.

NAUJOVĖS PRIE SPYGLIO
Dainava, Midi.

Kai saulėtą liepos 27-tos die
nos rytą pridardėjom ALRK fe
deracijos stovyklą, prie įvažia
vimo radom naują vardą "Dai
nava”. Atseit, pagaliau išrink
tas vardas, ir Spyglys rečiau 
bebadys akis skaitytojams ma
no ar kitų reportažėliuose. (Var
dą, atrodo, dzūkai nurinko: ne 
veltui jų Detroite apstu. Ar šis 
vardas buvo tinkamiausias, ar 
nemaišysim stovyklos su an
sambliu. tai jau kitas klausimas)

Paežerės kryžkelėje akį sulai
kė nauja koplytėlė prie storo 
ąžuolo liemens. Jau anksčiau gir 
dėjau, kad stud. A. Barakauš- 
kas ir V. Jocys “dievulį” dir- 
ga. Netikėjau, kad jų pirmasis 
Rūpintėjėlis išeis toks liaudiš
kai mielas. Pati koplytėlė, jei 
ir neperdailiausia, bet originali. 
Gražu, kad jaunimas bando 
tęsti dievdirbių tradicijas ir sve
timam krašte, nors šios Daina
vos stovyklos jau nebegalima 
vadinti svetimu kraštu. Ir gėlės 
čia lietuviškai mėgiamos. Jau 
anksčiau J. Jasiūnas ir J. Degu
tis ne vieną kadugį gėlių būriais 
aprietė, o antrajai stO’Lklos 
šventei ir paupys karkliukais su
žydėjo. Gerai, kad grožį mėgs
tančių žmonių atsiranda. Ir dir- 
ti netinginčių. Iš to daug 
džiaugsmo visieips.

Pasidžiaugti Jaunimo stovyk
la šiemet suvažiavo mažiau ne 
pernai, bet vistiek buvo virš 
1000. Nors detroitiečiai suda
rė daugumą, tačiau miela buvo 
susitikti žmonių ir iš Chi- 
cagos, Clevelando, Flinto, Ann 
Arboro, Grand Rapids, Toledo 
ir iš New Yorko ir iš Toronto, 
o net ir iš San Francisco bei 
Vokietijos. Dainava ir stovyklos 
šventė atrodo, taps tradicine 
lietuvių susitikimo vieta.

11 vai. naturialiam gamtos 
amfiteatre prie V. Veselkos gra
žiai išdrožinėtų altoriaus koply
tėlių buvo aukojamos šv. Mi
šios. Jas laikė ir pamokslą sa
kė kun. P. Patlaba. Giedojo De
troito šv. Antano parapijos cho
ras, vedamas A. Mateikos. Cho
rui neužsileido ir svirpliai su 
žiogais. ♦

Tuoj po mišių vyko stovyk
los šventės programa, kurią pra
dėjo šventės rengimo komisi
jos pirm. J. Heiningas.

Labai kondensuotai stovyklos 
tikslus ir padėtį apibudino AL 
RK Federacijos vicepirmininkas 
jaunimo reikalams dr. A. Da- 
mušis. Iš' jo išgirdom ir daugiau 
vardų. Būtent, kad visa vietovė 
vadinama Lithuanian Hills (ana
logija netoli esantiems Irish

/ Hills), stovykla —Dainava, sa
lė —vysk. M. Valančiaus, ber
niukų namas —Maironio, mer
gaičių —M. Pečkauskaitės. eže
ras (P. Nato džiaugsmui) — Didysis Lietuvos kunigaikštis

Spyglio vardu, o kalnų pakau
šiai dar palauks krikštynų....

Meninėje dalyje regėjome ir 
girdjome stovyklavusias mergai
tės. Kun Pacevičiaus vadovau- 
mos. jos padainavo 4 dvibalses, 

‘ rečiau girdimas dainles. Per po
rą savaičių buvo gana puikiai 
išmokytos. Gražu buvo klausy
tis ir deklamacijų, o' ir šokiai 
aki džiugino. Pranešinėjo sto
vyklos seniūnė I.‘ Strazdaitė. 
Smagu, kad ir šioje ir ankstes
nėje jaunimo stovykloje vadovų 
tarpe matėsi gana daug jauni
mo studentų ar vyr. gimnazistų.

Programoje dalyvavo ir 
Grand Rapids vyrų oktetas, ve
damas Pr. Trūtos. Jų sudainuo
tos kelios dainos įnešė stovyklos 
šventėn Įvairumo.

Po programos kas ėjo salėn 
pietų valgyti, kas pasinešė pa
ežerėn, kur iki vakaro tyško van 
duo, sveikinosi seniau matyti 
pažįstami. Kiti žmonės darbavo- 
ši^prie loterijos stalų ar valgių 
bei gėrimų bufetų. Pavakary iš
girdom ir paveikslų loterijos re
zultatus. Apsidžiaugėm, kad net 
4 vietovės buvo laimingos.

Susitikti teko ir kelių laikraš
čiu atstovus, atvykusius Al. Gi
ntauto suorganizuoton spaudos 
konferencijom Darbininką at
stovavo VI. Ramojus, Draugą — 
St. Garliauskas ir Tėviškės ži
burius — Almus. Tikiuosi, kad 
jie, susipažinę su statyba ir da
lyvavę šventėje, nepagailės 
plunksnos ir rašalo, ir Darbinin
ko skaitytojai išgirs daugiau 
apie Sypgli Dainavą ir Lietuviš
kas kalvas.

P. Natas

JŲ ŠIRDYS BUVO SUSTOJUSIOS. Trys pacientes atsisveikina 
su ligonines seserim Montefiore, Bronx, N. Y. Operuojant jų šir
dys buvo sustabdytos. ,lš k. į dešinę: Steven Mann, 5 m., jo širdis 
buvo sustabdyta 35 minutėm; Mrs. Dorothey Sclagani, 34, jos 
širdis buvo sustojusi 29 minutėm, ir Reginald Manning, 7, jos šir
dis buvo sustojusi 14 minučių.

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

VILNONIŲ MEDŽIAGĄ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tcs rūšies vienintelės firmos

S.BECKENSTEIN. Im. I
118-125-138 OBCHARD ST., GR 5-4525 ,

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra’niškai 11 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ISSKYRUS I ( 

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE, GUDIJOJE. ,1
UKRAINOJE IR U2K.ARPAČIO RUSIJOJE! . I

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

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambias krautuvės I

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas I

Ž
WATERBURY, CONN.

Mirė senas Darbininko 
skaitytojas

Liepos 27 mirė Vincas Liaug- 
minas, priklausęs LDS 5-tai kuo
pai, skaitęs Darbininką nuo pat 
jo įsikūrimo. Buvo uolus šv. 
Juozapo parapijos narys, daug 
metų buvo bažnyčios kolekto
rius. Palaidotas iš šv. Juozapo 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona, duktė, 
žentas ir kiti giminės. LDS 5- 
toji kuopa reiškia gilią užuojau
tą visai šeimai.

Trilypis piknikas
Rugpiūčio 24 Belleview Grove 

Parke, 36 Lakewood Road, įvyks 
piknikas trijų didžiųjų organi
zacijų — Moterų Sąjungos, Ka
talikų Susivienijimo ir Krikš
čionių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) Į šį pikniką rengiamą vis
atskirose Connecticuto vietose.’

Kas yra atsitikę rugpiūčio mėn.?
d. 1922 m. priimta Cietu- 
Valstybės Konstitucija.
d. 1919 m. Santarvė nu-

Jogaila tampa Lenkijos kara
lium. 1945 Japonija kapituliavo 
prieš Ameriką, ir taip pasibai
gė antrasis pasaulinis' karas., 
kuris Amerikai atisiėjo apie 
330,500,000,000 dol.

15 d. 1886 Shenandoah, Pa.,

1.
vos

3.
statė antrą demokratijos liniją
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenių 1492 m. Kristupas 
Kolumbus iš Ispanijos Palos 
uosto su 3 laivais ir 88 vyru iš- "įvyko pirmasis Susivienijimo Lie
plaukė į vakarus, pasakęs, kad “ ‘ 1 ~ ’
plauksiu tol, kol pasieksiu Indi
ją. Po 10 savaičių jis surado 
Ameriką, išsikėlė į salą, kurią 
pavadino San Salvador.

6 d. 1945 pirmoji atominė \ 
bomba buvo panaudota kare. 
Ji buvo numesta į Hiroshimos 
miestą Japonijoje. Po trijų die
nų numesta antroji bomba į 
Nagasaki miestą. Tai privertė 
japonus kapituliuoti.

11-19 d.d. 1935 pirmas pasau
linis lietuvių kongresas Kaune 
Klaipėdėje. Įkurta Pasaulio Lie
tuvių Sąjunga.

14 d. 1385 šudartyta su len
kais Krėvės aktas, pagal kurį

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

: n. k o e n

Kas mėgsta Atlanto audrin
gas įrangas, bet nemėgsta ilgų 
varginančių kelionių, vasaroti 
vyksta j Asbury Park, N. J., į 
P. lanio (lanansko/ vasar
namį.*

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- 
lobiinais ir traukiniais su

111 DKIANUKY STREET,
ikamp. Essex St., už Wi!liamsburgho tilt ) "ei. OI 1-0244

NEW YORK 2. N. Y.

tuvių Amerikoje suvažiavimas.
15 d. 1382 nužudytas Lietu

vos kunigaikštis Kęstutis.
20 d. 1741 buvo surasta Alas- 

ka. Surado ją Vitus Jonassen 
Bering, danas, tryinėtojas, dir
bęs Rusijai. Vėliau jo laivas Be
ringo sąsiauryje buvo užmestas 
ant salos, ir taip mirė pats ty- 
rynėtojas. Po kiek laiko ten ru
sai pradėjo kurti savo koloni
ją. 1867 Jungtinės. Amerikos 
Valstybės Alaską nupirko iš Ru
sijos už 7.200, 000 dol. (Prieš 
tai JAV buvo pasiūliusi 5 mil. 
bet rusai nesutiko už tiek par
duoti). Alaska, prijungta prie 
JAV, yra davusi 4 milijard. dol. 
pajamų už auksą, brangiuosius 
kailius, mineralus, žuvį, šiemet 
Alaska padaryta viena iš JAV

4 valstybių.
21 d. 1621 iš Londono laivu 

4 buvo pasiųsta viena našlė ir 11 
4 merginų į Virginią. Čia jos bu- 
4 vo parduotos viengungiams, už 
4 kiekvieną gauta po 120 svarų 
< tabako.

New York, Newark ir Phila-
delphia.

Dėl smulkesniu informacijų 
kreiptis:

.">15 Fotirth Av<
(cor. Emory St.l,

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

Parduodamos vietinės bei importuotos meū/ki 'Os 
Atsinešk it šį skelbimą, kurs bus tinkamai {vertintas 

KASDIEN:
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki »• vai. popi.-t: 
SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ.

ATI>AP. \

4 23 d. 1939 Hitleris ir Stalinas
< sudarė draugiškumo sutartį.

26 d. 1920 Lietuvos kariuo
menė įžengė į Vilnių.4

Omaha, Nebraska

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

| bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. Novr York 2, N. Y.
Kampas Houston St

Telef. AL 4-8319

(Atkelta iš 4 psl.i 
kun. Juozas Jusevičius pakvietė 
atsilankyti ir vysk. V. Padolski. 
Pietų metu buvo pasakyta daug 
kalbų. Labai išsamią ir reikš
mingą kalbą pasakė ir Jo Eks
celencija. Po pietų buvo pasi
linksminimas.

Rengėjų įdėtos pastangos ir 
svečių dalyvavimas davė gana 
gražaus pelno — net 400 dol. 
Į šią sumą įeina ir gautos pi
niginės aukos. Stambiausia do
vana 100 dolerių yra gauta per 
p. Sulski. Nemažai laiko ir pas
tangų yra padėta bilietų platin
tojų.

kasmet suvažiuoja daugiausiai j 
žmonių. Tai puiki proga susitik- ] 
ti draugus ir pažįstamus ne tik Į 
iš Connecticuto, bet ir iš New j 
Yorko, Massachusetts, Rhode Is- ; 
laud ir k. Suvažiuoja senieji lie- Į 
tuvybės veikėjai su jaunąja kar- ; 
ta, o taip atvyksta pulkai nau- ] 
jųjų ateivių. ;

Gros puikus orkestras ir bus ’ 
geras bufetas. '

šiemet laukiama svečių net 
daugiau, negu kitais metais, nes 
jau dabar rengiasi iš tolimes
niųjų kolonijų, teiraudamiesi a- 
pie pikniko vietą ir laiką.

Kas Belleview Grove dar ne
žino, tai prašoma, atvykus į 
Waterbury, vykti North Main 
gatve iki Lakewood, ir čia, pa
sukus kairėn, tuojau prie pat 
kelio bus tas parkas.

A. Petrauskas

VAN’S GARAGE
209 N. Ogden Avenue

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

Washing a_id polishing — open 
every day and Sundays.

BŪKITE TIKRI, 
kad jūsų dovanojami siunti
niai į Lietuvą, Latviją, Ukrai
ną ar Sovietu Sąjungos dalis

YRA 100% 
APDRAUSTI

Siųsdami savo pakietus, bū
kite tikri, kad jūs siunčiate 
juos per autorizuotą firmą ir 
reikalaukite apdraudos įro
dymų.

Jūsų pačių interese turėti 
reikalus su patikima bendro
ve. kuri yra biznyje daugiau, 
kaip 25 metų. Mes didžiuoja
mės savo mandagiu, asmeni
niu, atidžių ir greitu patarna
vimu.

Gautus p ą š t u siuntinius 
mes pakvituojame ir pasiun- 
čiame sąskaitas per 24 valan
das.

Atsilankykite j bet kurį mūsų 
skyrių žr pareikalaukite Vedėjo 
parodyti jums paliudytų kopiją ap
draudos poliso nuorašą nuo DURŲ 
IKI DURŲ. Reikalaukite mūsų 
puikių katalogų.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

*16 Wahnrt Strwt, 
Ptiiladelphia 6, Pa.

WAInut 5-3455
1991 Broadway 

NEW YORK 23, N. Y. 
Telephone: LYceum 5-0900

390 West Broadvvay 
SO. BOSTON 27, M A SS. 

Telephone: ANdrew 8-8764
263 M ark et Street 
NEWARK 2. N. J. 

Tel.: M Ark et 3-1968
4102 Archer Avenue 

CHICAGO 32, ILLINOIS 
Telef.: FRontier 6-6399
6446 Michigan Avenue 

DETROIT 10. MICHIGAN 
Tel.: TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road
Cor. Superior Avė. * E. 71 st St. 

CLEVELAND 3. OHIO 
Telephone: UTa'h 1-0807

683 Hudson Avenue 
ROCHESTER. N. Y.

Telephone: BAker 5-5993
Reikalaukite telefonu arba raitu 

mūsų paskutinę informacijų

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
O Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnones bei ® 
o šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
O Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: t

H L CIGMAN, INC į
d 161 Orchard Street, New Yorliž, N. Y. f 
įį TeleL GR 5-0160 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir Ltetuviškai. t
J1 Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. J

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(u'holesale) kainomis.

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

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
Mūsų kainos, vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

MES NESAME PATENKINTI IKI 
JUS NESATE PATENKINTI

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

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

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

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

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

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC

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

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEĮTARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

M ii s ii s k y r i
78 Second Avenue
NEW YORK 3, N. Y. DETROIT 12. MICH.
ORegon 4-1540

. Atidaryta kasdien ir

11601 Jos Campau Av. 121 S. Vermont St. 
LOS ANGELES. CAL. 
DUnkirk 5-6550T Ow n šen d 8-0298

832 N. 7th Street 
Philadelphia 23. Pa. 
WAInut 3-1747

Jums maloniai patarnaut mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
IJETUVIšKAI.

651 Albany Avenue 
HARTFORD. CONN. 
CHapel 7-5164

1241 Ashland Avė.
CHICAGO 23. ILL.
HUmbold 6-2818

NORINTIEJI GAUTI

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,

didelėm raidėm atspausdintų

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

SI’ IJURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ

ir įvairiausių kitos rūšies

d e v <* c i j o n a I y

tesikreipia į

I )a rhi n i n ko" ad m in i s t ravi ję.
> 910 IVilIoughby Avė., Brooklyn21, N Y.

(tarp Broadvvay ir Bushvick).
Telefonas: GL 2-6916 <



BOSTON, MASS.

MINfiSIME ŠILUVOS

Pasaulio lietuvių seimui susirenkant
Rugpiūčio 28-31 New Yorke 

įvyksta pasaulio lietuvių seimas. 
Toks seimas yra iš visojrirmas dai labai greitai išnyko iš at-

puošnių stalų, bet trūko tikro 
nuoširdumo, ir tų žmonių vei-

pinties.
Priimdami svečius, geriau ne

SUKAKTI

Brooklyno keturios lie
tu vių parapijos bendrai mi
nga Švč. Marijos Apsireiš
kime Šiluvoje 350 metų su
kaktį.

Rugsėjo 7 <L 4 vaL p.p. 
fietuviai maldininkai vyks į 
Liurdo Apsireiškimo baž
nyčią Aberdeen Street ir 
Broadway, Brooklyne. Vi
sos pamaldos bus lietuviš
kai: rožančius, Šiluvos ir. 
Liurdo maldos ir giesmės, 
pamokslas, procesija, palai
minimas Švč. Sakramentu.

Darbininko matinis
piknikas bus rugpiūčio 17 

Lindene, Laisvės parko; ten kur 
paprastai vykdavo Darbininko 
piknikai. Bus šokiai, įvairūs pa
linksminimai. Taip pat veiks di
dėlis spaudos kioskas, kur bus 
galima įsigyti naujausių leidi
nių.

Pamaldos šv. Patriko katedroje
PLB seimo metu, minint Lie

tuvos globėjo šv. Kazimiero 
500 metų sukaktį, bus rugpiū
čio 31 d., 10 vai. (ne 10:30 kaip 
buvo anksčiau skelbta). Mišias 
aukos J.E. vysk. V. Padolskis, 
aisituos kun. A Kazlauskas iš 
Anglijos, kun. P. Ragažinskas 
iš Brazilijos ir kun. d. J. Gu
tauskais iš Kanados. Pamokslą 
pasakys prel. J. Balkūnas.

Dailės paroda
PLB seimo metu bus atidary

ta rugpiūčio 28 d. Riverside 
muziejuje. Paveikslai jau suga
benti Į Apreiškimo parapijos sa
lę. šį šeštadienį paveikslus ap
žiūrės ir atrinks speciali jury 
komisija, kitos savaitės pradžio
je bus nugabenti į muziejų, kur 
vietoj dar visi paveikslai bus 
peržiūrėti. Parodos rengimo ko
misija išleis atskirą katalogą.

Dėkoja už dovanas parapijai
Kun. Juozas Inkratas, Lazdi

jų parapijos klebonas, dėkoja 
už gautus naujus bažnytinius 
rūbus: arnotą, kapą, dalmatikas 
ir veliumą. Rūbai dviejų spal- pianistas Andrius Kurpevičius. 
vų, baltos ir raudonos. Aukojo: 
Juozas Milius, 0. Blažionytė. J. 
Pauliukonis, L Balalytė, J. Ka
zakevičius, J.M. Kiklaševičiai, 
M. Cesnauskaitė.

metą, kai Švč. Mari ja apsi
reiškė Liurde. Tad ir Ketū
nų maldininkų susibūri
mas prisimins kartu ir šią 
sukaktį.

Visi maldininkai galės 
gauti visuotinius atlaidus. 
Bus gauti atlaidai ir Šilu
vos minėjimui, kaip fr per
nai.

Visi lietuviai raginami 
rugsėjo 7 dalyvauti tose 
sukaktuvinėse pamaldose. 
Dalyvaus visi Brooklyno 
lietuviai kunigai.

Kamerinės muzikos koncertas 
bus PLB seimo metu rugpiūčio 

28 d. 7:30 v.v. Riverside muzie
juje. Dalyvauja smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, jam akom
panuos Vytenis Vasyliūnas; My
kolas Saulius — violenčelė ir

mūsų istorijoj, todėl tos die
nos mums turi būti ypatingai 
reikšmingos. Linkėčiau, kad pra - apkraukime stalų liuksusiniais 
eitų didžiausio solidarumo ir 
vienybės ženkle. Mūsų visų lie
tuvių yra bendras tikslas kuo 
ilgiau išsilaikyti lietuvybę ir 
kuo greičiau atgauti kraštui lais 
vę. 
Newyorkiečiams tenka didelė 
garbė tokį seimą čia turėti, bet 
kartu ir pareiga pasirūpinti, kad 
seimas praeitų su didžiausiu pa
sisekimu.

Chicaga yra gražiai užsireko
mendavusi, pravesdama dainų 
ir tautinių šokių šventes. Dabar 
teks New Yorke ir jo apylinkė
se gyvenantiems lietuviams to
kius egzaminus išlaikyti. Visi tu
rime eiti seimui ruošti komite
tui į pagalbą.

Į New Yorką atvažiuos nema
žai senatorių, kongresmanų, mū
sų valstybės reprezentantų. Bus 
čia didieji chorai, dirigentai, so
listai ir kiti muzikos meninin
kai. Suvažiuos ir seimo atstovai 
ne tik iš Amerikos bei Kanados, 
bet ir iš kitų kraštų. Jie čia 
bendrai apsvarstys lietuvių tau
tos reikalus.

Newyorkiečiai sulauks daug 
svečių, draugų, kurių nematė 
gal dešimtį metų ir kurių gal 
daugiau nematys. Todėl būkime 
nuoširdūs, neparodykim susi
raukusio veido, tom dienom ras- 
kim laiko su jais pabendrauti.

Man, gyvenant savo tėvynėj, 
teko dažnai lankytis kituose 
valstybėse. Ir dabar akyse sto
vi tų žmonių simpatiški veidai, 
nors jų vaišių stalai buvo labai 
kuklūs. Kitur teko būti prie la-

ARNOLD E. SWANSON iš Ja- 
mestown, N. Y., išrinktas New 
Yorko valstybės Amerikos Le
giono vadu. Konvencija buvo 
New Yorke.

ŽINIOS
BARASEVldUS ir S0NUS 
F PNE R A L HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPII BAR ACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-2590

Vargtantiems lietuviams šelpti
Bostono Balfo 17 skyrius rug

piūčio 17 2 v. p.p. Romuvos par
ke, Brocktone, rengia pikniką. 
Programoje: naujas šokis “suba
tėlė”, šoks Taut. šokių grupė 
vadovaujama Onos Ivaškienės; 
linksma muzika ir dainos, pre
mijuotas valsas, skiriama įžan- r 
gos dovana — puiki kempa, pa
dovanota O. Ivaškienės. Veiks 
bufetas.

Autobusai išeina nuo Liet. Pi
liečių Klubo So. Bostone 1:30 v. 
p.p. Kelionė ten ir atgal su Įžan
ga tik 1.50 dol.

Broliai ir sesės lietuviai, pri
siminkime savo artimuosius, 
vargstančius Sibire. Jie šaukia 
laukia mūsų paramos. Jiems nie 
kas nepadės, jeigu mes, Ameri
kos lietuviai, jiems nepadėsime. 
Palengvinkime jų vargą, padėki
me jiems išlaikyti gyvybę Sibi
re. Atminkime, kad jie kenčia I 
ir miršta už savo gimtąjį kraš- Į 
tą, už mūsų visų gimtinę ir tė
vų žemę Lietuvą. Pikniko ren- . 
gėjai nuoširdžiai visus kviečia 
dalyvauti.

Į vyčiy seimą, 
kuris įvyks Philadelphijoje, iš 

Bostono važiuoja vyčių kuopos 
atstovai; be to, kun. A Kontau- 
tas, kun. J. Žuromskis, kun. A 
Jurgelaitis.

Parapijos benas
rugpiūčio 28 važiuoja į Chica- 

gą, kur dalyvaus Amerikos le
gionierių suvažiavime. Kelionei 
lėšas telkia Dariaus postas, ku
ris rugpiūčio 21-23 d.d. rengia 
karnavalą.

Nauji mokslo metai 
pradedami rugsėjo 4. Tėvai 

jau dabar prašomi Užregistruoti 
savo vaikučius į mokyklą.

Stasys ir Prakseda Jakučiai, 
sulaukę 20 metų vedybinio 

gyvenimo sukakties, Dariaus ve
teranų legionierių posto namuo
se rugpiūčio 2 turėjo jaukų po
būvį; dalyvavo daug draugų ir 
pažįstamų. St. Jakutis šiuo metu

Kearny, NJ.: K. Barzdukas, čia nėra pačių tėvų kalte? Atostogos dos nirmininkas
273 Chestnut St; Lietuviai tėvai, kuriems rūpi Kun. S. Saulėnas, mėgėjas P

■ " ........ * žuvauti, praeitą mėnesį turėjo
trijų savaičių atostogas ir pri- rašinėjąs penktadienio Dar- 
gaudė daug žuvų. Grįžo pailsę- bininkui žinias iš Bostono, išvy- 
jęs ir pradėjo parapijos darbą, ko atostogų ligi rugpiūčio 17. 

Kun. Juozas Petrauskas rug
piūčio 3 išvyko trijų savaičių 
atostogų, kurias žada praleisti 
Cape Cod. Jis uoliai darbuojas 
si prie klebonijos ir bažnyčios 
pataisymo. Nemaža jam talki
ninkauja ir B. Zalgėnas, kuris 
šią savaitę su savo šeima atosto
gų išvyko į Pinehurst pajūrį, 
Wareham, Mass.

Vietinis

valgiais bei gėrimias. Mūsų sve
čiams už vis bus geriau, jei mes 
parodysim tikrą lietuvišką nuo
širdumą. Tada išsiskirstę ne tik 
po Amerikos miestus, bet ir 
po kitus kraštus, nepasakys, 
kad buvo visko, o trūko tik lie
tuviškos širdies.

V.B.
Great Neck, N.Y.

f

W a i t k n s
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas

MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS PRANEŠIMAS

Nauji 1958-9 mokslo metai 
Maironio mokykloje praidės rug
sėjo 6 dieną, 9 vai. iš ryto.

Lituanistinė mokykla veikia 
. tik šeštadieniai, programai iš

eiti laiko nėra daug, todėl mo
kiniai prašomi mokslą pradė
ti nurodyta dieną. Taip pat tė
veliai, kurie apsisprendė pradė
ti leisti savo vaikučius moky
tis lietviško žodžio ir rašto, ne
vėluokite atvežti mokyklon bū
simus mūsų mokinius.

Naujų mokinių registracija 
bus pirmą mokslo metų šešta
dienį. Pavėluotas mokinių regis
travimas labai trukdo mokyklos 
darbą ir yra nemalonus patiems 
mokiniams. Tėvai turėtų supras
ti, kad vaikai privalo pradėti 
lankyti mokyklą tam tikrame 
amžiuje. Į pirmą skyrių priima
mi vaikai, kurie turi 6 metus. 
Susidarius vienodo amžiaus mo
kinių klasė, pati susigyvena ir 
palengvina mokytojo darbą. 
Dažnas atsitikimas, kad tėvai nu
sprendžia, jog vaikas dar per 
jaunas lietuviškai mokyklai, ir 
atveda mokyklon 8, 9 ar net 12 
metų jaunuolį-ę, kurie nei skai
to nei rašo lietuviškai, o nereta, 
kad su jais jau sunku susikalbėti 
sava kalba. Suprantama, tokio 
mokinio negalima skirti į jo 
amžiui tinkamą;klasę, o su va
dinamais “mažiukais” jam yra 
sunku sutapti, čia ir prasideda 
liettfviškos mokyklos nemėgimas 
ir kartais visiškas protestas. Ar ry ir Mary Bakštytės.

Atostogos

VASAROJIMO SEZONAS
jau pasiekė savo viršūnę. S. 

ir M. Lušip vasarvietėje, esan
čioje Cape Cod (Monument Bea- 
ch, Beach St., Cape Cod, Mass.) 
judėjimas labai gyvas. Svečių 
daugiausia iš Nėw Yorko, New 
Jersey, Connecticut, Massachu- 
setts, bet yra nemažai ir iš to
limesniųjų vietų ir net iš Ka
nados. Numatoma dar daugiau 
jų atvykstant, nes šiemet vasa
rojimo sezonas pratęstas ilgiau, 
negu kitais metais.

Cape Cod pasižymi labai gra
žiu rugpiūčio ir rugsėjo oru, 
maloniu pavasaroti ir pasilsėti 
prieš žiemos darbus.

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktĮ 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toš^ 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 1

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graboriuš-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
IR Cambridge, Mass.

Susituokė
Rugpiūčio 2 švč. P. Marijos 

N. Prasidėjimo lietuvių bažny
čioje susituokė* Jonas J. Gosson 
su . Elzbieta Dobriskaite, Pra
nas Garlis su Lillian Johnson.

PLB SEIMO KONCERTO 
BANKETO BILIETAIJie išpildys lietuvių kompozito

rių kūrinius: KV. Banaičio — 
Sonata d moli ir Sonata rapso- 
dica h moli, J. Gruodžio — So
nata d moli, keturis M. K. Čiur
lionio preliudus, J. Gaidelio — 
Po lietaus, Verpėja, Lietuvišką 
šokį. B. Budriūno — Nemunas 
laužia ledus (iš fortepiono so
natos “Mano tėvynė”,) ir VI. 
Jakubėno — Pasaka, Šokis iš

GAUNAMI:
Amsterdam, N.Y.: Kun.

Balčys, 260 E. Main St.

Baltimore, Md.: K. Pažemė- 
nas, 237 MeCurley St.;

Elizabeth, NJ.: K. Bartys, 
218 Franklin St,;

K.
FUNERAL HOME

baleto “Vaivos juosta”.
Kun. Jonas Klimas,

J. B. Shalins

Wiiliam J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Pakrikštyta
Judith-Ann Kamės, duktė Lea

N«wark, NJ.: Mrs. Trečiokie
nė, 84 Van Ness PI.;

Lindoti, NJ.: M. Klimas, 221 [
Jefferson Avė.; t

Jersey City, NJ.: L Šimkus, ;
205, 13th St. ;

Išnuomojamas kambarys
vyresnio amžiaus žmogui Elm 

hurst, N. Y. (arti Queens Blvd.k 
Kreiptis į Darbininko adminis
traciją.

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų VedSjas

Watert>ury, Conn: Dr. P. Vi
leišis Alderton Rd., Middle- 
bury, Conn.

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Išnuomojamas penkių kamba- 
• rių butas su šildymu dviejų šei

mų name, 342 Hendriz St., Bro- 
oklyne. Kreiptis tel. HY 8- 
0085

Parduodami labai pigiai ke
turių kambarių baldai. Kreiptis 
vakarais: 307 So. 3rd St., 5th 
Floor, Atp. 19. Brooklyn 11. 
N.Y.

Philadelphija, Pa: A. Impule- 
vičius, 304 Cross St.; *

Hartford, Conn.; W. M. Chase 
275 Farmington Avė;

660 Grand Street

Išnuomojamas 7 kambarių bu
tas su gydytojo ofisu Grand St. 
ir Union Avė. kampas. Kreiptis: 
Misiūnas, 502 Grand St, tel. 
EV 4-8934

Rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiai yra pats gražiausias 
laikas vasarojimui, o

S. ir M. LOSIU VASARVIETE

vienam asmeniui. Galima nau
dotis virtuve. Kaina prieinama. 
493 Pine St., Brooklyn 8, N.Y. 
Kreiptis į J. Stanat. Stotis — 
Euclid Avė.

Rūbus pasiuvo seselės pranciš- 
kietės, Maspeth, N.Y. Bažnyti
niai rūbai pirmą kartą buvę pa
naudoti liepos 27 d., per šv. 
Onos atlaidus Lazdijų bažnyčio
je- .

Dail. V. Vizgirda,
Išnuomojamas gražus kamba- dailės parodos rengimo komi- 

rys su baldais ir atskiru įėjimu sijos pirmininkas, grįždamas iŠ 
savo atostogų, kurias praleido 
Kanadoje, savaitgaliui sustojo 
Brooklyne ir tvarko su paroda 
susijusius reikalus. Jis taip pat 
lankėsi ir Darbininko redakci
joje.

Juozas ir Ona (pinkai 
atostogas praleidžia Audronės 

viloje Cape Cod. Iš ten atsiun
čia sveikinimus Darbininko re
dakcijai ir savo bičiuliams.

tinkamiausia poilsio vieta.
Erdvūs ir gražūs kambariai, arti geriausi paplūdy- 

miai, vešlių medžių apsupta sodyba, pušynai, žalumynai...
Sveikas, gerai paruoštas maistas. Šeimininkai malo

niai kviečia atsilankyti visus.
Adresas: Mrs. M. Lūšys, Cotonial Inn, Beach St.,
Monument Beach, Cape Cod, Mass.

Telef. BUzzards Bay 3251.

savos kalbos išlaikymas, turi
New York, N.Y.: Andriušio į- itin gerai apsvarstyti ar jų vai- 

staigoj, Haven Realty, 8709 Ja- prisidės prie mūsų tautos 
maica Avė,, Woodhaven 21, N. egzistencijos ar ne! 
Y.; Atletų Klube, 1332 Halsey 
St., Brooklyn 27, N,Y.; pas 
prel. J. Balkūną, 64-14 i*56th Rd. 
Maspeth -78, N.Y.; Balfo rašti
nėje, 105 Grand St, brooklyn 
11, N.Y.; J. Ginkaus krautuvė
je, 495 Grand St., Brooklyn 11, 
N.Y.; pas V. Jonuškaitę — Les-
kaitienę, 924 Madison St., Brook sirinkimą. Susirinkimas neįvyko 
lyn, 21, N.Y.; pas V. Kaliasą, nes nebuvo pakankamai daly- 
121 Westchester Avė., White vių, ir tas klausimas atpuolė.
Plains, N. Y.; pas A. Maceiką Maironio Mokykla yra pasiruo- 
102-29, 86th Avė., Richmond šus tokią kaišę steigti, jei tik 
Hill 18, N.Y.-; pas kun. J. Pa- atsiras mokinių, kurie norės gi- 
ransevičių, 32 Dominic St., Man- linti savo lietuvių kalbęs ir li- 
hatten, N.Y.; Piliečių klubo spau teratūros žinias.
dos kioske, Union Avė. ir Stagg 
St kampas, Brooklyn 11, N.Y.; 
Republic Liquor Store, 322 U- 
nion Avė., Brooklyn 11, N.Y.;

Aukštesnioji Lituanistinė klasė
Pasibaigus 1957-8 mokslo me

tams, pasigirdo pageidavimų, 
kad būtų įsteigti Brooklyne 
aukštesnioji lituanistinė klasė. 
Mokytojų Taryba paskelbė tuo 

klausimu besidominčių tėvų

Išnuomojami 5 kambariai 
prie parko, susisiekimas prie 
Jamaicos linijos ties Jerome St. 
Yra ir.vienas kambarys vien- 

Elena Ruzgienė gunghii. Kreiptis telefonu Ml 
Mokyklos vedėja 7 - 2658.

SekmadL Rugp. (Augusi) 10 <U 1958 m.

Jalinskas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

Tel. VIrginia 7-4499

visi keliai veda į

LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJO VALANDOS
Paterson, NJ.: A Rugys, 212 

Lawrence PI.;
E. Orange, N J.: V. Dilis, 543 

So. Clinton St., Tel.: Mlchel 
2-2976 ar ORange 2-1107;

METINI LIETUVIU RADUO

ĮMOKATEAR JUS N 
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniMn patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kre i pkitės:

ALBERT F. PETERS 
(PETRAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIAIJSTAS
116*55 Queens Blvd.

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS

Forest HiDs 15, N. ¥

>

106-55 95th Street Osom Perk 17. N. ¥.

rengiamą didžiojo New Yorko lietuviams

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK
108-11 Sutphin Boulevaid Jamaica, L. L, N.

Gražus parkas, erdvi salė, patogus privažiavimas 
Veiks skanus gėrimų ir užkandžių bufetas

PROGRAMOJE: Lietuvaitės gražuolės rinkimas
išrinkti **Miss Lithuania”
Karališkos šeimos rinkimai
Polkutes ir tango šokimo kontestai
Lietuviškos sutartinės

PIKNIKO PRADŽIA — 1 vaL p.p. ŠOKIAI nuo 5 iki 16 vai.

PIKNIKAS (VniS BET KOKIAM ORUI ESANT 
(ijinias — tik 90c. Kiekvienas svečias dar prideda 5c

Nuoširdžiai Jas kviečiame! — JOKŪBAS J. STUKAS. Dirckt.

N.J. IRCONICMTUNKEJB KU
RIS-IEŠKO ATSIGAIVINIMO Ufr 
tuviSkaneTodue irdadkbb.


