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Negeras balsas apie Amerikos Balsą
Amerikos Balso skyrius Miunchene uždaromas

SAKO, ADAMS IŠEIS. KAS JO VIETOJ GALI ATEITI?

Nikitos Chruščiovo įsitvirtini
mą Maskvos soste ir jo valdy
mo būdą Vakarų spauda prily
gina Stalino laikam. Tuo tarpu

ŠEŠI IŠ DEVYNIŲ — amerikiečiai, kurie yra laikomi rytu Vo
kietijoje ir už. kurių paleidimą reikalauja kcm. Vokietijos pripa
žinimo. .

Iš neoficialių šaltinių pati
riame apie reformas Amerikos 
Balse. Būtent; „

Amerikos"Balso skyrius Miun 
chene nuo š.m. rugsėjo 1 už
daromas. Uždaromi ten ir len
kų, vengrų, bulgarų, latvių, es
tų, uzbekų, rusų skyriai.

VVaJiingtone Amerikos Bal
sas paliekamas su ta pačia vie
no pusvalandžio programa.
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PIJAUS XII dvidešimt popie- 
ž avimo metų sidabrinis meda
lis, vienoje pusėj Pijaus XII pa
veikslas, kitoj archangelo Gab
rieliaus.

ADENAUERIS
VĖL LAIMĖJO

aiš-

nu- 
pa-

Belaisvių vis dar 
negrąžina

Amerikos santykiuose su So
vietais — nieko naujo. Ame
rika jau tris raštus įteikė So
vietam dėl Amerikos karių, ku
rie birželio 8 paklydę nusileido 
su helikopteriu rytų Vokietijo
je. Sovietai ir i paskutinį raš
tą atsakė, kad Amerika turi 
kintis su rytų Volietija.

Amerikos lakūnus, kurie 
sileido Armėnijoje, žada
leisti, bet vis dar nepaleidžia, 
nors Amerika ir atsiprašė.

Amerikoje susidarė įspūdis, 
kad Sovietai paskutiniu laiku 
vėl keičia t.ktiką ir stengiasi 
rodyti palankumą viršūnių kon
ferencijai.

Amerikos prezidentas anks
čiau buvo didesnis optimistas 
už valst. sekretorių Dulles dėl 
santykių su Maskva. Dabar ir 
jis nebepasitiki. #

Amerikos Balso Miunchene 
tarnautojai atleidžiami, o sky
riaus vedėjo pareigas einąs dr. 
Pr. Padalis bei P. Labanauskas 
grąžinami į Washingtoną. Miun
chene paliekama tuo.tarpu po 
vieną kiekvienos tautybės žmo
gų pasikalbėjimam ir kitiem 
praeinamo pobūdžio reikalam.

Ryšium su šie reforma dr. 
K. Jurgėla, kuris buvo numaty
tas Miuncheno skyriaus vedėju, 
pasilieka Washingtone. O J. 
Laučka, kuris buvo numatytas 
vadovauti VVashingtono skyriui, 
perėjo į konsuliarinę tarnybą.

Reforma padaryta su valsty
bės departamento ir Baltųjų Rū 
mų pritarimu. Aiškinama, kad 
tai daroma taupumo, tikslingu
mo ir kitais sumetimais, ne 
politiniais.

KUBA GRąŽINO 9
Kubos sukilėliai ligi liepos 6 

grąžino 7 amerikiečius ir 2 ka
nadiečius. Juos buvo pagrobę 
kaip priemonę prieš Amerikos 
pagalbą Kubos prezidentui ir 
diktatoriui Batistai. Negrąžinti 
dar 36 amerikiečiai ir 1 kana
dietis.
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BERNARO GOLDFINE pasa
koja komisijai apie savo dova
nas 37 asmenim.

Vokietijoje šiaurės Reino ir 
\Vestfalijos valstybėje sekmadie 
nį buvo seimelio rinkimai. 
Juos laimėjo Adenauerio parti
ja CDU. Adenauerio partija ga
vo absoliutinę daugumą — 
50.5 proc. balsų. Paskutiniuose 
1954 rinkimuose buvo gavusi 
41.3 proc. Paskutinius dvejus 
metus tą valstybę valdė social
demokratų ir laisvųjų demok
ratų koalicija. Dabar iš 200 sei
melio atstovų, negalutiniais da- 

socialdemokratai 81. laisvieji de JUNGT. TAUTOS PLAUJASI RANKAS. 
"" 15 pralai LEBANONO IŠDUODAMOS NASSERIUI

Rinkimai sukėlė dėmesio dėl Amerikos sunkiausiai spren- geras sprendimas Lebanonui. 
dviejų priežasčių. Viena, ši vals ūžiamas klausimas šiuo metu Reikią surasti sprendimą vidu- 
tybė yra pati didžiausia Vokie- yra Lebanono sukilimas. Prieš je. 
tijos sąjungoje; joje yra 30 sukilėlius ir prieš Jungt. Ara- 
proc. visų Vokietijos gyvento- bu Valstybės siunčiamą sukilė- 
jų; joje yra garsioji Ruhro pra- liam paramą Lebanonas prašė 
monė. Antra, rinkimai ėjo šū- Jungt. Tautas pagalbos sienai 
kiu: už atominį Vokietijos gink- saugoti. Tos pagalbos vietoje 
ląvimą, ar prieš jį. Socialdemok- nuvyko pats Jungt. Tautų, gen. 
ratai labiausiai stojo prieš ato- sekr. Hammarskjold ir pasiun- 
minius ginklus Vokietijoje ir tė 100 stebėtojų. Hammaskjold 

pereitą savaitę paskelbė, kad 
“masinės infiltracijos’’ iš Jungt. 
Arabų Valstybės i Lebanoną ne 
pastebima.
STEBĖTOJU KOMISIJOS NE- 

PASTEBĖJIMAS
Tam pritarė ir penktadieni kalauja Lebanona sujungti su 

Prancūzijos min. pirm, de paskelbtos stebėtojų komisijos ,jungt Arabų Valstybe
Gaulle pereitą savaitę lankė- išvados. Esą komisija negalėjo 
si antru kartu Alžire. Jis pajų- lankytis tose pasienio vietose. Kokia numatoma išeitis? 
to dabar, kad ji sutiko šaltai, kuriose yra sukilėliai ir pro ku- ^os laukiama liepos 24. ka

rias gali eiti didžiausia “infil- ^a susirinks parlamentas rinkti

mėjo pastarieji.

už Vokietijos neutralumą. Aden- 
aueris ragino pasisakyti prieš 
tas “marksistinio socializmo 
kvailybes."

De Gaulle Alžire

šaltis ėjo iš abiejų pusių. Mu

Neoficialios žinios iš Ameri
kos valstybės departamento 
skelbė liepos 5. kad Egipto ki
šimasis i Lebanono reikalus 
stiprėja. Su nepasitikėjimu a- 
merikiečių žiūrima i stebėtojų 
komisijos išvadas. Stebėtojai bu 
vo Lebanone trumpą laiką; jie 
patys prisipažįsta nelankę pa
sienio vietų, kurios yra sukilė
lių rankose; jie nestebėjo nė 
Egipto radijo kurstymo.

Amerikiečių žiniom, dalis su
kilėlių kalba tik apie vyriausy
bės pakeitimą; tačiau dalis rei-

skelbiami tik spėliojimai, ko lau 
kiama iš naujojo Stalino.
Laukiama iškylant naujų 
Chruščiovo politikos vykdytojų 
jo klusnių įrankių. Tarp jų la
biausiai minimas Ivan Serov. 
Jis padėjo Chruščiovui "valdy
ti" Ukrainą 1930. vykdant Sta
lino įsakymus. Jis Baltijos kraš
tuose 1941 vykdė deportacijas. 
Jis 1956 vykdė skerdynes ir 
deportacijas Vengrijoje. 1957 

buvo komandiruotas Į Syri- 
ją. kol ji dar nebuvo prijungta 
prie Egipto. Tai budelis specia
listas. o Chruščiovui jis atlieka 
tokius patarnavimus kaip Sta
linui Berija. Tik Chruščiovas 
dar nedrįsta pravesti savo Be
rijus į partijos prezidiumą.

Laukiama, kad viduje Churš- 
čiovas mėgins ža:'ti m«sių pa
lankumo ieškodamas. Tą idėją 
jis atėmė iš Malenkovo, kuris 
norėjo organizuoti smulkiąją 
pramonę gyventojų reikme
nim. Norėdamas laimėti masių 
palankmną. jis metė šūki pra
lenkti ūkine gamyba Ameriką, 
panaikino kolchozų duokles vals 
lybei. Palankumas masėse tu
ri silpninti jo opoziciją, kurio
je vis tebeminimi Malenkovo 
Molotovo vardai.

Pagalba susiaurinoAmerikos vidaus gyvenime 
daugiausia tebejaudina Sher- 
man Adams byla. Bostono mi
lijonieriaus Goldfine liudijimas 
Adams padėtį tik pablogino. Pa
aiškėjo. kad Golfine dovanas 
dalino daugeliui valstybės tar
nautojų. tarp jų ir Adams sek- 

, retorini. Jų nebuvo galima lai
kyti asmeninėm dovanom, nes 
jas nurašė Goldfine iš mokes
čių kaip biznio išlaidas. Paaiš
kėjo taip pat. kad Goldfine pa
jamų mokesčių dar nėra pra
nešęs už 1956 metus.

Tokis yra tas Goldfine. A- 
dams senas ir labai artimas 
draugas. Jeigu ir nebūtų Adams 
daręs Goldfine. protekcijų val
džios įstaigose, tai draugavimas 
su tokiais asmenim nėr didelė 
garbė pirmam asistentui pre
zidento. kuris buvo žadėjęs iš- tos pagalbos negalėjo pažadėti, kliūtis   jo religija (jis yra 
valyti visokias protekcijas ir nes ligšioliniai Etatvmai nelai- katalikas! iis nėr Hunas iis kal > S1 Politika Chruščiovui se- 
niktnaudoiimus iš Baltum Rū- - ? • • ' , . kataHkas‘- Jls lxr Jaunas- J kasi. Ji verčia Vakarus tvlėtipiMiiduuup'ims is n.iiiųiu nu dzi3 atonnniU paslapčių patiek- per turtingas 

t ti svetimai valstybei.
Dėl to sustiprėjo bal-

sai tarp demokratu ir respub- Dullcs nuvežė de Gaulle Pre’ 
likom,, o taip pat ir spaudoje, zi<icn,° Ei?cnhowerio kvėtima 
kad Adams pasitrauktų. Jau mi- artimiausia proga atvykti i 
nimi kandidatai jo pareigom menka.

užimti — tarp į u yra Adams 
ligšiolinis pavaduotojas gen. 
VVilton B. Persons, gen. Gruen- 
ther, ligšiolinis Amerikos rau
donojo kryžiaus pirmininkas.

De Gaulle ir Du lies

Prezidento Eisenhowerio už
sienių politikai sudavė smūgį 
Kongresas, pereitą savaitę su
mažindamas sumas užsienio pa
galbai. Vietoj vyriausybės pra
šytų 3.9 milijardų skyrė tik 3. 
nežiūrėdamas prezidento protes 
tų. Anksčiau prezidentą užsieni
nio pagalbos reikalu labiau pa
remdavo demokratai negu res
publikonai. dabar ir demokra
tai "‘išdavė".

Laukiama, kad užsienių poli
tikoje jis vykdys politinę idėja, 
pasisavintą .... iš ...Amerikos, 
dar plačiau. Pasisavino ir var
toja užsienių ūkinio rėmimo 
politiką. Dabar pasisavino ir tą 
politiką, kurią Dulles pavadino 
"ėjimu iki karo briaunos". Pa

ti Amerika tik syki jos ėmėsi 
— Formozos reikalu. Paskiau

Stevensonas apie būsimą pre- pasiskubindavo pasiskelbti, kad 
zidenta ji tos politikos nevartos <Ven-

Demokratuose vra populiarus »rij°s suki'imo !ne,u- dabar 
banono reikalu). Jos stipriai

Amerikos užsienių politikos 
žygių svarbiausias buvo valst. 
sekretoriaus Dulles nuvykimas 
į Paryžių pas min. pirm, de 
Gaulle. Liepos 5 paskelbtame 
komunikate sakoma, kad de 
Gaulle labiausiai -norėjo gauti 
iš Amerikos pagalbos Prancū
zijos atominiam bandymam or- šen. John F. Kennedy kaip 1960 . ...
"anizuoti Prancūzija norėjo bū- galimas kandidatas į prezidęn- g 1 rusaovas. eidamas 
^nizuoti. Prancūzija norėjo bu "iki karo briaunos’ įgrasimmas
ti ketvirtoji valstybe, kuri turi • ‘ dėl Sueso Prancūzijai, grasim-dentus A. Stevensonas apie Ke- ... .
savus atominius ginklus. Dulles nnedv atsilie ė; jis turis tris mas dėl Synjos Turkijai, gra

sinimas dėl Lebanono Ameri-

ir nieko nedarvti. Laukiama.

sulmonų pasitikėjimo de Gaulle tracija’’; tačiau komisija veik naujo Lebanono prezidento. Cha 
neabejoja, kad sukilėlių didžio- nrioun yra pareiškęs, kad jis 
ji dalis esą patys Lebanono gy- nepretenduoja būti iš naujo iš- 
ventojai ir kad tai esąs vidaus, rinktas. Spėjama, kad pa r I amen 

“civilinis karas”. išrinks Nasseriui pri
imtiną asmenį. Tokiu būdu bus 
išspręstas konfliktas.

Amerikai ir Jungt. Tautom 
tai reikš Lebanono išslydima iš 
Vakarų Įtakos. Ne tik Lebano
no, nes Vakaram ištikii. : Irakas 
ir Jordanija matys, kaip Vaka
rai sau ištikimus išduoda, tikė-

nėra laimėjęs pažadu, kad jie 
turės lygias teises su prancū
zais. Alžiro prancūzų pasitikė
jimą prarado, kad netarė aiš
kaus žodžio, jog Alžiras bus tvir 
tai įjungtas i Prancūziją. De 
Gaulle tvirčiausia atrama Alžire 
yra kariuomenė. Tačiau jos ka-

KAIP TAI SUTIKO NASSERIS
Su tuo negalėjo sutikti Le

banono prezidentas Chamoun. 
Jis buvo paskelbęs, kad tarp 

rininku daugumas tebepalaiko sgfcjiėijų esą 3.000 egiptiečiu ir 
ryšius su civiliniais veikėjais. - -
kurie nepatenk’ iti de Gaulle po

Palestinos arabų.

Stebėtojų komisijos ir Ham-
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KUR DCTI 49 ŽVAIGŽDĘ? Aliaskos pareigūnai iAsorcndč paprasčiausiai ir sau palankiausiai: 
Aliaska didžiausia v.ilsty’ č. tai jie ir didfiauria žvaigždę užsodino ant kitu.

kad jos Chruščiovas laikysis ar- 
Savaitgalio duoklė timoj ateity dar* labiau.

Savaitgalio triniu dienom ke- Laukiama daugiau vietinio 
liuose žuvo 350. Rekordinis skai smulkaus pobūdžio karų kursty- 
čius buvo 1955

UJU’N’A NIKITOS BOMB.L VARI)!' LII.O
Prieš po-a savaičių Vokieti- siuos į tavo žmoną, kad ji pri

joję sukėlė dėmesio tekis da- tartų divorsui. Sj dideliu ne- 
lykas Bavarijos viena gyven- kantrumu laukiu valandos kada 
loja.- kurios vyras yra karinin- 

s Vokieti įo-

"Oka. De Gaulle esąs pamfor- mal,kjoWo pranešimais buvo dįmi^i, kad la’iinįTuo Nassė- .
muotas. kad ir kanuomenes va- |abai patenkintas Nasserfe. Jo palank„ma. ,Taįp kita. ka. 
do Alžire gen. Salan ištikimu- spauda paskelbė, kad dabar e- (jos išduotas Jugoslavijoje Mich 
mas esąs abejotinas. santi Jungt. Arabų Valstybė nu

valyta nuo jai I/jbanono mes
tų kaltinimų ir. kad .''♦.itolinta
svetima intervencija i Lcbano- nusiimti Jungt. Tautu ir Ame- laiškas ne jai. atplėšė ir per- ir atplėšė ir > ivaip. reagavo,
no vidaus reikalus. rikos idpareigojimus ir nusiphu skaitė. Laišk e tikrai buvo jai Reino krašte. Vestfalijoje. Ba-

ti rankas. nelavklas: \arijoje tokių laišku paštas bu-
"Ma”o brangusis. Aš negaliu \o pristatėm šimtus Kariuomc-

užmiršti tų nuostabiu valandų, nės pareigūnai pradėjo tyrinėti,
kurias galėjom praleisti drau- Laiškai skyrėsi. Im'I lik žodžiais
ge. Gaila, man rodej, kad tu ir braižu Mintys visur buvo tos
nebuvai užtenkamai atsargus, pačios Daugumas laišku buvo
Jei tai pasitvirtins, aš . kreip- pasiusti iš mažu miestelių vaka-

Kada šaus į mėnulį?
Armija rengiasi paleisti pir

mą raketa i mėnuli rudeni

Kinijoje valymai?
Komunistinėje Kinijoje perei

tą savaitę buvo uždrausta paju
dėti diplomatam toliau kaip 12 
mylių nuo sostines. Tvirtinama, 
kad eina krašte valymai.

AMERIKOS CrrICIALI IR NEO- 
OFICIALI PAŽIŪRA

Valst, sekr. Dulles spaudos 
konferencijoje pareiškė,
svetimos kariuomenės siuntu

tu būsi vėl mano glėbyje.
kari .ome.lėle. _ .Tave mylinti tavo Lilosusilaukė laiško.' Laiškas rašy- 

ailovičius ir pasirinktas Titas i. tas ja; vyrui Mote is pastebė- Moteris pakėlė triukšmą. Pa
jungi. Tautu, komisijos aiškini- jo. kad tai moteriškas braižas, sirodė tada, kad ji nebuvo \ic- 
mas turi tik vieną tikslą Perdaug nesijaudindama, km! nintelė. kuri loki laišką gavo

Nikita vėl nori pasimatyti
Amerikoje diplomatai spėja. 

kac* kad Sovietų min. pirm. Chruš
čiovas vėl noris susitikti su pro-

mat. į I^banoną nebūtų jokis ridentu Eisenhovveriu

mo; daugiau laisvuose kraštuo
se subversijų. streikii kurstymo 
ten. kur yra stiprios komunis
tų partijos ar komunistų įtaka 
darbininkų unijose.

Laukiama tarp Amerikos ir 
Sovietų daugiau konfliktų dėl 
vadinamo kultūrinio bendradar
biavimo; gali baigtis kalbos iš 
viso apie bendradarbiavimą, 
provokuojant įtampas ir paskui 
vėl siekiant jas atleisti.

Laukiama pasaulio rin
koje didesnės iniciatyvos chao
sui sukelti.

Laukiama Melituose daugiau

kaip ilgai ir kuriais punktais 
jis mėgins padėti tempti, kad 
paskui staiga vėl atleistų ir šok 
tusi su draugiškumo žodžiais.

grasinimo ir 
nuo Maskvos.

priklausomybės

Didžiausias nežino m a s -
sis Chruščiovo politikoje lieka:

rinės Vokietijos pusėje iš pa
sienio su rytine Vokietija.

Tyiinėjimas parodė, kad laiš
kai buvo ras.Ii rytų Vokietijo
je 
rininku adresus pristatė Vokie 
tijos komunistai.

Amerikos latviai New Yorke 
l>eręitą savaitgali surengė savo 
suvažiavimą su dainų švente ir 
paradu Paradas šeštadienį bu
vo gerai organizuotas, drausmin 
gas ir truko porą valandų. Bu-

ir pernešti i vakarine. Ka- vo daug stebėtoji!
Tą pat dieną labiausiai dė

mesį traukė dainų šventė Sa
lė. Armori kareivinėse, kur til
po 10.000. buvo prikimšta Dai
nininkų buvo 1200. vyrai ir mo
terys buvo tautiškai apsirengė 
Estradą patys įsirengė <tai atsiė
jo 3.000 dol ’ Salėje ir kondo 
nuošė buvo iškabinti latviu me 

no goto, .nikiui <i4i ir i a- no paveikslai Sveikinimus at 
meriką pradės laiškus siuntinė- Snmt^ gubernatorius ir miesto 
t«. apsimetęs meiluže

Vokietijos kariuomenės vado
vybė per radiją kreipėsi i kariu 
žmonas. įspėdama apie ši nau
ją sovietų "kultūrinio bendra
darbiavimo" būda

Ko gero. Nikita <h*r ir i A-

majoras
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RAŠO ALSIUSŽINIOS IŠ LIETUVOSŠmėkla viršum galvos tų, kurie grįžo
Atsimini mai iš 1955-57 Ijtetnveje (4)Viena dienos istorijų

Neseniai mano salėje, kur aš 
tą dieną dirbau, kampiniame 
stale sėdėjo grupė artistų iš 
Jaunimo teatro ir Kauno “Tie
sos” korespondentas. Jie girkš- 
nojo, šnekučiavosi, mažai krei
pė dėmesio į aplinkinius sve
čius. Čia pat salėje buvo ir vie
na rusė. Jau kelintu kartu ji 
čia. Anksčiau ateidavo viena ar 
su kokiu vyru. Moteris nebjauri, 
kokių 35 metelių, tik nustebi
na mus. kad ji gąli daug iš
gerti. Visuomet ji duoda rublį 
arbatpinigių, ir mes nieko prieš 
ją neturime, šiandien ji čia vie- 

~ na. Aš atnešu jos užsakymą — 
200 gramų degtinės, kurią ji 
vienu mauku išgeria ir dar pa
pildomai bonką alaus. Paskui 
ji užsako 100 gr. duonos ir deš
ros ir dar saldainių. Kai juos 
atnešu, ji ir mane saldainiais 

pavaišina. Paskui vėl 100 gr. 
degtinės ir sausainių. Ji gyvai 
pasakojasi, kad šiandien ji at
vykusi iš kolchozo, bet įstaigos 
dabar uždarytos pietų pertrau
kai. o lauke ant šuoliuko šal
ta. tai ji čia palauksianti, šil
čiau. patogiau.... Pas mus viena 
moteris rečiau pasitaiko. Prie 
gretimo stalo sėdėję darbinin
kai pakviečia ją prisėsti pas 
juos. Paprasta, nuoširdi, rusiš
kos dūšios moteris neatsisako. 
Ir jai užsako degtinės, kurią ji 
vienu mauku išgeria. Po to ma
tau. kad mūsų viešnia sėdi jau 
prie trečio stalo. Kai atnešiau 
naujus, užsakymus, radau ją jau 
prie artistų besėdint. 'Vienas iš 
artistų, dažnas mūsų svečias, 
kurį mes vadindavom Stasiu, pa 
kilo, pavaikščiojo, paskui mūsų 
bufetininkė išgirdo jį sakant: 
"Važiuok namo tu rusiška.... pas 
mus savų tokių užtenka. Išnyk, 
kol aš dar nepykstu. Kai su
pyksiu. tai pakarsiu jus po vie
ną ant kiekvienos liepos šakos 
Stalino prospekte".... Rusė, bai
siai supykusi, pagrasino jam ir 
išėjo. Po kurio laiko vėl pasi
rodė. priėjo prie manęs ir pa

sė. Žinojau, kad ji irgi buvo 
kurį laiką suimta. Bet kai da
bar ji atėjo, išsigandau. Ji ne
buvo ta pati gera rusė, kaip 
anksčiau. Pikta buvo kaip lau
kinė katė, ir jos dantys girgž
dėjo. kai priėjusi prie manęs 
man ėmė grasinti keršysianti 
už bjaurų liudijimą jos nenau
dai. Ką žinai, kur gali nuvesti 
jos pyktis. Ir baimės kirminėlis 
įsimetė į širdį. Tik jį nusmel-

klausė, ar čia nebuvo jos vyras 
atėjęs. Nustebus paklausiau, 
kaip jis turi atrodyti. Toks su il
gais ūsais.. Beja. tokio nemačiau 
Išėjo, bet tučtuojau sugrįžo su 
vienu vyru ir jam pirštu parodė 
į Stasį artistų būrely. Kai tas 
pasikvietė Stasį prie durų, ten 
čiupo jį du iš lauko pasirodę 
milicininkai., ir Stasys buvo į- 
grūstas į motociklo lopšį. Kol 
draugai pašoko nuo stalo, jo
jau nebuvo. Liko tik to kepurė kė didesnė baimė. .. 
Vakare nustėbonT... Stasys vėl 
buvo pas mus. Patyrėmjį> 
ten mušė ir jis mušė, paskui 
ėmė jo kraują, tikrino alkocho- 
lio kiekį ir pagaliau laikinai pa
leido. Rytojaus dieną pas mus 
atėjo iš MGB. pasiteiravo, kas 
vakar dieną toje salėje dirbo, 
ir gavau kvietimą ateiti į sau
gumą. Kiekvieną kartą lyg ap- 
mirdavau. kai tų rūmų slenks
ti peržengdavau.

Klausinėjo jaunas milicijos 
leitenantas, specialiai atvykęs iš 
Vilniaus. Papasakojau, kaip to
ji rusė gėrė, kaip ji sėdinėjo 
prie įvairiu staliukų, papasako
jau apie tą artistų grupę, kuri 
pas mus dažnai pasirodo ir la
bai padoriai elgiasi Po visų 
apklausinėjimų, po tardymo, ku 
rioz metu Stasys vėl turėjo pa
sėdėti suimtas, viskas tirv tar
pu baigėsi laiminga.. Tik netru
kus mūsų bare vėl pasirodė ru-

į mikiją. Ten viską surašė. į- 
spėjo. kad būtų pasiruošusi iš
vykti. Dar šauks ir tada jau 
galutinai praneš. ..

Pasklido taip pat gandas, kad 
kai kuriems liepė per 24 valan
das palikti darbą, atsiskaityti ir 
išvykti iš Kauno. Siunčia ne
žinia kur. Sako, Kaunas “reži
minis” miestas. “Tokiems” ne
galima nei Kaune, nei kituose 
didesniuose apskrities miestuo
se gyventi. Mano mokslo drau
gas. kuris kitados studijavo me
diciną. bet kuris grįžęs iš Si
biro. dirba dabar Kaune kaip 
mūrininkas prie statybų, tuos 
gandus taip pat girdėjo.... Visi 
mes 
mas 
dus. 
16.

šmėkla viršum galvos tę, 
kurie grįžo

Pasklido gandas, kad į mi
liciją kviečia visus, kurie grį
žo iš lagerių. į juos pakliuvę 
pagal 58 paragrafą. Indų plo
vykloje dirbo jauna apie 30 me
tų moteris, kurią mes vadinom 
Onute. Ji neseniai buvo grįžus.

Tebuvo Sibire 10 metų. Ta
da išvežama buvo palikusi ma
žytį sūnelį Dievo valiai. Ir vai
kas nežuvo. Kaime gaudavo pa
valgyli pas vieną, pas kitą. Už
augo. nors motinos širdis ply- 
še plyšo neturint apie jį jokios 
žinios. Dabar jiem gerai. 
•Jie drauge. Jie gavo Šančiuose 
šiūrėle ir įsikūrė. Berniukas 
gražus, jau 13 metų. Uždarbiau
ja ir parneša motinai porą rub
lių. o ji parsineša iš tarnybos vių nėra. Pasidarė nyku irskau- 
maisto likučių.... Bet vieną die
ną ji graudžiai ašarodama pri
sipažino. kad buvusi iškviesta

KUBOS SUKILĖLIŲ grupė, vadovaujama Fidel Castro (su 
akiniais) brolio, pagrobė amerikiečius Įkaitais.

VĖL SUŠNEKO APIE DIPLOMATĘ - SAVIŽUDI
AmerHcos paskelbtos žinios 

apie nusižudžiusi Kanados dip
lomatą apkartino ir JAV santy
kius • Kanados vyriausybė ir 
dabar stengiasi visą apie savo 
diplomatą nutylėti • Bet Kana
dos gyventojai pradeda skaityti 
tarp eilučių ir savo vyriausybę 
kaltinti.

kalus. Paskelbė, kad Kanados 
karališkoji komisija Normaną 
nuo visų kaltinimų dėl komu
nizmo esanti "nuvaliusi". Gra
sino nutraukti saugumo bendra
darbiavimą su Amerika. Kalti
no. kad žinių apie Normaną 
paskelbimas gal būti yra savi
žudybės priežastis.

Taip dėjosi laikais, kai Kana
dą valdė liberalai ir užsienio 
reikalam vadovavo Pearsonas.

JAV senato vidaus saugumo 
komisija vėl prašneko. Prašne
ko po metų. š.m. gegužės mėn. 
paskelbė raportą apie savo turi
mą medžiagą Herbert Normano 
reikalu. Toji medžiaga kalba 
apie Normaną tiek, kiek jis 
lietė Amerikos gyvenimą. Bū-

Kanados atstovas Egipte Her
bert Norman pernai pavasarį 
nusižudė —nušoko nuo stogo. 
Diplomato savožudybė sukėlė 
didelio kartumo tarp Kanados 
ir Amerikos vyriausybių.

Amerikoi. vidaus saugumo ko
misija buvo paskelbusi, kad 
Norman savo praeityje yra bu
vęs komunistas ir veikęs prieš
JAV. Kanados vyriausybė su- ,cnl: 
pyko, kam Amerika kišasi į sve- Nuo 1930 H. Norman New _____________ __________ ____
timos valstybės pareigūnu rei- Yorke, Cambridge, Mass., jau eenfrą susisiekti su Amerikos

sujudom. ir lyg nemato- 
gedulas aptraukė mūsų vei 
Tuo tarpu atėjo ir Vasario

(bus daugiau)

GEN. ALFRED M. GRUEN 
THE R, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, jei Sher- 
man Adams pasitrauktų iš savo 
vietos, numatytas pirmuoju kan
didatu.

Kuo verčiamas Karo muziejus Kaune 
mūšio vadai, kunigaikščiai, tam 
mūšiui vadovavę. Pasirašiusie
ji norėtų, kad lietuvis “lankyto
jas iš tikro pajustų pasididžia
vimą savo šaunia didvyriška 
laudim. savo protėvių žygiais'.

Norėtų, kad būtų parodyta, 
kaip gyveno tipiškas buožė (pa
siturįs ūkininkas) ir jo kumetis. 
Dar labiau turėtų būti išplėstas 
skyrius, kuriame būtų atvaiz
duotos įvairių sukčių apgavys
tės buržuazinėj Lietuvoj. (Ar 
tam. kad lankytojas matytų. 

*kiek komunistinis režimas pra
lenkė toj srity buržuazinį?)

Dujų kamera, kuria nepri
klausomoj Lietuvoj buvo vyk
domos mirties bausmės nusi
kaltėliam. pasak “Tiesos”, pa
žangiem lietuviam, turinti bū
ti atvaizduota visam “šios bai
sios įstaigos žvėriškumo pavi
dale’ (Tai labai nesunku pada
ryti: reikia tik atvaizduoti ka
merą po saugumo rūmais, kur 
pirmos okupacijos metu NKVD 
kankino suimtuosius, ir uždėti 
parašą, jog tai “buržauzijos lie
kanos”! Red.)

Pasirašiusiejf randa, kad dė
mesys. skiriamas “keturiem ko 
munistam”. kurie buvo sušau
dyti po 1926 gruodžio 17 per
versmo. esąs per menkas. Jiem 
derėtų skirti atskirą kambarį su 
“pakilia, tragiškai iškilminga 
nuotaiką".

Skyriuje apie Lietuvos su- 
kolchozmimą norėtų daugiau 
medžiagos apie “kruviną bur
žuazinių nacionalistų' pasiprie
šinimą. “O tokios medžiagos 
labai daug”, pasirašiusieji pas
tebi. Jie norėtų sužymėti visus 
kompartijos narius, žuvusius to
je kovoje.

Turįs būti paskubintas sky
rius. kuriame vaizduojamas 
"Lietuvos žemės ūkio atsiliki
mas. jo priklausomumas nuo 
užsienio kap'talistų'.

Prie muzėjaus turįs būti pri
jungtas dar 9 fortas, kur bus 
Įruoštas "nacių skerdynių" pa
minklas.

šitas pasisakymas parodo, 
kad muzėjai ir visi istoriniai 
tyrinėjimai turi tarnauti parti
jos reikalam. Tokia yra moksli
nio tyrinėjimo laisvė.

Ttesoje parašė bendrą raštą 
keli kauniečiai: P. Aksomitas. 
Kauno politechnikos instituto 
partijos istorikas, J. Leonavi
čius. “Kauno Tiesos” redakto
rius, A. Šimanas, Kauno pro
pagandos skyriaus vedėjas. P. 
Tarasenka, archeologas, kores
pondentai -A. Kadžiulis ir Br. 
Raguotis. Jie rašo apie muzėjų. 
Sako, tai populiaurausia vieta 
Lietuvoje. Muzėjus esą tarna
vęs “buržuazijos klasiniam' in
teresam. buvęs karinis muzėjus, 
1956 paverstas į istorinį mu
zėjų.

Pasirašiusieji aiškina, ko tam 
muzėjui trūksta ir kas jame 
turi būti įtaisyta .. Esą gerai 
parodyti Durbės ir Saulės mū
šiai. Tačiau Žalgirio mūšis at
vaizduotas blankiai. Neryškūs

KAS PASIRŪPINS LIETUVIŲ REIKALAIS BRIUSELY?
T.Žiburiuose birželio 26 Jo

nas Matulionis rašo apie Briu
selio parodos Vatikano paviljo
ną:

‘Pirmiausiai aplankiau tylio
sios Bažnyčios’ skyrių. Fotogra
fijos kardinolų, vyskupų iš ru 
sų okupuotų kraštų; lenkų, uk
rainiečių. latvių, čekų, vengrų, 
jugoslavų, kiniečių bet... lietu-

SPAUDA

žinomas kaip komunistę parti
jos narys. Komunistinėje vei
kloje prieš Ameriką jis dalyvavo 
per 15 metę.

O prieiti prie Amerikos pas
lapčių jam buvo patogu dėl sa
vo paskiau diplomatinės padė
ties: jis buvo Kanados atstovy
bės VVashingtone preigūnas; jis 
buvo Kanados užsienių reikalų 
ministerijos preigūnas užsienio 
skyriuje.

Raportas kalba, kad 1951 
senato vidaus saugumo komisi
ja pradėjo tirti komunistų vei
klą prieš Ameriką tolimuosiuo
se rytuose. Ir ten komisija su
sidūrė su Normano vardu. Net 
36 sykius.

Normanas ten buvo Kanados 
atstovas prie 'MacArthuro šta-

komunistę grupe. Normanas ten 
turėjo ryšius su Amerikos dip
lomatu John K. Emmerson, ku
ris buvo padėjęs įsistiprinti ko
munistam Kinijoje.

Emmersonas prisipažino ko
misijai susitikęs su Normanu 
Kaire ir išvakarėse prieš Angli
jai pradedant Sueso invaziją.

Senato komisija neabejoja 
Normano komunistine. veikla. 
Atsiliepdama į buv. užs. reika
lų min. Pearson paskelbimą, 
kad Normanas buvo “nuvalytas"

du. Kodėl nepaminėti mūsų kan
kiniai?. Ar jie neužsipelnė? Ar 
už tai. kad mūsų tauta maža? 
Bet latvis vyskupas Springovič 
yra!

"Antrasis nusivylimas, pri
ėjus prie didelio plakato, kur 
išpieštos rusų užimtų kraštų 
bažnyčios. Yra ir katalikų, ir 
pravoslavų, ir net kitų, atrodo, 
nekrikščioniškų tikybų. Yra 
Maskva, yra Kievas. yra Ryga 
ir daugelis kitų. bet... Lietuvos 
nėra. Kodėl? Ar Lietuva neka
talikiškas karštas? Ar Lietuvos 
katalikai mažiau kenčia, negu 
kitų okupuotų kraštų tikintieji?

"Trečias nusivylimas priėjus 
prie Dievo Motinos įvairiose 
tautose stebuklingųjų pasirody
mų. Čia paveikslų ir užrašų — 
visa siena. Yra ir rusų, ir ukrai
niečių. lenkų, prancūzų, portu
galų ir daugelio kitų. bet... nei 
Aušros Vartų, nei Šiluvos nė
ra. Ir vėl klausimas — kodėl?

"Ir todėl klausimas, kas tvar
kė šituos Vatikano paveikslus 
ir plakatus? Kur buvo ir kur 
yra mūsų lietuviški reprezentan 
tai. kurie turėjo pakelti labai 
stiprų protesto balsą- prieš to
kį ujimą mūsų tautos ir jos 
reikalų. Kokia čia varoma poli
tika ir keno naudai? Kam bai
sus ir nepriimtinas Lietuvos ir 
lietuvio vardas? Ir kuo mūsų 
tautos hierarchijai tos pačios 
Bažnyčios kankiniai yra prastes
ni. kad net jų vardas nepami
nėtas? Kuo prastas arkivysku
pas kankinys Reinys, žuvęs bol
ševikų kalėjime? Ar tik dėl to. 
kad jis lietuvis? Kuo nusikalto 
vyskupas Paltarokas, miręs fak- 
tinai belaisviu pas bolševikus? 
Kuo jis prastesnis už lenkų, če
kų. vengrų, jugoslavų vysku
pus?

"šie faktai byloja labai aš
triai, ir jie yra reikalingi mums, 
Lietuvos katalikams, viešo pa
aiškinimo. Kiekvienas katalikas 
be pareigu turi ir teisiu. Tokiu 
teisiu turi ir lietuvis katalikas.

“Ir man dabar neaišku — kas 
pasirūpins šiais visais reika-

Vatikano paviljone “Civitas 
Dei’ nėra informacijos apie 
Lietuvos bažnyčią, o apie Lat
vijos yra. Buvo taip pat nuro
dyta. kad Amerikos paviljone 
spaudos skyriuje nėra lietuviš
kų nei laikraščių nei knygų, o 
latvių — yra.

J. Matulionis teisingai sako, 
kad lietuviai turi teisę žinoti, 
kodėl taip yra. Paaiškinimo jie 
turi teisę susilaukti pirmiausia 
iš tiesioginio šaltinio, kuris tam 
yra įgaliotas ir įpareigotas — 
iš tebeesančios prie Vatikano 
Lietuvos atstovybės, kurioje yra. 
ministeris St. Girdvainis ir sek
retorius St. Lozoraitis ,jr.

Vargiai galima reikalauti, kad 
atstovybė būtų užbėgusi už akių 
parodos organizatoriam ir juos 
iš anksto paskatinusi neužmirš
ti Lietuvos. Iš anksto sunku bu
vo net prileisti minti, jog Lie
tuvos bažnyčios padėtis gali bū
ti kitaip traktuojama nei kitų 
tautų. Galima betgi laukti, kad 
patyrusi apie Lietuvai padarytą 
neteisybę. Lietuvos atstovybe 
darytų Vatikane žygių ir taip 
pat painformuotų sunerimusią 
lietuvių visuomenę. •

Žygiam daryti Lietuvos atsto
vybė. rodos, turėjo jau pakan
kamai laiko, nes padėtį Briuse
lio parodoje patyrė ne tik iš 
spaudos; apie tai juvo painfor
muota specialiais laiškais paro
dą lankiusių jau prieš mėnesį.

Jeigu padėtis Vatikano pavil
jone lig šiol nepataisyta, tai 
arba atstovybė nėra kreipusis 
į Vatikaną, arba Vatikano pa
reigūnai nerado reikalo kreipti 
dėmesio į Lietuvos atstovo bal
są. Tokiu atveju lietuvis turi 
teisę bent žinoti, ką atstovybė 
yra dariusi ir koki jos žygių 
vaisiai.

Paaiškinimo nesulaukdami vie 
nas. kitas gal būt kreipsis tie
siai laiškais į Vatikano .pareigū
ną Lietuvos reikalam. Tai būtų 
visai natūrali reakcija. Bet at
rodytų valstybiniu atžvilgiu tiks 
lingiau. kad visos reakcijos ga
lėtų eiti normaliu valstybiniu 
keliu — per Lietuvos atstovybę. 
Tam ir būtų reikalingas skubus 
tiesioginis Lietuvos atstovybės 
paaiškinimas.
i To paties tektų laukti iš Lie
tuvos atstovo \Vashingtone dėl 
JAV paviljono, kuriame latvių
.knygos yra, o lietuvių — ne.
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T. Žiburiuose iškeltas klausi- 
nuo visų kaltinimų, komisija mas yra tas pats, kurį buvo 
pastebi, kad vis dėlto priminęs Darbininkas jau birže-

Kanados komisija, prieš nu- lio 3. Tada buvo nurodyta, kad 
valydama, pagrindinio liudinin
ko apie Normaną taip ir neap
klausiusi.

Senato komisijos raportas su
kėlė vėl sujudimą Kanadoje. 
Gegužės 14 naujas užsienių rei
kalų ministeris dr. Smith pakar
tojo veik tuos pačius, žodžius 
ir tokiu pat fonu, kaip jo bu- nebus į tema, leidinys “The 
ves pirmatakas liberalas;- I’ear (’anadian mtclligemr Service 
sonas Jį palaikė tuojau komu- padaro išvadą, kad 
nistai ir socialistai. Palaikė ir (Nukeli;;'.’ 5

spauda, ir pradėjo "antiameri- 
kine kampaniją"

Kai gegužės 20 vienas parla
mento narys palamento diskusi
jose norėjo paliesti Normano 
klausimą. pirmininkaujantis 
sustabdė; įspėdamas, kad tai



1958 m., Liepos 8 d., nr 49 DARBININKAS

DARBININKAS
T H F VVORKER (.ule Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Second-class mali privlleges authorized at Brooklyn. N. Y.
SUBSCRIPTION RATES f 

_______ 36.00
PRENUMERATOS KAINA

Domestlc yearly _____ Amerikoj* metama ___ ______ $6.00
Brooklyn, N. Y. ___________  $6.50 Brooklyn, N. Y. ____ ______  $6.5<-
H art year__________ _______  $3.50 Pusei metų ________________ $3.50
Forelgn_____________ _______  $6.50 Užsieny >e____________ ______  $6.50

Ullkrašt) tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rea. S. SUŽIEDĖLIS
ttra.’psnlus ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasrrašytl straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcilos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. 

REDAKCIJA: 910 Wiiloughby Avė., Brooklyn 21. N. Y. Tel. GLenmore 5-7281

Vaikas išmintingesnis už tėvus
Tarptautinė Darbo Organiza

cija (ILO) gal ir nevisai tiktų 
pavadinti Jungtinių Tautų vai
ku. Ją pagimdė dar prieškarinė 
Tautų Sąjunga, kuri savo būs
tinę turėjo Ženevoje. Šveicari
joje. ir kur jos žinioje jau vei
kė Darbo Organizacija. Kai pra
ėjusio karo pabaigoje buvo į- 
šteiglos Jungtinės Tautos, ku
riom rūmai pastatydinti New 
Yorke. tai ženeviškiai namai 
Šveicarijoje palikti Darbo Or
ganizacijai, o ji pati padaryta 
Jungtinių Tautų padaliniu-agen 
tūra. Dėl tos priklausomybės ją 
ir vadinam Jugtinių Tautų glo
bojamuoju vaiku. Kuo tas vai
kas yra išmintingesnis už savo 
tėvus ar patėvius?

Ženevoje šiuo metu yra me
tinė Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos konferencija. Konfe
rencijoje atstovaujamos įvairių 
kraštų vyriausybės, darbdaviai 
ir darbininkai. Tą trejopą de
legaciją atsiuntė, be abejo, ir 
Vengrija. Dar pernai buvo ke
liamas klausimas pravyti ją na
mo. bet pritrūko dviejų trečda
lių balsų. Kai šiemet pratrūko 
protestai dėl Nagio nužudymo, 
tai tie du trečdaliai susirado. 
Visom trim Vengrijos delegaci
jom nebuvo pripažinti įgalioji
mai konferencijoje būti. Vengrų 
vyriausybės delegacija atmesta 
142 balsais prieš 48. darbdavių 
146 prieš 47 ir darbininkų — 
146 prieš 48. Kokie iškelti mo
tyvai?

James P. Mitchell, JAV dar
bo sekretorius, pabrėžė, kad nei 
viena iš trijų Vengrijos dele
gacijų "neatstovauja vengrų tau 
tos. kuriai dabartinis režimas 
yra primestas užsienio karinės 
jėgos'; antra, tas režimas “yra 
priešingas žmogaus laisvei ir 
asmens pagarbai' — tiem prin
cipam. “kurių Tarptautinė Dar
bo Organizacija laikosi"; tre
čia. “Vengrijos vyriausybės nu
sikalstamas darbas sukėlė pasi
piktinimą visam laisvam pasau
lyje': pagaliau. “Vengrijos Vy
riausybė ir Sovietų Sąjungą už
gavo Jungtines Tautas, kurios 
prėjusių metų rudenį visumos 
posėdyje 60 balsų prieš 10 pa
smerkė Sovietu Sąjungą už prie
vartą Vengrijoje". Sovietų Są
junga ir toliau to nepaisanti ir 
daranti savo. “Mes esame pir

t'ubllshed Scml-Weekly except holl* 
day * weeks. when Issued weekl>

moji Jungtinių Tautų agentū
ra. kuri į tai reaguoja”.

Taigi, vaikas šokosi ginti sa
vo tėvų garbį}. O kaip laikosi 
patys tėvai — Jungtinės Tau
tos?

Jungtiniu Tautu chartos prin
cipai yra laužomi, kai Sėdima 
kartu su Sovietų Sąjungą ir vi
sais jos satelitais bei tariamom 
respublikom, kaip Gudija ir Uk
raina. Chartos II skyriaus 5 ir 
6 paragrafai reikalautų visus 
juos pašalinti. Pirmasis sako: 
“Jungtinių Tautų narys, prieš 
kurį Saugumo Taryba jau ė- 
mėsi saugojamosios arba pri
verčiamosios akcijos, visumos 
susirinkimo gali būti atimtos 
nario teisės ir privilegijos”. 
Antrasis paragrafas sako: “Ta
sai Jungtinių Tautų narys, ku
ris užsispyręs nuolat pažeidžia 
chartos principus, gali būti vi
sai pašalintas'. Abiem atve
jais reikia Saugumo Tarybos re
komendacijos. O Saugumo Ta
ryboje yra veto teisė. Sovietai 
tuo laikosi, o visi kiti apie juos 
tūpčioja. Ko tada verti yra char
tos principai?

The Tablet, Brooklyn diece
zijos savaitraštis (birž. 28), iš
kėlęs tokį klausimą, atsako, kad 
“griežtų žodžių nepakanka”. Tai 
labai griežtas savaitraščid įžan
ginis. prikišus Jungtinėm Tau
tom apsileidimą ir chartos prin
cipų laužymo dangstymą. Pri
menami ir šie Pijaus XII žo
džiai: “Nevienas pageidautų, kad 
tokiais atvejais Jungtinių Tau
tų nario teisės būtų atimtos tom 
valstybėm, kurios savo kraštan 
neįsileidžia net stebėtojų”.

Tiesa yra aiški. Tarptautinės 
Darbo Organizacijos žingsnis 
taip pat yra aiškus, pagrįstas ir 
girtinas. Kada pagaliau Jungti
nės Tautos panašiai pasielgs?

Vaikas, pasielgęs geriau už 
savo tėvus, turėtų dar vieną 
žingsnį padaryti: iš Tarptauti
nės Darbo Organizacijos išvy
ti Sovietų Sąjungą su visais 
jos satelitais, ne vien tiktai 
vengrus. Jeigu buvo pasiremta 
tuo. kad Vengrijos delegacijos 
neatstovauja tautos, tai žmo
nių valios neatstovauja nė vie
na bolševikinė delegacija. Te
gu patys rusai, čekai, lenkai ir 
kiti jas išrenka.

%

Ar verta buvo mokėti du centai už akrą?
Aliaska indėniškai reiškia 

“Didelė žemė”. Suteikus jai vals 
tybės teises, ji bus dabar taip 
pat didžiausia/jXv žvaigždė — 
keturiasdešhht devintoji (49). 
Texas valstybė nueina į antrą
ją vietą. Aliaska yra apie pus
trečio karto už Texas didesnė. 
Ji apima 586,400 kv. mylių, ku
rių pakaktų sudaryti 483 ma
žiukes Rhode- Island valstybes. 
Tačiau šis JAV liliputas turi 
keturis kartus daugiau gyvento
jų negu Aliaska: Rhode Island 
apie 800.000, o Aliaska — 
210,000 žmonių. Aliaskoje vie
nam žmogui tenka apie 3 kv. 
mylios, o Rhode Islande 667 
žmonės sėdi ant vienos mylios. 
Tai bent skirtumas! Jis pasidaro 
iš to, kad Aliaskoje yra daug 
negyvenamų plotų: kalnų, miš
kų, ledynų ir sniegynų. Vis dėl
to Aliaskos gub. A.M. Stepovi- 
čius mano, kad po 50 metų A- 
liaskoje gali būti 30 mil. gyv. 
arba 150 kartų daugiau. Guber
natorius dar pastebėjo: “Vieš
pats gi nepadėjo Aliaskoje 3 
75 mil. akrų žemės niekam”. 
Tik ji pirkta už niekus.

ALIASKOJE, paskelbus žinią, kad įkuriama 49 valstybė žmo
nės linksminasi saliūne.

KAS BUVO KVAIŠAS PRIEŠ 
ŠIMTĄ METŲ?

Rusų laivyne tarnavęs danas 
V. Beringas aptiko Aliaską 1741 
Paskui lankėsi ir kiti naujųjų 
žemių tyrinėtojai, bet dideli že
mių plotai buvo užimti rusų. 
Per Sibirą ir Beringo sąsiaurį, 
pavadintą ano dano vardu.rusai 
įsiveržė į Amerikos žemyną. 
Bandė kurtis — medžioti ir žu
vauti. bet pastoviau neisigyve- 
no. Jiem pakako plačiojo Sibi
ro. Ką reikėjo •daryti su Alias
ka? Carui Aleksandrui II reikė
jo pinigų, ir reikėjo juos paim
ti ne iš anglų, kurie per Ka
nadą skverbėsi į Aliaską. An
glai ir taip jau juosė rusus 
visu Azijos pasieniu nuo Per
sijos iki Kinijos. Pasiūlyta pirk
ti amerikiečam. kurie tik ką bu
vo baigę pilietinį karą Abraomo 
Linkolno nužudymu (1865). Nau 
jasis prezidentas, (buvęs vice
prezidentu) Andrew Johnson, 
gavo kongreso nutarimą Aliaską 
pirkti.

Aliaskos žvaigžde JAV vėliavoje

Sutartis su Rusija sudaryta 
1867 bir. 30; išmokėta 7.500,000 
dol. Aniem laikam nemaža su
ma. Be to, nedažnas atvejis, kad 
viena valstybė iš kitos terijo- 
riją pirktų. Žemėgriebiama gin 
lu ir dar priverčiama karo nuo
stolius atlyginti. Ar negalėjo to 
padaryti su Rusija JAV arba 
Anglija?

Caras Aleksandras I buvo pa
tenkintas gavęs gerus pinigus 
už nieką — “akmenis ir ledy
nus’. Atrodė, jis amerikiečius 
prigavęs. Kai kurie senato
riai sutartį praminė “Sevvardo 
beprotyste’ (Sevvard’s Folly). 
Mat valstybės sekretorius, ku
ris vedė derybas, buvo William 
II. Seward. Žmonės taip pat šai
pėsi iš pirkinio, nes nebuvo dar 
tankiau užsėdę nei Texas nei 
Kalifornijos. Ir sausų dykumų 
buvo iki valios. Kam dar tie 
akmenynai ir sniegynai? “Ne
verta buvo mokėti dviejų cen
tų už akrą" — sprendė nusi

mautieji apie pinigus ir pirki
nius. Bet kas šitaip galvojo, da
bar turėtų rausti. Niekada pa
saulyje nėra buvę pigesnio pir
kinio. kuris dabar duoda bili
jonus.
KARALIŠKI KAILIAI IR PRO

CENTAI
Amerikiečiai šiandien džiau

giasi. pirkę ne “akmenis ir le
dus’. o tikrą gėrybių aruodą. 
Aliaskoj yra aukso, sidabro, va
rio. cino, platinos, uramjaus, 
nikelio, chromo ir kitų taurių
jų metalų. Yra žibalo, yra ir 
anglies — daugiau negu Pen- 
nsylvanijoje. Miškai gyvenami 
žvėrių. Rasi juose bebrų, ūdrų, 
lūšių, sabalių. kiaunių, šermu- 
nėlių. Kitados tų žvėrelių kai
liai atstodavo pinigus. “Kiek 
duosi kiaunių, sabalių. šermu- 
nėlų’? — buvo klausiama. Šer- 
munėliai dar puošdavo karalius. 
Kad ir mažai dabar sostų be
liko, bet brangūs kailiai 'vis 
tiek randa ką puošti. Kol yra 
žmonės, bus ir puošmenos, ir 

aukso žiedai ant rankų. Vien 
tiktai aukso iš Aliaskos ga.uta 
už kelis šimtus milijonų. Paly
ginus tai su pirkinio kaina, ji 
apsimokėjo 9,600 procentų. Ku
ris bankas moka tokius karališ
kus procentus? Daug pinigo dar 
paimta už sidabrą, varį, anglį, 
mišką, lašišas, ruonius ir k. A- 
liaska seniai jau šimteriopai ap
simokėjo.

ŽVAIGŽDĖ PRIE LEDINĖS 
SIENOS

Aliaska dabar bus pirmoji 
JAV žvaigždė už sienos. Sausu
ma ji nesiekia Jugtinių Ame
rikos Valstybių. Tarp Washing- 
tono valstybės (Seatle) ir pie
tinio Aliaskos smaigalio (Ket- 
chikan) įsiterpia Kanada su Bri
tų Kolumbijos provincija. Tas 
kanadiškas įtarpas sudaro apie 
800 mylių.

Pačioje šiaurėje Aliaska pri
eina prie Beringo sąsiaurio. Ta
me lediniuotame sąsiauryje, ku
ris tik patį vidurvasarį kiek at
šyla, yra Diomedų salos. Ma- 
žesnioje iš jų plevėsuoja Ame
rikos žvaigždėtoji vėliava, dides
nėje — šmėkšo niūrus Sovietų 
Rusijos kūjis ir pjautuvas. Tas 
dvi salas skiria tiktai dvi my
lios. čia Sovietų Rusija ir JAV 
arčiausiai susieina. Jas skiria le
dinė ir geležinės sienos. Kai 
Aliaska dabar sudaro viena iš 
49 Jungtinių Amerikos valsty
bių. sovietai tai gali palaikyti 
demonstracija. Bet toks spren
dimas dėl Aliaskos seniai jau 
buvo reikalingas.

Prieš kokius dvejus ar trejus 
metus bolševikai buvo prašne
kę, kad caras neturėto teisės 
Aliaskos parduoti, kad toji su

ESKIME savo vaiką nugabeno pa£ dantų gydytoją.

tartis buvusi niekinė, negalio
janti. Aliaska turinti grįžti 
Rusijai. Visi iš tokių pretenzi
jų pasišaipė, tačiau niekas ne
užsiminė. kad tos kvailos Mas
kvos kalbos išdavė jos siekimą 
nesilaityti jokių sutarčių. Ir jei 
tik galėtų, nesilaikytų.

Sovietus prilaiko Aliaskos ka
rinės bazės, radaro stotys ir 
kiti militariniai įrengimai, ku
rie JAV atsiėjo jau per bili
joną dolerių. Visa Aliaska yra 
tartum viena militarinė JAV ba
zė.

PIKTI IR GERI KAZOKAI
Gyventojų Aliaskoje yra 

200,000. Iš jų 45.000 sudaro 
JAV karinės pajėgos su šei
mom. Kita tiek yra vadinamųjų 
vietinių gyventojų — aleutų, 
eskimų, indėnų. Indėnai save* 
laiko tikraisiais to krašto gyven
tojais, bet ir eskimai neužsi- 
leidžia. Jie jau labai senais lai
kais gyveno abipus Beringo są
siaurio. Prieš pirmą Didįjį ka
rą. kai dar nebuvo bolševikų, 
eskimai vieni kitus lankė, gimi
niavosi. Dabar juos irgi skiria 
geležinė siena, susieti neleidžia 
“pikti kazokai”. Eskimai visus 
baltuosius vadina “Cassacks”. 
Tai liekana iš tų laikų, kai dar 
susidurdavo su caro laikų ka
zokais Sibire.

Senas eskimų gyvenimas kin
ta - amerikiečių, “geru,ų kazo
kų’ įtakoje. Namažai eskimų 
dirba amerikiečių įstaigose, gau 
na gerus atlyginimus, statosi 
namus su elektra ir kitais pa
togumais; žuvauja ne kojakais. 
bet motorinėm valtim, lanko 
mokyklas. Tuo būdu civilizaci
ja okupuoja ledinę žemę. Jai 
skleistis čia nereikia koncentra
cijos stovyklų, trėmimų, enka
vedistų. kraujo ir kančios, kaip 
tai yrą bolševikiniame Sibire.

gubernatorius.

SEPTYNIOLIKA SALSŪNŲ
J u nesu yra Aliaskos sosti

nė su 7,000 gyventojų. Miestas 
yra prisiglaudęs prie aukšto kal
no. Ji galima pasiekti tiktai or
laiviais ir laivais iš Pacifiko. 
Gera vieta gintis, jeigu kas sos
tinę pyltų. sakysime, kokie su
kilėliai, kaip Kuboje. Bet čia 
tolių išdaigų nėra. Žmonės gy
vena ramiai. Patriukšmauja tik
tai saliūnuose nugeriantieji.

Mažam gyventojų skaičiui sos 
tinėje yra 17 išgertuvių ir 8 
gėralų parduotuvės. Net 25 to
kios “kultūringos įmonės”. 
Knygynas tėra vienas. Vienas 
ir laidotuvių direktorius. Jam 
nebaisu konkurencijos, o miru- 
siem nėra pasirinkimo, kas "gra 
žiau ir mandagiau’ palaidos

Didžiausias miestas yra An- 
chorage su 94,000 gyv. Fair- 
bankas turi 55,000 žmonių, bet 
jų didelę daugumą sudaro ka
riškiai, jų šeimos, amerikie
čiai valdininkai ir biznieriai. 
Fairbanke yra vienintelis Alias
koje universitetas. Yra dar ke
letas mažesnių miestelių.

Pragyvenimas gana brangus. 
Sostinėje Juneau namai kainuo
ja nuo 25 iki 50 tūkstančių dol. 
Už gazoliną mokama 45.8 et. 
Plaukai nukerpami už 2.50. ba
tai valomi už 50 et. Maistas 
apie 40 prcc. brangesnis, negu 
Seattle. Jo daugiausiai atveža
ma iš JAV: apie 95 proc.

Uždarbiai yra taip pat dide
li. Inžinieriai gauna nuo 900 
iki 1200 dol. į mėn. Elektrikui 
mokama S 5 į vai. sunkveži
mio vairuotojui — S 4. Eski
mas. radijo operatorius, uždir
ba 8.000 dol. per metus, a- 
viacijos mechanikas — 12.000 
dol.

Visa amerikiečių spauda ra
šo apie šviesias perspektyvas 
Aliaskoje tiem, kurie nebijos 
dėl klimato ten vykti ir netin
gės sunkiau padirbėti.

S.S.

9 Rochestery Lietuviu diena 
bus liepos 13 šv. Jurgio liet.pa
rapijos sode ir salėse. Rengia 
vietos Balfo skyrius. Pelnas 
skiriamas Sibire ir kitur vargs
tantiems lietuviams remti. Pro
grama prasideda 1:30 automo
bilių paradu per Rochesterio 
miestą.

--------------------------------------------------------------- VAIŽGANTAS ------

RIMAI IR NERIMAI
(2)
Tiesa, per pakasynas velio- 

nies intencijai būtų gerai pa- 
sisrėbęs karštų kopūstų su jau
tiena ir kiauliena; tiesa, būtų 
nėjęs gulti, kol nėi.špoteriaus 
visos ilgosios “Diena rūsti, die 
ana"; būtų pėsčias nulydėjęs 
visą mylią, būtų net iššniukštęs, 
leidžiant į duobę, Į nosį subė
gusias penkias ašaras; būtų net, 
grįždamas namo, pačiai lietuviš
kai pafilosofavęs:

Taigi matai gi vo: ėmė 
ir numirė, fi da butų pagyve
nęs, kad nenumiręs....

Vis dėlto, sakau, širdyje, nor 
neprisipažindamas, būtų pasi
džiaugęs. jog pas kaimyną nors 
kiek rlabar bus nebe taip, kaip 
buvo, nors kiek nebepanašu i 
jo

Kitų kaimiečių nebuvo ko 
sekt i

SKIRTUMAI
Akylas žmogus, iš šalies žiū

rėdamas, galėjo daug pasergėti 
ir skirtumų tarp Rimo ir Neri
mo. Jų tenematė patys Rimai 
ir Nerimai.

Visų pirma, išvaizda.
Rimas buvo storokas, viduti

nio stogo ir gėrė taboką. Tad 
nors skutos grynai, vis dėlto 
apibarstyta lūpa buvo panaši į 
kutkailį.

Nerimas buvo liesas, labai 
ilgas ir taboką rūkė. Skusdama
sis jis palikdavo panosėje kuokš 
tą. kuri, dantims pradėjus by
rėti. vis labiau darėsi panaši į 
gauruotą kailiakraštį. kurį sau- 
valiuodama.s riesta lupa pris
paudė prie nosies.

Užtai Rimienė buvo aukštes
nė už vyrą, labai dailiai išaugu
si ir nė kiek nenutukusi. O Ne- 
rimienė mažutė, ir ne tiek gal 
riebi, kiek didele krūtine, ku

rią, eidama ar bėgdama, vis lai
kė abiem rankom pasikabinusi.

Rimų vaikai visi buvo juod
bruviai čigoniukai, smailano- 
siai, liesavedžiai, dailiai išaugę. 
Nerimų gi vaikai buvo storų 
kaulų, plačių gymių (veidų), bu- 
kanosiai. šviesiaplaukiai, mėly
nakiai; užtai taip gražiai skaisčių 
veidų, kad nors ir žiūrėk. Ber
niukai panašūs buvo į mergy
tes — toks jų visų buvo švel
nus skruostų raudonumas ir bal
tumas. Už tokią veido spalvą, 
japonai sako, galima esą ne
matyti septyneriopų kūno eibių.

Rimukai ir Nerimukai buvo 
visoje parapijoje laikomi pačiais 
gražiaisiais. Tik vieniems juoba 
patiko meiliaveidžiai Rimukai, 
kitiems skaistavedžiai Nerimu
kai. Ginčijos dėl to daug, taip 
bernaičiai, taip ir mergaitės, bet 
niekuomet nenusigalėjo.

Visi buvo labai grynais ir 
skambiais balsais. Tik Rimukai 
dainavo ir prie vargonų giedo
jo sopranais ir tenorais, o Ne
rimukai altais ir baritonais. 
Vieni vedė, kiti pritarė, ir bu
vo jų choras labai plačiai žino

mas ir per vestuves ypač bran
ginamas.

Moters, atitekėdamos į Aukš
taičius. katra atsinešė į savo 
naujus namus ypatingą raugą, 
kuriuo visus užraugė.

Nerimienė buvo labai greita 
ir ne tiek gal karštakraujė, kiek 
nesusivaldanti rėksnė. Pasidarė 
ir visi namai rėksnių balsia- 
kalbių.

Jau penkiolikos metų ji ro
dėsi pilnai brendusi merga, ypa^ 
nepaprastai stačia krūtine. Pa
sižiūrės pasižiūrės, būdavo, jos 
močia ir nustebs:

—Tokia dar pusmergėlė, ir 
tokia jau karvė ...

Taip šita pravardė ir paliko 
jai. Anot to. kad pritiko, tai 
prilipo. Ji nepyko už tai. pas 
tėvus tebebūdama; ir pati ėmė 
kitus taip pravardžiuoti, kai sa
vo šeimynėlę susidarė.

— Karve gi tu. karve! Jauti 
gi tu. jauti! — girdėjosi pa
vakariais iš Nerimų kiemo, li
gi tik susirinko iš laukų. Tai 
Nerimienė dailiai baudė, stab
dė ar perserginėjo savo “ange
lėlius’. sulig tuo, ar jie buvo 

vyriškosios gymės, ar moteriš
kosios.

— Eik tu. karve! - paprato 
sakyti ir Nerimas, čirkšėdamas 
kartaus dūmo seilę pro dantis, 
kada reikėjo meiliai pabarti pa
čiutė ar bent su ja nesutikti.

“Karvė” ne toks jau baisus 
žodis. Iš riebios ar pieningos 
karvės daug naudos. Ir išvaizda 
jos ne taip jau juokinga; at
seit. iš katro galo žiūrėsi. Žolės 
maišė verstapilvė. erza kever
za, du niūkso, ku kiūk^o. Bet 
du spykso labai gražiai: tokios 
gražios, ramios ir ašarotai me
lancholingos. didelės akys! Pa
čia gražiąja prasme karvės var
das labai pritiko Nerimienci ir 
jos vaikams žaliūkams.

Juoduke Rimienė iš tikrųjų 
buvo kur kas karštesnio krau
jo už Nerimienę. Bet buvo la
bai dailiai ramios motinos iš
auklėta. Ji mokėjo bajoriškai 
valdytis. Niekas iš jos negir
dėjo balsesnės kalbos, neg rei
kia kad girdėtus. Mokėjo suval
dyti ir piktumą retas atsiti
kimas. Barama nieko neatsaky
davo nei savo tėveliam, nei ki
tiems Žiūrėjo ramutėm savo a

kutėm linksmai, nuolankiai, pa
klusniai. it plaunama avelė.

Tai buvo mylimas tėvų kūdi
kis. Ne iš piktumo, bet iš švel
numo ir barė ją tėvai — avele, 
ir jai tai patiko. Avelė — ge
ras gyvulėlis. Nieko ji nenus
kriaus. Nei ji ragų turi, nei il
čių. nei nagų. Nebent ji pačiam 
Dievui tepasiskundžia savo gai
liu ir skurdžiu: mėė!! O vaiku
čius kad myli! Ir ėda. ir iš akių 
nešleidžia. Ligi tik į šalį, tuoj 
“Mėė! kur tu. nenuklysk, grįžk 
į mamą!’

Atitekėjus už Rimo, taip pat 
ramaus, kiek tiek sunkokos ei
senos žmogaus, ji įnešė dar di
desnės ramybės dvasios. Iš jų 
kiemo niekas nieko negirdėjo. 
Nei jie labiau savo tarpe su
siklausė. nei ko. Bet nesutikę 
kažin kaip mokėjo greičiau su
sitarti ir atsitaisyti. Taip jau 
Rimienė buvo savo vaikelius 
palenkus. Žiūrėjo jų. globojo, ir 
ta švelni moteriškės įtaka iš
dailino ir nušvelnino jų būdą, 
širdi. siela. Jei baudė kurį ar 
norėjo suniekinti. - niekaip ki
taip nepravardžiavo, kaip

— Eikite jūs, avelės, avinai!
Destis, ar buvo bizuotieji. ar 

ūsuotieji jos vaikai.
Žiūrės žiūrės, būdavo. Rimas 

į savo žmoną, kaip ji kūdikius 
globoja ir jais nuolat sielojas, 
ir neva Šiurkščiai, raukydama
sis. bet iš tikrųjų beribe meile 
ištars nejučiomis iš jos pačios 
pasisavintą žodį:

— Kad tu tai tikra avelė: 
pi apuls tavo vaikai!- Ir traukia 
tabokos žiupsnį į nosį.

Sodžius negalėjo nepastebėti 
tų namų dvasių skirtumo. Tad 
savo tarpe, už akių, galinių šei
mynų kitaip nevadino, kaip: 
“Nerimo karvės, jaučiai" ir 
“Rimų avelės, avinai'. Tačiau 
visai nesityčiodami ir nenorė
dami užgauti ar pažeminti.

Visi aukštaičiai mėgsta savo 
moteris avelėmis vadinti, nes 
tai ir yra tikras lietuviu tipas: 
nuolaidžios, nemokančios prie
šintis. temokančios verkti, kad 
beviekė. Skaityk senovės dai
nas.

(bus daugiau)
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ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS RŪMAI, KURIE BUS PAŠVENTINTI LIEPOS 13

V i s i į 
Pranciškonų 

rengiamą

LIETUVIŲ DIENĄ PIKNIKĄ
LIEPOS-JULY 13 Kennebunkport; Maine

Liurdo Jubiliejiniais Metais
jp—— ....... ' ......  ""........ .

j Portlando vyskupas Daniel J. Feeney pašventins naujai pastatytą šv.
Į Antano aukštesniąją mokyklą. Taip pat bus pašventinta Kūdikėlio

• •
Jėzaus šventove.

......  - - ' - ——LIURDO GROTOJE, KENNEBUNKPORT, MAINE

11 vai. — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo grotoje; laiko Tėv. V. Gidžiūnas,
naujasis pranciškonų provincijolas.
Pamokslą sako prel. K. Vasys.
Po pamaldų — gimnazijos rūmų pašventinimas.

12 vai. — Pietūs.

4 vai. — Meninė programa:

SV. BERNADETA LIURDO GROTOJ KENNEBUNKPORT. ME 
9

Tautiniai šokiai — išpildo vasaros stovyklos berniukai, vad. 
Onai Ivašk’enei.
Dainos — atlieka Worccstcrio Aušros Vartų parapi jos choras 
vad. muz. V. Burduliui.

Šiemet pranciškony Liurdo Kenebunkporl, Maine, galima įgy
li tuos pačius visuotinus ir dalinius atlaidus, kaip ir tikrajame 
Liurde, Praneūzijoje, kur prieš 100 mėty apsireiškė Dievo Mo
tina.
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Tarp Chicagos, tėvynės ir Sibiro
Prieš kurį laiką “Drauge” til

pusiam interview Balfo reikalų 
vedėjas kun. L Jankus atvirai 
pripažino, kad. jei ne Chicagos 
lietuvių dosnumas, būtų labai 
sunku verstis ir.Baltas turėtų 
visas savo knygas padėti į mu
ziejų. Tą gerą vardą Chicagos 
lietuviai dar kartą užfiksavo 
šių metų birželio dienomis.

Marguette parko lietuvių kle
bonas prel. J. Paškauskas leido 
Balfo rinkliavą bažnyčioje, ir 
čia žmonės centais ir doleriais 
per vieną sekmadieni sumetė 
1100 dol. Kitą sekmadienį baž
nyčios duris atvėrė Brighton 
parko lietuvių klebetas prel, D. 
Mozeris, skatinės per pamokslus 
ir parapijos buletenyje aukoti 
Balfui; surinkta 750 dol. Šiuo 
Chicagos lietuvių klebonų pa
vyzdžiu turėtų pasekti visų 
Amerikos lietuviškųjų parapijų 
klebonai. Pačios parapijos nepa 
justų jokių nuostolių, o Balfui 
susidarytų gražios sumos pini
go

Birželio 22 Chicagos lietuviai 
gyveno Balfo ženkle. Tą dieną 
Chicagoje įvyko didžiulė Balfo 
gegužinė, kurioje dalyvavo ir 
svetys iš New Yorko — Balfo 
energingas reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus. Į gegužinę suplau
kė keli tūkstančiai lietuvių ir. 
dar neoficialiomis žiniomis, ge
gužinė davė apie 3.000 dol. pel
no. Tiesa, oras pasitaikė pras
tokas — lietaus debesys plau
kė vienas po kito. Bet per lie
tų ir vėją ilgos eilės mašinų 
riedėjo į Bučo daržą ir žmo
nės būriais rinkosi parodyti sa
vo palankumo Balfui ir palikti 
dolerių Lietuvos kankinių šal
pai. O Balfo uždaviniai šiuo mo
mentu — kaip kun. L. Jankus 
savo gyvame, vaizdžiame ir Į- 
tikinančiame žodyje išaiškino.- 
yra tiesiog milžiniški. Pagalbos 
besišaukiančių laiškų iš anapus 
geležinės uždangos ateina tūks
tančiai. o Balfas jų tegali pa
tenkinti tik šimtus, štai dėl ko 
reikia dar stipriau sucementuo
ti Balfo rėmėjų eiles ir dar nuo-

Reportažas iš Chicagos
»

Praėjo JAV Lietuvių Ben
druomenės rinkimai. Rinkimų 
rezultatais džiaugiasi priešai, 
kiek nuliūdę LB prophgatoriai. 
entuziastai ir rėmėjai. Kol kas 
aktyviai neįsijungęs nei į vienų, 
nei kitų tarpą, praėjusiuose rin
kimuose pastebėjau vieną labai

buotojai ir atnešti daug dau
giau naudos organizacijai. Gi 8 
garbės direktorius paskirtų 
partinės grupės, kurios suorga
nizavo Baltą ir vedė jį Į veik
lius darbo kelius. Už tai vienin
gai pasisakė visų trijų lietuvių lando kolonijos lietuyių gyve- 
kartų atstovai, kurie taip vie
ningai dirba Balto Chicagos ap- 
skr. v-boje. '.

Pobūvį pravedė veiklus Bal
to darbuotojas Kostas Bružas, 
o kun. L. Jankaus asmenybė 
visiems panko šviesiausią įspū
dį.

ninu. Žinau, kur šuo pakastas. 
O gi prieš dešimti metų Rose- 
jų. o prie jų rikiuojasi ir nau
jieji ateiviai. Kodėl tokių gra
žių reiškinių neužtikti kitose a- 
pylinkėse? Esu stebėjęs Rose- 
šviesų reiškinį. Mane nepapras
tai nustebino maža LB Roselan- 
do apylinkė, kuri yra Chicagos

pašonėje. Ten LB narių ir bal
savusiųjų tarpe matyti gražus 
procentas senosios išeivijos lie
tuvių ir šiame krašte gimusių- 
lande apsigyveno nepaprastai 
veiklus, naujasis ateivis Kostas 
Bružas. Jis aktyviai Įsijungė į 
senąsias .Amerikos lietuvių or
ganizacijas. Į parapiją ir ypač 
į Baltą. Savo taktu, veiklumu 
ir išmintimi pelnė kitų pagar
ba ir pasitikėjimą. Organizuo
jant LB, jis tapo didelu LB 
idėjos skleidėju ir puoselėtoju. 
LB idėją paskleidė senųjų vie
tos organizacijų tarpe. Ar Kosto 
Bružo pavyzdžiu negalėtų pasek* vos okupacija 1940 birželio 15. 
ti kitos LB apylinkės? Tada rin
kimuose tikriausia ne 4.000. 
bet 40.000 balsuotojų dalyvau
tų.

VI. Ramojus

CHICAGOS BALFO veikėjai ir svečiai susipaž:n:mo vakarienėje su naujuoju Balfo reikalų 
vedėju kun. L. Jankum. Iš kairės i dešinę: Tėv. J. Kubilius. O. Krikščiūnienė, konsulas dr. P. 
Daužvardis. kun. *.. Jankus. J. Daužvardienė, kun. P. Cinikas ir kun. S. Santa ra s. Stovi: P. 
Bičiūnas. A. Banys, K. Bružas, E. Markūnienė.. V. Kasniūnas, P. Niedvaras, I.- Petrauskas, F.
Sereičikas, B. Račkauskas, S. Semėnienė, kun. (evang.) A. Trakis, L. Naglius. A. Stankus, D. 
Sabalis. J. Arštikys. Antroj eilėj: J. Bernotas. J. Kerulis, P. Mažrimas, A. Gintneris. I. Dau- 

kus ir A. Lekečinskas. /

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS MIUNCHENE
teis laikas, kad Vakarai už tai 
patys nukentės (nors mes to 
nelinkime ir nenorime), susi
lauks Dangaus teisybės. Tokia 
Vakarų elgsena ateityje išryškės 
kaip buvusi kenksminga jai pa
čiai (dalinai jau ir dabar dėl to 
kenčia).

Kartais kovoti ir pralaimėti 
yra geriau negu laukti, nesi
priešinti ir nieko . nelaimėt. 
Lietuvių, vokiečių, lenkų, ven
grų sukilimai pieš bolševizmą 
išliks istorijoje kaip garbingi, 
didvyriški įvykiai. Vakarų nepa- 
gelbėjimas šioms valstybėms is
torijoje bus minimas kaip gė
dingas įvykis, rodąs Vakarų o- 
portunizmą — savanaudišku
mą.

Mes dėl savo tautos likimo 
nesame kalti. Nedaug tegalime 
jai ir pagelbėti. Tačiau ir mu
myse tremtyje pasireiškia o- 
portunizmo — savanaudiškumo 
dvasia, prieš kurią turime ko
voti. Antra, mes turime puo
selėti krikščioniškąsias dorybes. 
Įsijunkime savo doriniais dar
bais į šių laikų kovą ir tai bus 
drauge atpildas ir pagelba mū
sų kenčiančiam ir okupantui be- 

. sipriešihčiam kraštui.

Po paskaitos Julija Vyšniaus
kaitė paskaitė Zigmo Gavelio 
eilėraštį ‘Tušti namai". Algis 
Mykolaitis — ištrauką iš J. 
Švaisto romano “Paskutinį 
tą tave klausiu" ir Arūnas 
kaitis — B. Brazdžionio 
rašti "Ištfemimo" kelias".

PLB Miuncheno apylinkės 
valdyba ypatiną tragiškųjų bir
želio įvykių minėjimą surengė 
birželio 27. Ludvvigsfeldo lietu
vių kolonijoje. Svarbiausioji mi
nėjimo dalis — dr. J. Griniaus 
paskaita, kurioje tragiškieji bir
želio įvykiai buvo iškelti nau
joje šviesoje. Prelegentas aiš
kino. kad 1940-1941 metų de
portacijos nėra to laiko pats 
reikšmingiausias įvykis, nors ir 
begaliniai skaudus. Reikšmin
giausias įvykis esąs pati Lietu-

KON. STASIO RAILOS SIDABRINĖ SUKAKTIS

nes po to prasidėjo baisiosios 
deportacijos ir milžiniškos vi
sos tautos kančios. Reikšmingas 
to laiko įvykis yra ir lietuvių 
tautos sukilimas — visos tau
tos pasipriešinimas 1941 birže
lio 23 paskelbta laikinoji vy
riausybė išėjo prieš sovietus.

Mums ano meto sukilimas 
pasisekė — savo tikslo atsiekė, 
tik vokiečiai jį užgniaužė, ir 
tai_yra jų kaltė. Kalti ir visi, 
kūne gali pagelbėti, tačiau ne
pagelbėjo mūsų tautai: jie kal
ti. kad nepagelbėjo vokiečiams 
(sukilimas Berlyne), lenkams, 
vengrams. Ta pagelba galėjo a- 
teiti ir be karo: diplomatinių 
santykių suspendavimu ar nu
traukimu. sankcijomis ir eile 
kitų būdų.

Vakarai panašiai elgiasi ir 
šiandien. Jie pasitenkina 
žodžiais.
muosius ir galėdamas jiems pa
gelbėti vistiek negelbsti.
pats, nors netiesioginiai, pare
mia tironus, pats nusikalsta. A-

ir 
tik 

Kas mato skraudžia-

tai

kar- 
Lau- 
eilė-

(Eli)

damas vikaru Shenandoah. Pa.. 
šv. .Jurgio parapijoj, kur kle
bonauja kun. A.J. Karalius, jis 
irgi uoliai reiškiasi visuom’eni- 
niame gyvenime.

Šis Philadelphijos ir kitų ry
tinių pakraščių gerai pažįstamas 
kunigas šiais metais tyliai at
šventė savo kunigystės 25 me

Kas yra buvęs Liet, vyčių < 
seimuose, tas tikrai matė kun. : 
Stasį Railą. Energingas, geros 
nuotaikos jis ten veikia, kalba
si su daugybe pažįstamų. At
rodytų, lyg čia jis būtų gimęs, 
čia baigęs mokslus.

Bet kun. St. Raila yra atei
vis. tik ne ‘dypukas’. Amerikon 
jis atvyko 1939 m. į pasauli
nę parodą, norėdamas pabūti 
keletą mėnesių, bet tuo metu 
prasidėjo karas ir jį sulaikė. 
Ir čia jis buvo naudingas ir 

širdžiau visiems per Balfą at- reikalingas savo energija, patrio 
verti širdis Lietuvos kankinių ^izmu. sumanumu.
šalpai. Įdomu, kad gegužinės 1939 jis buvo paskirtas vi- 
metu energingojo kun. B. Su- kąra šv. Kazimiero parapijoje 
ginto akys nukrypo i vieną lie- Philadelphijoje. šiose pareigose , 

išbuvo 14 metų, uoliai veikda
mas ne tik parapinėse, bet ir 
visuomeninėse organizacijose.

Pokario metais jis įsijungė i 
tremtinių šalpimą. buvo vienas 
iš Balfo organizatorių Phi- 
ladelphijoje ir dirbo eile metų 
jo valdyboje. Kai pradėjo trem 
tiniai važiuoti Amerikon, jis pa
rodė itin daug artimo meilės. 
Jis ėjo iš namu į namus, ieško
damas garantijų ir visokeriopos 
pagalbos. Mielai jis pagelbėjo 
kiekvienam, pažįstamam ir ne
pažįstamam pabėgėliui. Jis la
bai daug prisidėjo, kad Phila- 
delphijon atvyko apie 1.000 nau 
jų ateivių. Ir čia jų dar ne
paliko vienų, padėjo susirasti 
butą, pagelbėjo įsikurti.

Tuo pačiu metu jis įsijungė į ėmė suprasti, kad puolimais 
Lietuvos vyčių veiklą, buvo cen- prieš Amerikos senatą ginama 
tro dvasios vadas 1942-44 ir 3 ne Kanados garbė, o tik stengia 
kuopos dvasios vadas nuo 1941 masi pridengti įlindusius į vy- 
metif kol jį iškėlė i Shenan- riausybę komunistus.

tuvišką mokslo židinį per valan
dą jis sugebėjo suorganizuoti du 
nuolatinius to mokslo židinio rė
mėjų būrelius.

Gegužinės metu teko matyti 
viepą lietuvių tremtinių šeimą, 
atvykusią iš Sibiro vergijos, o 
publikos tarpe matėsi daug aukš 
tų visuomenininkų, kultūrinin
kų ir įvairių srovių žmonių. Tai 
žinia, kad apie Balfą vieningai 
buriąs visų srovių žmonės.

Birželio 23 .Jaunimo 
centre Balfo Chicagos apskri
ties darbuotojai surengė susi
pažinimo pobūvį su kun. L. Jan
kumi. Pobūvio metu, kuriame 

' dalyvavo Lietuvos konsulas dr.
P. Daužvardis su žmona, “Drau
go" spaudos viršininkas1 kČTn.
P. Cinikas, evang. kun. A. Tra
kis ir būrys kitų Balfo darbuo
tojų. kun. L. Jankus dar atvi
riau išdėstė Balfo bėdas ir lai
mėjimus ir nušvietė visą esa
mąją padėti. Pobūvio dalyviai (^oa^- 
priėjo vieningos išvados ir pa-

- -jy 1̂ s-

Kun. Stasys Raila

tų sukaktį. Dėl gausybės dar
bų. jis lyg neturėjo laiko pa
sigarsinti spaudoje, prisiminti 
ilgų metų triūsą.

Kun. St. Raila yra gimęs 1907 
rugsėjo 14 Luokėje. Žemai
čiuose. Mokėsi Telšiuose, kuni
gų seminariją baigė Kaune. į 
kunigus įšventintas 1933 m. ba
landžio 1 d. Kauno bazilikoje.

Buvo paskirtas Kauno kated
ros vikaru ir dirbo Katalikų Ak
cijoje. veikė su pavasarininkais, 
angelaičiais, buvo gimnazijos ka

nuo
Vlikui 51.061.74
Įvairios išlaidos (Kersteno ko
miteto tyrinėjimai. Lietuvos 
bylos dokumentacijos telki
mas. Genocido Konvencija, lei-

Kiek Altas gauna ir išleidžia?
ALTO FINANSAI 

1953 lapkričio 1 iki 1957 
spalio 31

(Santrauka 4 metų ataskaitų, 
kurias kiekvienais metais iš
žiūrėjo ir, patikrino Alto iždo diniai. reprezentacija ir kt.) 
globėjai)
Pajamos
Balansas 1953 lapkričio 1

S45.918.72

$13.846.77
1953.XI.1 iki 1954.X.31 gauta

Viso išlaidų SI 70,356.17

ALTO PAJAMOS IR

• Studentu ateitininkų sto
vykla bus nuo rugpiūčio 24 iki 
rugsėjo 7 Manchester. Mich. 
Stovykla bus uždara pagal 1957 

•metų Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimo nutarimą. 
Tai reiškia, kad stovykloje ga
lės dalyvauti tiktai SAS nariai 
ir kandidatai. Registruojamasi 
iki rugpiūčio 15. Suinteresuo
tieji kreipiasi į vietos at-kų stu
dentų draugovės valdybą arba 
tiesiai į SAS valdybą adresu: 
Jurgis Štuopis. 3237 S. Lituani- 
ca Avė. Chicago 8. III. Svečiai 
į stovyklą gali atvykti tik SAS 
valdybai kviečiant ir jos sutiki
mą gavę. Atvykę svečiai laiko
si nustatytos tvarkos.

• Prudencija Bičkienė, lai
mėjusi Cinncinati operos var
žybas viena tarp astuonių solis
tų. nuo birželio 15 yra jau Mi
lane. Italijoje. Solistai paskirs
tyti į dvi grupes — Toscos ir 
Bohemos operų. Pr. Bičkienė 
dirba Toscos grupėje. Kartu 
tobulinasi dainuoti Benvenuti 
ir Ruffo priežiūroje.
• Miuncheno, Vokietijoje, iš

rinkta nauja bendruomenės a- 
pylinkės valdyba: dr. J. Gri
nius. kun. J. Tautkevičius. V. 
Gratkauskas ir O Barasienė 
(kand.). Kontrolės komisiją su
daro K. Ausiejus. M. Mustei
kis ir A. Paškauskis.

• Kun. V. J. Kupstas birže
lio 29 atšventė kunigystės 25 
metų sukaktį. Sukaktuvininkas 
yra gimęs 1908 balandžio 30 
Hazleton. Pa., kur dabar ir kle
bonauja šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijoje. Kunigu buvo 
įšventintas 1933 birželio 10 
Scrantono vysk. Thomas O'Reil- 
ly. Pirmąsias mišias aukojo 
1933 birželio 11 IVilkes-Barrc. 
Yra vikariavęs Lackavvaxene. 
Wilkes-Barre. Pittstone. buvo 
klebonu Duryea. \Vanamie. Ha
novery. Praėjusio karo metu 
buvo karo kapelionu. Pagerbi
mo banketą surengė parapie- 
čiai. Dalyvavo apylinkės kuni
gai ir Hazletono miesto majo
ras.

IŠLAIDOS$59.238.21 . . , .. .nuo 19oi lapkr. 1 iki 19o8pelionu. sakė pamokslus per ra
diją ir rašė laikraščiuose. Pe- 1954.XI.1 iki 1955_X.31 gauta 
rijodikoje jis dalyvauja nuo
1927 m., yra išleidęs šias kny- 1955.XI.1 iki 1956.X.31 gauta 
gas: Monstrancijos spinduliuose --------------
1938. Žodis vaikams 1939. Lai- 1956.XI.1 iki 1957.X.31 gauta lapkočio 
mingoji diena 1939. Pamokslai 
1937.

Švęsdamas savo sukaktį, jis Išlaidos 
atlaikė paęiėkos mišias šv. Jur- 1953.X1.1 iki 1954.X.31 išleista 
gio bažnyčioje Shenandoah. Pa. 
Sukaktuvininkui linkime ir to
liau taip energingai darbuotis 
bažnyčios ir tėvynės labui.

J.J.

VĖL SUŠNEKO APIE SAVIŽUDĮ
(Atkelta iš 2 psl.)

Kanados parlamento nariai 
gali laisvai kalbėti apie bet ką, 
išskyrus Normano klausimą.

Tačiau - sako tas pats leidi- savo informacija, bet niekas ne- 
nys — daugelis kanadiečių jau norėjo jo klausyti nei juo tikė- 
išmoko skaityti tarp eilučių ti. 
spaudos pranešimus. Vadinas.

zicija yra korektiška....
Grįžtant prie Guzenko isto

rijos. jei gerai atsimenu. Gu
zenko apėjo visus Ottauoje su

$34.823.26

$39.439.04

balandžio 31
Pajamos mėnesiais

.Balansas 1957X1.1 $10.347.32
$1.249.50

gruodžio $ 139.00
Viso $180.703.49 1958 sausio

$33.356.21
$1.469.00
$1.513.20
$8.526.89

$53.392.83
1954. XI.1 iki 1955.X.31 išleista

$38.297.40
1955. XI.1 iki 1956.X.31 išleista

$42.259.55
1956.XI.1 iki 1957.X.31 išleista

$36.406.39
Viso išlaidų $170.356.17

Balansas 1957.X.31 $10.347.32

Viso $180.703.49
Išlaidų paskirstymas
Alto sekretariatas (tarnautojo 
alga, raštinės reikmenys, tele
fonas, telegrafas $19.513.35 
Konferencijoj

vasario
kovo
balandžio $6.253.33

Viso $29.480.24
Išlaidos mėnesiais

1957 lapkričio 
gruodžio

1958 Šilusio 
vasario 
kovo 
balandžio

Viso išlaidų

$2.765.00
$2.342.97

$5.411.79
$ 370.32

$17,429.47
Balansas 1958.IV.31 $12.050.77

• Lietuvos vyčiu sukaktuvi
nis seimas ryšium su 45 metų 
jubiliejum bus Philadelphijoje 
rugpiūčio 20-24. Ta proga “Vy
ties" numeris, liepos mėn.. 'de
da keletą straipsnių iš vyčiu 
istorijos. Rašo kun. S. „Raila 
"45 metų Lietuvos vyčiai", kun. 
A. Kontautas <angliškai> "45 
metų šviesa", kun. J. Jutkevi- 
čius (angliškaii "45 metai lie
tuviškos veiklos". Jonas Vytis 
"Vyčiai ir lietuvių visuomenė". 
Ed. bulaitis “Vyčių veiklą na
grinėjant". A. S. Adomaitis iš 
Baltimorės angliškai rašo apie 
didįjį Lietuvos kunigaikštį Ge
diminą. "Vytį" redaguoja dr 
J. Leimonas ir F. Grendalytė.

Viso $29.480.24
2 Skait.tojas stebisi liikraš- Konferencijos ir suvažiavimai (Iš Alto ižd. M. Vaidilos pra- 

čio išsišokimais prieš Jungtines $22.862.36 nešimo Amerikos lietuvių kon-
Valstybes. Geriau — sako — Info,TOacij<,s Centrą^ grėsė Bostone 19;)8 birelio
būtų bendradarbiauti su Jung- $31.000,00 -i».
tinėni Valstybėm, kad būtų už
bėgta už akių komunistinių dik- 

Ir rytojau dieną (gegužės 211 tatorių vergijai pasaulyje ..., 
Philadelphijoje buvo vienas iš • jal> I i kraštuose buvo tokių

• reiškė pageidavimą, kad Balfo Liet. Bendruomenės organizato- skaitytojų laiškų: 
direktorių du trečdaliai būtu 
renkami visuotinu balsavimu' iš 
aktyviųjų nariu tarpo. Tokiu bū 
du į Balfo direktorių eiles ga
lėtų patekti veiklieji Balfo dar-

Dailininkų Sąjungos pareiškimas

rių. veikė su ateitininkais. 1954 
buvo išrinktas ALRK Federaci-

Alsiiisla paminėti
Mano pasaulėžiūra — kultū

rininkų pasisakymų rinkinys.. 
Apie savo pižiūras įvairiais klau 
simais pasisako 68 kultūrinin
kai. Pridėtos jų fotografijos ir 
biografijos. Knygos 352 pusi . 
kaina 3.50 Redagavo kun. J 
Prauskis. išleido lietuviškos 
knygos klubas Chicagojc.

Kun. J. Prunskis. Meilės ir 
Laimė. "Žvilgsnis į asmenišką 
tų principų taikymą kasdieni
niame gyvenime" Knygos 248 
pusi. Kaina 2 dol. Leidėja Ag
nietė Gilienė iš Uis Angeles

3. "Pė.skutimuose rinkimuo
se aš balsavau už konservato- - Amerikos Lietuvių Dailinin- rengimo komitetas ju idėjai pri

1. Paskaitęs Amerikos senato rius. Tai darydamas, maniau Sąjungos pirmininkas Z. Kol taręs, prašės paskirti net A.L.D. 
vidaus saugumo komisijos ra- remias partiją, kuri neremia ko- ba atsiuntė Darbininko redakvi- įgaliotinį prie jų komiteto Ta

čiau {Kirodos rengimas atsidū
ręs rankose vienos krypties dai
lininkų grupės, kuri esanti ša
liška. nesirūpinanti ir nesisten- 
gienti susitarti su A.L.I> Sajun-

jos centro valdybom kur daly- portą apie E. Herbert Norman munizmo. Tačiau baigęs skaity- jai ilgą pareiškimą, kurį dėl 
vavo Jaunimo stovyklos piana- klausimą, stebiuosi jūsų tikė- ti jūsų gegužės 16 vedamąjį, ’ ‘ 
vime ir realizavime. Dabar, bii- jimu ,kad mūsų vyriausybės po-

■

ARMIJOS nauja Hawk raketa, pritaikyta žemiems daurlymams, pirma karta i*bandoma Whitc 
Sintis Proving Ground, M. Y.

šmeižiantį kaip paprastai, aš i- 
sitikinau, kad yra labai mažas 
skirtumas tarp partijos 'Pinkos'

vietos stokos negalime ištisai 
spausdinti. Pareiškimas liečia 
Seimo metu rengiama dailės 
parodą. Jame išdėstoma visa to

(Lester Pearsono) ir mūsų da- reikalo istorija, pasinatidoj.inl ga. kad parodoje lygia teise bū- 
bartinės vyriausybės. Tegyvuo- laiškų ištraukomis, ir spauda, tu atstovaujamos visos meno ša- 
jj Jungtinių Valstybių senato iškeliama, kad A.L.D. pabrėžė kos. ( ituojami toliau <lail < . 
vidaus saugumo komisija.! parodos visuotinumo idėją, no- Januso it dail I’ Puzmo pa-

.Senato kom raportas buvo rėdama sujungti dailininkus ir reiškimai ir rekomenduojama 
pradėtas priminimu kad Nor- v’sas nK*”° sroves. Sakoma, kad savo nariams ii nepriklausau- 
.„■L iiv'-.k-iroM. <wn vadovvbė. tiek Seimo tiems prie sajungu dailininkams

---------------------------------------------tokioje "vienašališkoje ir ap
gaulingoje parodoje neilalyvau- 
ti .

Gale yra prierašas, kad pagal 
paskutini parodos rengimo ko
misijos pranešihtą parmini gali 
būti siunčiami visu krypčių ir

žudymą vakarieniavęs su vie
nu daktaru ir skundęsis, kad 
Kanados nūn. pirmininkas St. 
l4Uiren1 jį nepakamai remias.

Jeigu Norman turėsiąs vėl pa
sirodyti komisijoj*, jis galis į
v*lti 60-70 amerikiečių ir kana- «•» ”aiijii savižudybių, ligi Oit.i 
di*čių.

"The Canadian liitrlligencc 
Service” ir k..msia: kurie gi iš 
fu 60-70 yra Ottavvoje. kurie 
tVashintone ir ar Ims reikalin-

wa išsivaly visu .stilių meno kuriniai

Dėl persikėlimo skubiai 
parduodamas:

TRIJŲ šF.I.MĮ KAMPINIS

Kraniy. N. J. Yra 2 butai p<« 
6 kainb.. vienas 3 kamb 
ir valgomųjų pirkių krau
tuvė.

Pelninga virta.
Norintieji pirkti, kreipiasi j
Julių Pnknį. 133 Seeley St.. 
Keariiy. N. J. Tolei.:

\VY



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

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

Jaunimo stovyklos 
kalendorius 

MANCHESTER, MICH.

Vengrų dramaturgas Ferencz 
Molnar nepageidaujamais lan
kytojais atsikratydavo dvejopai; 
tiems, kuriais nesidomėjo, liep
davo sekretorei pasakyti: “Po
nas Molnar tik ką išėjo. “Tiems 
gi. kurių nemėgo, sekretorė pa
aiškindavo: “Ponas Molnar tik 
ką išėjo, bet jeigu suskubtumė
te pabėgėti gatve miesto link 
tikriausiai dar pasivytumėte”.

Įvažiuojant į vieną Prancūzi
jos miesteli, lankytojus pasi
tinka užrašas: "Važiuodami pa
mažu. pamatysite mūsų gražiąją 
apylinkę. Važiuodami greitai, 
matysite mūsų kalėjimą, kuris 
labai drėgnas.”

Švedas ūkininkas nori apsi
drausti nuo gaisro. Agentas 
klausia: "Kokias priešgaisrines- 
priemones turite savo ūkyje?” 
Senis ilgai galvoja, paskui ne
drąsiai sako: “Kai kada lyja. ..”

1. Nuo birželio 21 iki liepos 
12 stovykla- visiems lietuviams 
vaikams — berniukams ir mer
gaitėms — nuo 7 iki 12 metų. 
Stovykla organizuoja Mokslei
vių Ateitininkų sąjungą. Infor
macija gaunama stovyklavietės 
telefonu Gar^en 8-2491.

2. Liepos 13-26 stovykla mer
gaitėm nuo 7 iki 16 metų im
tinai: ją veda Putnamo lietuvai
tės seserys.

3. Nuo liepos 27 d. iki rug- 
piūčio 9 moksleivių ateitinin
kų stovykla.

4. Rugpiūčio 10-16 Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poil
sio dienos. Dalyvavimo reika
lais kreiptis Į dr. Vyt. Majaus
ką tel. Logan 
Mich.

5. Rugpiūčio 
vaite visiems
jams: ją organizuoja Detroito 
ateit, sendraugiai. Tuo metu 
vykstančiuose jaunučių globėjų 
kursuose dalyvaus tiktai jais be
sidomintieji. Informacijos reika
lu kreiptis į J. Valukoni KE 
5-2870. Detroit. Mich.

6. Nuo rugpiūčio 24 d. iki 
rugsėjo 7 Studentų Ateitininkų 
stovykla.

Lietuvių šventė stovyklavie
tėje šiais metais įvyksta liepos 
27. šventės Rengimo Komiteto 
pirmininku yra pakviestas Leo
poldas Heiningas.

Penki lietuvių dailininkų do
vanoti paveikslai bus patiekti 
laimėjimui šventės metu. Pra
nas Polteraitis vadovauja pa
veikslu laimėjimams.

(Inf.)

5-2152. Detroit.

17-23 poilsio sa- 
stovvklos rėmė-

Rumunijoje komisaras posė
džiauja su trimis savo žinioje 
tarnaujančiais tarptautiniais 
šnipais. Pirmasis klausimas yra 
šitoks:

— Kiek yra dukart du?
— Nežinau. — sako pirmasis 

šnipas.
— Nežinau. — atsako ir an

trasis.
— Keturi... — sumurma 

prakaituodamas trečiasis.
Komisaras išsitraukia pistole

tą: šūvis, skambutis. įsakymas 
išnešti lavoną, ir t.t. Dėdamas 
postoletą į makštis, komisą*

Lietuviu diena

ras trumpai paaiškina šiek tiek 
nesmagiai pasijutusiems kitiems 
dviem šnipams:

— Jūsų kolega žinojo per
daug.

Daktaras Ziemnįakauskas pa
reina vakare namo.

— Kas tau. mieloji?
—- Antanuk, aš tau iškepiau 

pyraga. o katė pagriebusi jį su
ėdė'

— Neverk, aš tau nupirksiu 
kitą katę.

Viešbutyje sėdi žmogus ir 
stebi pokerio lošėjus prie gre
timojo stalo, kurių vienas yra 
šuo. Neiškentęs žmogelis gar
siai pastebi:

*. — Pirmą kartą matau savo
gy venime, kad šuo lošia pokeri:

— Su juo man viena bėda. — 
. atsidūsta šuns partneris. — Ru

dis lošia neblogiausiai, bet ga
vęs gera kortą, ima vizginti uo
dega!

Kai jaunuolis neša gėlių mer
gaitei. jis nori kažka pasakyti. 
Kai vyras teikia gėlių žmonai 
jis nori kažką nutylėti.

šV. LAURYNO upėje, susprogdinus 30 tonu dinamito, sugriauta paskutinė užtvanka ir taip 
atidarytas kanalas,. kuriuo lengvai galės plaukioti iŠ Atlanto į Didžiuosius ežerus. Paskutinė 
jžtvanka susprogdinta ties Massena, N. Y.

SESERŲ LITUANISTIKOS KURSAI PUTNAM, CONN
Lietuvaičių Seserų Instituto 

lituanistiniai vasaros kursai Į- 
vyko-birelio 15-23, Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Mergelės Ma
rijos seserų vienuolyne. Putnam 
Connecticut.

Pennsy Raitijoj
Pottsville, Pa. Lietuvių Ku

nigų Vienybės komitetas sukvie
tė šios apylinkės kunigus į Pot
tsville. Pa. aptarti Lietuvių die
nos reikalus. Į susirinkimą at
vyko kunigai: K. Rakauskas. P. 
Cesna, St. Norbutas. A. Degu
tis, J. Neverauskas, V. Vėžis. St. 
Raila. G. VVassel ir J. Čeponis.

Susirinkime nutarta:
1. Tradicinė Lietuvių diena, 

kuri per 43 metus Įvykdavo 
Lakevvood Park. Pa., rug
piūčio 15, šiemet bus sekmadie
ni. rugpiūčio 17. Sekmadieniais 
daug lengviau ir patogiau žmo
nėms atvykti; Be to, šioje a- 
pylinkėje yra žymiai sumažėjęs 
lietuvių skaičius, taik tik sek
madienį tikimasi susilaukti dau
giau dalyvių.

2. Lietuvių dienos pelnas nu
tarta paskirstyti trims vięnuo- 
lynams: Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserim Elmhurst. Pa., Šv. Ka
zimiero seserim. Nevvton, Pa., 
ir šv. Pranciškaus seserim. Pit- 
tsburgh, Pa.

Kun Kazimieras Rakauskas 
iš New Philadelphia, Pa., su
tiko šiais metais būti Lietuvių 
dienos'pirmininku ir su pagal
ba kitų šios apylinkės kunigų 
pravesti ta reikšmingą lietuvių 
švente Penhsylvanijoj.

X. J.

Kursuose atstovės iš keturių 
lietuviškų vienuolvnu susipaži
no su lietuvių literatūra, vai
dyba ir vaikų psichologija. Lie
tuvių literatūros pamokas pra
vedė dr. kun. V. Cukuras. Jis 
yra mokytojavęs Sėtoje. Jurbar
ke. Ukmergėje, Šiauliuose ir Ke 
dainiuose. Atvykęs i JAV, nuo 
1954 dėsto lietuvių literatūrą 
Annhursto koligijoje.

Dr. kun. V. Cukuras supa
žindino seseles su. pagrindiniais 
lietuvių literatūros etapais ir 
ryškiausiais jos kūrėjais. Ak
torius — režisierius Vitalis Žu
kauskas pailiustravo paskaitose

KALBANTIS TILTAS, 5 my
liu ilgumo, pastatytas prie St. 
Ignace, Mich. Tiltas jungia Mi- 
chigano ežero pussalius. Jo sta
tyba atsiėjo 100 milionų doleriu. 
Tai vienas iš didžiausiu inžine
rijos darbų Amerikoje.

116 East 7tti St. 332 Fillmore Avc. 132 Frank’in Avc.
N»w York City 
Tel. YU 2-0380

Buffalo 6 N Y
Tel. MOhawk 2674

900 Litcmrv K<l. 11339 Jos. Campau 632 W. Girnrd Avc.
Clevel.tnd 13, Ohio Detroit Mich. Phitad^lphM 23, Pa.
TU. TOwcr 11461 Tel. TOwnscnd 9-3930 Tel. WAInut 5-8878 .

S. BECKENSTEIN, Ine..
118-125-136 ORCHARD ST-. cor. Deiancey. NYC. GR. 5-45Ž5
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra'niškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS

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

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR VZKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk j’em vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaubtam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

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

i
0 MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

paliestus autorius, jų kūrinių 
skaityba.

Vitalis Žukauskas pravedė ir 
. vaidybos paskaitas. Jis 1943 bu

vo Valstybės Teatro Dramos re
žisieriaus padėjėjas Kaune. 
Savo paskaitose supažindino se
seles su lietuviškojo teatro is
torija. Vėliau nagrinėjo veikalė
lius: kaip parinkti charakterius, 
kad būtų gyvi žmonės; kaip pa
ruošti roles ir sceną. Pilnas e- 
nergijos, aktorius V. Žukauskas 
aiškino ir praktiškus reikalus, 
kurie rišasi su spektakliu, 
būtent — dekoracijas, apšvieti
mą ir grimavimą.

Dr. Agota Šidlauskaitė pra
vedė psicholiginio vaiko pažini
mo paskaitas. Prelegentė dės
to genetinę ir vaikų klinikinę 
psichologija Ottawos universite- ... , x
te Kanadoje. Referuodama tema “avunu akfnens’ «auto K š!" 
“Asmenybės vystymosi veiks- luvos- ant kun0 buv0 aPs'rels- 
niai, vidinio brendimo eiga ir 
auklėjimo sąveika’, dr. A. šid- Visas šių metų Institutas bu- 
lauskaitė iškėlė tokias mintis:

Asmenybės vystimosi veiks
niai yra aplinka ir prigimtis, 
arba paveldėjimas, kuris apima 
temperamentą ir protinius gabu 
mus. Mokymo procesas yra vie
nas iš formuojančių aplinkos 
veiksnių, bet jis negali būti at
skirtas nuo mokinio Įgimto bū
do savybių. Todėl norint sėk
mingai mokyti, reikia pažinti 
vaiko amžiaus savybes ir atkreip 
ti dėmesio i jo asmeniškus skir
tumus. Reikia suprasti asmeny
bės rutuliuojimose eigą ir bu
dėti. kad naujos formos, kurias 
jaunimas pasisavina, būtų ver
tos kultūrinių aukštybių ir turė
tų prasmę gyvenimui.

Laisvu laiku seselės pasimo
kė lietuviškų giesmių, dainelių, 
ir tautinių šokiu ir žaidimų.

šias pamokas energingai prave
dė seserys Paulė ir Bernarda.

Kursų metu muzikas Iz. Va
siliūnas, akompanuojamas sū- 
nausVytenio, savo aukšto lygio 

-technika ir gyvu įsijautimu ati-
1 taukė dalyves ir paskaitininkus 
1 iš pilkos kasdienybės ir nešė 
1 žvaigždžių nuklotais keliais smili 
I ko sonatų rečitaliu. Taip pat 
i V. Žukauskas vakarais pravedė

sukurtas literatūros valandėles 
montažu “Kelionė ilgesio spar
nais Į Nemuno šalį’ ir Įsceni- 
zavo Vinco Krėvės beletristi
ni kūrinėli “Prie dangaus 
tų.’ Vaidino pačios L.S.I. 
lyvės.

Sekmadienį,birželio 22, 
pietų iškilmingas Šiluvos Mari* 
jos minėjimas salėje, kur išsta
tyta Šiluvos Marijos vėliava su 
šv. Tėvo padovanotu medaliu. 
Vėliava yra J. E. vysk. V. Padols 
kio dovana Nekalto Prasidėjimo 
seserim. Programą paruošė V. 
Žukauskas ir pats išpildė su L. 
S.I. atstovėms. Montažas “Kelio
nės i Šiluvą’ susidėjo iš įdomių 
skaitymu apie Šiluva ir seselių 
deklamuotų eilėraščių. šis 
įspūdingas minėjimas baigtas 
giesme Šiluvos Marijai ir bu- ''

kusi Marija.

var- 
da-

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: ?
L CIGMAN, INC. I

161 Orchard Street New York 2, N. Y. |
TeleL GR 5-0160 |

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. £
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. I

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

<wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East lersey Street Elizabeth, N. I.
PRIE CITY SAVTNGS BANK TeL EL 4-1711

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

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

Apdraudos ir knygvedybosvo pavestas globai-Šiluvos Ma- 
rijai ir kiekvienas rytas prade- £ 
tas malda Į Šiluvos Mariją. N. $ 
P. Seserų kapelionas kun. St. £ 
Yla Įdomiai kalbėjo apie Ma- \ 
rijos apsireiškimą Šiluvoje. Pa- £ 
skaitoje supažindino dalyves su £ 
Šiluvos bažnyčios statyba, re- £ 
formatų ir konvertitų dokumen $ 
tais, knygelėmis ir albumais. 
Paskaitos metu rodė Įvairiaj ši- $ 
luvos Marijos nuotraukas iš Lie- c 
tuvos ir iš kitų kraštų, kur ši- > 
luvos Marijos kultas yra papli-J 
tęs. j

Dalyvės turėjo progos dar iš- c 
girsti paskaitą apie Marijos kul- > 
tą Lietuvoje. Paskaitą skaitė $ NAMŲ ADRESAS: 
kun. R. Krasauskas, kuris yra »» .
studijavęs bažnytinę istoriją Ro 106-53 95t1i St.. Ozone Park 17, N. Y. 
moję. >

J.E. Vyskupas Bemard J. Fla- 
nagan aplankė L.S.I. dalyves ir 
ragino išlaikyti lietuvių kalbą, 
papročius, kultūrą ir nešti tai 
i savas mokvklas.

Kursų metu dar lankėsi ir 
sveikino J.E. vyskupas V. Briz- 
gys, prel. I. Albavičius ir An
nhursto kolegijos dekane S. Ger 
truda Emilie.

SKOTUOS LIETUVIŲ ZIMOS
Birželio 22 Škotijos lietuvių kun. J. Gutauskas atlaikė mi- 

šv. Kazimiero draugija surengė šias ir pasakė trumpą pamoks
lėli. Si bažnytėlė yra maža, du 
kartu bažnyčios priešų padeg
ta ir vis atremontuota. Joje jau
dinančiai skambėjo lietuviškos 
giesmės.

Po pamaldų visi iškylautėjai 
skubinosi į pajūri. Oras pasi
taikė gana sausas, gražus ir sau
lėtas. čia valgė ir ilsėjosi.

metinę iškyla i pietinės Škoti
jos pajūrio miesteli Uargs. Svar
biausias šios kelionės tikslas yra 
papildyti draugijos kasą, kuri 
rūpinasi lietuvio kunigo išlaky- 
mu Škotijoje. Be to. tai sudaro 
progą seniesiems draugijos na
riams bent vieną dieną praleis
ti prie gražaus pajūrio

Iš visos I^narkshire provin- džiaugėsi mažom salelėm ir ne
rijos važiavo trys autobusai, iš pajuto, kain atėjo 8 v.v. vakaro, 
Glasgowo miesto — du. Largs kada reikėjo autobusais grįžti 
miestelio vietinėje Šv. M. Mari- namo
jos Jūrų žvaigždės bažnytėlėje J. BufkevWlu»

patarnavimas

Federalinio. valstybes ir miesto
taksu pildymas

116-55 Queens Boulcvard.
FOREST HILLS 75. X. V

Tel. VI 3-1177

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

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

KNIGHTS OF IJTHVANIA W1jOA
F.RADDOCK, PA.

A. LAI JO

Lietuvių-Anglu ir
Anglv-l.ictmiŲ

Kaina $11

Pinigus siusti kartu su 
u/sakvmu

IVR. B. PILKA
346 E. Rroadiray

So. Boston 27, Mass.

£



SPORTAS
APYGARDINIŲ PIRMENY

BIŲ LENGVOSIOS AT
LETIKOS PASEKMES 

Vyrų grupėje
100 m 1. Simonauskas (Hart

fordas), 2. šilas (Waterbu- 
ris), 3. Krušinskas (NY).

200 m 1. Simonauskas (Hart
fordas), 2. Nenortas (Hart
fordas), 3. Krikščiūnas.

400 m 1. Leonavičius (Bosto
nas), 2. Šilas, 3. Vaitkus (abu 

Wąterburis).
800 m 1. Leonavičius (Bosto
nas), 2. Šnipas (Hartfordas),

3. Leonavičius L (B).
1,500 m 1. Leonavičius J. (Bos
tonas). 2. Leonavičius L
4x100 m estafete 1. Waterbu- 

rip Gintaras (Antanaitis,

4x100 m estafetė 1. New Yor
kas (Klivečka, Remėza, Sta
naitis, Budreckas).

Šuolis į tolį 1. Budreckas (New 
Yorkas), 2. Šilas A., 3. Ši
las P. (abu. Watėrburis).

Šuolis į aukštį 1. šnipas (Hart
fordas), 2. Kirkutis (Hart
fordas).

Ietis 1. Šnipas, 2. Simanaus
kas (abu Hartfordas), 3. 
Seliokas (Waterbris).

Rutulys 1. šnipas (Hartfor
das!, 2. Urbšaitis (Water- 
buris), 3. Austras (Boston).

Diskas 1. Šnipas (Hartfordas), 
2. Seliokas, 3. Šilas (abu Wa- 
terburis).

Moterų grupe
50 m bėgimas 1. Bazėnaitė E.-, 

2. Bazėnaitė Z. (abi Water- 
buris), 3. Zibinskaitė (Bos
tonas).

100 m 1. Bazėnaitė E., 2. Ba
zėnaitė Z., 3. Paliulytė (vi
sos Waterbuits).

4x60 m estafetė 1. Waterburi'o' 
Gintaras (Bazėnaitė E. ir Z., 
Paliulytė, Juraškaitė). 2.
Bostono Dainava (Kataus- 
kaitė, Zibinskaitė, Ausiejū- 
tė, Vakauzaitė).

Šuolis į aukštį 1. Bazėnaitė E.,
2. Paliulytė, 3. Bazėnaitė Z. 
(visos Waterburis).

Šuolis į tolį — 1. Palilytė, 2.
Bazėnaitė E., 3. Bazėnaitė 
Z. (visos Waterburis).

Rutulys 1. Šeimininkienė, 2. 
Belazarienė (abi Hartfor
das), 3. Endriukaitytė (New 
York-

Ietis 1. Žukauskienė (New Yor-
• kas).
Diskas 1. Belazarienė, 2. šei

mininkienė (abi Hartford).

Vaišnys, Juraška, šilas).
3,000 m ėjimas 1. Leonavičius

— J., 2. Auštras (abu Bosto
nas), 3. Marūnas (Waterbu- 
ris).

šuolis į aukštį 1-2. Antanaitis 
(Waterburis ir Kirkutis 
(Hartfordas).

Šuolis į tolį 1. Antanaitis, 2. 
Šilas (abu Waterburis).

Trišuolis 1. Antanaitis (Wa- 
terburis), 2. Kirkutis (Hart
fordas).

Rutulio stūmimas 1. šnipas 
(Hartfordas), 2. Smolskis 
(Waterburis), 3. Kazlaus
kas (New Yorkas).

Ieties metimas 1. Simanaus- 
kas, 2. šnipas, 3. Nenortas 
(visi Hartfordas).

Disko metimas 1. Simanaskas 
(Hartfordas), 2. Kazlauskas 
(New Yorkas). 3. Smolskis 
(Waterburis).

Jaunių grupė
100 m 1. Budreckas, 2. Kliveč

ka (abu New Yorkas). 3. 
Simanauskas (Hartfordas).

20t> m 1. Budreckas (New Yor
kas), 2. Simanauskas (Hart
fordas), 3. šilas (Waterbu- 
ris).

Aukos Dariaus Girėno paminklui
Gautos aukos nuo 1958 ba

landžio 21.
Brooklyne. N.Y. aukojo: Lie

tuvių Piliečių Klubas $ 50; po 
$ 25 John ir Paulina Šimėnai; 
Juozas Ginkus, Jurgis ir Mari
ja Diržiai, ir Juozas Garszva.

Po $10: Liet. R K. Fede
racijos apskr, N.Y.; dr. Vladas 
K. Vencius; Ignas Kasperavi
čius; V. Rice-Rasimavičius; A- 
leksandra Kondrotas; Billy ir O- 
na Osipauskai; J. Kuodis, T. 
Laučius; A. Vikrikas, S ir S. 
Steckiai; V. Kalbelis; K. Daili 
dėnas; J. Krušinskas; M. Ake- 
lienė; ir SLA 38 Kuopa, A. 
Verbyla $8.

Po $ 5: Liet. R.K.S.A. 134 kuo 
pa; K. ir Stepą Rainiai; H. Po- 
vilauskienė; J. Bishko; C. Ge
nis; P. Spūdis; Uršulė Daunorie- 
nė; Sofija Petkus; Uršulė Pa- 
lienė; C. Mitchell; K. Juodis, 
Emilija ir A. Daidinai ir V.- 
Mikalauskas.

Po $3 — A. Andruškevičius, 
J. Patašius; Y. Leiga ir S. Vols
kis. Po $2 — Alex. Mrozinskas. 
D. Klinga, Mrs. Kirvelis ir Bal-

ton; J. Zajankauskas; B. Kul- 
pavičius; S. Rumšą, O. Kazlaus
kienė. B. Kulis; J. Toleikienė; 
J. Lukoševičius ir P. Lukoševi
čius.

Po $1 — Ona Barloff; Ona 
Benevy; J. Jonaitis; A. Laukai
tis; J. Valakas, A. Kenikas; Leo 
Jakštas, ir Kazys Krušinskas.

Aukos iš kitur; J.J. Stukas, 
Hillside, N.J. Agnės Budreckis 
Elizabeth, N J. ’ ir Jonas Liud- 
vinaitis, Linden, N. J. aukojo 
po $10. A. Gudonis, Fairlawn, 
N.J. — $3; New Britain Conn: 
Povilas Karosas, — $5. P. Viš- 
niauskas, J. Radzevičius ir Ane
lė Lazauskienė — po $2. Po 
$1 aukojo: W.F. Seaman; C.E. 
Sharpet; p. A. Kaupai, J. Krei
vėnas, A. Vinškūnas, V. Ale- 
čiūnas; smulkių 45 cent.

Philadelphia, Pa: SLA 135kuo 
pos nariai, aukojo po $ 1.00: 
V. Botyrius. Z. Jankauskas, 
G. Valaitis, K. Dauknys ir Ro
žė Stankienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me.

Paminklo Komitetas

ŠILTAS ORAS visus išveda j keliones. Viršuje motina ir duk
tė tempia vaitį j krantą ir ją vešis į gilesnius vandenis, apa
čioje kairėje — trys pasidarė kelionei motociklą-triratj, deši
nėje — mažuoju motociklu iš Floridos į Cincinati (1,100 my
lių) nuvažiavo už 7 dol.

r“------------------ -------------------------- - 1
BANGA TELEVISION

I Sav. V. ZELENIS 11
i 3423 FULTON STREET TELEFONAS:
i BROOKLYN 8, N. Y. APpfegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA: ;
i ■ TELEVIZIJOS APARATAI, . i,
i ■ HI-FI FONOGRAFAI, i,
i ■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders), i

■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI, j'
(1 ■ ANTENOS, BATERIJOS, radio ir TV. LEMPOS Z

/ Taisoma Televizija, Radijas HLi . L > 
' i Darbas garantuotas, atliekamas J
II prityrusio techniko, pripažinto BCA. J
’i >
i DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. I
t Pirmadieniais iki 6 vaL vak. \

TALARSKI
F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina —

TeL CHapel 6-1377

į Pataisyk arba atnaujink i 
i

savo namą
GALI TUOJ PADIDINTI JO VERTĘ BEI PATOBULINTI SAVO NAMĄ 

ŠTAI ŽEMIAUSIOS NAMŲ PATAISYMO KAINOS, 
NIEKAD ANKSČIAU NESIŪLYTOS

£

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Ališauskas, Vincas, sūn. Jono, 
inžinierius

Baltaitis, Antanas, sūn. Juo
zo, iš Jūrės km., Višakio Rū
dos parap.

Pruselaitis, Antanas, sūn. Pra 
no, iš Marijampolės vai.

Pucevičius-Pocius, Jurgis, sūn 
Antano

Rapolskis, Vincas

R epublic 
Wine & Liquor Store

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

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

* tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

'■I

I NAUJAS STOGAS „ 
$39.00S (iki 500 kvadr. pėdų)

Sensacingos kainos
GALITE MUMIS PASITIKĖTI

I 
b

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

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

■ %

Visokios rūšies STALIAUS DARBAI
Didi ar maži. Laiptai, porčiai

Specialiai žema kaina visiems darbams tik šį mėnesį

VIDINES DURYS
(Standartinio dydžio) Pagaminimas, įdėjimas, užraktas $39.00

šis pasiūlymas yra tik laikinas ir gali būti kiekvienu laiku atšauktas—tad teiraukis dabar 
Veltui nustatoma kaina — šauk: EV 8-6781

Valome garu Csteameleaning) mūrinius pastatus.
> Sulaikome vandenį, kad nesiveržtų į jūsų namus.

Mes garantuojame vandens izoliavimo darbą (waterproofing) prie bet kokios rūšies pastatų
Pilame cementą į plytas ftuck pointing). Statome mūrinius laiptus. Dirbame visokio tipo 
cemento darbus.
PARDUODAME ALIUMINIUS AUDROS IR TINKLINIUS LANGUS! PAGAL UŽSAKY
MĄ JŪSŲ RĖMAMS). APSKAIČIUOJAME VELTUI; TELEF. EV 8-6781.

TEBŪVA SALTI KAMBARIAI «A VASARA 
IR «KTI HEMĄ. SUTAUPANT KURO

Briedelienė — Pucevičiutė, 
Katrė, d. Antano

Celevičienė, Antosė, duktė Au 
gusto, ir Celevičius, Mikas ir 
Pranas, bei Prano sesuo Marė.

Cinga, Antanas ir sesuo Nei 
vienė, Agota, vaikai Agotos čin- 
gienės-Dovidavičiutės

Daiidavičius, Petras, sūnus A- 
domo

Davidonis-Lutis, Ona, vaikai 
Albinas, Glorija? ir Vanda Mar
tinai.

Gedžius, J.
Gričiūnas, Petras, sūnus A- 

leksandro
Išganaitienė, Ona ir dukterys 

Alvyra ir Birutė
Ivoškaitė, Adelė, išvykusi su 

gimnaz. direktoriaus Juozo Mi- 
kalčiaus šeima

Janavičiūtė, Pranė, gyvenusi 
Kaune. Aleksote

Jasinavičius, Antanas, iš Me- 
deišių km., Rimšės parap., Dūks 
to vai.

Jeckevičienė-Bačauskaitė, Ve
ronika, duktė Mykolo, iš Pe- 
palių km., Baisogalos vai., Kė
dainių ap.. ir jos vaikai Alek
sandras, Juozas. Vladas, Ma
rytė ir Veronika.

Keiba, Kazimieras, sūn. Jono 
Kuprasevičienė, Ona j

Kuprytė, Ona, lankiusi Pa-I 
svalio gimnaziją '

Lapušinskas, Valerijonas
Lazauskas. Alfonsas ir Pet

ras. sūnus Liudviko
Lupcikis, Jonas, sūnus Domi

ninko.
Mankus, Pranas, sūnus An

tano, ir jo sūnūs Kazys ir Pra
nas, is Kasborinų km., Batakių 
vai., Tauragės ap.

Martinat. Vanda, vyras Val-

Raulinaitytė, Alė, iš Veiverių 
Rinka, Charles William, gimęs 

Haverhill, Mass., išvyko iš Lie
tuvos 1940 m. rugpiūtyje 

šarapnickas, Jurgis
Šatas, Kazimieras, sūnus An

tano
Šia ulinskis, Nikodemas, sūnus 

Stanislovo ir Petronėlės
širvinskas, Juozas ir Nikode

mas
Sprainaitis. Antanas ir Pra

nas, sūnūs Jurgio, iš Gelgaudiš
kio vai.

Staleronka, Antanas ir Bro
nius, sūnūs Jurgio, iš Plavėjų 
km., Salako vai.. Zarasų ap.

Stankevičius. Mykolas Petras, 
turi dukterį Emiliją

Švilpa, Antanas
Tirilia, Kostantas, iš Vasiu- 

lių km., Daugėliškio vai., Šven
čionių ap.

Traškevičiutė, Zuzana, iš Pa
svalio
Valavičius, Domininkas ir Juo 

zapas, gimę Mason City, Illi
nois

Valius, Dovas ir Mikas
Vaškevičius, Leonas, sūnus 

Balio, iš Šilainių km., Kėdainių 
aD-

\Vilimavičius. Kazimieras
\ žeikutė, Marytė, gyvenusi 

Kaune. Aleksote.
Žilinskas, Antanas, gyvenęs 

Pittsburghc
Virbikaitis, Viktoras, sūnus 

Antano, gyveno Detroite
Vilimas, Aleksas, sūnus Kosto
Volonsevičius. Adomas, gyve

no Clevelande, lankydavosi 
Biržuose
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybiniu taksy (Ineome Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginio perlaidu (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN R E AL T Y
Joseph Andrusis Insurance

87-69 JAMAICA AVĖ., WOODHAVETi 21. N. Y.

TEL VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak., 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. Ugi 5 vai- vak.

į

1NSULIU0K
Mes atliekame ir kitokius darbus, kuriuos visus sunku suminėti

MANDAGUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

Prašyk ANTANO

KREIPKIS DABAR IR TAUPYK
Skambink EV 8-6781

teris. ir motina Davidonis Lu- 
tis, Ona

Matkevičius, Viktoras
. Mikalčius. Juozas, gimnaz. di
rektorius. su šeima, ir su jais 
išvykusi mažametė Ivoškaitė. A- 
delė

Miliauskas. Matijušas
Miliauskis, Mykolas ir Petras, 

ir jų sesuo Elzbieta, vaikai A- 
domo

Murauskas, Kazimieras
Neivienė. Agota, ir brolis Cin 

ga. Antanas, vaikai Agotos Cin- 
gienės-Dovidavičiūtės.

Pauliukas. Jurgis, sūnus A- 
leksandro. iš Kuprių km.. O- 
bclių va!

Consulate General of LHhuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y. WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

SUMMER RESORTS

THIS SUMMER Enjoy Youraelf on 
Beautifirt Saramac Lake, N. Y.

The Panorama Tzsdgc Invites ynu to 
this sccnic spot of America- Lo- 
cated tn the heąrt of the Adiron- 
dack Mountains —* with all modern 
convenfencea -Ali Sporte and activ- 
11 irs \vith exqmsite food - — Ali
thiu amt m<»re at reasonaMe ratea.

VVrite for Itooklet "I/’. Panorama 
Izaigc. SS Riverside Drive. Sanunac 
Lake. N Y

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.
i 1883 M ADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y. X
& *
t TeL EV 2-9086 (Prie Forest Are. stoties) Ridgcwood |
* *



DARBI NfNKAS BOSTON. MASS.

Em man

Kunigy perkėlimai 
Kun. Leonas Klimas perkeltas 
iš Hempstead, L.L, į Bellport, 
rapiją. ŽINIOS

SĖKMINGA BENDRUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Pagal ALB Tarybos nutarimą 
kiekvimiais metais bus švenčia
ma lietuvių Bendruomenės 
šventė paskutinį birželio mėne- 

. s,ma« šio sekmadienį. Tokią pirmąją
vyriausias Darbininko redakto- I R 
rius, liepos 4 išvyko atostogų 
į savo šeimą Brockton, Mass.

Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, 
vienuolyno spaustuvės vedėjas, 
liepos 6 išvyko, atostogų į Ken- 
nebunkportą, Me.

VIII sporto žaidynės, , 
įvykusios liepos 4,5 ir 6 d.d. 
New Yorke, praėjo gerai. Da
lyvavo lietuviai sportininkai iš 
JAV ir Kanados. Žaidynėse bu
vo futbolas, lengvoji atletika, 
plaukimas, tenisas. Vakare vyko 
pasilinksminimai, pobūviai bei 
dovanų įteikimas. Plačiau kitam 
Darbininko numeryje.

Dail. A. Blato, 
kilusio iš Lietuvos ir išgarsė
jusio meno pasaulyje, kūriniais 
bus iliustruotas rudens Aidų nu
meris, minint dailininko 50 me
tų sukakti.

Salomėja Narkeliūnaitė 
aplankiusi? Briuselio parodą, 
Lenkiją, kur buvo pas Punsko 
lietuvius, grįžo į New Yorką.

Algio Budrio
Liet. Generalinio konsulo sū

naus, nauja knyga anglų kalba 
“Who?”, ką tik išėjusi iš spau
dos, virto “bestselleriu”. Ji 
yra “mokslinės fantazijos” po
būdžio. Jis seniai spausdina 
fantastines apysakas amerikie
čių žurnaluose.

Mirė
Jonas Survila, 55 metų amžiaus, 
gyv. 127 Thames St. staigiai 
mirė ketvirtadienį, liepos 3. Pa
laidotas pirmadienį, liepos 7, iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Karolio kapinėse. Dideliam 
nuliūdime liko žmona Ona ir 
sūnus Jonas.

Kun. Aleksandras Nekrošius 
perkeltas iš šv, Kryžiaus parapi
jos į švč. Širdžių — šv. Stepo
no parapiją Brooklyne.

Kun. Vincas čtžauskas paskir
tas vikaru į Solace Marijos pa
rapiją Brooklyne.

Angelę Karalienės parapijos 
piknikas bus liepos 13 Jamai- 
coje, National Park, -ten, kur1 
paprastai vyksta lietuvių pikni
kai. Bus įvairūs laimėjimai,. šo
kiai ir kiti paslinksminimai. 
Parkas atidaras 1 v.

šio sekmadienį. Tokią pirmąją 
LB šventę — Lietuvių dieną 
LB New Yorko apygardos val
dyba suorganizavo birželio 29 
Max’s Indlewild parke prie In
ternational aerodromo. Ligi šiol 
New Yorko lietuviams dar ne
žinoma nauja vieta sutraukė pa
lyginti didelį skaičių dalyvių. 
Skaitant su jaunimu ir jo prie- 
augliumi, šioje šventėje dalyva
vo per 400* žmonių.

Dalyvių nuotaika buvo, itin 
gera. Po pavėsį teikiančiais 
gluosniais ištiesti stalai ir gai
vinantis lengvas iš jūros pusės 
dvelkiantis vėjelis leido tautie
čiams pamiršti miesto karštį bei 
gatvių dulkes ir pabendrauti li
gi vėlumos.

E grupės jaunųjų dalyvių a- 
pyg. valdybos narys Al. Vakse- 
lis nuorganizavo sporto varžy
bas. Apygardos v-bos pirm. J. 
Šlepetys pasveikino sportavu
sius bei laimėjusius pirmąsias 
vietas, o taip pat pasveikino ir 
visus dalyvius, susirinkusius į 
pirmąją tradicinę bendruome
nės šventę New Yorke. Po J. 
Šlepečio kalbos solistė V. Les- 
kaitienė įteikė dovanas sporti
ninkams.

Pasivaduojant su R. Butrimo 
orkestru, kuris grojo šokiams, 
muziko M. Cibo vadovaujamas 
operetės choras linksmino susi
rinkusius gražiomis lietuviško
mis dainomis.

Gera ir gražu buvo visiems 
šioje pirmoje bendruomenės 
šventėje. Organizatoriai dėkin
gi apyg. v-bos vicepirm. V. Alks 
niniui už suradimą tinkamos 
šventei vietos. Bet būtų buvę 
dar maloniau, jei vietoj 400 
dalyvių būtų suplaukęs visas 
1.000, kuriems vietos erdviame 
sode būtų pilnai užtekę.

rengiama Eelin. N. J. šv. Ci- (dp) . ,x..... .. ..... r tuvisku Lodinęs laivu. Tassihjos parapijos, prasideda lie- --------------- —------------------------- _ . . ...
pos 21 ir tesis iki liepos 26. _ , , , . . , ..................
Dalyvauja TV artistai, tas su- , .. Par^° . buvo nuskendęs, votaecai B is-
telkta įvairiausių pramogų ir 3 JP^tuta= ,r narve- trukę ir atartmontayo, nes >ai- 
maisto iš 160 virtukų. Krcipt:s vų ■ karo pabaigą truko, iš pre-

Kamerinės muzikos 
koncertas rengiamas PL seimo 
metu rugpjūčio 28 d. 7:30 v.v.G 
Riverside muziejaus salėje. To
je pat salėje tą pačią dieną a- 
tidaroma dailės paroda.

RESPUBLIKONŲ kandidatas j New Yorko majorus Robert K. Chrtsten- 
'berry lietuvių tarpe: dešinėje advokatas Wm. J. Orake-Dragūnas, New 
Yorko respublikonų partijos visų amerikiečių lietuvių grupės pirminin
kas; kairėje tos grupės vicepirmininkas žumalstas Vladas Barčiauskas.

Išvyko Darbininko administratorius T. Ambrozijos Prakapas
Paskutiniuosius 5 metus Dar

bininko administraciją tvarkė 
Tėv. Ambrozijos Prakapas, O .F. 
M Dirbo uoliai, atsidėjęs tvar
kydamas visus sunkius reikalus 
Padarius vienuolijos pertvarky
mus, jis iškeltas į Kennebunk- 
portą, Maine, kur eis tretininkų 
vizitatoriaus pareigas ir rūpin
sis spaudos platininmu.

Tėv. Ambrozijus Prakapas tu 
ri įdomią istoriją. Kilęs iš 
Skapiškio. Besitraukiant iš Lie
tuvos, jį buvo pačiupę vokiečių 
daliniai ir išgabenę į Suomiją. 
Gyveno toje srityje, kur pusę 
metų naktis. Ten susitiko ir nū
nai Brooklyne gyvenantį dail. 
Praną Lapę, kuris tuo pačiu bū
du buvo patekęs į Suomiją.

Vėliau per Suomijos šiaurę 
pervežtas į Norvegiją. Tiek Suo
mijoje, tiek Norvegijoje dirbo 
prie vokiečių kariuomenės dali
nių, taisydamas kelius. Norvegi
joje užklupo ir karo pabaiga. 
Tada jam šiaip taip pasisekė iš
keliauti iš Norvegijos ir pasiek
ti Vokietiją, įdomu čia pažymė
ti, kad iš Norvegijos plaukė lie-

kinio padarytas šioks toks ke- ciškonų vienuolyne dirbo pasto- 
leivinis laivas plaukiojo ir po racijoj. 1953 metais jį atkėlė 
karo, veždamas grįžtančius ka- į Brooklyną — į Darbininko ad- 
reivius ir karo pabėgėlius.

Tuo laivu pasiekęs Vokietiją, 
iš čia nuvyko į Belgiją ir įsto
jo į kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1949 sausio 30 d. 
Belgijoje. Tuo metu jau buvo 
pranciškonas.

Baigęs mokslus, emigravo į 
Kanadą, kur St Catharine pran-

ministraciją.
Keliaudamas po šiaurės kraš

tus, išmoko anų kraštų kalbas, 
o Belgijoje — prancūziškai. Da
bar domisi norvegų, prancūzų 
literatūra, seka ju laikraščius.

Liepos 1 išvyko iš Brooklyno, 
perduodamas savo pareigas nau- 

į jajam administratoriui Tėyui 
Petrui Baniūnui.

Aplankė arkivyskupą
Birželio 26-30 Bostone lankė

si vysk. V. Padolskis. Taip pat 
tom dienom Bostone vyko A- ; 
merikos lietuvių kongresas. 
Vyskupas V. Padolskis, kon
greso delegatas inž. Rudis, kle- • 
bonas kun. Pr. Virmauskis ir 
kun. J. Klimas birželio 28 lan
kėsi pas Bostono arkivyskupą 
Richard J. Cushing. Vysk. V. 
Padolskis supažindino arkivys
kupą su Romos lietuvių kolegi-

- ja ir jos uždaviniais. Inž. A Ru- 
dis perdavė kongreso sveikini
mus arkivyskupui ir plačiai su
pažindino su Alto veikla ir sie
kimais. Būdamas Amerikos Liet 
Kat. Federacijos pirmininku, jis

- taip pat nušvietė Federacijos 
darbus ir siekimus, ypatingai 
platinant skatinamą Šiluvoj Ma
rijos garbinimą. Arkivyskupas 
nuoširžiai padėkojo ir paprašė, 
kad Federacijos vadovybė pri
siųstų platų aprašymą apie Ma- ' 
rijos apsireiškimus Šiluvoje. Jis 
pažadėjo tai atspausdinti vysku- 1 
pijos likraštyje. Gi pritardamas 
Alto veiklai ir siekimams, kon- i 
gresui padovanojo jo paties pa
rašytų 1,000 knygelių, kuriose 
išaiškinamas komunizmas ir jo 
pavojai.

BARASEVIČIUS ir SCNUS j
FUNERAL HOME;

254 W. Broadway ! 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1CIUS į
Laidotuvių Direktorius | 

TeL ANdrew 8-2590 Į

FUN ERAL HOMEj 
197 Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

MIRĖ DR. J. PAŠAKARNIS
Bostone birželio 29 mirė vi

sų žinomas ir gerbiamas dr. 
Juozas L. Pašakarnis. Į Ameri
ką buvo atvykęs iš Vabalninko 
parapijos. Pirmiausia gyveno 
Lawrence, Mass., kur padėjo or
ganizuoti lietuvišką parapiją, 
bažnytines draugijas, giedojo 
chore, vaidino, subūrė jaunimą, 
parūpino jiems vasarnamį, mo
kė jį anglų kalbos, traukė nuo 
kortų ir saliūnų.

Pats anksti pamatęs darbų 
sunkumą, šoko mokytis. 1914

su Martynais Yču ir Jankum, 
su komp. Miku Petrausku, sta
tant pirmąją operą “Eglę žal
čių karalienę”, su St Šimkum, 
su Petru Rimša ir kit. Jo pa
stangomis P. Rimšos “Artojas” 
pateko į Bostono meno muzie
jų. Kas iš Lietuvos važiuodavo 
į Ameriką aukų rinkti, beveik 
visados pradėdavo nuo Bostono. 
O čia priekyje stovėjo dr. J. 
L. Pašakarnis.

Troško ilgai veikti. Bet metai

Laimėjo pirmenybes
Birželio 28 Chicopee, Mass, Į- 

vyko veteranų surengtos Mas 
sachusetts valstybės benų var
žybos. Varžybose šv. Petro pa
rapijos CYO benas laimėjo pir
mąją vietą ir tapo Massachu- 
setts čempijonu.

Mirė dr. J. Pašakarnis
Birželio 30 d. mirė optomet- 

ristas dr. Juozas Pašakarnis. 
E šv. Petro parapijos bažnyčios 
palaidotas liepos 2.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L H 041 E

DIDELĖ MUGĖ

G Lenmore 2 — 6916 '

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ PUNSKUI

SUMMER CAMPS

IR

ŠV. CECILIJOS CHORAS
RENGIA

Sekmadienį, liepos 13,1958

žaidimai

eaaaaBesM

CALFAX AVĖ., PRIE MICHIGAN AVĖ., 
KENILWORTH, N. J.

I pranciškonu 
ruošiamą Lietuviu dieną, liepos 
13, Kennebunkport, Me„ auto
busai iš Su. Bostono, Mass. ei- 
7:30 w. ryto nuo Lietuvių Klu-

AUTOBUSAI EIS NUO 
ŠV. JURGIO SALES

Įčjimas — §1.00

ON LAKE KEZAR
Ideal FamUy Resort 

Directly on Lake
Ali facilities for Summer 
of Fun and Rolaxation. 
Comfortable rooms. tempt- 
ing mcala. Fri»ndly. in- 
forcnal. $42.50 to $60.00 
week includlng mealn.

Wrtte for Folder.
ANTHONY SlCKLE. owner-mgr. 

North Sutton. N. H.

siparkinimas. Mugės aikštės len 
gvai pasiekiamos iš Garden Sta
tė Parkway Metuchen išvažia
vimu.

Dalyvauja Barbara Autry, Joe 
Phillips, Sanger, Ross ir Andre, 
DeLage ir Margaret, Ace Pan 
coast CBS vargonininkas. Punsko lietuvių kultūros na- šiai mašinėlei pirkti aukojo: 
Įėjimas nemokamas, geras pa- mams trūko rašomosios maši- J. Valakas — 15 dol.; po 10

; 180-2 New York Avemie,

2 vaL popiet

ALE. BALTRCNAS-BALTONJonac ir Kotryna Mockai 
susilaukė dukters, kuri birže

lio 21 šv. Petro bažnyčioje pa- ; 
krikštyta Daratos ir Onos var
dais. Tėvai gyvena 37 Millet 

skubiai bėgo, sveikata menkėjo. st.. Dorchester, Mass.
Lietuvos laivas per karą kažkur baigė Bradley universitetą Pe- Teko darbus siaurinti. Už tai

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

nėlės su lietuviškais ženklais. 
Brooklyne kilo iniciatyva surink 
ti aukų ir, nupirkus mašinėlę, 
ją persiųsti Punskan. Nauja lie- 
tuviška mašinėlė birželio 23 d. 
įteikta Punsko liet, kultūros na
mams. Ją į Lenkiją nuvežė Sa
lomėja Narkeliųnaitė. kuri, kaip 
korespodentė, lankė Lenkiją 
ir buvo nuvykusi pas Punsko 
lietuvius, šios dovanos inicia
toriai reEkia padėką Salomėjai 
Narkeliūnaitei, nuvežusiai maši
nėlę, ir J. Karveliui E Chicagos 
už muolaidą, perkant dovaną.

LIETUVOS VYČIŲ NEWARKO 
29 KUOPA

I GEGUŽINĘ -PIKNIKĄ

Newajrk, N. J.

dol. J. Kleveška ir J. Ginkus; 
7 dol. — Pr. Narvydas, 6 dol. 
St. Butkus; po 5 dol. — V. Jo
nikas, J. Liaukus. Petras Katen, 
K. Prekeris, A. Kaunas, V. Ras
tenis, Tautininkų klubas; 4 dol.- 
V. Alksninis, 3 dol. — K. Tvar- 
kūnas (iš Philadelphijos;) po 2 
dol. K. Genavičienė, Ant So- 
daitis, A. Ryliškis, A. Strolienė 
A. Simutis, J. Jokūbaitis, K. Vai 
taitis ir B. Bobelis. Dar 34 au
kojo po 1 dol.

Viso surinkta 145 dol.. už ku
riuos nupirkta geros firmos pa
tvari lietuviško raidyno rašomo
ji mašinėlė ir sumokėtos perve
žimo išlaidos

LODI, CALIF4 vMta pa<Mjo la
bai rota kiautini. kur|. rodos.

oria. BĮ. Po to dar baigė du 
optometrijos koledžus — vie
ną Illinois, kitą Massachusetts 
valstybėse. Nuo 1921 kaip pir
mas lietuvis optometristas ap
sigyveno So. Bostone, pamėgo 
šią vefkliąlcoloniją ir joje iš
buvo iki mirties. Virš 21 me
tų dirbo dideliame Gillette fab
rike kaip vyr. akių daktaras.

Sunku būtų išskaičiuoti dr. 
J.L. Pašakamio lietuviškuosius 
darbus, nes jis pat iš kuklumo 
nemėgo apie juos plačiau pasa
koti. Bet yra žinoma ir dauge
lio atmenama, kad jis mielai dė
josi prie visų žygių Lietuvos 
laisvei iškovoti ir lietuvių 
kultūrai kelti ar garsinti. Da
lyvavo daugelyje organizacijų ir 
komitetų. Veikė kartu su dr. 
J. Basanavičiumi, dr. J. šliupu, bo namų.

velionis nuoširdžiai džiaugėsi, 
kai šiame krašte pačiu laiku at
sirado naujų, energingų veikė
jų. Vėl“ užsiprenumeravo naują
ją Lietuvių Enciklopediją, rė
mė lituanistinę mokyklą, lankė 
kiek galėdamas kultūrinius pa
rengimus.

Išmokslinęs savo dukteris Al
doną ir Joaną, sulaukęs 73 m. | 
amžiaus ramiai mirė. Paliko žmo I 
ną B. Žilvytytę-Pašakarnienę ir f 
seserį Morta Indriliūniene. I

D.č. f

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

Stephen Bredesjr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. A Pp legate 7-7083

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklvn, N. Ii

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

Tel. Vlrginia 7-4499

WMIL — 1430 kilocycle* — Medfcrd, Mm.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai fduokite ar siuskite 
vedSjuI ANTANEI F. KNEIŽTOI — Uttanntaa RmHo Hrnrr. M CM-

O. Ivaškai, 328 W. Broadway. Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay, So, 
Boston, Man.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOmusJ 7-144*: SOatb Besta* 8-4*18 ar 
8-1S4*; KlrldaMl 7-8M8.

IAISVES VARPAS
Naujosios Ang’ijos lietuvių 
Kultūrinė radijo programa
WKOX. 1190 kilocykles 

Framingham. Mass. 
Sekmadieniais 

nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 

47 Banks St. -

BROCKTON 18. MASS.
Tel. JUniper. 6-7209


