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GEDIMOS. - NETURIU MEKO JUMS 
DAUGIAU, TIK SKAMBIUS ŽODŽIUS

Pareiške pftinctizy rašytojas Roinains 
laiške Europos Pavergt y Tani n Seimui

Apie tai informuoja lietuvių delegacijos pirm. V. Sidzikauskas

Baltijos kraštai 
turi būti laisvi-
nimo programoj

VIENAS Iš DVIEJŲ — kun. 
C. P. VVagner, paleistas iš Ki
nijos kalėjimo.

Opiausia vieta dabar - Lebanonas
Sostines kautynėse per dieną žuvo 50. Jungt. Tautos stebi

Birželio tragiškieji įvykiai 
' šiais metais New Yorke pami

nėti retu iškilmingumu. 4 v. p. p. 
šv. Patriko katedroje buvo pa
maldos, kurias organizavo Ku
nigų Vienybė, žmonių prisirin
ko beveik pilna didžiulė katedra. 
Atgiedoti mišparai. įspūdingą 
pamokslą angliškai pasakė Ford- 
hamo universiteto profesorius 
Tėv.' V7“ Jaskevičius, prisimin
damas Šiluvos sukaktį, didžiuo
sius trėmimus ne tik iš Lietu
vos. bet ir iš kitų pavergtų kraš
tų. Pamaldos baigtos palaimi
nimu švč. Sakramentu ir Lietu
vos bei JAV himnais.

Tovvn Hali salėje minėjimą ' 
rengė Pabaltijo Valstybių Lais
vės Komitetas. Ir čia prisirinko 
salė artipilnio. Minėjimui vado
vavo dr. A. Trimakas, Pabaltijo 
Valstybių Laisvės Komiteto pir
mininkas. Savo kalboje prisimi
nė tragiškąją sukaktį, perskai
tė Baltųjų Rūmų. Valstybės de
partamento. visos eilės senato
rių. kongresmanų. įtakingų or
ganizacijų vadų pareiškimus.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
kongreso narė Edna F. Kelly, 
savo kalboje apžvelgusi dabarti- 

’ nę padėtį visame pasaulyje ir, 
prisimindama masines deprota- 
cijas, pareiškė, kad

Baltijos kraštai turi būti i- 
traukti į JAV laisvinimo prog- . 
r amą.

Priimtoje rezoliucijoje protes
tuojama prieš bolševikų smurtą 
ir reikalaujama atstatyti nepri
klausomą gyvenimą. Meninę pro
gramą išpildė visų trijų tautų 
menininkai. Minėjimas užtruko 
tik pusantros valandos. Dieną graiku ir turku gyventoju nuo- 
jis buvo garsintas per New Yor- lat prasiveržia iš naujo. Per po 
ko miesto siųstuvą. ra savaičių aukų skaičius paki

(Kitame numeryje plačiau) į0 j^į 1543 graikų ir du turkai.
Anglija siunčia į Kiprą papil

domai du batalijonus karinome 
nės 2000 vyrų. Ten jau yra 20, 
000 anglų kariuomenės.

Anglija paruošė naują projek
tą Kipro klausimui sutvarkyti 
Jis oficialiai dar nepaskelbtas, 
bet jo turinys jau žinomas — 
anglai nori duoti savivaldą de-

Lebanone padėtis dar labiau 
įsitempė. Nuo birželio 13 kovos 
tarp sukilėlių ir kariuomenės 
eina pačioje sostinėje. Vartoja
mi tankai, artilerija, lėktuvai. 
Sukilėliai labiausiai puolė bir
želio 14 kalėjimą ir policijos 
būstinę. Kovos ėjo netoli pre
zidento rūmų. Tą dieną užmuštų 
buvo 50. Kautynės ėjo ir ryto
jaus dieną: nors ne tokios aš-

Kur Malenkovas
Maskvoje tarp diplomatų pa- 

sliko žinios, kad Malenkovas 
esąs nebegyvas. Esą jis likvi
duotas paties Chruščiovo Įsaky
mu. Kai birželio 12 priėmime ko
respondentai paklausė Chruš
čiovą. ar Malenkovas miręs. 
Chruščiovas atsakė, kad jis Ka
zachstane valdo savo elektros 
stoti, buvęs min. pirm Bulgani- 
nas po operacijos išėjęs iš ligo
ninės, o partijos sekretorius Sus- 
lovas atostogose prie Juodųjų 
marių.

Devyni y nepaleido
Amerikos ir rytų Vokietijos 

derybos dėl 9 Amerikos helikop
terio keleivių sukliuvo. Birželio 
14 Vokietijos komunistų spau
da paskelbė, kad Amerikos ry
šio karininkas neturėjo reikia
mų įgaliojimų, tad jo pasikalbė
jimas su rytų Vokietijos užsie
nių reikalų min. padėjėju buvo 
nutrauktas. Tačiau susitarta 
kalbėtis kitą dieną, kai įgalioji
mai bus papildyti.

PRANCŪZIJA ATITRAUKS SA
VO ĮGULAS 15 BAZIŲ MAROKE

Du kunigus paleido
Kinijos komunistai birže’io 

14 paleido iš kalėjimo du kata
likų kunigus misijonierius ame
rikiečius. Jie išbuvo kalėjimuo
se 5 metus. Buvo nuteisti, kaip 
paprastai, už “šnipinėjimą”. Vie
nas yra kunigas J.P. McCormack 
65 metų, kitas — kun C.P. Wag- 
ner. 51 metų. Buvo suimtas, 
paskui paleistas, dabar leista, iš 
Kinijos išvykti ir vysk. J.E. 
Walsh. Jis pasisakė noris liktis 
su Kinijos žmonėm.

JACOUZS SOUSTELLE po pa-

trios. Kariuomenė sukilėlius at
stūmė.

Tarp sukilėlių buvę 500 pa
bėgėlių iš Palestinos, kuriem va
dovavę Egipto ir Syrijos kari
ninkai.

Kautynės ėjo taip pat ir Tri
polyje.

Valst. sekr. fDulles vertino, 
kad “padėtis rimta, bet ne aliar
muojanti”.

Jungtinių Tautų paskirtas 
stebėtojas Norvegijos aviacijos 
šefas gen. maj. Odd Bull atvy
ko i Lebanoną birželio 15.
• Amerikos viltys atnaujinti 

santykius su Nasseriu dėl Le- 
banono karo mažta. Nasseris to
liau palaiko sukilimą Lebanone 
ir negaili piktų žodžių Amerikai.

• Jungt. Tautų gen. sek. 
Hammarskjold taip pat vyksta 
Į Lebanoną.

Europos Pavergtų Tautų Sei
mo sesija buvo Strasburge. Ji 
buvo prasidėjusi balandžio 25. 
ir apie jii buvom plačiau savo 
laiku informavę. Paryškina
me tad kai kuriuos tos kon
ferencijas 'ar su ja susijusius 
mementus iš lietuvių delega
cijos pirmininko V. Sidzikaus
ko pasakojimo.

Kipro sostinėje riaušės tarp šimčiai metu, o toliau 
Jų 
graikai nei

iš naujo spręsti, 
nepatenkinti nc-i 
turkai. Graikai reikalauja pri
jungti salą prie Graikijos. Tur
kai reikalauja salą padalyti ir 
vieną dali pavesti Turkijai. Grai
kijoje studentų mitingui su šū
kiais: “Mirtis turkam!” Turkijo
je taip pat mitingai su šūkiais: 
“Padalinimas arba mirtis!” Šū
kiai nukreipti prieš anglus. Grai
kija atšaukė iš Turkijos savo pa
reigūnus. kurie yra Nato žinioje.

Indianoje birželio 14 nuo la
vinusios uoės žuvo 18; be pasto
gės liko 5,000.

Dc Gaulle eina 
lėtai

Prancūzijoj de Gaulle dar 
tvarkosi su Alžiro politikais, ku
rie yra susitelkę Į “viešojo sau
gumo komitetą".-Jis iškvietė ko
miteto politini patarėją Jacque 
Soustelle ketvirtadieni, bet tik 
šeštadienį su juo kalbėjo pus-, 
antros-valandos. Po pasikalbė
jimo Soustelle tik pareiškė, kad 
de Gaulle pasiūlė jam pasikal 
bėti su kitais vyriausybės na

ATRODO. MALONI PRAMOGA, bet tai Indianos potvynis iš ku- 
rio gaisrininkas valtim gelbsti šeimas. Jis taip išgelbėjo >0 šeimų.

Sezonas juodinti Baltuosius Rūmus

VAIŠĖSE IR KALBOSE SU 
PRANCŪZAIS

Pirmas mūsų pasireiškimas 
Europoje buvo 
Girele Lnteralliė 
banketas, i kurį buvo pakvies
ti ir dalyvavo- apie 20 žymiu 
prancūzų politikų, rašytojų 
ir spaudos atstovų, jų tarpe du 

nariai. Prancūzų 
narys Julės Ro- 

parlamento narių, 
bankete dalyvavo 

Lietuvos Įgaliotas mini.-teris 
Paryžiuje, dr. Stasys Br.čkis. 
ir Vaclovas Sidzikauskas. 
Prancūzų vardu reikšmingą 
žodį tarė vyriausybės narys 
min. Mutter.

Julės Romains kitą dieną at-. 
siuntė mums laišką į Stras- 
burgą, kuriame jis, tarp kitko, 
rašo: "Sąžinė man prikaišio
ja, kam aš neprabylau į jus 
vakar. Mane sulaikė gėdas 
jausmas. Taip, aš gėdinuos, 
kad mes neturime nieko kito 
pateikti jums. Pridergtosios 
Tautos, kaip tik daugiau ar 
mažiau skambius žodžius. Mes 
vos drįstame reikalauti iš jū
sų nenustoti drąsos. Jei tatai 
gali bent kiek jums padėti, ti
kėkite, — mes nesusvyruosi
me dėl principu. Niekas nega
lės tnus priversti atšaukti pa
smerkimą, kuri mes esame pa
reiškę jūsų pavergėjams”.
EUROPOS TARYBA IR PA

VERGTOJI EUROPA
PET Seimo sesija vyko ,tuo 

pačiu metu, kada Laisvosios 
Europos dalies patariamasis 
seimas ir ministerių komite
tas. kurie drauge yra vadina
mi Europos Taryba, turėjo 
Strasburge savo sesiją. Turė
jome progą nuoširdžiai poli
tiškai pabendrauti abi Euro-

vyriausybės 
Akademijos 
mains. eilė 
Iš lietuvių

Paryžiuje 
suruoštas

Baltuosius Rūmus juodina vanos, nieko bendro nęturin-
riais ir painformuoti juos apie spaudoje ir Kongrese pučiamos čios su jokia protekcija valdžios 

klausimą žinios apie Sherman Adams do- įstaigose. pos dalys, laisvoji ir pavergto-
projektu ■rūpestis — finansai, rmansų nu 

nisteris
A. Pinay paskelbė, kad nu dento reikalų vedėjas. Ji Eisen- 

matonK nuvertinti Franka.

padėti-- žinios anie Sherman Adams do- įstaigose.
Antras de Gaulle vyriausybės vanas į§ Bęrnard Goldfine,

Sherman Adams yra prezi-

ANGLUOS PARAŠIUTININKAI prieš išgabenami i Kiprą.

Varšuva nustatė paaugliam Iv;

ho\veris pavadino savo dešinią- 
Faktiškai laisvoje rinkoje jis ja ranka. Bernard Goldfine yra 

Bostono manufaktūros fabriko 
savininkas milijonierius. Kon
grese ir spaudoje Adams kal
tinamas. kad priėmė dovanas iš 
Goldfine — leidosi apmoka
mas viešbuti 2000 dol. žmona 
priėmė kailius už 700 dol. Už 
tai esą Adams padaręs protek
ciją Goldfine prekybos komisi
joje. kurios nuostatam Gold
fine buvo nusikaltos

nukrito jau nuo 1957 rugpjūčio 
iš 350 frankų už dol. iki 420.

De Gaulle gavo du raštus bir
želio 14 iš Chruščiovo.

Viename kaltina vakariečius, 
kad jie delsia viršūnių konfe 
renciją. Kitame sveikina de 
Gaulle.

• Maroko valstybės delegaci
ja išvyko i Tunisą tartis dėl 
šiaurės Afrikos sąjungos. Toje 
sąjungoje būtu tada ir Alžiras. 
kurio išlaisvinimo frontą Maro
kas ir Tunisas yra pripažinę.
• A. Stevensonas birže’io 15 

išvyko trim mėnesiam Eufopą. 
Lankysis ir Maskvoje.

Adams dėl kaltinimų spaudai 
neduoda jokio paaiškinimo. 
Goldfine ir Adams žmona pa
aiškino. kad tos dvi šeimos yra 
keliolika metų artimi draugai ir 
dovanos tesančios draugų do-

Adams dovanos vra labai ge- J D__ • • e. k... . _x..’ . . °. PET Seimo sesija Strasbur-ra medžiaga partini kovai arte- ........................ ... . .°. , . • • , ge turėjo tiesiogines įtakos irjanciuose rinkimuose. Ji pade- 2. J . '■ ., , . t . .: . Europos Tarybai. Jos Patariate demokratam atsilvginti tuo / . *L. . , ,, * . mosios Asamblėjos darbotvar-paciu. kurio respublikonai įuos ... . ■J ,, ... ... keje pirma karta buvo vrasu-19.? 2 kaltino. Tada respunhko- , D , . į. '..... .. , .. _ ' . tas Pavergtųjų Europos Tauriai žadėjo įsvalvti Baltuosius . , ' *.J , •.. . . , tu Seimo klausimasRūmus nuo korupcųos ir protek-
cioniznio. kuris buvo Įsigalėjęs 
Trumano laikais, ir pasodinti 
švarius žmones. Dabar A. Ste- 
vensonas jau paskelbė. kad 
Adams istorija rodanti, jog res
publikonai esą hipokritai. patys 
vykdą korupciją.

Vokietijos parlamento na
rys Altmeyer pateikė tuo 
klausimu raportą, teigiamai 
vertinanti PET vaidmenį, ir 
rezoliuciją, įpareigojančią Eu
ropos Tarybą palaikyti nuo
latinius santykius su PET. 
Astuoni laisvųjų Europos 
valstybių parlamentų delega
tai pasakė tuo klausimu mus 
džiuginančias ir mums viltį 
žadinančiai kalbas. Raportas 
ir rezoliucijos buvo vienbalsiai

Esminis klausimas yra. ar tos 
dovanos turi ką bendro su 
protekcija Goldfine reikalam 
ar jos tik šeimyninis reikalas 
Bet tuo mažiau kas Rūpinasi, ir
Adams istorija virsta dideliu da- priimtos, 
tyku rinkiminėje propagandoje Patariamosios

politinė komisija pateikė ra-
asamblėjos

VIRšCMV KONFERENCIJA BŪSIANTI ŠJ RI DENJ. NES 
JOS PROPAGANDA PAREMIA KAPITALISTAI

Viršūnių konferencijos klau
simas vėl įstumtas i prieki. Ni-

(Nukelta i 2 psl.j

• Jugoslavijos Titas viešoje 
kalboj kaltino kom. Kiniją, kad 
ji rengiasi stiprinti savo valdžią 
rengdama naują karą. Palankiai 
atsiliepė apie Ameriką, kuri su
stiprino Jugoslavijos ūki.

Eischhocveris ir Macmillanas 
viešai taip pat pareiškė, kad kon
ferencija neturi būti tik farsas. 
Tačiau grįžęs į Anglija Mac- 
millanas pasisakė remsiąs, kad 
konferencija greičiau įvyktų.

Tokis yra galvojimas politi
kai vodoVaujančių viršūnių.
Viršūnėse yra du kraštutinumai
-tai Maskvos spaudimas už kon-

riausybė “galutinai apsispręs", ferenciją ir Dulles abejojimas vakija ir rytu Vokietija su sąly- Jei institutų anketos teisin
ga, kad iš vakarų Vokietijos pa- gai rodo visuomenės opiniją, tai 

nių konferencijoje. * sitrauktų Amerikos, Anglijos ir ji,vra Maskvos pusėje. Priežas
"Kai pernai gruodžio mėn. Kaip galvoja masės įvairiuose Prancūzijos kriuomenė, ar tams- tis labai paprasta!

Sovietai iškėlė viršūnių konfe- kraštuose, rodo viešosios opini- ta pritartum pasitraukimui ar Vakaruose opiniją sudarinėja
Maskva ir jos talkininkai, ku-

kita Chruščiovas išsiuntinėjo 
laiškus Amerikai. Anglijai. 
Prancūzijai, kaltindamas Vaka
rus, kad jie atidėlioja, delsia 
viršūnių konferenciją.

Valst. sekr. Dullcs birželio 15 
pareiškė, kad praeis dar “kele
tas mėnesiu", iki Amerikos vv-

Amerikoje 11 proc.
Nuostabi ta visuomenės 

nija yra ir tokiais klausimais 
kaip kariuomenės atitraukimas 
iš Europos. Tarptautinis insti
tutas opinijai tirti kreipėsi su 
klausimu:

jei Rusai atitrauktų savo ka- prieš 19. Vokietijoje už 56, prieš 
riuomenę iš rytų Europos kraš- 16; Japonijoje už 44. prieš 5; 
tų, tokių kaip Lenkija, Cekoslo- Anglijoje už 57. prieš 27.

opi-

Atskirais kraštais atsakymai 
taip atrodė:
Švedijoje už pasitraukimą 78. 

prieš 7; Prancūzijoje už 64,

Taip painformavo Prancūzi
jos vyriausybė Maroką, kuris jau 
seniai reikalauja, kad prancūzai 
pasitrauktų. Maroke prancūzai 
turi 11 bazių. Pasitrauksią iki Varšuvos miesto taryba už- nicm kaip 19 metų. Nutarimas renciios idėją, jie sudarė įspūdi jos tyrimai. Gallupo institutas būtum priešingas? 

draudė jaunesniem kaip 16 mc- veikia nuo liepos vidurio 
tų pasirodyti viešoj vietoj po 
9 vai. vakaro be suaugusiųjų. 
Vaikinam ir mergiotėm 17 
ir 18 metų laikas pratęsiamas 
iki 10 vai. vakaro. Uždraudė 

nija. Per pirmą metu ketvirtį parduoti alkoholinius gėrimus 
Vokietija įsivežė iš*Kh " 
14 mil dol.. išvežė už 12 mil. draudė viešai rūkyti jaunes- gyveniniu

liepos vidurio. Prancūzai aiški
nasi. kad jiem dabar ir nereika
lingos ten bažės, kada šešias ba
zes ten turi amerikiečiai.
• Vokietija plečia prekybą 

su Sovietų Sąjunga ir kom. Ki-

ar prezidentas dalyvaus viršų- jos sėkmingumu.

Vedybos ir ūkinė krizė

Amerikoje 1957 vedybų skai
čius. palyginti su 1956. sumažė- Jungt. Valstybėse "Manau, kiek- 
jo 4.2 proę. Manoma, kad tai z vienas dabar mato, kad ji ne

bijos už jaunesniem kaip 18 metų. Už- susiję su pasunkėjusiu

pasaulyje, kad Įvyks koksai ste- rado.
buk tas, Įeinu tik viršūnės iš- kad nekomunistiniame pasau- 
nauįo susitiks. Tai rtJo prita- lyge pasisakė 70 proc už kon- 
rimo kai kuriose pasaulio daly- ferenciją, kuri būtų daroma tuo
se. Nemanau, kad tai nutiko jau.

Alsakymai nuostabūs. Daugu 
inas aiškiai pritarė. Gal rvzer- 
vuočiausia iš visos Europos pa
sirodė Anglija Jos gyventojai 
daugiau kalbėjo už pasitrauki- 

Anurijoje opinija už konfe- ma, bet su sąlyga, kad būtų vyk-

rie yra suinteresuoti padaryti su 
Maskva biznius. Sovietuose opi
niją sudarinėti leista tik pačiai 
Maskvos vyriausybei.

Atsiremdamas j tokias nuo
taikas Vakaruose. R. Drummond

ūkiniu duos jokio stebuklingo sprendi
mo .

rcneija vertinama 60 proc Opo- doma oro kontrolė Senos de- »NYHT) ir daro išvadą, kad vir- 
zicija prieš konferenciją kituo- mokratijos krašte politinis su šuniu konferenc ija bus ir kad ji 
se kraštuose žymima 10 pro brendimas didesnis bus dar ši rudenį



RAŠO ALMĖSŽINIOS IS LIETUVOS
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Pamačiau ant kalnelio beržinį kryžių
žmogžudžių ir politikų sąmokslai (3 VKatyno kapai buvo tyrinėja

mi tris kartus. Vis kitokių ko
misijų.

Pirmus tyrimus suorganizavo 
Vokietijos sveikatos ministerija. 
Ministeris Cott pakvietė dvyli
ka gydytojų iš Belgijos. Bulgari
jos. Danijos. Italijos. Kroatijos. 
Olandijos Suomijos Rumunijos. 
Šveicarijos. Slovakijos. Vengri
jos. Jie aplankė, ištyrė kapus ir 
surašė savo tyrimų protokolą 
1943 balandžio 30. Jame sako, 
kad

karininkai turėjo būti nužudy
ti 1940 kovo — balandžio mėn.

Vadinas, tuo laiku, kada buvo 
panaikintas ir Sovietų lageris.

Antru sykiu Katyną tyrė pa
tys lenkai. Jau karui pasibaigus. 
Vadovavę Krokuvos prokuroras 
dr. Roman Martini. Jis susekė 
net ir kai kurių NKVD karinin
kų. kurie dalyvavo prie naikini
mo. pavardes. Naikinamosios 
grupės vadas buvo kažkoks Bur- 
janov.

Martini betgi savo tyrinėjimo 
nebaigė. Krokuvoje savo bute 
1946 kovo 12 naktį jis buvo nu
žudytas. Nužudė du lenkų sovie
tų draugijos nariai.

Trečias tyrinėjimas buvo pa
čių Sovietų. Su jo daviniais jie 
ir pasirodė Niurnbergo teisme. 
Sovietų prokuroras Pokrovski 
teisme kaltino, kad Katyne bu
vo išžudyta 11,000; karininkus 
išžudė vokiečiai 1941 rugsėjy
je: sušaudė “statybos batalijo- 
nas 537”, vadovaujamas pulki- tenai?” 
ninko leitenanto Arnes. vyr. Įeit. 
Rex ir Įeit. Hott.

Tos sovietinės komisijos pro
tokolas buvo perskaitytas teis
me. Teisme išsivystė įdomi ko
va tarp sovietinių kaltintojų ir 
vokiečių gynėjų. Ją pasekame 
smulkiau....

ko prof. dr. Butz. kariuomenės 
dalinio įgaliotas, ir man pranešė, 
kad mano miškely jis turįs pra
dėti kasinėjimus.

Stahmer: “Ar prof. Butz ne
pasakojo paskiau jums smulk
menų apie atkasinėjimus?”

Ahrens: “Prisimenu dienoraš
ti. kuri jis man perdavė, kur 
ėjo data po datos su pastabom, 
kurių aš neglaėjau perskaityti, 
nes jos buvo rašytos lenkiškai. 
Jis man paaiškino, kad tai buvo 
lenkų karininko rašyba ir kad 

dienoraštis baigėsi 1940 me
tu pavasario data. Paskutinia
me įraše buvo nuogąstavimas, 
kad gali nutikti kažkas baisaus

Kitas gynėjas, admirolo Doe- 
nitzo gynėjas dr. Kranzbuehler: 
“Ar tamstai neteko kalbėtis su 
vietos gyventoj ais apie 1940 į- 
vykius?”.

Ahrens: “Taip. 1943 pradžio-. 
je prie mano dalinio štabo gy
veno rusų šeima, visai netoliese. 
Šie žmonės man sakė, kad 1940 
pavasari į Gnezdovo stoti buvo 
atgabenti traukiniu apie du šim
tai uniformuotų lenkų ir paskui 
jie buvo nugabenti į miškelį 
sunkvežimiais. Jie girdėję dide
lius šaudymus ir šauksmus”

Įsikiša tada sovietų kaltinto
jas L.N. Smirnov: “Ar tamsta 
1941 rugsėjo mėn. buvai pats

kiek maždaug karininkų pulke 
galėjo turėti revolverius?"

Oberhaeuser: “Sakykim, kad 
kiekvienas puskarininkis turėjo 
po revolerį tai bus 150”.

Smirnov: “Ar tamsta manai, 
kad 150 revolverių neužtenks 
masei iššaudyti?”

Oberhaeuser “Manau ne. nes 
ryšio pulkas Buvo išskirstytas 
dideliame plote — nuo Kolodo- 
vo iki Vitebsko, ir 150 revolve
rių Į vieną vietą niekad nebuvo 
galima surinkti”.

Stahmer: “Per kiek kilomet
ru galėjo būti pulkas išskirsty
tas?"

Oberhaeuser:. “Daugiau kaip

Smirnov: “Ar tamstai žinoma 
kad tamsta nepaprastos komisi
jos esi priskirtas prie tų, kurie 
yra atsakingi už ten Įvykdytus 
nusikaltimus?"

Ahrens: “Ten parašyta: pulk.
Įeit. Arnes”.

Paskui gynėjas Stahmer ima 
klausinėti kitą liudininką gen.
Eugen Oberhaeuser, buvusį vi
durinės grupės ryšio viršinin
ką. ieškodamas atsakymo.

ar jo dalinki buvo pakanka
mai ginkluoti, kad būtų galėję. kfltmletru”?
tokias mases išžudyti, kaip tvir
tino Sovietai.

Iš liudininko paaiškėjo, kad 
ginkluoti buvo tik revolveriais 
karininkai ir jie masės sunaikin
ti negalėjo. Įsikišo Smironov: 
“Gal tamsta galėtum pasakyti.

Po to atėjo pikantiškiausias 
liudijimas dr. Markov, bulgaro 
gydytojo, kuris buvo 1943 pasi
rašęs vokiečių suorganizuoto ty
rinėjimo protokolą ir kurį da
bar sovietai pristatė savo liudi
ninku (b.d. ).

JOLITTA SCHLEHUBER, 14 
metu, iš McPherson, Kan., lai
mėjo visos Amerikos “spellin- 
go” varžybas Washingtone. Ji 
gavo 1000 dol. premiją.

KODĖL BUVO PADUOTA MAŽIAU BALSŲ?

Goeringo gynėjas dr. Stahmer 
pakvietė liudininką pulk. Fried-

Ahrens: “Ne."
Smirnov: “Tai reiškia, kad 

tamsta nežinai Įvykių, kurie Ka- 
tyno miške dėjos 1941 augsėjyje 
ar spalyje”.

.Ahrens: “Tuo metu aš ten ne
buvau”.

Sandara po bendruomenės 
rinkimų rašė:

“Jeigu už Benruomenę šį kar
tą buvo paduota mažiau balsų, 
negu prieš trejetą metų, tai tas 
reiškia, kad ji ne tik nepadarė 
jokio progreso bėgyje to laiko
tarpio, bet dar nuslinko žemyn. 
Ir nesunku suprasti kodėl taip 
atsitinka. Bendruomenės vadai, 
su prel.. J. Balkumi ir St. Barz- 
duku priešakyje, perdaug giria
si. perdaug triukšmauja, o ma
žai atlieka kūrybinio darbo".

Sandaros kitame nr. infor
muojama apie kitus rinkimus 
— apie SLA rinkimus. Rašo:

“Nevv Yorkas. — Tik ką užsi-

SPAUDA

gedinuos, kad NETURIME .

baigę rinkimai Į SLA. pildomą 
tarybą iškėlė į aikštę apgailėti- 
mą dalyką.

Pasirodo jog rinkimuose da
lyvavo mažiau negu 25 nuoš. 
narių. Tai yra žemiausias nuo
šimtis bėgyje pastarųjų kelių 
desėtkų metų. Iš arti 12,000 na
rių (pagal pereitam SLA. seime 
patiektus davinius), balsų išvi
so paduota tik apie 2.800.

Jeigu balsuotojų skaičius ir 
toliau taip mažės, tai neužilgo 
ir patys rinkimai pasiliks tik 
tuščias formalumas. ..

Nėra didelio smagumo ir pa
čiai pildomai tarybai, kuomet 
ji būna išrenkama tik. sakysim, 
kokiu 15 nuoš. visų, turinčių 
teisę balsuoti susivienijimo na-

ir tolimesnis mažėjimas.
“pašalinės grupės’, galin-
“kontroliuoti rinkimus ir

rich Ahrens. Kai jis buvo pri
saikdintas Stahmer klausia: po^ apie Europos Tar>.bą su.
, Jūsjl daUnįs bu'° nsropul- darant valstybių politiką, sijos pirmininku išrinktas pa
kas 537. Ar buvo, ir statybos ba- Tame raporte sakoma: “Pa- vergtųjų, ypač Baltijos, vals- 
talijonas 537°” - - - - --- - —

(Atkelta iŠ 1-psl.) boje neatstovaujamom vai- riM- B kitos pusės, tokia apati- 
stybėm pirmininkų, tos komi- įa. rinkimuose trukdo pasireik-

Žodis tiems, kurie yra laisvėje
Užtikrinęs tais keistais žo

džiais, kad rašytojas turi Lietu
voje kūrybinę laisvę, tik jos, ne
turį Amerikoje. Baltušis pasako
ja apie kūrybos išsigimimą A- 
merikoje, Esą “pabėgusių nuo 
savo tautos rašytojų kūryba 
smunka žemyn ir žemyn, išsikve
pia. išsigimsta”. Cituoja atskirus 
rašytojus: “Mano tauta mirė” — 
atvirai prisipažįsta J.~Kossu A- 
leksandriškis. “Mano tėvynė ten. 
kur aš esu” — bando guostis 
Gražina Tulauskaitė. Kadaise bu
vęs pažangus A. Rūkas, klerika
lų pasamdytas, sukūrė poemą 
apie šv. Kazimierą, visiškai jaų_ 
nebesuprantamus sapaliojimus 
proza rašo Nelė Mazalaitė. Net 
patys jauniausi ir aiškiai gabūs 
rašytojai Pūkelevičiūtė ir 
Lianzbergis jau verčiasi vien pri
siminimais, pradeda išsisemti,”

Iš Baltušio rašto peršasi tokios 
išvados:

(1) Įtikinėjęs, kad Lietuvoje 
rašytojai turį laisvę ir geras są
lygas. pats Baltušis toliau.... pra
šo rašytojų draugijos valdybą 
“rimtai susirūpinti rašytojo dar
bo sąlygomis ta prasme, kad jie 
galėtų daugiau pasišvęsti kūry
bai”. Dabar esą rašytojam per
daug užkrauta pašalinių pareigų 
— skundžiasi pats Baltušis. O 
“visų svarbiausias ir pagrindinis 
kiekvieno rašytojo darbas ir vi
so jo gyvenimo uždavinys yra jo 
kūryba ir tiktai kūryba”.

(2) Baltušio pasakojimai apie 
“įniršį”, “dantų griežimą”, “iš
kreiptus veidus”—yra tokis nu
dėvėtas, tokis neoriginalus, kad 
belieka manyti: arba tai rašo 
žmogus, kuris neturi jokio savo 
žmoniško veido, taigi ir rašyto
jo talento, arba tie žodžiai yra ne 
jo, o paimti tiesiog iš komunis
tų archyvo.

(3) Kai Baltušis pasakoja apie 
Amer. esančių lietuvių kūry-

Rašytojas Algirdas Landsber
gis pasikalbėjime su “Lietuvių 
dienom” buvo pareiškęs užuo
jautą dviem gabiem Lietuvoj ra
šytojam — Baltušiui ir Sluckiui. 
kad jie negali išplėtoti savo ta
lentų dėl partijos primetamos 
jiem baudžiavos. Tas pačias 
mintis jis pakartojo transliaci
joje per Vatikano radiją.

Atrodo, iš transliacijos bus 
susipažinę Lietuvoje su Lands
bergio mintim, ir birželio 1 “Tie
soje” atsiliepė pats rašytojas 
Baltušis (jis “Tiesoje” ir rašo 
Landsbergio pavardę fonetiškai: 
Lianzbergis!). Ką gi Baltušis pa
rašo?

Straipsnyje “Gėlės sukakties 
vainikui” išgiria nepaprastai 
puikias rašytojam darbo sąlygas. 
Tuo esą neatsidžiaugtų ir dori 
lietuviai išeiviai. Ir čia jau Bal
tušis taria žodį tiem, kurie yra 
laisvėje.

"Tačiau yra ten ir tokių ku
riuos pagauna įniršis nuo mūsų 
laimėjimų. Pykčio iškreiptais 
veidais, grieždami dantimis, jie 
šmeižia ir juodina Tarybų Lie
tuvą, dergia visas mūsų tautos 
pastangas susikurti sau dar lai
mingesni tarybinį gyvenimą.... 
Melas ir šmeižtas, purvinos in
sinuacijos ir faktų klastojimai,z 
pagaliau jėzuitiška užuojauta ir 
migloti pažadai — viskas panau
dojama šiam tikslui".

Prie tokių “šmeižikų” Baltu
šis priskiria Benį jBabrauską, ku
ris “dirba už kaulą, kurį jam 
numeta graužti amerikoniški bo
sai — naujo karo kurstytojai....
“Toliau: Lianzbergio graudūs 
verksmai sukėlė mums (M. Sluc
kiui ir jam) daug gardaus juo
ko. Iš tikrųjų apie kūrybos lais
vę prabilo rašytojas, privaląs 
kiekvieną savo kūrybos eilutę 
derinti su kunigu Prapuoleniu ...... - - -’ bmes laisves varzvma, apie ju
ir kita s lietuvių tautos išdavi- talento parsidavimą kun. Pra
kais, nūnai pasiskelbusiais Ame- puoleniui ir kt.. tai jis parodo

vimų’ nepatikrina ir taip sufal
sifikuoti balsai pridedami prie 
bendros skaitlinės.

Turint visa tai omenyje, ar 
reikia stebėtis, kad tiek mažai 
SLA. narių dalyvauja balsavi
muose? O'apatija šiame reikale 
žlugdo iniciatyvą ir gyvumą pa
čioje organizacijoje."

šiame atsiliepime apie SLA 
rinkimus iškelti trys faktai:

1. balsuotojų skaičiaus mažu
mas

2. 
čios
pravesti saviškius žmones".

3. balsų falsifikacija.
. Tokios padėties akivaizdoje 
visai kitaip atrodo bendruome
nės rinkimai. Juose tekonstatuo- 
tas tik pirmasis iš trijų faktų, 
priskirtų SLA rinkimam.

Pirmojo fakto. balsuotojų 
skaičiaus sumažėjimo, priežas
tis pasirodo nėra tokia paprasta.
kaip Sandara buvo padarius iš- rikoje lietuvių tautos ir meno arba savo ignoranciją. prikelda- 
vadą dėl benduomenės. Ne prel.

šti ir naujoms pajėgosm. nes 
prie esamų aplinkybių joms vi- 

. ■ > tvhiu Hirfeiic HiAi.iiic sur vra užkirstas kelias. Net irvergtųjų tautu klausimas ura tymų aięelis oiciuiis rsoeg- ... ........... ,
Ahrens: “Tokis dalinys ir to- susijęs su pasaulio taikos holm. Danijos parlamento na- gabiausiam susivienijimo dar- . . .

susies su pašauna lamos j .... buotoiui neoasiseks nekliūti i at- Bakuno ir Barzduko “tnuks-oroblema ir ioks komnromi- rys.. o vicepirmininkais- uuoiujui nepa sens patumu jai . •
„ . . x , prootema. ir joks Kompromi H sakomingesne vieta nes naša- mavimas ir gyrimas., o tik-Stahmer: “Ar tamsta, atvykęs sas ar net kompromiso regi- Kirk, britų parlamento narys, sakomi ge ę etą, nes paša b_nHra na^r(rimnH y - - Įmes grupes, kontroliuojančios nau bendra pavaigimo. apatijos ..... . . . , . e.

tuos 15 nuoš. balsų, visad galės kryptis yra daugiau paveikusi ,el' 
pravesti saviškius žmones.

Yra dar vienas keistas reiš
kinys tuose rinkimuose, tai bal
sų falsifikacija. Pagal SLA kon
stituciją. nariai gali balsuoti tik 

7socialis-' kuoP°s susirinkime, sušauktame 
atvirutėmis. Bet dažnai atsitin
ka taip, jog kuopos susirinkime 
dalyvauja du. trys asmenys, o 
balsų prirašo keliolika kartų 
daugiau, arba tiek, kiek kuo
poje yra narių. Yra atsitikimų, 
kad kuopa nesušaukia net susi
rinkimo. o balsavimus už ją at
lieka vienas kuris nors valdy
bos narys. Niekas tokių “balsa-

kio nr. man nežinomas”.

i Katyną. patyrei, kad Katyno 
miške yra kapinynas?"

Ahrens: “Netrukus, kai tik 
atvykau — žemė buvo užsnigta 
—man pasakojo kareiviai, kad 
ant vienos kalvos esąs berži
nis kryžius. Šitą kryžių aš ma
čiau. Paskui 1942 metų eigoje iš 
savo kareivių vėl girdėjau, kad 
mūsų miške turėjo būti masi
niai šaudymai.

Žiemą 1943, sausyje ar vasa
ryje, atsitiktinai pamačiau miš
ke vilką; iš pradžių netikėjau, 
kad tai galėtų būti vilkas; pas- 

. kui sykiu su specialistę pase
kiau, jo pėdom ir pamačiau ant 
kalnelio su beržiniu kryžium ap 
draskytą kapinyną. Liepiau nu
statyti, keno ten buvo kaulai. 
Gydytojai man sakė: žmonių 
kaulai. Tada aš pranešiau apie 
tai karo kanų karininkui".

Stahmer: “O kaip buvo pra
dėta kasinėti?"

Ahrens: “To smulkiau negu-

mumas nėra galimas šiuo 
klausimu. Minėdami jį. mes 
turime demonstruoti saro ne
svyruojanti nusistatymą būti 
ištikimiem tam principui"

Tačiau savo rezoliucijos pro
jekte dėl viršūnių konferen
cijos politinė komisija buvo 
siūliusi įrašyti į konferencijos 
darbotvarkę tik Vokietijos su
jungimo klausimą. Mūsų gi- 
paakinti. mūsų draugai pa
siūlė pataisą, reikalaujančią 
Įrašyti Į viršūnių konferenci
jos programą ir pavergtųjų 
kraštų nepriklausomybės ir 
laisvės, atstatymo klausimą. 
Nesant vieningo nusistatymo.
Asamblėjos pilnatis nutarė vi- SUSITIKIMAI SU LIETUVIAIS 
są rezoliuciją grąžinti politi- baltais

o
Kirk, britų parlamento narys, 
(konservatorius! ir Goedhard. 
Olandijos parlamento narys 
(socialistas). Čia suminėtoji 
komisija paskyrė pranešėjus 
pavergtiesiem kraštam. Trijų 
Baltijos valstybių pranešėju 
išrinktas Selvik. Norvegijos 
parlamento narys (_ .____
tas). Be to. sudaryti trys pa
komisės kultūriniam reika
lam — pirmininkas Kraft (da
nas). socialiniam klausimam- 
pirmininkas Stasser (aus
tras! ir temtinių reikalam — 
pirmininkas Paul (vokietis*. 
Tuo būdu PET santykiai su 
Europos Taryba gauna visai 
konkretų pavidalą.

ir vienus ir antrus ir visokius ki
tus rinkimus.

mecenatais.... Ar bereikia di- mas mirusi kunigą Prapuoleni 
arba tuo duoda laisvėje esan
tiem suprasti jog ir kiti jo pa
sakymai yra tiek pat tikri, kaip 
ta žinia apie tariamą meno nie

kis ir Baltušis neturi kūrybinės cenatą kun. Prapuoleni, kuris 
laisvės... " yra miręs 1933 Lietuvoje.

dėsnio paradokso, kai atsidūręs 
visokioj savo darbdavių kontro-

ir lietuvių delegacijos PET veik- 
nei komisijai persrarstvli ir ------------ Z' los derinimo ir tarpusavio san-
nauja teksto'paleil-li rudens Strasburgo sesijai pasibaigus tykių: lankosi sv. Kazimiero ko- 
sesijai.

Švedijos 
VVistrand 
pažengusio

liti pasakyti. Vieną dieną atvy- liosios komisijos Europos Ta- niu. dėl diplomatinės tarnybos

senatoriui Karei 
atsistatydinus dėl 
amžiaus iš specia-

rudens ~ - . ■ . - ............... ...
V. Sidzikauskas lankėsi Vokie- legijoj ir kitur. Aplanke Mad- 
tijoje pas lietuvius. paskui nu- ride lietuvių radijos skyriaus ve- 
vyko' į Roma, tarėsi su min. St. deją kun. K. Patalavičių ir jo 
Lozoraičiu ir min. St. Girdvai- bendradarbi Lukošių Briuselio 

parodą aplankęs ir pamatęs, kad 
Vatikano skyriuje nėra minima 
Lietuvos bažnyčios padėtis, pra
nešė apie tai min. Girdvainiui 
i Romą. Briusely buvęs Lietuvos 
karo attachc J. Lanskoronskis 
surengė priėmimą, kuriame-da- 
lyvavo eilė diplomatinio korpo 
narių. Belgijos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnų. Pas
kiausiai sustojo Londone. Per 
porą dienų, gegužės 20-21. buvo 
proga susitikti ir su trijų Balti
jos .valstybių atstovais. Estų pa
siuntinybėje buvo trijų Baltijos 
valstybių, diplomatų ii* Lietu
vos, I^atvyjos. Estijos delegaci
jų PET pirmininkų pasitarimai.

Suderinome veiklą, — sako V. 
Sidzikauskas — pasisekėme už 
aktyvią mū'jų kraštu laisvinimo 
politiką, prieš separatinius žy
gius ir prieš veiklos dvilypavi- 
mą, išplečiant jį į kultūrinį ir

W.hat it is
Hou) you can achieve it
Peace Power is the strength to kecp the peace, 
of course. Būt that's not all.
I’eaęe Powcr is also childrcn.
Because thc child who today stands tiptoc. dis- 
covcring the world. may toniorrmv discovor 
ncw wonders of Science and outer spare for all 
of us. If he has peace to grow in.
Būt peace costs money. Money for strrngth to 
kerp thc peace. Money for Science and education 
to help make peace lasting. And. money saved 
by individuals.- Your Savings Bonds. as a dircct 
investment in your country. makc you a l’artncr 
in strengthcning America’s Pca«*c Power.
Are you buying as many as you migli t?

Strengthen ' 
America’s Peace Povvėr

BUY ILS
STRAUSŲ gir inės paukMU. vadinamas "cmus", gyvena Australijoje, dabar atsidūręs Chlcagos 
zoologijos sod«'. po 23 ni"tu susilaukė vaiki,. Pai»kM»s tuo ypatingas, kad patinas Šildo klaus*-

k Oi )'e

visuomenini sekretorius. Tokia 
pat konferencija numatyta ir ki- 
tais metais.
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Krikščioniškos demokratijos keliu
šie metai yra ypatingai gau

sūs lietuviškųjų organizacijų 
kongresais, seimais ir suvažiavi
mais. Gegužės 30-31 Chicagoje, 
Jaunimo Centre, įvyko Lietuvių 
Krikščioniu Demokratų Sąjun
gos konferencija.. Spaudoje ji I 
nebuvo išgarsinta, tačiau savo 
darbais, nutarimais ir dalyvių 
sudėtimi yra verta dėmesio.

Konferencijoj dalyvavo pus
šimtis delegatų ir tris kart tiek 
svečių. Labai aktyviai konferen- . 
cijos darbuose reiškėsi Lietuvos į 
krikšč. demokratijos veteranas i 
prel. M. Krupavičius.

Ši konferencija skyrėsi nuo 
ankstesnių ypatingai tuo, kad 
joje tikrai gausiai ir aktyviai 
reiškėsi jaunimas, jau šiame 
krašte mokslus ėjęs ar tebeinąs 
Be to, prieš konferencijos pra
džią tas pats jaunimas, kuris yra 
susitelkęs į L.K.D. Studijų Klu
bus, turėo savo atskirą posėdį, 
kuriame aptarė specifinius klu
bų veiklos klausimus, išklausė 
dr. K. Šidlausko ir J.' Gravrogko 
paskaitų ir priėmė eilę rezoliu
cijų. Apie studijų klubų veiklą 
konferencijai platų pranešimą 
padarė jų pirmininkas J. Vyšnio
ms. šie reiškiniai rodo, kad mū
sų jaunimas, nežiūrint nepalan
kiausių sąlygų, domisi politinė
mis problemomis ir aktyviai jun
giasi į išeivijos politinę veiklą, 
kiek ji mūsų sąlygose yra tiks
linga ir naudinga bendrajam 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

Konferenciją tarp kitų sveiki
no Lietuvios atstovas J. Rajec
kas (raštu), vysk. V. Brizgys, 
korte. P. Daužvardis, L. Šimutis, 
inž. A. Rudis. Visų sveikintojų 
mintys krypo i reikalą nepail
stamai ir vieningai dirbtų iki 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
atstatyta.

Platų ir išsamų pranešimą 
apie sąjungos veikią

___ __ praeitu dviejų metų bėgyje pa
vės Komiteto ir kun. J. Kučin- darė buvę- C.K. pirm. Pr. Val
gio (Los Angeles) pastangom, 
parėmus jas kongresmanui Gle- 

, .. . nard P. Lipscomb (Rep., Lossorose duot, pavergtųjų tautų Gera> kad padary.
ta, nors “Congressional Record’ 
rėmai, matyti, neleido plačiau 
išdėstyti Gudijos brošiūron pri
veltos netiesos ir prieštaravi
mų. Paliečiama tiktai pati seno- 

- . . - , . - . , ii Lietuvos istorija nuo Mindau-nes jzangos labai trumpos. Jos j|d laiku k
neliečia pavergtųjų kraštų tar- kas atitai parody.
pusavio santykių, kokie buvo kai sdinteresuoti su 
praeityje, sakysime, Lietuvos ir

Eina nuo 1915 metų. 1951 aujunų* AMERIKĄ, LD8 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
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Iš lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencijos Chicagoj

dr. K. Šidlauskas. Trys C.K. na
riai išrinkti iš New Yorko. Jiems 
pavesti santykiai su Vliku, kito
mis grupėmis, Pavergtosiomis 
Europos Tautomis ir tarptauti
nėm organizacijom. C. K. nariai 
Chicagoje ypatingai rūpinsis or
ganizaciniais ir spaudos reika
lais. Revizijoš komisija sudary
ta Clevelande.

Darbingą suvažiavimą prave
dė prezidiumas, kurį sudarė: 
Dr. J. Balčiūnas, V. Šmulkštys, 
Pr. Polteraitis J. Paškevičius ir 
A. Rūgytė. Sekretoriavo L. Gri
gaitė, S. Mažionytė ir J. Litvinas.

Konferencijos darbai buvo 
baigti jaukiu pobūviu, kur susi
rinkus apie du šimtu konferen
cijos dalyvių ir svečių, skambė
jo dainos, juokas ir nuoširdžios 
kalbos. Pobūvį gražiai pravedė 
K. Kleiva. *

Konferencijos eiga parodė, 
kad k. dem. idėjos yra gyvos lie
tuvių išeivijos tarpe ir šiais sus
mulkėjimo bei prisitaikymo lai
kais. kad jos randa pakakamai 
sekėjų. Jie ryžtasi nuoširdžiai 
jungtis į tėvynės laisvinimo dar
bus, jie telkia nepakeičiamus, 
krikščionybės ir demokratijos 
idealų lobius, kuriais pasinaudo
dama išlaisvinta Lietuva ateity
je galėtų sukurti tobulesnę po
litinę santvarką, užtikrinančią 
žmogaus laisvę ir medžiaginę ge
rovę.

S.D.

pagrindus. Tokių pasaulėžiūri
nių pagrindų metmenis ir išdės
tė A. Gražiūnas savo paskaitoj. 
Remiantis tais pagrindais bus 
paruosta L.K.D. S-gos politinės 
programos sekančios dalys: 
valstybė ir jos institucijos.

Praktiškus veiklos kalutimus 
gvildeno St. Alšėnas savo pra
nešime, kuriame jis iškėlė rei-
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Atsakymas gudam po ketveriy metu
Atstovų Rūmai prieš keletą brošiūrų autoriai pagerbė objek- 

metų buvo sudarę specialią ko- tyvų komisijos nusitatymą. Kai 
misją komunistų agresijai tir- kurie pasinaudojo komisijos pa
ti. Tai komisijai pirmininkavo sitikejimu ir prakišo savo ten- 
Charles J. Kersten, o jai atsi- dencijas. Taip yra pasielgą Gu- 
rasti daug pastangų yra dėjęs- dijai skirtos brošiūros autoriai. — 
Altas. Kruopštus komisijos dar
bas dienos švieson iškėlė daug 
faktų kaip Sovietų Sąjunga nu- 
sikalsdama tarptautinei teisei ir 
žmoniškumui, vergia kitas tau
tas ir joms primeta komunisti
nę diktatūrą. Kad tie faktai bū
tų geriau žinomi plačiajai Ame
rikos visuomenei, komisija sa
vo tyrinėjimų suglaustus davi- Senaf didelė i/savo metu pati 
nius 1954 metais išleido nedide
lėm, lengvai paskaitomom bro
šiūrom. Jų tikslas aptartas to
kiais žodžiais: “Tikimasi, kad 
šis pranešimas JAV visuomenei 
padės geriau" pažinti komuniz
mo pavergtas tautas ir tuo pačiu 
giliau įžvelgti pasaulinio komu
nizmo konspiracijos tikrąjį vei
dą ir galutinius siekimus”. Tas 
knygeles suredaguoti yra padė
jęs Georgetown universitetas 
•Washingtone. Jos išleistos minė
tos Kongreso komisijos vardu.

Gudijai skirtoje brošiūroje 
(nr. 9), kaip jau mūsų spaudo
je savo metu buvo užsiminta, 
įterpta Amerikos visuomenę 
klaidinančių žinių apie Lietuvos 
ir Gudijos santykius praeityje. 
Gudija vaizduojama kaip labai

galingiausia Rytų Europoje vals
tybė, kai jos pradžia tesiekia 
Sovietų Sąjungos laikus. Gudi
jai nusavinta didieji Lietuvos 
kunigaikščiai, istorinės Lietu
vos žemės, lietuvių kultūrinis 
darbas, o pati Lietuva susiauri
nama tiktai ligi Žemaitijos.... 
Tokie iškraipyti pasakojimai ne 
tiktai užgauna lietuvių tautą, bet 
ir sudaro Įspūdi, kad ir tai, kas 
pasakojama apie bolševiki,nį te
rorą. galį neatitikti tiesai.

PREL. M. KRUPAVIČIUS

Komunistinės konspiracijos 
aukos — pavergtosios tautos.— 
be abejo, jautėsi patenkintos ir 
dėkingos Atstovų Rūmų komisi
jai tiek už tyrinėjimą žiauraus* 
bolševikų siautėjimo, tiek ir už 
pastangas apie tai painformuo
ti plačiąją JAV visuomenę. Pa; 
dėka priklauso ir už tai, kad ko
misiją matė reikalą tose bro-

praeities bent trumpas apžval
gas. Tie įtarpai buvo reikalingi 
sumegzti praeitį su dabartimi ir 
dar vaizdžiau parodyti, kokią 
žalą komunistinė diktatūra neša 
pavergtiem kraštam. Tos istori-

Lenkijos. Visa tai aplenkta dėl 
to, kad Atstovų Rūmų ko
misijos siekimas buvo parody
ti bendrą visom tautom komu

Lietuviai prieš tą netiesą, pri
dengtą Atstovų Rūmų komisi
jos autoritetu, reagavo memo
randumu, o šiomis dienomis yra 
atitinkamos pataisos. įrašytos 
“Congreional Record” (May 
29). Tai padaryta Lietuvos Lais-

savo tendencijom prasiskverbia 
net į oficialius leidinius. Lietu
viam reikėtų daugiau dėl to 
budėti ir reaguoti ne po kelerių

nistinį pavojų. Tačiau nevisi tų metų, o tuojau.

Simas Sužiedėlis

5v. KAZIMIERAS 
tyįj tėvų politikoj

Buvo pavesta pasirūpinti šv. Jonui Ka- 
pistranui, popiežiaus legatui, kuris savo ruožtu 
galvojo apie kryžiaus žygį prieš turkus, kai tie 
užėmė Konstantinopolį ir užbaigė Bizantijos im
perijos dienas (1453). Dar tais pačiais metais šv. 
Jonas Kapistranas lankėsi pas karalių Kazimie
rą, įsteigė Krokuvoje pirmąjį bernardinų vie
nuolyną ir padėjo sukurti Kazimiero ir Elzbietos 
šeimos židinį. Elzbieta buvo iš Habsburgų gi
minės.

Kazimierui į žmonas ji buvo nužiūrėta dar 
tada, kai krabždenosi apie savo lopšį, eidama 
pirmuosius metus (1437). Busimajam jos vyrui 
Kazimierui, augusiam Krokuvoje pas savo mo
tiną Sofiją Jogailaitę, tebuvo dešimt metų. Len
kai siūlė vaikus žieduoti, bet mergaitės tėvas 
Albrechtas II nesutiko. Piršlybos nenusisekė nei 
jam mirus (1439) nei mirus jo žmonai Elz
bietai (1442), mažytės Elžbietėlės motinai. Naš
laitė atsidūrė savo dėdės imperatoriaus Fridricho 
III globoje ir buvo sužieduota su Saksonijos ku
nigaikščiu Fridrichu. Tik kantrus lenkų lūku
riavimas ir Kazimiero neskubėjimas vesti pra
lenkė tą sužadėtinį: jis mirė 1452 metais. Pirš
tinės derybos atnaujintos ketvirtą kartą. Jos vy
ko gana sunkiai, bet ne dėl to, kad Elzbietos 
mergautinį grožį teko atsverti jos dorybėmis,

Poznanės įvykių Unijoj rados 
balsų, kad Vidurio Europoj su
sidariusios visai naujos veiklos 
galimybės. Tam tikslui Unijos 
Centras buvo nukeltas į Pary
žių. Lietuviai buvo nuomonės, 
kad nieko nėra įvykę, kas verstų -, 
radikaliai keisti Unijos veiklos 
kryptį ir metodus. Paskutinių 
dienų nuotaikos Lenkijoj tą 
prielaidą patvirtino. L.K.D. S-ga 
per Vid. Europos K.D. Uniją tu
ri gerų progų Europos viešąją 
opiniją mūsų naudai pakreipti, 
nes, kaip žinoma, daugelyje Eu
ropos kraštų kr. dem. partijos 
yra labai įtakingos.

Iš skyrių atstovų pranešimų 
paaiškėjo, kad. nors ir nepa

lankiose aplinkybėse, riekiama ‘ 
ruošiant paskaitas diskusijas ak
tualiais kalausim ais ir visaip re
miant bendrąsias Lietuvos lais
vinimo pastangas.

ti radijo transliacijas į Lietuvą 
ir kt., jei turėtų tam lėšų. Po
litinė padėtis nors ir netikra, 
bet nėra pablogėjusi. Mes turi
me, veikti vieningai ir nepaliau
jamai, įtraukdami vis naujų je- kalą išryškinti katalikų pažiū- 
gų, kad mūsų tėvynės laisvės 
reikalas nebūtų tarptautiniame 
forume užmirštas. Kr. dem. įna
šas į bendrąsias Lietuvos laisvi
nimo pastangas yra labai vertin
gas.

r - Kr. demokratija nėra statiška 
sustingusi sistema, bet gyva, 
laikui ir vietai pritaikytų politi
nių koncepcijų visuma, atrem- - 
ta į krikščionybės nekintamus 
principus. A. Gražiūnas savo la
bai kruopščiai paruoštoje pas
kaitoje išdėstė, kaip krikščiony
bės principai turi būti taikomi 
politinio ir socialinio gyvenimo 
tikrovei. Kr. demokratija nega- „aAu‘pr’irirltal Alb.” Grl- 
h visą laiką kartoti tik popiežių' - 
enciklikų mintis. Ji turi sukurti 

laiko ir vietos sąlygoms ati
tinkančią programą,

atremtą į iš Bažnyčios moks
lo plaukiančius pasaulėžiūrinius

ras kr. demokratijos atžvilgiu, 
suaktyvinti skyrių veiklą, gerin
ti informaciją ir kr. dem. idėjų 
populiarizačiją.

Po visų pranešimų diskusijo
se išryškėjusios nuomonės būva 
sufornuluotos rezoliucijose. Jose 
pasisakyta Lietuvos laisvinimo, 
Lietuvių Bendruomenės, ateities 
veiklos ir kitais aktualiais klau
simais.

Leono XIII Fondas, veikiąs 
Sąjungos rėmuose, mirus kan. 
J. Meškauskui, buvo likęs be 
pirmininko, kurio dabar išrink
tas Pr. Vainauskas. Į Fondo ta-

ziūnas.

Sąjungos Centro Komiteto 
būstinė sekantiems dviems me
tams nukelta Į Chicagą kur gy
vena dauguma naujo C. Komi
teto narių. Pirmininku išrinktas

nauskas.—Sąjunga reiškėsi vi
sur, kur galima buvo bent kas 
nuveikti Lietuvos laisvinimo rei- 
kaui. Tam tikslui ji aktyviai rė- čius. Jaunimo Centro koplyčia 
mė Vvr. Lietuvos Išlaisvinimo skendo darnių giesmių aiduose, 

kurie dalyvius nukėlė valandė
lei į už vandenynų kenčiančia 
tėvynę. Tėvo J. Kidyko, S J. pa
mokslas nepaprastai taikliai nu
rodė. kokių gairių turi katalikai 
laikytis politikos klausimuose 
dabar,* kai daugelis jų čia pa
klysta.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. dr. A. Trimakas 
pabrėžė reikalą visaip remti ko
miteto darbus moraliai ir ma
terialiai. Komitetas galėtų žy-

Komiteto Pavergtųjų Europos 
Tautų ir kitų institucijų darbu;. 
L.K.D. S-ga tikėdama, kad vie
ningas darbas yra esminė sąlyga 
Lietuvos laisvinimo pastangų 
sėkmingumui, siekė visų pol. 
grupių įsijungimo į bendrą dar
bą Vyr. L. Išlaisvinimo Komite
te. Deja, to pasiekti nepavyko.

L.K.D. Sąjunga yra Vidurio 
Europos Kr. Dem. Unijos narys. 
Dr. VI. Viliamas savo praneši
me nušvietė, kas buvo atlikta
minėtos Unijos rėmuose Po

Antroji konferencijos diena 
pradėta pamaldomis už mirusius 
ir. žuvusius Sąjungos narius. Pa
maldos laikė pre!. Ign. Albavi-

jAuNltviv Centre tuntaimiai daugiau nuveikti, pav.,plės-

Elta itališkai
Vliko Vykd. Tarybos lei

džiamas Eltos biuletenis italų 
kalba, “Eita-Press”, pradėjo 
savo penktuosius metus. Pra
dėtas leisti 1954 metais.

“Elta-Press” savo gyvavi
mo metu yra davusi daug ži
nių iš pavergtos Lietuvos ir 
lietuvių veiklos laisvajame 
pasaulyje (politinių, kultū
rinių. religinių, ekonominių 
bibliografinių ir kitokių ži
nių). Sudėjus visus išėjusius 
biuletenius, gautųsi 806 pus
lapių tomas. Biuletenis lei
džiamas 700 egz. tiražu. Jis 
reguliariai siunčiamas Itali
jos vyriausybės nariams, žy
mesniems senatoriams ir 
parlamentarams, įvairioms 
svetimų valstybių pasiun
tinybėms prie Kvirinalo ir 
Vatikano, valdžios įstaigoms, 
bibliotekoms, italų ir užsie
nio agentūroms, Italijos 
spaudai, atskiriems žurnalis
tams ir veikėjams, radiofo
nams ir kt. “Elta-Press” ži
nios panaudojamos gausiai.

Biuletenį nuo pat pra
džios redaguoja ir adminis
truoja kun. V. Mincevičius. 
Atšokamuoju prieš italų įs- 

(Nukelia į 5 pusi.)

kurias didžiai gyrė šv. Jonas Kapistranas. Frid
richas III žinojo, kad tomis vedybomis lenkai 
siekia stiprinti savo teises į Vengriją, kurią no
rėjo pasilaikyti sau, neleisdamas skelbti Veng
rų karalium net savo sūnėno Vladislovo Pos- 
tumo. Tą Elzbietos brolį, dvejais metais už 
ją jaunesnį ir gimusį jau po tėvo Albrechto II 
mirties (ir čia ir pravardė Postumas), Frid
richas III išleido į Vengriją tiktai 1452 metais. 
Vokiečių imperatorius norėjo tuo būdu pasta
tyti lenkams kliūtį į Vengrijos sostą. Po dvejų 
metų išleido ir Elzbietą į Lenkiją.

Mergaitė su dideliu būriu palydovų buvo 
Krokuvon nulydėta šv. Jono Kapistrano. Jung
tuvės įvyko 1454 vasario 9 d. Vestuvių apra
šas nemini, kad kas nors iš lietuvių būtų iškil
mėse dalyvavęs. Atsiliepė įtempti santykiai su 
Lenkija ir Jono Goštauto sukelta opozicija. Tuo 
tąrpu atvykę Prūsijos sukilėlių atstovai įskati- 
no karalių griebtis karo su vokiečių ordinu ir 
jį nulenkė nuo žygio prieš turkus. Popiežius 
Mikalojaus V ir šv. Jono Kapistrano pastangos 
norimų vaisių nedavė. Pasiekta tiktai to, kad 
dvi giminės dar labiau susivaržė dėl Vengrijos 
ir Čekijos sostų, o į tas narplas buvo įsuktas 
ir šv. Kazimieras. Elzbieta šventojo savo sū
naus susilaukė ketvirtais vedybų metais (1458).

*
Šventas Kazimieras buvo lietuviškos ir vo

kiškos giminės žiedas, bet tėvai lėmė jam būti 
vengrų karalium, kai tą savo kūdikį pirmą kar
tą guldė į lopšį. Du vaikai jau rėpliojo po Va- 
velio pilį: Vladislovas, gimęs 1456, ir Jadvyga, 
atsiradusi 1457. Kaip po metų tretysis vaikas pa
sirodė vėl sūnus, tai pirmgimį skiriant užimti 
tėvo vietą, antrajam iš motinos pusės turėjęs 
tekti Vengrijos vainikas. Kitados tas vaininkas 
puošė Vengrijos karalių šv. Steponą, o paskuti
niais laikais jį turėjo Elzbietos senelis, tėvas ir 
brolis. Kas kitas galėjęs turėti į tą vainiką di
desnių teisių negu Elzbieta, kai vyriškos gimi

nės palikuonių nebuvo tikę? Jos brolis Vladis
lovas Postumas, Vengrijos ir Čekijos karalius, 
mirė tesulaukęs 18 metų, kai Elzbieta laukė šv. 
Kazimiero. Savo rankose jį jau kilnodama, teno
rėjo, kad tiktai greičiau paaugtų.

Šv. Kazimieras augo tryliką metų ir tiek 
pat laiko šv. Stepono soste sėdėjo Motiejus Kor- 
vinas, o šv. Vaclovo žemę valdė Jurgis iš Po
diebrodo. Nei vienas iš jų nebuvo giminės, 
kuriai sostas priklausytų paveldėtinai. Abu jie 
buvo rinkti: vienas Vengrijos, o antras Čekijos 
karalium. Elzbieta rūstinosi reikšdama savo tei
sę abu tuos sostus gauti savo vaikam. Vieną lai
mėjo Jurgio ir Podiebrodo pažadu, kad mirda
mas patiksiąs karalaičiui Vladislovui, pirmgi- 
miam sūnui ir tėvo įpėdiniui. Tą pažadą gavo 
dėl to kad husitas Jurgis iš Podiebrado netvir
tai besilaikė Čekijos žemėje, kurią norėjo iš jo 
paglemžti Motiejus Korvinas, remiamas čekų 
katalikų.

Elzbieta laikė Motiejų uzurpotorium, bet jis 
nebuvo Vengrijos soste atsiradęs jėga. Karalium 
buvo išrinkę Vengrijos didikai, atsižvelgdami į 
nuopelnus jo tėvo Jono Hunyadi, buvusio Veng
rijos valdytojo ir kovotojo su turkais. Jonas Hu
nyadi ypač pagarsėjo supliekdamas turkus prie 
Bielgrado (1456). Kai Kazimieras po savo ves
tuvių į tą karo žygį nepajudėjo, šv. Jonas Ka
pistranas patelkė savanorius iš vidurinės Euro
pos, Italijos ir Balkanų. Daugiausia buvo pačių 
vengrų, vadovaujamų Jono Hunyadi Korvino. 
Turkus vedė sultonas Mahomedas II, apsupęs * 
Bielgradą su šv. Jonu Kapistranu, kuris karš
tais pamokslais ragino nepasiduoti. Turkų kariuo
menė buvo ištaškyta — mūšio lauke patiko apie 
25,000 lavonų. Garsas nuėjo per visą Europą, o 
pop. Kalikstas III tam laimėjimui priminti įve
dė Kristaus Atsimainymo šventę (rugpiūčio 6). 
Vengrija iškilo Romos akyse, o Motiejus Korvi
nas savo tėvo nuopelnų buvo įke.Jintas į Ven
grijos sostą (1457).

Elzbietai ir lenkų ponam užsimojus Motie

jų iš Vengrijos išstumti, karaliui Kazimierui su
sidarė rūpestis iki gyvos galvos, nes karas iš
plito dar į Čekiją ir sukėlė kivirčą su Roma. 
Karalius Kazimieras pateko į nemalonią situa
ciją, į kurią buvo dar įvelti ir abu vyresnieji jo 
sūnūs: Vladislovas ir šv. Kazimieras. Pirmas tu
rėjo jau 15 metų, antrasis — 13, kai Čekijoje 
mirė Jurgis iš Podiebrodo (1471), žadėjęs karališ
kąjį vainiką palikti Vladislovui. Sis tuojau išly
dėtas į Čekiją, o karalaitį Kazimierą nutarta 
siųsti į Vengriją. Motiejui Korvinui buvo pa
skelbtas karas (1471 IX 20). Jaunutis Kazimie
ras padiktuotu jam raštu kaltino Motiejų, kad 
tasai neteisėtai valdąs Vengriją, leidžiąs ją tur
kam niokoti ir vežti krikščionis į nelaisvę. Kazi
mieras einąs ginti teisybės ii* krikščionybės.

Turkai iš tikrųjų buvo vėl atsigavę ir pul
dinėjo kraštines vengrų žemes. Motiejui Korvi
nui. nelengva buvo savo žemes apsaugoti. Užuot 
jam padėję, lenkai puolė iš kito šono su 12.000 
vyrų. Bet toji jų kariuomenė — nemaža dalis 
samdytinės — buvo menkai paruošta ir dar pras
čiau vadovaujama. Vengrijoje taip pat nesulauk
ta paspirties, kurios tikėtasi iš poros vyskupų 
ir keliolikos didikų.rėmusių karalaičio Kazimie
ro teises į sostą. Lenkam užėmus vos kelias pi
lis. Kazimiero šalininkai pradėjo krikti. įsikišo 
ir Romos kurija. Popiežius Povilas II iš pat pra
džių buvo karui priešingas ir palaikė Korviną. 
o Sikstas IV siuntė savo legatą Morkų Barbą 
taikinti. Šv. Jonas Kapistranas buvo pasimiręs 
tuojau po Bielgrado mūšio, užsikrėtęs lavonų 
užveista liga. Jam nebūtų buvę malonu žinoti, 
kokia pakilo drumstis iš jo laimintų Krokuvoje 
karališkųjų vedybų.

Karalius Kazimieras buvo priverstas su Mo
tiejum Korvinu sutarti karo paliaubas (1472). 
Tikros taikos tačiau nepasiekta, nes susikirsta 
dar ir dėl Čekijos. Čekų katalikų sąjunga Mo
tieji! išsirinko karalium, o legatas Morkus Barba, 
{popiežiaus vardu vainikavo.

(bus daugiau)
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KŪRYBC Laurynas Ivinskis — žmonių švietėjas
Kalbėdami a£ie 19 a. vidurio 

literatūrą, negalime tylomis pra
eiti pro Lauryną Ivinskį. Jis ne
buvo tokio masto rašytojas

Liaudies meno simbolika

sės, mokė dvarininkų vaikus ir 
mokytojavo Rietavo, Joniškė
lio mokyklose. Daug keliavo, 
aprašinėjo ir piešė Lietuvos au
galus, domėjosi žiniomis apie 
augalų vartojimą žmonių medi
cinoje. Savo pieštą Lietuvos gry
bų albumą 1873 siuntė pasauli- 
nėn parodon į Vieną. Įvairių

A. NARIMANTASPrieš metus laiko mūsų spau
doje buvo kilęs ginčas dėl ne- 
pasirodžiusios dar knygos, ku
rioje Įūrėjo būti atskleisti

lietuviu liaudies meno simbo
liai ir įų reikšmė.

Tą knygą tuo metu pasiskel
bė leidžianti dr. M. Gimbutienė 
mūsų praeities tyrinėtoja, lietu
viškai visuomenei žinoma dar 
lietuviškų ^kryžių kilmės aiškini
mu.

Prieš tas jos lietuviškų kry
žių kilmės hipotezes savo me- 
tu “Drauge” pasisakė dr. J. Gri
nius, dr. J. Matusas ir ilgus me
tus buvęs Vytauto Didžiojo Kul
tūros Muziejaus Etnografinio 
skyriaus direktorius A Rūkštelė 
Lietuviškųjų kryžių kilmės klau
simu “Drauge” ir kitoje spaudo
je buvo dar susiginčiję buvT Lie
tuvos Bažnytinio Meno Muzie
jaus dir. A. Valeška, A. Ma
žiulis ir dr. J. Balys.

Tame ginče išryškėjo, kad dr.
M. Gimbutienė mūsų kryžius ir 

- ornamentus kildino iš lietuviš
kos žemės,

iš senosios lietuvių religijos 
ir kultūros, ~

o visi kiti, remdamiesi įvai
riais šaltiniais ir būdami visai 
skirtingų mokslo šakų atstovai, 
tas jos prielaidas neigė, neišski
riant nė dr. J. Balio, kuris laikė
si viso šio ginčo lyg viduryje, 
tačiau ne visas dr. M. Gimbutie
nės prielaidas parėmė.

Kai kurie kairieji laikraščiai 
šiame ginče įžiūrėjo, jog lietu
viško kryžiaus krikščioniškumą 
gina katalikai, o jį iš senosios 
Lietuvos kultūros kildina vadi
namieji liberalai. Tiktai tie laik
raščiai praleido pro akis, kad 
visi tie straipsniai, išskyrus dr.
J. Balio, buvo išspausdinti ka- . . -
talikų leidžiamoje spaudoje, bū- medžiagą, bus sudėjus visą, ką

marginys, paimant ornamentą 
ne tik įprastinį ar pavelde* 
tinį, bet ir iš knygų, mokyklos 
ir savos vaikiškos išmonės. Ar* 
ba štai verpstukai (pav. 88, 89, 
110), draugėn prijungti, nors jų 
kompozicijoje ir drožime labai

rašas rinktinės literatūros, ku
rioje visk-tie klausimai aiškina
mi, bet ir čia mūsų kaimynus 
slavus toji literatūra aplenkia, 
nors slavai apie savo liaudies 
meną turi gerų studijų. Jos, gal ryškios naujenybės gal kaip tik 
būt, padėtų išknarfilioti nevieną 
painų simbolikos klausimą ar 
bent sulaikytų autorę ieškoti 
simbolio ten, kur jo tikrai nėra. 
Trūkstant visai eilei lenkiškų ir 
kt. darbų, kuriuose gan plačiai 
liečiamas liet, liaudies menas 
apskritai ir Vilniaus krašto spe
cialiai, kyla nemažai abejonių ir 
paaštrina mūsų kritišką žvilgsnį.

delis ar M. Valančius. Jis švietė 
liaudį, pureno tą dirbą, į kurią 
vėliau krito lietuviškoji sėkla ir 
nešė gerą vaisių. Svarbiausia 
yra tai, kad jis leido kalendorių, rinkinių pateko į Petrapilio 
kuris ilgą laiką atstojo ir lietu
višką laikraštį bei knygą.

Laurynas Ivinskis, žemaičių 
bajoras (1808-1881), įsigijęs tei-

Dr. Marija Gimbutienž

Kitataučiui, su mūsų liaudies 
meno tyrinėjimais mažiau susi
pažinusiam, tos literatūros spra
gos gali pasirodyti nedidelės, 
bet lietuviai patys žino, kad tarp 
mūsų liaudies kultūros, jos me
no ir simbolių, esama ir slaviš
kų skolinių.

Autorė, teikdama iliustracinę

paimtos iš neliaudiškų darbų; 
jie gali būti jau drožti mokykis 
je ar jaunųjų ūkininkų rateliuo
se.

Autorė duoda, palyginti, daug 
skrynių priešinių, tačiau mažai 
kalba apie tuos jų dažytojus, ku
rie daugely vietų buvo praeiviai. 
Šiuos ornamentus nagrinėjant, 
ir reikėtų tikslios daikto dirbi
mo ,dažymo ir meistrų metri
kos. Dar sunkiau, tegu ir taria
mai, tikėti, kad 66 pav. verps
tėje būtų Perkūnas ir kad šie 
gyvuliniai išraitymai nėra jau 
vėlesnis ir vaikų darbas. Tiesiog 
sunku tikėti, kad tas pats dro
žinėtojas vienu metu naudotų 
tokias skirtingas darbo techni
kas. O kad šis drožimas savo 
stiliumi artimas archeologi
niams laikams, nieko nuosta
baus —

daugelio vaikų piešiniai savo 
linijomis, sayo figūromis yra ar
timi archeologinių dienų raiži
niams

Tačiau iš jų paprastai liaudies 
meno simbolikos neaiškiname, 
o išvadas paliekame pasidaryti 
pedagogams ir vaikų psichologi
jos tyrinėtojams.

Knygoje autorė paliečia dau
gelį simbolių, pvz. ratukus, sau
lutes, mėnuliukų delčias, žvaigž
dutes, kryžiukus, “kirvukus”,

žalčius, gyvybės medžius (life- 
tree), vyriškųjų ir moteriškųjų 
simbolių poližaciją ir k. Visa tai 
labai gražu. Tačiau simbolius 
aiškinant kartais per daug toli 
galima nueiti. Pvz., tie žalčiai 
autorei knibžda visur kry
žiuose, kerčių apkalimuose, 
verpstėse ir t.t ...Bet, man ro
dos, reikia jau šiek tiek pridėti 
savo fantazijos, kad kiekvieną 
vingiuotą įpiovį galėtume pris
kirti žalčiui. Tuomet visas baro
kinis menas yra jau gryno žal
čio simbolikos menas! Kur tad 
riba tarp barokinės linijos ir žal
čio simbolio? Kad lietuvis per
dirbo net gotikines bažnyčias ba
rokinėm, rodos, iki šiol negin
čyta. Tad ar visas tas Lietuvos 
barokinimas nebuvo palikęs jo
kio pėdsako laaudies mene? Au
torei reikėjo pirma įrodyti, kad 
barokas Lietuvoje neturėjo jo
kios laiudies menui įtakos, ir 
tik tada pradėti visus kreivėzus 
žaltinti. Dabar pradėta ne iš to 
galo.

Panašių simbolinių aiškinimų 
yra gausu visoje knygoje. Dar
bininko puslapiai, deja, persiau- 
ri visa tai imti iš peties. Tektų 
jau kuriam moksliniam žurnale 
statyti klausimą: ar toks lietu
vių liaudies meno aiškinimas 
yra moksliškas ar tik .... simbo
liškas.

mokslo akademiją.
Ivinskis buvo neturtingas. Su

tapo su paprastais žmonėmis ir 
stengėsi juos šviesti. Prirašė į- 
vairių praktinių knygelių, rinko 
medžiagą žodynams. — Jis su
galvojo leisti ir periodinį leidinį
— kalendorių. Tam reikalui pi
nigų pasiskolino iš kunigaiščio 
Oginskio ir 1845 išleido pirmą 
kalendorių. Be metų skaičių, 
švenčių, prekymečių kalendo
riuose buvo gausu straipsnių ir 
patarimų, kaip gydyti žmonių ir 
gyvulių ligas. Daugelį straips
nių pats parašė. Taip pat pridė
jo dainų, pasakų, priežodžių, is
torijos, gamtos, geografijos ži
nių ir naujos poezijos. Jis at- 
spaudino D. Poškos, Valiūno 
eilių, A Baranausko “Anykščių 
šilelį” ir kit. Tai buvo savotiš
ki literatūros almanachai. Pa
teikdamas žinių iš Lietuvos se
novės judino lietuvių sąmonę ir 
stiprino lietuvybę.

Tų kalendorių išėjo 22; iš jų 
19 — lotynų raidėmis, o trys
— rusų raidėmis, kai buvo už
drausta spauda.

Jam teko įsimaišyti ir į spau
dos draudimą. Rusų administra
cija jį pakvietė Kaunan į lietu
viškų knygų rusiškomis raidė
mis komisiją. Pradžioje nesu
prato, ko nori rusų valdžia. Vė
liau pasitraukė iš darbo ir nu
sistatė prieš spaudos draudi
mą, Įrodinėjo rusų valdžiai, kad 
rusų raidės netinka lietuvių 
kalbai.

ALDONA ŠLEPETYTĖ — FILOSOFIJOS DAKTARE
------ --------------r--------- -- - - l r Lietuviškosios mokslo pajė- savo -kilme lietuvis, rašęs pran- 
tent “Drauge ir “Aiduose”. Tai tik yraj-adusi panašaus simbo- gos pasipildo naujais asmeni- cūziškai, patraukė bent keletą 

mis. Vasario mėn. daktoratą ga- lietuvių jį išsamiau patyrinėti, 
vo Adona šlepetytė, mūsų vi- Pirmasis buvo bene dr. Jonas 
suomenėje plačiai žinoma kaip Grinius, disertaciją apgynęs 
balerina. Studijas ji baigė New 1929 Lietuvoje; vėliau —dr.
Yorko universitete, kuris gegu
žės gale specialiose iškilmėse 
jai įteikė dar garbės pažymėji
mą už pirmavimą studijose ir 
už labai gerai parašytą diserta
ciją.

Dr. Aldona šlepetytė studija
vo romaništiką — prancūzų kal
bą ir literatūrą. Savo disertaci
jai pasiridko lietuvišką temą. 
Didysis poetas, O.V. Milašius,

rodo, kad tame ginče nebuvo iš liams. Tai gausa simbolių, bet 
esmės liečiamas kryžiaus kaip nekritiška. Liaudies meiią ir jo 
krikščioniškojo tikėjimo simbo- simbolius tyrinėjant
lis, bet tik lietuviškasis kryžius, skirtini suaugusių ir vaikų 
išpuoštas visokiais ornamentais, darbai.
Ornamentika nėra dar nei tikė- Taip pat žiūrėtina, ar tai sa- 
jimo nei netikėjimo ženklas, viškių, ar praeivi’’ žmonių dir- 
Tad anos kairiosios spaudos už- binys, atneštinis. Gi dr. M. Gim

butienės knygoje viskas sudėta 
ir nieko nepaaiškinta. Pvz., au
torė daug remiasi margučiais. 
O margučius jau prieš 30-50 me
tų margino ne tik suagę, bet ir 
vaikai. Dabar ir neaišku, kuris 
čia duotasis piešinys yra suau
gusio, kuris vaiko, ar šiaip sau

uominos. kad ginčytasi dėl tikė
jimo, buvo pro šalį.

Palietęs šį būdingą dar nepa- 
sirodžiusios knygos ginčą, no
riu sustoti dabar prie išspaus
dintos jau knygos.

Knygoje "Ancient Symbolism 
in Lithuanian Folk Art", ku
rią išleido American Folklore 
Society (Memoirs of the Ameri
can Folklore Society, vol. 49 
1958), autorė dr. M. Gimbutie
nė paliečia daugelį įdomių klau
simų, bet plačiau jų nesvarsto, 
o tik juos teigia. Tiesa, duoda 
gana . daug iliustracijų, kurios 
joą išvadas turinčios paremti, 
bet vistiek lieka stiprūs teigimai 
be įrodymų, nes autorė pateiktų 
pavyzdžių neanUizuoja ir dėl to 
negalima susigaudyti, kada koks 
daiktas padarytas nei kada vie
nas ar kitas simbolis pasirodė 
mūsų krašte, kada pas kaimynus 
ir t.t. Pagal autorė išeitų, kad jie 
visi yra iš senosios ir prieškrikš
čioniškos Lietuvos laikų ir jos 
kultūros. Bet atidus skaitytojas 
klaus,

kodėl autorė duoda viską tik 
nuo senų senovės ir maždaug 
iki XII a., o paskui — peršoka 
ikiXIX a. ar net mūsų dienų?

Toliau autorė nurodo pana
šius dalykus iš Graikijos ir Vo
kietijos, tačiau aplenkia visus 
slavų kraštus. Jei koks nors or
namentas plito plačiau senovės 
Europoje, tai jis plito ne vien 
Graikijoje. Vokietijoje ir Lietu
voje. Įdomus būtų tokio orna
mento ar simbolio kelias, išpli
timo ribos, laikas ir k. Dabar 
visa, atrodo, yra atsitiktinai su
rinkta kad ir daug medžiagos 
pririnkta Tiesa, gale duotas sa-

TRIJŲ AUKŠTŲ stogtate kryžius H Siaurės rytu Lietuvos. 
(Iliustracija ii Dr. Marijos Gimbutienės naujo veikalo*"An- 
clent Symbolism in Lithuanian Fofk Art", M psl.). e'

aprašė Lietuvą. ar 
iso Lietuva minima

Židonytė. o šiais metais — dr. 
Aldona šlepetytė. kurios tema 
buvo — Lietuva O.V .Milašiaus 
kūryboje.

Disertacija įvertinta labai ge
rai. Jos ištraukos greitu laiku 
pasirodys ir lietuvių spaudoje. 
Būtų gera, kad jaunoji daktarė 
padėtų pastangų ir disertaciją 
paruoštų lietuviškai laidai. O.V. 
Milašiaus kūryba Prancūzijoje 
vis labiau garsėja, pagal jo vei
kalus rašomos operos, jo dra
mos vaidinamos. Dabar išleid
žiama nauja jo raštų dešimties 
tomų laida. Mes gi. turime išsi
vertę tik vieną kitą jo dalykėlį. 
Negreit ši spraga bus užpildy
ta. Daugelis, kurie mažiau pa
žįsta^ prancūzų literatūrą, ku
riems neprieinama Milašiaus 
kūryba, dažnai klausia: kaip 
jis 
iš
jo kūryboje? Į šiuos klau
simus ir atsako dabartinė dr. 
Al. šlepctytčs disertacija. To
dėl būtų labai miela disertaci
ją matyti kuo greičiau išleistą 
lietuviškai.

Dc. Aldona šlepetytė visą lai
ką ėjo dviem keliais — meno ir 
mokslo. Menas atima visą žmo
gų. bet ji sugebėjo rasti laiko 
ir grynajam mokslui; taip jos 
pastangos nūnai vainikuotos 
doktoratu. Nemaža ji mokėsi 
užsienyje. Baigė VIII Kauno gim* 
naziją ir Nacionalinės operos 
baleto studiją Rygoje. Būdama 
gimnazijoje, priklausė literatū
ros, meno ir ateitininkų būre
liams. tanke dainavimo ir pia
no klases Kauno ir Paryžiaus 
konservatorijose. Studijavo hu
manitarinius mokslus — romą- 
nistiką ir germanistiką Tuc- 
bingeno universitete Vokietijo
je. vėliau (1948-1950) tas pačias kuo geriausio pasisekimo moks- 
studijas tęsė Sorbonos Univer- lo ir meno srityse.
šilote Paryžiuje. Tuo pačiu me-

PAMINKLAS, pastatytas ant Vinco Krėvės kapo Sv. Kryžiaus kapinėse, 
Philadelphijoje. ' ■ ■

PASTATYTAS KRĖVES PAMINKLAS

a.d.

Dr. Aldona Šlepetytė

skulptoriaus Vytauto Kašubos. 
Paminklas buvo didelis ir vaiz
davo Rūpintojėlį. Tačiau šis 
projektas nepraėjo pro kapinių 
administraciją, nes toks pasta
tytas paminklas būtų labai iš
siskyręs iš visų kitų paminklų. 
Reikėjo prisitaikyti prie kapi
nių administracijos reikalavi
mu — statvti kuklesnį pamink
lą.' -

Dabartinio, pastatyto pamin
klo autorius yra architektas 
Jonas Mulokas. Granite jį iš
kalė skulptorius Petras Vaškys. 
Kaip ne.Atome dedamoje nuo
traukoje. paminklas suprojek-

Prieš ketveris metus mirusio 
mūsų rašytojo Vinco Krėvės 
paminklas jau pastatytas Phi
ladelphijoje, šv. Kryžiaus kapi
nėse, ir birželio 7 pašventintas.

Tuoj po rašytojo mirties per 
spaudą ir per visuomenines or
ganizacijas sklido mintis — pa
statydinti paminklą ant didžio
jo mūsų rašytojo kapo. Tam 
reikalui buvo sudarytas platus 
garbės komitetas, į kurį įėjo 
pasižymėję rašytojai, kultūri
ninkai, visuomenininkai iš viso 
pasaulio lietuviškų kolonijų. 
Patį statybos komitetą sudarė: 
pirmininkas Vincas Maciūnas,
vicepirmininkai: Vytautas My- tuotas ramiai. Vienas kampas 
kolaitis ir Antanas Vasys; iždo nuskliaustas, nušlifuotas. Ten 
globėjai: Alfonsas Jurskis, Jo- Įrašyta tik “Vincas Krėvė ’ gi
nas Puzinas. sekretoriai: Kos- mimi ir mirimo metai. Kairėje 
tas Ostrauskas ir Marija Kra- pilkame fone yra iškalta stili- 
sauskaitė. zuota Aušros Vartų koplytėle

su didesniu ornamentuotu pa- 
Statybos darbai, kaip matome. puošimu viršuje, 
užsitęsė ketvertą metų. Čia bu
vo dvi priežastys — ilgai truko 
pats aukų vajus; be to. nema
ža sunkumų sudarė ir kapinių 
administracija. Pirmasis pamin 
klo projektas buvo padarytas

tu Paryžiuje ji vadovavo lietu
vių tautinių šokių grupei, iškil
mių ir minėjimų koncertinėse 
dalyse kaip solistė, vargonais 
palydėdavo lietuviškas pamal
das, dirbo studentų ir ateitinin
kų organizacijose.

Atvykusi į Ameriką, trumpą 
laiką buvo sustojusi Detroite; 
persikėlusi į New Yorką. 1954 
baigė Columbia uinversitetą 
magistro laipsniu.

Tuo pačiu studijų laiku ji rei
škėsi ir kaip baleto solistė. Kaip 
prima balerina dirbo įvairiuose 
teatruose: Kauno. Grąžo. Vie
nos miesto operose. Su Pary
žiaus Opera Compagnie gastro
liavo visuose didžiuose Prancū
zijos miestuose, su Ballet Russe 
de Basil aplankė Ispaniją ir Por
tugaliją. dirbo New Yorko Opc- 
ratic Socicty ir televizijos fil- 
mose.

Gyvendama Ncw Yorkc. ji vi
są laiką dirba kaip baleto pėda- tą Įkinkyti mūsų periodinę spau- 
gogė Carnegre Hali ir Baleto 
Institute Ncw Yorke. Nuo šių 
metų rudens universitete pradės 
dėstyti romanistines kalbas. 
Laisvai žodžiu ir raštu vartoja 
lietuvių, anglų, prancūzų, vokie
čių. nišų. I?nkų ir latvių kalbas.

Naujajai doktorantei linkime

Atsiųsta paminėti
Antanas Škėma — BALTA 

DROBULĖ romanas, išleido 
Nidos knygos klubas Londone. 
Anglijoje. 192 psR kaina — 
1 dol.

Klemensas Jūra — TĖVY
NĖS VAIDILA, kun. Benedikto 
Suginto 60 metų amžiaus su
kaktuvinis leidinys. Išleido Gar
nio leidykla S. Paulo. Brazilijo
je. leidėjai — kun. B. Suginto 
gerbėjai. Leidinys pailiustruo
tas sukaktuvininko gyvenimo 
vaizdais, gale sudėta šalpos bū
reliai. kuriems vaduvauja kun. 
B. Sugintas. 450 psl.. kaina 5 
dol.. kietais viršeliais — 6 dol.

Rinktinė, nr. 1. išleido Nidos 
leidykla tandone. Tai pirmas 
toks leidinys lietuvių kalba. Į jį 
sutelkta trumpų strapsniukų iš 
visos lietuviškos spaudos, pri
dėta ir šiaip įvairenybių, trum
pų pasiskaitymų, laidinio tiks
ią leidėjai įžangoje nusako: 
•itin prieinamu būdu dar kar

Paminklas pastatytas laisvo
jo pasaulio lietuviškosios visuo
menės aukomis, kurių surinkta 
1910.12 dol. Aukos rinktos vi
sur. Amerikoje sutelkta 1517. 
95 dol. (Iš jų stambiausi auko
tojai buvo: Philadelphijos Liet. 
Bendruomenės apylinkė —50 
dol.; kun. J. Karalius. Lith. 
Aid Association Worcester. 
Mass.. N.N' — 25 dol.; Bostono 
Liet, rašytojų klubas. C. S. 
Cheleden — 15 dol.) Kanadoje 
surinkta 301.87 dol. (stambia- 
si aukotojai buvo Kanados 
Liet. B. Montrealio apylinkė 
51.55 dol.. Toronto apylinkė— 
31. Krašto valdyba — 25 dol.) 
Autralijoje surinkta 74.30 
dol. (iš jų 60 dol. gauti per V 
Žemkalnį). Iš Brazilijos gauta 
11 dol.. iš Argentinos — 5 dol.

Statybos komitetas, baigda
mas darbą, visiems nuošir
džiai dėkoja už aukas.

A.D. .

dą tam didžiajam uždaviniui 
— palaikyti lietuvyje lietuvį.
O t6 uždavinio čia siekiama ne 
šauksmu ar tuščiažodžiavimu, 
bet plačiai suprastais lietuviš
kojo gyvenimo ir kultūros fak
tais’. Rinkinė pasirodys tris kar
tus per metus. Sis numeris tu-' 
ri 80 psl.. kaina 50 et. Iš Dar
bininko paimta "Laisves statu
la”.

AR JAU TURI?
Knyga apie šv. P.Jy X ap

žvelgia to mūsų laikų Šventoje 
popiežiaus gyvenimą. iškelia jo 
apaštališkąją veiklą, duodama 
jo pirmoji enciklika, siekus: gi
lesnio sukrikSčieninimo. Iš joa 
imamas ir šūkis "Vi;-a atnau
jinti Kristuje".

Kun. Jonas Petrtnas knygą 
parengi su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius it kny
gų bei žurnalų. Straipsnių auto
riai yra kun. dr. P. Gaidama
vičius. Tėv. V. Gidžiūnas. 
O.F.M„ J. E. vysk. V Brizgys, 
Irena BanaitytL kun. dr. T. 
Narbutas, dr. A. Maceina, kun. 
dr. K. Ottauskas, kun. dr. K. 
Rėklaitis. M.l.C., kun. dr. J. 
Vaitnora. M.l.C.. S. Sužiedėlis-

Išleido Ateitis. Kaina S dol. 
Užsakymus siųskit šiuo adresu:

916 VVillovahby Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y.
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Atomines bazes Lietuvos pasieny
Duomenys apie raketų bazes Karaliaučiaus srityje

(Elta) Turimais duomeni
mis, Karaliaučiaus ' (Kali
ningrado) srityje yra kelios 
svarbios sovietų raketinės 
bazės, kurios yra saugoja
mos specialinių dalinių (jų 
tarpe pirmosios ir trečiosios 
tolimo veikime ginklų divi
zijų) . Sovietinių raketinių 
bazių vienas centrų esąs Vė
liavos miestelio aerodrome. 
Ten yra daug gerai užmas
kuotų ir saugojamų slėptu
vių, iš kurių diriguojamos 
raketų šaudymas.

Esamais duomenimis. Ka
raliaučiaus srityje sovietai 
turi tokių raketų bazes:

1) Kometos raketa Nr. 2.

SUSTIPRINAMAS LIETUVIŠKO 
RADIJO ŽODIS Į LIETUVĄ

Džiugu pranešti, kad lietu
viškas žodis radijo bangomis 
į okupuotąją tėvynę pasta
ruoju metu dar sustiprėjo. 
Lietuviškoji programa per 
Madrido radiją, kuri perduo
dama vakarais ir yra girdi
ma Lietuvoje ir šiaip jau 
plačiuose Europos plotuose, 
nuo š. m. gegužės 31 dienos 
kartojama dar ir kitos die
nos rytą, 8,30 vai. Lietuvos 
laiku, 6,30 vai. Vidurio Euro
pos laiku (42 m banga).

Lietuviškoji radijo progra
ma per Madrido radiją vei
kia dabar jau ketvirtus me
tus. Iš pradžių buvo gauta 
10 minučių laikas, vėliau 15 
min. Kai lietuviškoji progra
ma dabar perduodama du 
kartus į dieną (rytais ir va
karais) ji, be abejo, pasieks 
dar didesnį skaičių klausy
tojų, negu iki šiol.

Madrido radijo programa,

Elta itališkai
(Atkelta iš 3 psl.j 

tatymus yra žinomas žurna
listas dr. D. Rosati, “Azione 
Sociale” redaktorius ir ACLI 
informacijų centro direkto
rius.

Tenka tik apgailestauti, 
kad biuletenis dėl lėšų sto
kos šiuo metu gak išeiti tik 
kas antrą mėnesį. Dėl tos 
pačios priežasties ir Eltos 
biuletenis vokiečių kalba, 
“Elta-Pressedienst”. kuris ei
na dabar jau 6-sius metus, 
šiuo metu gali išeiti tik kas 
antrą mėnesį.

Eltos biuletenių svetimo
mis kalbomis svarbumas 
Lietuvos laisvinimo reikalui 
yra neabejotinas. Todėl tu
rėtų būti kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga savo aukomis 
padėti Vlikui ir tuo pat El
tai sustiprinti lietuvišką in
formaciją ir propagandą sve
timomis kalbomis. (Elta) 

13,2 m. ilgio. Skersmuo 1,30 
m. Siekia 1.000 km. Skren
da 9.000 km. valandoje.

2) Raketa J 2. Tai viena 
naujausių tipų raketa, kuri 
siekia taip pat 1.000 km. ir 
savo tikslą pasiekia apytaik- 
liai. Ilgis 11 m., greitis 1.200 
km. valandoje.

3) Tapiavos bazėje paste
bėta tolimų distancijų rake
tos “T 3”. Ilgis 33,20 m., grei
tis 24.000 km. valandoje. Ji 
gali nuskristi 8.000 km.

4) Toje pačioje bazėje esą 
ir vidutinio nuotolio raketų 
“T 4’’, kuri skrenda iki 1600 
km.

5) Trumpų distancijų ra- 

kaip ir kiti Vliko Vykd. Ta
rybos aptarnaujami radiofo
nai, perduoda į kraštą me
džiagą, kurią paruošia Eltos 
radijo skyrius ir jo bendra
darbiai, arba kurią paruošia 
patys radiofonų darbuotojai. 
Tokiu būdu kasdien nenu
trūkstama srove plaukia Į 
okupuotą tėvynę teisingos 
informacijos ir laisvės dva-' 
šia.

“Amerikos Balsas'’ pripa
žįsta padaręs klaidą

Pasikalbėjime Alto Vykd. 
Komiteto narių su George 
Allan, direktorium JAV In
formacijos Agentūros, kuri 
tvarko ir “Amerikos Balsą”, 
JAV pareigūnai pripažino, 
kad pabaltiečių radijo prog
ramų sujaukimas su Sov. 
Sąjungos tautų programo
mis “AB” radijo programų 
brošiūroje buvus klaida. Klai
da būsianti ištaisyta. JAV-es 
nė nemanančios keisti savo 
nusistatymą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ^atžvilgiu ir 
tų kraštų nepripažįsta teisė
ta Sov. S-gos dalimi.

(Elta)

KUN. ALPHONSE J. DUTIL 
Romoje išrinktas La Salette mi
sijos tžvų vyriausiu generolu. 
Misijos veikia visame pasaulyje. 
Tai pirmas amerikietis, rinki
mų būdu patekęs j tokį aukštą 
bažnytinį postą.

ketos “Golem” tipo. Skren
da iki 650 km. 8.000 km. 
greičiu į valandą, šitas rake
tas galima iššauti ir iš po
vandeninių laivu.

. Radaro stotys esančios Pal- 
mnikuose ir kitur Baltijos 
pajūryje. Molėnuose ir kituo
se vietovėse dar pastarais 
laikais buvo statoma naujos 
paslaptingos bazės.

Daugelis—sovietinių rake
tų yra pagamintos taip, kad 
gali būti panaudojamos ir 
atominiams sprogmenims. 
Atominių kapsulų ir bombų 
sandėliai, žinoma, laikomi 

' ypatingoje apsaugoje ir pas
lapty. Bet spėjama, kad tie 
sandėliai yra kai kuriose 
aklinai uždarytose ir labai 

- griežtai saugojamose zonose 
ne labai toli nuo Karaliau
čiaus.

MARION, IND., išsiliejo White River. Viršuje matome,, kaip, užliejus gatvę, du turėjo^užsilipti — 
ant traktoriaus: apačioje nuotrauka iš lėktuvo.

Kaip sovietai ir nesisteng
tų tas zonas ir bazes paslap
tyje laikyti, atitinkamos va
kariečių Įstaigos vistiek yra 
tas bazes išaiškinusios, šiaip 
juk neprasiskverbtų tokie 
smulkūs duomenys į viešu
mą.

Čia peršasi ir viena politi
nio pobūdžio pastaba. Pagal 
Rapackio planą, kuri iki 
paskutinio remia Maskva, į 
siūlomą “beatominę ir bera- 
ketinę zoną” įeitų Vokietija, 
Čekoslovakija ir Lenkija. 
Apie . Karaliaučiaus sritį, 
esančią visai čia pat pašonė
je, nieko nesakoma. Reikia 
manyti, kad vakariečiai su
pras šitą klastą. Jei i beato- 
mįnę ir beraketinę zoną neį
jungiama Karaliaučiaus sri
tis ii* Lietuvos, Latvijos, Es
tijos pajūriai, tokios zonos 
iškilmingas įkurdinimas bū
tų tikras akių dūmimas.

(Elta)

NEW HAVEN, CONN

šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A.E. Gradeckas kuk
liai atšventė 30 metų kunigys
tės sukaktį. Klebonu jis yra jau 
18 metų.

Gegužės. 31 būrys vaikučių 
priėmė pirmą komuniją, o po- 
pietų didelė grupė jaunimo ir 
suaugusiu — Sutvirtinimo Sak
ramentą.

‘ (H.C.)

NEW BRITAIN, CONN

Kun. Vincentas J. Ražaitis 
birželio 22 šv. Andriejaus baž
nyčioje švenčia kunigystės 25 
metų sukaktį. Jis yra gimęs New 
Britaine. kunigų seminariją lan
kė Hartforde ir Rochestery. Vi
karu buvo Waterbury. Hartfor
de. New Britaine ir New Have- 

- ne. Vėliau susirgęs kurį laiką 
nėjo vikaro pareigu.

(B.C.)

JI PAJUTO, KAIP DRĖGNI SKRUOSTAI PRISIGLAUDĖ
Ten. toli tėvynėje, senuose 

soduose pražydo vėl obelys. 
Linguoja kvapnios alyvų kekės. 
Tulpės ugninėmis liepsnelėmis 
tiesia taureles. Narcizai, kukliai 
pakreipę savo baltus veidelius, 
klausos į artėjančios vasaros 
simfonija. Ten vyturiai skarde
na padangę nuo ankstyvos auš
ros ir ramiai alsuoja žemė, nu
metusi žiemos patalus. Bet lie
tuvio širdis nebevirpa džiaugs
mu draug su vyturio čyrenimu. 
Artojo krūtinė nebegali laisvai 
atsikvėpti, nes ją vis tebeslegia 
sunkios žiemos patalai.

“Ak. kad nors šiemet sulauk
čiau kurio nors savo vaikų”, at
siduso smulkutė, sulinkusi sene
lė ir. pasiramškiodama lazdelė, 
trepsėjo takeliu pamiškėn par
sinešti žabelių prakūrams. Jos 
liesą suvytusį kūną dengė be
spalviai skarmalai, žilus seniai 
seniai bešukuotus plaukus drai
kė šiltas vėjas. Jos išverktos a- 
kys žiūrėjo tiesiai, nepastebėda
mos nei pražydusių purienų, di
džiuliais aukso gabalais nukri
tusių žalion pievon, nei dangiš
kų neužmiršuolių. švelniai glos
tančių jos basas kojas. Ji ėjo 
įsiklausiusi į savo vienatvę, toji 
senelė motina, visų pamiršta, 
niekam nebereikalinga.

Tuo tarpu nuo pamiškės, tuo 
pat takeliu artinosi kita^moteris. 
pilka ęiutine ant pečių, ryšuliu 
rankoj. Aukšta, palinkusi, ilgos 
kasos puošniu vainiku, visai si
dabriniu, rėmino išblyškusį, gy
venimo išvagotą veidą, o didžiu
lės mėlynos akys godžiai dairėsi 
po pažįstamą apylinkę. Staiga 
jos pagavo tolumoj besiartinan
tį senutės šešėlį. Vyzdžiai prasi
plėtė. išnyko nuovargis kojose, 
išnyko purienos, vieversio gies
mė.... Ji tematė lengvu vaikišku 
žingsneliu į ją besiartinančią se
nelę. vis'arčiau, arčiau. .. Pilka

siutinę ėmė slėgti pečius, ėmė 
trūkti krūtinėje oro ir iš suvy
tusių lūpų išsiveržė nepilnas be
galinio ilgesio, perpintas skaus
mingo džiaugsmo garsas, atsi
mušdamas žalio miško sienon.

Senelė sustojo. Jos abejingas 
žvilgsnys lėtai slinko i ją besi
veržiančiomis sutinusiomis pė
domis. pilku, iš maišo padarytu 
sijonu, siekė siutinio vatinuko, 
skara tūloto kaklo; ir sustojo 
ties veidu, sidabrinių kasų rė- 
muose.žiūrinčiu į ją Ji pridėjo 
ranką prie akių, kad geriau įsi
žiūrėti. bet nebespėjo. Ateivės 
rankos apglėbė ją. ir ji pajuto, 
kaip drėgni skruostai prisiglau
dė prie jos veido, o karštos su
pleišėjusios lūpos bučiavo jos 
akis, jos plaukus, jos kaktą. .. 
Pagaliau ji įstengė pakelti veidą 
ir sutikusi du patvinusius mėly
nus ežerėlius taip arti jos akių, 
tyliai sušnabždėjo: Onele, tai 
tu?”.... “Aš. aš. mamyte!" Kūk
čiojimas nutraukė žodžius, bu
činių lietus pasipylė ant senelės 
gyslėtų rankų, iškrito lazdelė, 
galva ėmė ūžti. “Onele, dukrele, 
tu sugrįžai?.... Iš taip toli.... ir aš 
neturiu kuo tavęs sutikti". pasi
metusi senelė svaigo nuo stai
gaus minčių antplūdžio. Ji pri
siglaudė kaip sušalės paukštis 
prie dukters krūtinės ir lūpos 
vis dar kažką norėjo pasakyti. 
— “Mamyte, aš jus parnešiu 
namo!" — čia duktė pakėlė mo
tiną kaip vaiką ir norėjo paneš
ti. Staiga skausmas šimtais pei
lių nusmelkė strėnas ir ji bejė
giai paleido naštą iš savo glė
bio. šaltas prakaitas ištryško 
kaktoje, smilkiniuose.—

“Kas tau. dukrele? Kas atsi
tiko?" — susirūpinusiai klausė' 
motina. Sūrėdama į dukters už

VIEŠNIA IŠ SIBIRO merktas akis, skausmingai iš
kreiptą šypseną. Ji glostė jos su
grubusią ranką prabudusią mei
le.

“Nieko, mamyte. Truputį nu
smelkė strėnas. Praeis. Eime.”

Ir jos palengva, lengva nuslin
ko apgriuvusios trobelės link. 
Iš tolo matėsi susivėlęs, kiauras 
stogas, ^ngeliai skudurais už
kamšyti.

'Tai čia gyvena mano moti
na." kalbėjo sau, “o aš. invalidė, 
sulaužytu nugarkauliu, kuo aš 
jai padėsiu? Verčiau užpustytų 
mane Sibiro pūgos, verčiau pri
glaustų sunkus juodžemis, kaip 
priglaudė mano seserį mano vy
rą". Tačiau, kad jos žvilgsnys 
sutiko pilną atgimusios meilės 
motinos šypsnį, sąžinės ranka 
vienu mostu nuvijo juodų min
čių spiečių. “Aš padėsiu jai. 
Kiek galėsiu, padėsiu, ir teatlei
džia man Dievas, kad valandėlei 
suabejojau".

★

Mielas skaitytojau! Tai tėra 
vienas tikras gyvenimo vaizdelis. 
Kaip manai, ar daug galėjo pa
dėti savo 80 metų motinai duk
tė invalidė sulaužytu nugarkau
liu. sergančia širdimi? Ar ilgam 
joms užteko tos. iš gerų žmonių 
gautos, duonos plutelės? Ką jos 
virė atsineštam skardiniam puo
dely? Ir kiek tokių vargingų in
validu slankioja mūsų mylimoj 
šaly?

Praėjo metai. Duktė palaidojo 
motutę. Paskutinę valandą ji no
rėjo ją nešti, nešti tolyn, kad 
paslėptų nuo mirties, bet kaip 
panėšėsi, jei pačiai mirtis iš tolo 
šypsosi.

0 jei savo laiku būtų atsira
dusi ranka, kuri ištiestų Sibire 
dirbančiai pagelbą maistu, dra
bužiais. vaistais, gal nebūtų ji 
palaidojusi tolimoj taigoj myli
mą vyrą ir seserį, gal būtų visi

I IŠ VISUR I
• Prof. Dr. J. Eretas, da

bar gyvenąs Šveicarijoje, Ba
zelyje. parašė vokiškai išsa
mų straipsnių apie rusiškąjį 
žmejų (Vom rusischen Men- 
schen). Straipsnis atspaus
tas žurnale “Schweizer Rund
schau” ir išleistas atskira 
brošiūra. Savo straipsnyje 
dr. J. Eretas apibudina rusų 
tautą ir jos reiškimąsi isto
rijoje. Nurodoma, kad tie ca
rų laikais, tiek ir dabar ru
sai siekė ir tebesiekia pasi
glemžti ir pasilaikyti Pabal-. 
tijį, o taip pat per visą Eu- • 
ropą prasiveržti iki Atlanto.

• Palangoje. Birutes kal
ne. manoma pastatyti auku
rą Eglei, žalčių karalienei. 
Nepriklausomais Lietuvos lai
kais tame kalne buvo koply
tėlė. o pakalnėje — Liurdo 
grota. ,, , .

• Argentinoje naująjį pre- 
zidentą sveikino ir lietuviai. 
Lietuvių delegacija buvo ro
doma televizijoje.

• Australijoje Melboumo 
universitetą baigė Danutė 
Giedraitytė. Nijolė Mikolajū-

’ naitė. Stasys Baltriūnas ir 
Steponas Oertalis.

• Kun. Alfa Sušinskas 
Pittsburghe nukeltas į šv. 
Martino parapiją. Dabartinis 
jo adresas 162 Steuben St., 
W. E.. Pittsburgh 20. Pa.

• Kun. Antanas Ežerskis. 
šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas Wilkes-Barre, Pa., 
birželio 15 minėjo 50 metų 
kunigystės sukaktį. Jis yra 
kilęs is Lietuvos, Stulgių.

• Adv. A. Šalna, Lietuvos 
garbės konsulas Bostone, buvo 
nuvykęs į Ithaca. N.Y. susitikti 
su savo mokslo metų draugais 
iš Cornellio universiteto. Iš tos 
žavingos vietos Darbininko re
dakcijai prisiuntė sveikinimą. ,»

• Dr. A Sužiedėlis, atliekąs 
karinę tarnybą prie viešosios 
sveikatos įstaigos Chillicothe. 
Ohio. pakeltas Į kapitono laips
nį.

• Kostas Ostrauskas PennsyK 
vanijos ’niversitete gavo filoso
fijos daktaro laipsnį už moksli
nį darbą apie rašytoją Joną Bi
liūną. Studijavo lituanistiką.

griže į gimtąją pastogė sveiki 
ir darbingi, pagelbėtų motulei 
ir gal. atsisveikinant amžinybės 
slenksyje. skausmas nebūtų toks 
klaikus.

Tauriojo Balfo tarpininkavi
mo proga, ištieskite duosnią 
ranką tiems, kurie visų užmirš
ti klaidžioja klaikioje neviltyje. 
Vienas geras darbas, koks jis 
mažytis bebūtų, yra didesnis, 
kaip didžiausia neteisybė. Mažy
tė. bet nuoširdi auka, jums at
neš dvigubą gėrį o geri darbai 
priartina žmogų prie tobulybės.

H. M.
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'OKI
Ponas Toks, privažiavęs prie 

gazolino stoties, optelėjo iš ma
šinos ir išleido orą iš visų ke 
turiu ratų. Padangos susmuko. 
Ponas Toks susiraukė ligi ausų 
ir nukerėplino pas stoties užvai 
zdą.

— E. Džinų matai, kas pasi
darė su oru, — nusiskundė. ’

— Tikrai, pabiuro visais ga 
lais. Varva ir varva....

—Trauk jį plikis dėl to laš
nojimo. Kibiro vis tiek po dan
gum nepakiši. Bet kaip man va
žiuoti. jei oras ratų nelaiko?

— žinoma, lengva nuo kelio 
nusmukti. O nuosmukis nėra 
nepavojingas dalykas. Mes tai 
žinome iš patyrimo.

— Žinau ir aš, — pritarė po
nas Toks. — Žemyn smukęs, 
aukštyn nepakilsi. Bet man rei
kia važiuoti. Sakyk, kur galė
čiau susirasti gero oro?

—- Gal Floridoje? — numykė 
užvaizdą. — Ten. sako, oras 
jau pasitaisęs. Vakar pagrįžo 
mano bosienė. tai nė vyras ne
pažino. Lupasi kaip bulvė. Trauk 
tenai, Džo!

— Ačiū už gerą patarimą, — 
dėkojo ponas Toks. — bet jei- 

•gu prie savo išminties pridė
tum dar sunkvežimį, tai būčiau 
dėkingas ligi pakasynų.

—O kam tau reikia to sunk
vežimio? — nustebo bičiulis. 
Lynoti dėl to nenustos.

— Argi aš sakiau, kad nus
tos? — ėmė jau širdintis ponas 
Toks. — Vasarą tada visi sunk
vežimiais dumtų. Trauktuvo 
man reikia kam kitam. Žiūrėk! 
— parodė ponas Toks į savo 
kaip blynas.
mašinos ratus. — Supliuškę 
kaip blynas.

SJ KARTĄ TĖVAI atsisveikina savo dukterį Susan Edwards, 
13 metų, Tampa, Fla., ir vyksta į Harvardo universitetą pa
siimti diolomų. Seimą pastoviai, gyvena Belmont, Mass., tėvai 
nuo 1957 rudens Harvarde studijavo pedagogiką ir gavo ma
gistro laipsni.

Diabetas arba cukrinė liga

ŽINIOS IŠ BROCKTON, MASS.
Devintinių procesija biržei 

lio 8, sekmadienį praėjo la
bai įspūdingai. Procesija šie
met buvo lauke. Evengelijos 
atgiedotos prie keturių alto
rių, įrengtų prie bažnyčios, 
klebonijos ir mokyklos tose 

statulos, 
gausu, 
tokias

vietose, kur stovi 
Žmonių buvo labai 
Senesnieji prisiminė 
procesijas iš Lietuvos laikų.

pamaldos į 
širdį praves- 
12 ir 13. Va- 
mišios ir pa-

Trijų dienų 
švenč. Jėzaus 
tos birželio 11, 
karais buvo.
mokslai, kuriuos sakė para
pijos kunigai. Gausiai žmo
nių ėjo prie šv. Komunijos. 
Parapija ir šeimos paauko
tos Švenč. Jėzaus Širžiai.

— O jurgutėliau! — išsižio
jo Džimas. — Tokio nuosmūkio 
dar nesu matęs. Reikia į dirb
tuvę traukti. Prakiurę visos pa-
dangos?

— Ne. — subliovė ponas Toks 
— Tik oras išėjęs. Jokio kėlimo 
aukštyn. Supranti.

— Savaime aišku. Jeigu kva
po nėra, tai nekils, kad ir kaip 
norėtum. Reikia pridumti.

—Ar tamsta gali tai padayti?
— pasiteiravo ponas Toks.

— Pigiau grybų. Suspausto 
oro turiu iki valios. Eime!

— Palauk! — sulaikė savo 
bičiuli ponas Toks. — Kaip čia 
išeina? Tamsta turi suslėgto oro 
ir tyli. Kalbi apie lietų, apie 
Floridą, apie kaži kokias pa
danges. o i mano padangas nė 
akies neužmeti. Nesigirdamas 
pastebėsiu, kad čia kažkas ne
tvarkoje. Jei turi kvapo, tai 
dumk greičiau i ratus, kad va-' 
žiuotų, o neplepėk.

— Dumsiu! — sukruto Dži
ūvau norėdamas atsikratyti sa
vo prikabaus bičiulio.

— Varyk, kad kiltų aukštyn 
ligi dausų. Tai bent važiuosiu!

Kai padangos vėl išsipūtė, po 
nas Toks sėdo i ratus ir nudū 
mė i kultūringą subuvimą da: 
nuodamas tautišką klumpakojį 
ir protarpiais su savim kalbėda-
mas:

— Visko pasitaiko margam 
pasaulyje. Imi. va, ir kartais ne
susišneki su žmonėm vienu rei
kalu. vienu laiku ir vienoje vie
toje

TORONTE, Kanadoje, keturių 
aukštų name įvyko didelis spro- 
kimas. Trys žmonės žuvo griu
vėsiuose. Vaizdely matome, kaip 
policija išgelbsti Mrs. G. Beau- 
mon, 82 metų.

kvapas. Jei acidozė užsitęsia, 
veda prie kamo — sąmonės su
mažėjimo arba visiško jos ne
tekimo. Diabetinė acidozė ir ko
ma dažnai reikalinga gydymo 
ligoninėje.

Per didlelė insulino dozė iš
šaukia insulino šoką, prie kurio 
cukraus kiekis kraujuje gali su
mažėti iki 50 mg. proc. Jei aci
dozė išsivysto iš lėto, šokas daž
niausiai įvyksta staigiai. Silpnu
mas, veidas ištfalęs, rasoja, al
kis, kartais yra ir tampymo. Da
vus saldumynų, saldžios arbatos 
arba vaisių sunkos, šoko reiški
niai greitai praeina.

Profilaktika ir gydymas
Normalūs gyvenimas, nor

mali mityba, sveiki švieži pro
duktai yra geriausia apsauga 

cukraus kiekis kraujuje pakyla nuo cukrinės ligos, šeimoje, kur 
iki 160-180 mg. proc. Vėliau iš 
lėto krinta ir per kelias valan

Diabetų yra dviejų rūšių: dia- 
betis mellitus — cukrinė liga ir 
diabetis inspidus — kada su
trinka mažos liaukelės — hy- 
pophysis (yra apatinėje smege
nų dalyje) veikimas ir kada pasi
reiškia gausus šlapimo išskyri
mas ir didelis troškulys.

Cukrinė liga — diabetis mel
litus — atsiranda dėl kasos 
(panereas) funkcijų sutrikimo, 
kada sumažėja gamyba insuli
no, kuris virškina angliavande
nių cukrų, ir veda prią per di
delės normos cukraus kraujuje 
ir šlapime.
Tikra diabeto priežastis dar ne
žinoma. Viena iš priežasčių yra 
gausus cukraus, riebalų varto
jimas, infekcijos, kasos įdegi
mas, navikai, trauma, tulžies su
sirgimai, endokrininių liaukų 
sutrikimai, paveldėjimas. 25 
procentai visų diabetikų turi šei- 
ųioje cukrinę ligą. Ja daugiau das grįžta į normalią padėtį, 
serga mietuose, nei kaimuose, 
aukštos civilizacijos kraštuose.

, Amerikoje, sočiame krašte, 
šių ligonų yra žymiai daugiau 
nei kitur. Pav., Lietuvoje, že
mės ūkio krašte, kairiiietis veik 
nieko nežino apie cukrinę ligą. 
Reta ji -c Lietuvos miestuose. 
Nustatyta, kad Amerikoje dia- 

das ""svirttoasr Vilimas **Ta- btu vis.VyV“’
tojų, kas sudaro per milijoną li
gonių.

Kodėl tiek daug diabetikų li
gonių Amerikoje? Atsakymas 
trumpas — žmogus nutolsta nuo 
gamtos. Užuot vartojęs paprastą 
maistą, naudoja pramonės per
dirbtą.

Ši liga paliečia vyrus ir mo
teris tarp 45-65 metų amžiaus.

Insulino gamybos centras yra 
kasa. Ši liauka priklauso virški
nimo kanalui, gamina labai svar
bius viršįkinimO syvus, kurie į- 
sijungia į dvylikapirštę žarną. 
Kasoje arba vadinamose Langer- 
hanso salelėse gaminamas hor
monas — insulinas, kuris turi 
didelės reikšmės cukraus nau
dojimui raumenyse. Jei trūks
ta šio hormono, cukraus negali

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą šiemet baigė Pran
ciškus Bukantas, Julijonas 
Meižys, Patrick McCarty, 
Ričardas Ivaškevičius, Wil- 
liam Kelley, Thomas Pileskis, 
Juozapas Sinkevičius, Alfre-

mošaitis, Paulė Belinkevi- 
zčiutė, Gražina činčytė, Ona 
Girdžiutė, Dorothy Lough- 
lin, Audra Ludonytė. Petri- 
cija Rock ir Dalia Stankiu- 
tė. Geriausiai baigė Dalia 
Stankiutė, ir Paula Belinke- 
vičiutė, iš religijos Pranciš
kus Bukantas, iš lietuvių k.
— Tomas Pileskis.

birže-

DR. A. GRIGAITIS

Tuomet prasideda gliukozės ati
dėjimas atsarginiuose sandėliuo
se — plaučiuose, ^raumenyse. 
Jei persisotinimas angliavande
niais (gliukoze) vyksta ilgą lai
ką, tuomet dalis cukraus virsta 
riebalais, kurie telpa poodinėse 
ląstelėse, žmogus tegali suvirš
kinti tik ribotą kiekį angliavan
denių. Tai priklauso nuo kiekio 
gliukozės, išmetamos per kepe
nis į kraują, ir kiek audiniai jos 
gali sunaudoti, šis sudėtinis pro
cesas reguliuojamas keletos hor
monų, bet svarbiausias iš jų yra 
insulinas. Normaliai krauju je 
yra cukraus 80-120 mg. proc.

Jei sveikam žmogui duodi 100 
gm. (ketvirtis svaro) gliukozės,

yra diabeto atsitikimų, naudin
ga vaikų ir jaunuolių amžiuje 
apriboti saldumynų vartojimą.

Žmonės, palinkę prie nutuki
mo, mėgsta nugerti, mėgstą sal
dumynus ir kurių užsiėmimas 
nervuotas, turėtų laikas nuo lai
ko pasitikrinti. Gydymo atveju 
pritaikoma dieta arba insu
linas ir dieta. Jei gydymas die
ta neduoda teigiamų rezultatų, 
vartojamas insulinas, kuris ne
pagydo ligonio nuo cukrinės li
gos, bet pavaduoja žmogaus or
ganizme pranykusi insuliną.

Visai kitaip įvyksta pas ligoni, 
sergantį cukraus liga — diabe
tu. Jų cukraus lygis žymiai di
desnis. gali pasiekti 300-400 mg. 
proc. ir daugiau. Kai tik cuk
raus kiekis kraujuje pereina 150 
mg. proc. riba, jis pradeda iš
siskirti iš organizmo šlapimu. 
Šlapimo gali atsirasti iki 10 proc. 
ir daugiau cukraus. Sunkia for
ma sergantis ligonis kartais per 
parą šlapime išskiria nuo svaro 
iki pusantro svaro cukraus.

Simptomai ir diagnozė
Diabetų būna ivairių laipsnių, 

— lengvų ir sunkių, kurie bai
giasi mirtimi.

Lengvos formos dažnai nepa
stebimos, nes neduoda ligos reiš
kinių. Galima pastebėti tik at
sitiktinai tiriant šlapimą. Pas 
vaikus ir jaunus žmones pra
džia gali būt staigi, pas vyres
nius ši liga paprastai išsivysto 
iš lėto ir gali būti atpažinta iš 
šlapimo tyrimo. Svarbiausi šios 
ligos reiškiniai: šlapimo kiekio 
ir troškulio padidėjimas, niežu
lys, silpnumas, liesėjimas, fu- 
runkulozė. O angliavandenių 
virškinimo sutrikimas pasireiš-

VAN'S GARAGE
209 N. Ogden Avenue

Chicago, III. HA 1-3284

We pick-up and Deliver. Hand- 
VVashing and polishing — open 
every day and Sundays.

D0M1NICAH BROTHERS
A Young Ameri
can Community 
of Brothers only 
We want young 
m»n vniting to 
train for Teach- 
ing. Cšertcal and 

Sočiai Work 
lt you dc not 
teč! attracted to 
any of these par- 
ticular 'f i e I d s 

there are other great opportumties 
for the ūse of your particular taient. 
To learn more about this happy 
gr.ouo of friars write to:
DIRECTOR OF VOCATIONS 

OUR LADY QR ROSARY PP.IORY 
101 Bcynton Lane, Reno. Nev.

Nijolė Kucinaitė
lio 6 baigė Anhursto kolegi
jos aukštesniąją mokyklą ir 
ten pat tęs kolegijos studi
jas, gyvendama ir toliau Put- 
nanio mergaičių bendrabuty.

šeštadieninė lituanistinė 
mokykla mokslo metus už
baigė birželio 13 išvyka Į 
gražųjį Brocktono parką.

Kunigų seminarijai Bosto- av0 mokiniai pilnai suvirškinti. Jis renkasi kia padaugėjimu krau.
ne parapija šiemet turėjo jai. fej kurie tėvai ir būrebs tr jo perteklius įsme- P
skirti arti tūkstančio dolerių — - . — . -- tamac n#*r inkctnc Hanimn Tai J J H
(900); rinkliava bažnyčioje 
tedavė 345 dol.

Parapijos piknikas, suruoš
tas Romuvos parke gegužes 
30, turėjo dideli pasisekimą; 
gauta 1,857 dol. pelno kle
bonijos statymo skolai pa
dengti.

■I

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius -f

LIETTVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE! >

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suk»elėm. eilutėm, apsiaustam i!
M'iitaz* viin<»n**s* :<rla>k3s» yra mažesnis, ne^ru už pasiūlas suiknelef* jį 

Viir»*»n-.’- mwižiaX'4!* iA ritinių ir atlaikas priein^miausiofri kainam «
vikaru i»>ms siūlo -3 stambius krautuvės

118-125-130 OKCHARD ST.. cor. Delancey. NYC. GR. 5-4525
ks»!l>»nia rtistSkai. ir ukraini.ftSkaiDalyvavo mokiniai, mokytė- , ....

jai. kai kurie tėvai ir būrelis " Jo P«rt^lms tsme-
svečių. Išvykos metu išdalin
tos dovanos geriausiai besi- 
mokusiem: Jarūnai Venč- 
kauskaitei. Daliai Belinkevi- 
čiūtei ir Linui Baškauskui.
Lituanistinėje
šiemet mokė

tarnas per inkstus šlapimu. Tai 
yra diabeto liga. Tai ankstybas Komplikacijos
diabeto reiškinys — cukrus šia- šios chorinės ligos eiga Į- 
pime. vairi. Del modenrnaus gydymo

Cukraus sandėliu yra kepo- diabetikų gyvenimas ilgėja. Dia- 
nys. Pasekim cukraus kitimą betikas gali išgyventi tiek pat, 
žmogaus organizme. kiek ir kiti žmonės. Vaikų dia-

Angliavandeniai dėl seilių ir betikų gyvenimas yra trumpes- 
kasos fermentų virsta maltoze, 
kuri vėliau pasikeičia Į gliukozę 
(maltoze ir gliukozė yra cukraus 

Gliukozė nepatenka 
tiesiai į audinius naudojimui, 
bet pirma virsta glikogenu (cuk
raus forma), kuris atiduodamas 
į organizmo cukraus sandėlį- ke
penis. Pagal reikalą glikogenas 
pasikeičia į gliukozę, kuri nau
dojama įaudinhĮ maistui.

Jei į organizma patenka dide- gyslos, kartais prisimeta gan- 
'MOKYKLOS PRAŠOMOS ŽINIŲ Ii kiekiai gliukozės, kas įvyksta grena. Pas diabetikus nereteny-

Y per daug vartojant saldumynų,
Mokslo metams baigiantis, vi- Žinios reikalingos ne tik litu- kepenys persipildo glikogenu.

sos lituanistinės šeštadieninės ir anistinio mūsų švietimo vaizdui — ■ • ■■ ■
kitomis dienomis dirbančios 
mokyklos yra prašomos LB cen
tro valdybai atsiųsti šias žinias:

L mokyklos vedėjo (adresas) 
ir mokytojų vardai bei pavardės.

2. mokinių skaičius skyriais
—klasėmis (1,2,3,...' 12),

3. lituanistinio švietimo sąly
gos (sėkmė ir perspektyvos).

4. tėvų talka ir vaidmuo švie
timo darbe.

5. šios srities sugestijos.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Parapinė pradžios mokykla 
baigė mokslo metus birželio 
13. Baigę VIII skyrių, 8 mo
kiniai stoja į naujai atidary
tą kardinolo Pr. Spellmano 
vardo aukštesniąją mokyklą 
(high school) Brocktone. ki
ti — į viešąją miesto mokyk
lą. Katalikiškos aukštesnės 
mokyklos ligi šiol Brocktone 
nebuvo. Ji pradeda veikti 
tik' šiemet rudeni. Pastatyta 
Bostono arkivysk. R. Cushin- 
go pastangom.

mokykloje 
A. Padagas ir 

L. Senutienė. Veikė 3 sky
riai. Pamokos būdavo J. Sta
šaičio namuose.

J LIETUVĄ

Bendruomenės naująją formos), 
valdybą sudaro pirm. P. Va
laitis, vicepirm. A. Mantau- 
tas, sekr. J. Kučmas, nariai 
— K. Burba ir A. Baškaus- 
kienė.

(Nukelta į 8 psl.)

nis nei nediabetikų. Gerai gy
dantis, t.y. palaikant kraujuje 
cukraus procentą normos ribo
se, yra mažiau komplikacijų.

Svarbiausios komplikacijos 
yra šios. Kraujotakos indų kom- 
pikacijos pas 10-15 metų diabe
tus dažnai pasireiškia arterio- 
skleroze, kraujo apytakos nu
silpnėjimu — šaltos kojos, kar
tais kojose užsikemša kraujo

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGNA N, INC. į
161 Orchard Street New York 2, N. Y. ?

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad X
£

susidaryti, bet ir padėčiai ap- . '
žvelgti. Pagrindiniai dalykai bus Tarybą pasitinkant
spaudinami LB biuleteny. Nor- ,r. nnkome , informaci- 
malaus darbo lituanistiniu mo- n®s žinios iš apylinkių, apygar- 
kvklu žinias CV jau turi. du-ir centr0 orSani! vcik,os Bi;'-

letenyjc taip pat paskelbta LB
Žinias si ist’: I M- ė ’as 1333 Tarvbos sudėtis ir JAV LB atsto- 

E. 84 St. C eicla t 3. Ohio.
Lituanisti. r.: vadovėliai

Chicagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla, susitarusi su LB eSz- 
centro valdyba, ė .(si rengti..—...^, 
šiuos vadovėlius: lietuvių litera
tūros (su chrestomatija kiekvie-MMH

vai i pasaulio lietuvių bendruo
menės seimą. Biuletenio spaus
dinama ir paskleidžiama 700

CV inf.

yjKr -ne- ac- -ir- «• ■» •» -:♦> •» <«> ■» •» *3 nai klasei atskirai), 1 ūetuvos ge-

NMJAISIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA
bgrafijos. Kai kuriuos vadovė
lius jau norimi turėti naujų

Kristaliniam Karste
mokslo metų pradžiai. J. Masių- 
lionio parengtas lietuvių litera- R

bė širdies priepuoliai — širdies 
indų užsikimšimas.

Akies dugne kartais sprogs
ta kraujo indai — atsiranda 
kraujavimas. Inkstų sklerozę ir
gi galima priskirti prie diabeto 
komplikacijų. Būna ir nervų i- 
degimo. skausmai kojose, ypač 
nakčia. Dažnai pas diabetikus 
atsiranda furunklai (šunvotys), 
dažniau pasitaiko plaučių džio
va. kataraktas (akies lęšiuko su- 
kalkėjimas), niežulys, dantų 
smegenų įdegimą neuralgijos 
— ne retas diabetikų svečias. 
Svarbiausia cukrinės ligos kom
plikacijos yra acidozė, komo šo
kas.

Diabeto acidozė yra. kai or
ganizme atsiranda padidintas 
kiekis acto rūgščių, acetono ir

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!
Tamst* rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

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

iwh<'lesaie, kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street, Elizabeth. N. I.
PRIECITY Tel EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūšy kainos vyry drabužiams prasideda ”uo 9.50 už pilną eilu'ą

A. LAMO

$2 00

:• I h .1 g ult; naują leM'hj Juinto \ aiėrliūno

ŽYMIEJI KARO VADAI
S 3 0 0

l» M’RIMNKO :t<!nfn:stracijoje

‘Jin WiHwughliy A v r. l*,r<M>kl>n 21, N. Y.

Lietuvių-Anglu ir

Tt.t. Jis atsiranda dėl nesukon
troliuoto gydymo insulino, t.y. 
dėl per mažos insulino dozės.

V prie aštrių infekcinių ligų, ne- 
viduriavimo. sužeidimu, on

tį Be minėtųjų, centro valdybos
į yra susitarta su atitartais dėl va- W viduriavimo, suieidimu. opera-

dovėlių lietuvių religinėms Sveti- „jų. nėštumo.
9 tems, papročiams bei tradici- r ~• ... .. .
t joms ir lietuviu dailei bei me- Pn<‘ acl<1<KesJ1 '«■
’ nni FELIX PETCAVAGE mtmas gausus šlapinunaa kvai-
t 943 H „r d »4 tulys, troškulys, sunkus kvepa-
’ LB Centro Valdybos biuletenis Uorei Ohio rimas. didelis cukraus kiekis
į Birželio 10 yra išleistas LB a,n' šlapime, skausmai Viduriuose,
| centro valdybos biuletenis Nr. ■ Phono — Uorėm 86*132 tinkamos dietos, prie vėmimo. 
1 12. Turinyje: straipsniai "Nau-iš burnos eina acetonovaisių

A
PEPAIR
FELIX PETCAVAGE 

943 Harris Road 
Lorain, Ohlo

Anghi-1 Jrtin ių

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu

nu. n. pilka
516 E. r.roadway

So. Boston 27, Mas*.
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SUMMER RESORTS

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

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

The Panorama Lcdge tavites you to 
this scenic spot of America—Lo- 
cated in the heart of the Adiron- 
dack Mountains — with aū modern 
conveniences—Ali Sportą and activ- 
ities — with exquisite food — AB 
this and more at reasonable rates. 
Write for-Booklet “L”, Panorama 
Lcdge, 88 Riverside Drive, Saramac 
Lake. N. Y.

on

V argoninkij

DISPLAY

STUhven 4-5875

RILEY BROS

savo namą
N.Y.. VA 1-3247.

R.K.

A

TAI NE APELSINAI, tai **te- 
sebaU” Sviediniai. sukrauti J

TELEFONAS: 
APplegąte 74349

Year
Vt. Granite

lio 10 Atletas gražiai populiari- i 
na Fasko pirmenybes Waterbu- i 
ryje, o apie skautu sporto

GERAS SMOGIS — tai Sammy Snead Tulsa, Okla., rengiasi 
golfo rungtynėm. Jis mano, kad šiemet laimės visos Amerikos 
golfo varžybas.

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

įima kreiptis į organizacinio ko
miteto pirmininką J. Kepenį, 
360 Palmetto St, Brooklyn 27,

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ON LAKE KEZAR
Ideal Family Resort 

Directly on Lake
Ali faeilities for Sununer 
of Fun and Relaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
ing meals. Friendly. in- 
formal. $42.50 to $60.00 
week Including meals.

Write for Folder.
ANTHONY SICKLE, owner-mgr. 

North Sutton, N. H.

DENGIMAS STOGO IR SIENOS $79.00
Shingling & Siding (iki 500 kvdr. pėdų)

1 2-ROOM APT., 5350 season;
3 3-room apts.. $400 season. Large. 
Ali Utilities fumished, 2 min. bath- 
ing, fishing, church. Directly 
Route 213, High Falls, N. Y.

DVERLAND 7-9937

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

NAUJAS STOGAS 
■r
(iki 500 kvadr. pėdų)

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

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

i iti c o R p o
OurJ75th 

Certified Barre,

MONUMENTS
Ror Ali Catholic Cemeteries 

48th St. and Laure! Hill Blvd. 
52nd St. and Queens Blvd. 

Entrance to Calvary Cemetery

VVOODSIDE 77, N. Y.

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

Kalėdų Balsai 
30 kalėdinių giesmių
Surinko ir sutvarkė

JONAS JI ŠAUČIUNAS
Kaina $1.00, 36 pusi.

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

BANGA TELEVISION

a

SPORTAS
Sporto žaidynės New Yorko
Liepos 4,5 ir 6 New Yorke 

bus pravestos Šiaurės Ameri
kos lietuvių VIII sportinės 
žaidynės. Savo jėgas sporto 
aikštėje išbandys keli šimtai 
Amerikos ir Kanados sporti
ninkų. Bus lengvoji atletika, 
futbolas (soccer), lauko teni
sas ir plaukimas. Atskiros ša
kos žais skirtingose vietose. 
Prašome sekti spaudą.

Žaidynių proga įvyks du vie-

ras bus liepos 4 Showboat sa
lėje (vėsinamas oras), 814 
Jamaica Avė., Brooklyne. Me
ninę programą zišpildys skau
tų vyčių oktetas. Šokiams gros 
Musical Knights orkestras. Lie
pos 5 Apreiškimo par. salėje 
bus užbaigtuvių vakaras. Prog
ramoje — laimėtojų apdovano
jimas ir šokiai, grojant R. But
rimo orkestrui. Abiejų vakarų 
pradžia 8 vai.

Šiuo metu į žaidynes ir į va
karus jau yra platinami bilie
tai. Juos galima gauti pas J. 
Ginkų, Atletų ir Piliečių klu
buose.

Kadangi tikimasi sulaukti a- 
pie 400 sportininkų, iškyla di
delė problema su jų pemakvy- 
dinimu. New Yorko lietuviai, 
kurie gali priimt sportininkus 
nakvynei, prašomi galimaigrei- 
čiau pranešti K. Skobeikai. 149 
Starr St.. Brooklyn 37, New 
York, tel EV 6-8992.

Šių žaidynių proga pramato- 
ma atitinkamai pagerbti mūsų 
pasižymėjusius sportininkus. 
Visi buvusios Tautinės Olimpi
ados aktyvūs sportininkai pra
šomi registruotis pas Ą. V ak
selį, 112-09 95 Avė., Richmond 
Hill 19, N.Y., tęL VI 6-3246.

Visų šakų laimėtojams bus 
įteiktos taurės, statulėlės ar 
medaliai. Čia organizacijos ir 
atskiri asmenys gali įrodyti sa
vo palankumą sportuojančiam 
jaunimui, paskirdami auką tam 
tikros šakos laimėtojui arba 
bendrai šventės išlaidoms pa
dengti. Aukas prašome siųsti I. 
Gasiliūnui, 311 Eldert St., 
Brooklyn 27, N.Y.

Liet Gen. konsulato ieškomi asmenys
Adamaitis, Jonas ir Vincas, 

sūnūs Prano _
Akelaitis, Viktoras
Ambrozas, Jonas, sūn. Tamo

šiaus, iš Derkintų k. Šilalės vai.
Aurila, Petras, sūnus Petro, 

gimęs Amerikoje kurį laiką gy
veno Gaurės vai., Tauragės ap.

Auryla, Bolesius ir Juozas
Balčiūnas (Balchunas), Domi

cėlė, gyveno 136 West 21 St., 
Bayonne, N. J.

Bandinienė, Barbora
Bardauskas, Antanas ir Juo

zas, gyveno Joliet, HL kilę iš 
Patarkalnio k., Stulgių par., 
Skaudvilės v. Tauragės ap.’

Bernotas, Antanas, gyvenęs 
Pittsburge

Bertašius, Vladas
Bielskis, Juozas
Budininkienė - Valceriukė, A- 

delė, ir jos duktė Danutė, d. Jo
no

Rajuncas, Feliksas, gyveno 
Waukegan, DL

■ Šapolienė • česniutė, Magdė, 
iš Rūstokos k, Plutiškių parap.

Skinienė Ona
Sorienė, Gendruta, ir jos se

suo Lesčiauskienė, Pranciška
Stipinas, Antanas, iš Salų k., 

Kamajų vai., Rokiškio ap.
Subatienė - Narkevičiūtė, Ci

ną, duktė Simo, gyveno Brazili
joje

Tarašauskas, Petras
Titlus, Henrikas - Andrius, 

sūnus Juozas, gim. 1925 m.
Urbutis, Juozas
-Uselįenė - Sakavičiūtė, Barbo

ra,- ir vaikai Jonas, Petras, Emi
lija ir Ona

Vaičikauskas, Petras
Vinkleraitė, Regina, duktė 

Richardo
Žikas, Adolfas
Žitkus, Vladas, sūnus Jurgio, 

gimęs 1918 m.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania

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

Česnius (česnaviciutė), Jose- 
phine, duktė Juozo Cesnavičiaus, 
gyveno Cleveland, Ohio

Dombrauskis, John, gyveno 
10750 S. Michigan Avė. Chicago, 
m.

Kengris, F., gyveno 4 Ware 
St., Dorchėster 25, Mass.

Krasickas, Feliksas ir Vincas, 
ir Krasickaitė, Juzė, vk. An
driaus gyvenė. Kanadoje

Krasnauskas, Andrius ir Vac
lovas, sūn. Vinco

Labanauskas, Jonas ir sesuo 
Veronika, vk. Juozo

Lesčiauskienė, Pranciška, ir 
jos sesuo Sorienė, Gendruta

Lisauskas, Kazys ir Vincas, ir 
Lisauskaitė Vladzė, vk. Kazio, 
gyvenę Kanadoje

Maikauskas. Antanas, sūn. 
Kazio, ir Anelės iš Kauno

Malinovič, Petronėlė, gyve
nusi Stoneham, Mass.

Matulevičiūtė - Sullivan. Hel- 
en, duktė Edmundo

Narkevičius, Jonas, sūn. Si
mo

Neumann, Heindrich, sūnus 
Adomo, g. Kaune 1924 m.

Narušas, Jonas, Petras ir Vin
cas

Petkus, Augustinas, gyveno 
Eloise Michigan

chorvedžiu 
dėmesiui

Išleista II laida

Gaunama:

DARBININKAS, 
910 VFiDoughby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.

Inzelytė - Jucienė, Marijona, 8 
vyras Judus, Jonas g

-T. . „ .. . . Januškevičius, Jonas, sūnus |Visais žaidynių reikalais ga- .. .J 4 Teofihaus iš Rutuhskes k.

Pataisyk arba atnaujink

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

Republic 
Wine & Iaquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11,-N. Y.
TeL EV 7-2689

SA V. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas
naujomis, dažymas ir poliravimas

Jonaitis, Antanas ir Juozapas, || 
kilę nuo Sedos g

Jonavičius, Zenonas, sūnus | 
Kazio, iš Jierubaičių k., Plungės 
vai. Telšių ap.

Jovaiša, Viktoras, ir Jovaišie- 
nė, Julijona

Kacevičius, Antanas, iš Mont- 
viliškių k. Kėdainių ap.

Kalvelis, Jonas, gyvenęs Vo
kietijoje, Augustdorf b/Detmold

Kengrienė, Felidja, gyveno 
769 Dorchester Avė., Dorches- 
ter, Mass.

dalingos sporto švenčiy sutapi
mas

Birželio 21-22 rytiniame JAV 
pakraštyje įvyksta tradicinė 
skautų sporto šventė Worceste- 
ryje ir Fasko žaidynės Waterbu- 
ryje. Toks dviejų sporto šven
čių sutapimas yra tikras nuosto
lis ir skautams ir sportininkams, 
nes daug jaunimo priklauso a- 
biems organizacijoms. Nežinia, 
ar pakankamai buvo parodyta 
geros valios vienų ir kitų, kad 
to būtų buvę išvengta. Dabar 
jau negalima nieko pakeisti ir šventę VVorcesteryje teužsime- | 
telieka abiem šventėm palinkė
ti sekinės.

Tačiau vieno nesusipratimo ir 
dabar dar nevėlu vengti. Darbi
ninko sporto apžvalgoje birže-

GALI TUOJ PADIDINTI JO VERTŲ BEI PATOBULINTI SAVO NAMĄ 
ŠTAI ŽEMIAUSIOS NAMŲ PATAISYMO KAINOS, 

NIEKAD ANKSČIAU NESIŪLYTOS

Neišlėisk nei cento kol nepamatysi, kaip pigiai gali pas mus gauti. Veltui stogo apžiūrė
jimas ir įvertinimas, be jokio įsipareigojimo. Telefonuok: EV 8-6781

937 GRAND STREET 
BROOKLYN U, N. Y.

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

Kreiptis —

na, kad ji “privati”. Tuo tarpu g 
ji nėra nė kiek privalesnė už ki- 
tų organizacijų ruošiamas spor- " 
to šventes, o kai kuriais atžvil- 8 
giais jas net pralenkia. Negi ku- 
ri organizacija turi monopolį & 
ruošti “oficialias” sporto šven- R 
tęs? Visos jos yra lygiai “priva- 
čios” arba lygiai “oficialios”. įį 
Reikėtų pasirūpinti, kad šis ne- 
susipratimas būtų galimai grei- * 
čiau pašalintas, nes antraip nie- a 
kam iš to naudos nebus.

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI
Didi ar maži. Laiptai, porčiai

, Specialiai žema kaina ilsiems darbams tik šį mėnesį

VIDINES DURYS
(Standartinio dydžio) Pagaminimas, {dėjimas, užraktas $39.00
Šis pasiūlymas yra tik laikinas ir gali būti kiekvienu laiku atšauktas—tad teiraukis dabar 

Veltui nustatoma kaina — šauk: EV 8-6781

Williain J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Stephcn Brcdes Jr
ADVOKATA S

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8» N. N.

HAVEN REALTY
Joseph Andrasis Insurance

87-09 JAMAICA A VĖL, KOODHAVEN 21, N. Y

TEL VI 7-4477

Valome garu (steamcleaning) mūrinius pastatus. 
Sulaikome vandenį, kad nesiveržtų į jūsų namus.

♦

Mes garantuojame vandens izoBavimo darbą (waterproofing) prie bet kokios rūšies pastatų
Pilame cementą į plytas (tuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo 
cemento darbus.
PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS ( PAGAL UŽSAKY
MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 84781.

TEBŪVA BALTI KAMBARIAI ŠIĄ VASABA

I N S U LI U 0 K Naudojame tik geriausią medžiagą
Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti 

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK
Prašyk ANTANO Skambink EV 84781

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

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms,
parengimams, susirin

kimams, ctc.
BROOKLYN 27, N. T1889*MAD1SON ST.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcvroodgarsaus Sex ZaMBje Billy 
Klaus dukrele—Nancy.
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Lietuvių diena

Motery Sąjungos
29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 18, 6 v.v. 
p. Sandanayičių kieme, 195 
North 6th St., Brooklyn. Kartu 
bus “bunco party”. Visos narės

Tėv. V. Gidžiūnas, 
buvęs iki šiol pranciškonų 

vienuolyno viršininku Brookly- 
ne, išrinktas provincijolu, pir
madienį, birželio 16, išvyko į 
Kennebunkport, Maine.

Kan. dr. J. Končius 
birželio 12 pas save buvo su

kvietęs New Yorko bei New Jer
sey apylinkių lietuvius kunigus

— draugiškom vaišėm. Gražios 
Hudsono upės pakrantėse ta * 
proga pasidalinta mintimis ir 
lietuviškojo gyvenimo įvairias 
klausimais.

Liet. Kat. Darbininkę 
klubo valdyba kviečia savo 

narių susirinkinią birželio 20,
8 v.v. Angelų Karalienės pąrapi- salą George ežere. Kviečiami , vi
jos salėje. Bus tariamasi svar- si rytinio pakraščio akademikai 
biais reikalais skautai ir skautės iš Amerikos

ir Kanados. Be to, senj. J. Ute
nas kalbėjo apie Vyties korpo
racijos tradicijas, fiL R. Kezys 
papasakojo savo įspūdžius iš 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
suvažiavimo.

ti viešimų, šis susirinkimas 
prieš vasarą bu paskutinis.

Skautai ir skautės,
kurie vyksta šį savaitgalį į 

skautų sportą šventę Worches- 
tery, prašomi trečiadienį, birže
lio 18, 7v. susirinkti Riis parke 
prie sporto aikštelių. Ten Įvyks 
treniruotė bei pasitarimas tran
sporto reikalu.

Studentu skautę
Vyties korporacijos New Yor

ko skyriaus sueiga įvyko birže
lio 12. Buvo nuspręsta rengti 
savaitgalio stovyklą rugpiūčio 
9-10 d.d. Numatoma pasamdyti

Birželio 29 New Jersey vals
tybės lietuviai — A.L.B. New 
Jersey apygarda — rengia Lie
tuvių dieną. Jai pravesti yra 
sudarytas komitetas, kuris į 
ruošos darbus įtraukė visas apy
linkės organizacijas ir deda vi
sas pastangas, kad Lietuvių die
na būtų tikrai įspūdinga. Šven
te siekiama parodyti, kad esam 
stiprūs, vieningi, nepalaužiami; 
pasidžiaugti savo jaunimu, ku
ris pakviestas išpildyti progra
mą; praleisti dieną gražioj gam
toj su giminėmis draugais ir 
pažįstamais.

Kviečiame visus gausiai daly
vauti.

Iki .pasimatymo Rahway Ro- 
yal Garden Parke, N.J.

Leonardas Šimkus

HARVARDO universitetas garbės laipsniais. atžymėjo: Leslie 
K. Monro (k.) — Naujosios Zelandijos pasiuntinį Amerikai bei 
Jungtinių Tautų asamblėjos pirmininką ir gynimo departamen
to sekr. McElroy (d.). Vidury Nathan M. Pusey—Harvardo 
universiteto prezidentas.

ŽINIOS

SUVALKŲ TRIKAMPIS IR BALFAS
Balfas mielai daro kas gali

ma, bet reiktų visą darbą labiau 
klasifikuoti: privatūs asmens ar 
organizacijos turėtų bent pra-

Mrs. Vera Jomont,
pranciškonų geradarė ir fun- 

datorė, užprašė mišias už a.a. 
Veroniką Raugalienę ir ta pro
ga apžiūrėjo vienuolyną ir spaus
tuvę.

Liet. Žurnalistę S-gos
New Yorko skyriaus metinis 

susirinkimas kviečiamas birže
lio 21, šeštadienį, 6:30 v. v. 
Brooklyno lietuvių piliečių klu
be. Nežiūrint dalyvių skaičiaus, 
jis bus teisėtas. Dienotvarkėje 
—naujos valdybos rinkimai, Są
jungos centro pranešimai ir kiti 
reikalai.

Rūta Žukauskaitė
birželio 11 Fordhamo univer

sitete gavo magistrės diplomą. 
Studijavo sociologiją.

Moksleivių ateitininkę
Marijos Pečkauskaitės kuopa 

centro valdybos išrinkta viena 
iš penkių pavyzdingiausių kuo
pų visoje Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungoje. Ji turi teisę prie 
vėliavos nešioti tautinių raštų

Vyt. Bacevičiaus
mokinių rečitalis įvyko birže

lio 14 Steinway Hali. Dalyvavo 
ir viena lietuvaitė Aldona Ka- 
naukaitė.

Pereinamąją taurę
paskyrė Ateitininkų Federa

cijos valdyba lengvosios atleti
kos varžybose laimėjusiam klu
bui. Aštuntosios sporto varžy
bos Įvyksta liepos 4, 5 ir 6 d.d. 
New Yorke.

Vitalis Žukauskas
išvyko į Putnamąj kūr šiuo 

metu vyksta lituanistikos kur
sai seserim. (Dalyvauja 30 sese- 
rų). V. Žukauskas savaitę dėstys 
teatro dalykus.

Dail. K. Žoromskio
paveikslą — Chicagos miesto 

vaizdą — šiomis dienomis įsigi
jo Chicagos “Sun Times” lai- šų visus patenkinti, o prašymai 
kraštis savo redakcijos naujiems 
pastatams papuošti. Prieš kurį 
laiką toji pat redakcija jau buvo 
nusipirkusi vieną K. Žoromskio 
paveikslą.

Paskutinę savaitę Balfo Cen
tras buvo užverstas pagalbos 
šauksmais iš Lenkijoj atsidūru
sių lietuvių: Gauta net148 pra 
šymai, kurių 78 individualūs, 46 nešti Balfo Centrui, kam ir ką 
su vieno “Balfo žinomo asmens 
rekomendacija ir 30 jau reko
menduota specialaus šalpos ko
miteto. Viso 148 šauksmai.

Baltui trūksta ir rankų ir lė-

pasiuntė, kad išvengtų dvilypu
mo.

O jei kas nori, gali už 5 dol. 
per Balfą pasiųsti gerą vartotų 
rūbų siuntinį lietuviui į Lenkiją.

tokie gradūs.... Yna žinoma, kad 
ir kitos lietuvių institucijos gau
na panašius prašymus. Kai kur 
organozuojami'net būreliai siun
tiniams į Lenkiją siųsti.

Bostono lituanistinė mokykla
Dirželio 7 baigė devintuosius 

mokslo metus. Mokyklos kursas 
yra 12 metų. 1957—58 mokslo 
metais mokėsi 137 mokiniai. Po 

t pamaldų mokiniai su tėvais ir 
svečiais rinkosi Į šv. Petro para
pijos salę. Po nuoširdaus mokyk
los globėjo kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskio, mokyklos vedėjos ir 
tėvų komiteto atstovo trumpų 
kalbų mokiniai atliko meninę 
programą. Poeto St. Santvaro 
paruoštą poezijos montažą atli
ko vyresniųjų klasių ir skyrių 
mokiniai. Mokytojos D. Ivaškie- 
nės vadovaujami I ir n sky
riaus mokiniai suvaidino “Du 
gaidelius”. Kanklėmis lietuviš
kų dainų melodijų paskambino 
R. Dačinskaitė, N. Vaičaitytė ir 
G. Vaičaitis (juos parengė moky
tojas Dz. Giedraitis). Programa 
dar buvo paįvairinta mažųjų 
deklamacijomis, pijano muzika, 
dailiuoju skaitymu. Geriausiai 
baigusieji mokiniai, po du iš sky
riaus ar klasės, buvo apdovanoti

BARASE\TČII S Ir SŪNUS
FUNERAL HOME

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIIS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

FUNERAL HOME
197 Webster Avenue I
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorius j 
ir Balsamuotojas { 
Cambridge, Mass. } 
N0TARY PUBLIC |

Patarnavimas dieną ir naktĮ | 
Nauja modemiška koplyčia šer- 1 
menims dykai. Aptarnauja Cam- i 
bridge ir Bostono kolonijas že- į 
miausiomis kainomis. Kainos tos | 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434 J

Balfo seimui salė veltui

Devintajam Balfo seimui, ku
ris šaukiamas Newarke, N.J. lap
kričio 29-30, šv. Jurgio lietuvių , knygomis. I skjr. geriausiai bai- 
pašalpinė draugija pavedė vėl- S® N. Baskyte ir V. Adomkaitis 
tui savo svetainę. H sk. — B Vaičjurgytė ir L Puo-

Apskritai newarkiečiai labai džiukaitytė IH sk. — J. Lendrai- 
uoliai ir dosniai ruošiasi priim
ti Balfo seimo atstovus.

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335Modestas Stepaitis išvyko į Torontą 
kai, nes ilgus metus tenai 
gyveno karo metu, redakci
jai buvo nepakeičiamas tal
kininkas sekti italų spaudos 
informacijoms. Jo plunksnai 
priklausė taip pat nemažai 
Darbininke tilpusių linksnių 
pasakojimų ir keistų nuoty
kių. O kam teko redakciją te
lefonu šnekinti dažnai atsi
liepdavo T. Modestas, pra- 
linksminaamas beveik kiek
vieną, nors ir būdavo kai 
kas apsiniaukęs. O priežas
čių niauktis visada atsiran
da: čia redakcija painiai ra
šyto rankraščio neišskaitė, čia 
pertaisė ar “nutaisė”, o čia 
ir raidės arba eilutės savo 
vietas sukeitė. Jas atkaitalio- 
ti T. Modestui buvo daug 
darbo.

Tėv. Modestas Stepais, O.F.M.

Gauta vaistu

Gauta labai didelė nuolaida 
(žemiau urmo kainų) ameriko
niškų vaistų: Cortizone, Me- 
tacorten bei Rimifon. O ir vo
kiškieji perleidžiami Balfo siun
toms su labai didele nuolaida.

Gegužės mėnesį Balfas pa
siuntė arti 206 vaistų siuntinė
lių į Lietuvą ir Sibirą. Balfas ne
apmoka muito, jį tenka mokėti 
gavėjams, bet gavėjai nesiskun
džia.

Balfo Centras

Jonas Karvelis, 
prekybininkas iš Chicagos, ke- Lietuvių pranciškonų šv. 

juostą ir vieną kuopos narį ne- kjom dienom buvo atvykęs į Kazimiero provincijos 
mokamai siųsti į vasaros stovy- y;ew Yorką biznio reikalais.

Brockton. Mass.
(Atkelta iš 6 psl.)

riau

tis ir V. Leščinskaitė IV sk. — 
A .Eiva ir L Antanavičiūtė I 
klasę (V skyrių) — A Kubiliū- 
tė ir G. Vakauzaitė III klasę 
(VU sk.) —Ž. Gimbutaitė ir K. 
Girnius, IV kl. (VIII sk.) — R. 
Girnius ir M Kavaliauskaitė V 
kl. — A. Barūnaitė ir S. Makai- 
tytė VI kl.—D. Gimbutaitė ir R. 
Dhčinskaitė VU kl. — D. Tu- 
maitė ir N. Makaitytė. Baigimo 
dovanoms knygų suaukojo prof. 
Į Končius, vielos inžinierių sky
rius, mokyklos tėvų komitetas 
mokytoja Kaladienė, Andrulio- 
nis. Mokyklos ūkiniais reikalais 
sėkmingai rūpinosi tėvų komite
tas, vadovaujamas Z. Gavelio 
(kiti nariai: B. Baškys K. Si
manavičius Lendraitis, Mučins- 
kas, Bichnevičius ir dr. Micko- 
nis).

Sėkmingas vajus.

Stephen Aromiskis j
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojaa j 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 1

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) ’

F U N E R A L HOME

ALB. BALTRt?NAS-RALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

kia.

V AŠAROTOJ AMS

gamtos apylinkėse, prie Ana- 
dric ežero, Thompson, Conn. 
yra geriausia N. Anglijoj ieš
kantiems ramumo ir gero po
ilsio.

Žuvingas ežeras, paprasti ir 
motoriniai lai velia’ teikia geras 
meš'-.erfoiimo sąlygas.

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

Kaina: maistas ir kambarys 
asmeniui $35.00 savaitei.

J. PAKNYS 
Box 126, Thompson, Conn. 

Tel. Put n a m—Walnut 3-2836

jieji pasitvarkymai palietė ir 
Darbininko redakciją.
dirbęs T. Modestas Stepaitis kis, gimęs 1916 kovo 13, 
paskirtas pirmuoju vikaru į 
Prisikėlimo parapiją Toron
te, Kanadoje. Į savo paskyri
mo vietą išvyko birželio 13.

Darbininke dirbo apie pen
kerius metus ' su pertrauka 
1956/7, kai ėjo tretininkų vi
zitatoriaus pareigas. Visą 
laiką taip pat redagavo šv. 
Pranciškaus Varpelį. Taigi, 
sėdėjo net dviejų redaktorių 
kėdėje. Ji dabar pakeičiama 
sakykla ir klausykla. Dau
giau mokys žodžiu, ligi šiol 
mokęs raštu.

Jo raštų Darbininke ir Var
pelyje buvo labai įvairių ir 

Kipras Sakalauskas, įvairiais klausimais parašys 
skyriaus skretorius tų. Gerai mokėdamas itališ-

Brooklyno vaidintoju trupė
birželio 14 lankėsi Philadel- 

phijoje ir Balfo reikalams 
vaidino “Aną birželį”.

su-

VI. Baltrušaitis,
7 Apreiškimo parapijos vargo

nininkas, persikėlė į naują bu
tą. Dabar jo adresas: 608 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y., tel. 
4-3440.

EV

Lietuvię siuvėję
54-to skyriaus mėnesinis 

sirinkimas įvyks birželio 25 d. 
5:30 v.v. Unijos patalpose, 11- 
27 Arion Place, Brooklyn, N.Y. 
Bus svarbių pranešimų. Nariai 
prašomi gausiai dalyvauti.

su-

Laukiame Jūsų atsilankant į

^LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO IR “RŪTOS
‘ KULTŪROS ORGANIZACIJOS RENGIAMĄ

T. Modestas Stepaitis, O. Priminti I** Brocktono radi- Birželio 8 d. šv. Petro para- 
Joje p myra žemaitis eržvilkiš-

pranciškonų vienuolyrian įs
tojęs 1935 rugpiūčio 1 (įvilk- 
tuvių diena), kunigu įšven
tintas 1941 liepos 6. Ameri
kon atvyko iš Italijos, kur mo
kėsi, kur jį karas buvo už
klupęs ir iš kur atkilęs ėjo 
įvairias pareigas lietuvių 
pranciškonų vienuolynuose 
Greene, Kennebunkporte, 
Brooklyne ir k. Daug važinė
jo po JAV vesdamas misijas 
ir rekolekcijas.

Darbininko redakcija gai- 
lėdamosi, kad netenka nuo
širdaus ir kruopštaus savo 
bendradarbio, linki sėkmės 
naujam krašte ir naujose 
pareigose.

jo stotį birželio 15. Pusės va- ptioje marijonas kun. Ignotas 
landos programa duota 8 vai. platino TT. Marijonų leidžiamus 
vak.. Radijo pranešėjas ang- laikraščius. Katalikiškos spaudos 

reikalu parapijos bažnyčioje sa
kė pamokslus ir užrašinėjo pre
numeratas. Ta proga pasinaudo
jo didelis skaičius parapiečių.

liškai paaiškino minėjimo 
prasmę. Apie trėmimus, ir 
Lietuvos okupaciją angliškai 
kalbėjo stud. E. Sužiedėlis. 
Protarpiais buvo duota lie
tuviškos plokštelių muzikos. 
Minėjimu rūpinosi naujoji 
bendruomenės valdyba; plok
štelių muziką parinko ir į Mojsejevo baletininkų trupė, 
juosteles įrašė P. Viščinis.

G. D.

Piketavo bolševikus
Birželio 13 vakare Boston Gar- 

den šoko iš Maskvos atvykusi

Iš lauko piketavo pabaltiečiai, 
lenkai, vengrai. Baletui besibai
giant vienas lenkas Įkopė į sce
ną su plakatu: “Pabuski Ameri- 

leškomas penkių kambarių ka! šiandien šoka Mojsejevas. 
butas pirmame aukšte Cypres ’Ttoj šaudys Chruščiovas”! Iš 
Hills, Ozone Parke, Woodha- 
ven arba Richmond Hill ra
jonuose. Skambinti: V. Žele- 
nis, AP 7-5975.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

J. B. S h alins-
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Partaray Statlon)
Hoodhaven, N. Y.

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

TeL VTrghua 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva

i

Pavasario Koncertą ir Balių H
DIDELIS BANKETAS

1958 M. BIRŽELIO 28 DIENĄ.
BOSTONE STATLER VIEŠBUČIO DIDŽIOJOJ SALĖJ

PRADŽIA 7. V AL. VAKARE

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 21 D„ 7 VAL VAK

NO. 5th IR HAVEMEYER STS.,
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

BROOKLYN, N. Y. s

Banketas ruošiamas Amerikos Lietuvių Kongreso, kuris 
susirenka Bostone Statler viešbuty birželio 27-28 dieno
mis, delegatams, aukštiems Amerikos valdžios pareigū
nams ir kitiems svečiams pagerbti.

Banketo pagrindinis kalbėtojas —
SENATORIUS JOHN F. KENNEDY

PROGRAMOJE: “Rūtos” radijo ansamblis išpildys K. Grigaitytės-Graudušienės specia
liai “Rūtai” parašytą muzikinį vaizdelį “SEKMINIŲ RYTAS”, kuriame atvaiz
duoti Sekminių papročiai...

REŽISUOJA Juozas Boley-Bolevičius. Chorui diriguoja Alg. Kačanauskas. Šokėjams 5J 
vadovauja <^. Matulaitienė. f

Taip pat dalyvauja programoje: f

UKRAINIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 

Šokiams gros ROMO BUTRIMO orkestras.

Bilietų kainos: $2.00 ir $1.50 Studentams ir tik šokiams $1.25 f

JOKŪBAS J. STUKAS, Direktorius

minios kažkoks jaunuolis plaka
tą sudraskė, o lenkas policijos 
buvo suimtas. Už ką? Ar už tai, 
kad įspėja Ameriką pasisaugoti 
vilkų avies kailyje?

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
. Brooklyn, N. Y.

S % . S

f
I

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

s

i
I

Apdraudos ir knygvedybos 
patarnavimas

Federaliniy. valstybes ir miesto

į

MENINĘ DALĮ ATLIEKA:
1. SOLISTE STASE DAUGELIENE
2. SOLISTAS STASYS LIEPAS .
3. ONOS IVASKIENES vadovaujamas tautinių 

šokių ansamblis
Akompanuoja komp. JULIUS GAIDELIS

Bileto kaina asmeniui $6.00. Biletus prašoma įsigyti iš 
anksto, nes prie įėjimo nebus parduodama.
Biletaf galima gauti: Keleivio įtaigoje. Uthuanian Kurni ture Co., 
Minki),v Vakauzų krautuvėse. Kongreso metu - - registracijoje. 
Bankete prašomi dalyvauti visi delegatai, svečiai ir visi Bostono 
ir Jo apylinkės lietuviai, kuriems bus labai reta proga pabendrauti 
su U įvairių tolimų vietų atvykusiais tautiečiais.

taksy pildymas

iii

I
ALT BOSTONO SKYRIUS

S 116-55 Ųuccns Boulevard,
FOREST IIILLS 75. N. Y.

Tel. VI 3-117*

| NAMŲ ADRESAS:
$ 106-53 95th Su Ozone Tark 17, N. Y

5


