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KOL KALBA APIE RYTĮI EUROPĄ 
TAI GERIAU VISAI NESUSITIKTI

Sovietu min. pirm. Chruš
čiovo kalbos Berlyne komunis
tų partijų kongrese ir sugrįžus 
Maskvoje liepos 11-12 iš nau
jo pabrėžė dabartinę Sovietų 
p&litiką.

DĖL TITO IR GUMULKO5
Chruščiovas išvadino Titų 

Trojos arkliu, kuris esąs “im
perialistų” tarnyboje. Tito re- 
vizionizmas esąs Amerikos pa
daras. Lšgarbino visus satelitus, 
bet visai nutylėjo Lenkiją. Dip-

BRAZILIJOJE 
IR LIETUVA 
GAVO 2 HA

Perversmas Irake - naujas Nasserio laimėjimas
t .

Ar Bagdado paktasvir Eisenliowerio doktrina liks tik popierių?
Brazilija pasistatė naują sosti

nę, kuri vadinsis tiesiog Brazi- 
lia, ir jau nuo 1959 balandži 
į ją perkelia savo įstaigas. Nau
joje sostinėje yra viena gatvė 
— Tautu alėja, 12 kilometrų

pranešė, kad 
kariuomenės 

karalius Fai- 
ir apie jo li-

Irako radijas 
liopos 14 įvyko 
sukilimas. Irako 
sal II pašalintas,
kimą nieko negirdėti.

ilgio, kurioje bus- sutelktos ' Ministeris pirmininkas Nuri 
svetimų valstybių atstovybės. 
Kiekvienai atstovybei Brazilija 
davė po du ha. žemės. Sklypą 
gavo ir Lietuvos atstovas Bra
zilijoje dr. Frick Meyeris. Lie
tuvos sklypas yra šalia Indi
jos, 
tos 
bei 
per
sostinė Rio galutinai likviduo
jama.

balais ir sudegintas.
Valdžią perėmė gen. Abdel 

Karim Kassem, kuris valdys, 
iki bus rinkimai ir Irakas bal
savimo keliu bus įjungtas į 
Jungt. Arabę Valstybę.

Karalius Faisal II ir jo vy
riausybė, „buvo Vakarų šalinin
kai.

Sąmokslas nuversti Jordani- 
jos. karalių buvo susektas anks
čiau.

liai remia Amerika. Ar likę 
pakto nariai gins Iraką? Dau
giausia galima būtų laukti iš 
Turkijos. Bet tik tuo atveju, 
jei Amerika užtikrins Turkijos 
saugumą nuo Sovietų. To var
giai galima laukti.

Perversmas Irake skubina i-

Atstovybės yra jpareigo- 
pasistatyti namus atstovy- 
ir atstovui (ne personalui) 
dvejus metus. Nuo 1960

Kongresas ir lietu
viai studentai

Lietuvių Studentų Sąjungos 
- užsienių skyrius prieš birželio 

deportacijų minėjimus laiškais 
kreipėsi i 46 Amerikos Kongre
so narius, ^parašydamas juos se
nate ir atstovų rūmuose pami
nėti 1941 deportacijas iš Lietu
vos. Į tą 'kreipimąsi tuojau at
siliepė 19 Kongreso narių ir 
1 iš jų teikėsi pasakyti atitin
kamas kalbas, — V.L.
so, St. Symington, C.P. Case, 
A.N. Sadlak, Humphrey, Javits, 
McCormack. Kongreso nariam 
taip pat buvo pasiųstas žurna
las Lituanus.

Anfu-

Said, sykiu ir Irako — Jordani
jos federacijos pirmininkas, mi
nios nužudytas, sukapotas ga

ANGLIJOS PRINCESĖ MARGARITA Kanadoje apžiūri garbės 
sargybą.

KAS DĖL PERVERSMO KAL
TAS IR KAS TOLIAU?

Perversmas organizuotas Nas
serio pavedimu. Perversmą pa
drąsino ir paskubino Jungtinių vykius ir Saudi Arabijoje, ku- 
Tautų ir Amerikos atsisakymas 
ginti Lebanoną ir- jėga pasi
priešinti Nasserio organizuoja
mam sukilimui Lebanone.

Irakas buvo narys vadinamo 
Bagdado pakto, kuriame da
lyvauja dar Pakistanas. Persi
ja. Turkija ir Anglija, o mora-

rios karalius jau didelę valdžios 
dali yra perleidęs Nasseriui 
palankiam ministeriui pirmi
ninkui.

Vakarų politikai dar vienas 
smūgis ir pats skaudusis, nes’ 
Irake yra didieji naftos šalti
niai.

LEBANONO LIKIMU PAGREITINS
Sovietai aiškinasi, 

kad sovietiniai šautuvai su- 
kelėlių rankose atsiradę Ame
rikos ir kitų vakariečių dėka. 
Esą tai šautuvai kurie po ka
ro pabaigos buvo rasti Vokie
tijoje. o taip pat kuriuos Izrai- 
lis paėmė iš Izraelio sandėlių 
1956 kare.

Lebanono reikalu daugiau i- 
niciatyyos rodo Bagdado pak
to - nariai, ypačiai Turkija. 
Turkijos atstovas palaiko nuo
latini kontaktą su Lebanono 
prezidentu dėl reikiamos pa
galbos. Bagdado pakto nariai 
liepos 14 susirenka konferenci
jos. Jie numato spausti Ame
riką, kad ji nesitenkintų žo
diniu palankumu Bagdado pak
tui.. o prisidėtų i paktą nariu.

PRIEŠ RINKIMUS
Demokratų strategai sam

protauja, kad Kongreso tyrinė
jimai turi Įtikinti rinkikus, kad 
Washingtone yra “šiukšlės”. 
Tuo šūkiu ėjo Į 
respublikonai ir 
ti.

Demokratuose

rinkimus 1952 
žadėjo išvaly-

reiškiamas op
timizmas, kad balsuotojai regis
truojasi daugiau demokratų 
naudai. Taip pasirodę jau Ka
lifornijoje, Pennsylvanijoje.. va
karų Virginijoje.

Respublikonai suskilę dar 
dėl Adams bylos reikšmės rin
kimam. Viceprezidentas Nixo- 
nas esąs vienas iš tų respubli
konų. kurie reikalauja, kad pre
zidentas tvirtai stotų už Adams. 
Šen. Knowlandas reikalauja at
sisakyti nuo Adams.

Knovvlandas dar tiksi, kad 
rinkimuose į Kalifornijos gu
bernatorius jis nugalės demo
kratą Brown.

AMERIKIEČIUS IŠ KUBOS 
PALEIS

Kubos sukilėliai pažadėjo, 
kad lipos 14 bus paleisti ir li
kusieji pagrobti 29 amerikie
čiai.

Lieka dar 9 amerikiečiai, ku
rių negrąžina sovietai iš rytų 
Vokietijos, ir 4 kortunistinėje 
Kinijoje.

PERKŪNO AUKOS
Queens. N.Y. liepos 12 trys 

jaunamečiai berniokai, pasislė
pę nuo lytaus, po medžiu buvo 

' perkūno nutrenkti. Carlstadt, 
N J., nutrenktas 75 metų žmo
gus. dirbęs ūkyje. Prie Rohkon- 
koma ežero. L.I.. žuvo 2 
leiviai. kai elektros laidas 
krito ant jų automobilio.

ke
li ž-

AMERIKA SIUNČIA PROTESTUS

Amerika pažadėjo
Lebanono vyriausybei ūki

nės pagalbos atstatyti tam. ką 
sukilimas sugriovė. Sumos ne
minėjo. bet Lebanone apskai
toma. kad tokių nustolių esą 
už 20 mil. dol.

delegacija, 
13 pasiekė 
Sovietuose 

kurių

Ame rijos jaunimo 
viso 41. liepos 

Maskvą. Ji lankosi 
mainais su Sovietais,
jaunimo delegacija šiuo metu

. yra Amerikoje.
Anglijos princesė Margarita 

šiuo metu lankosi Kanadoje

Amerika liepos 11 Įteikė So
vietam protestą dėl nežmoniš
ko elgesio su Amerikos lakū
nais, kurie birželio 27 buvo Į- 
skridę į Sovietų teritoriją. No
ta kaltina, kad Sovietų lakūnai 
visai nekreipė dėmesio i ne
ginkluoto Amerikos lėktuvo ro
domus ženklus, kad jie sutin
ka nusileisti. Sovietai apšaudė 
ir lėktuvą padegė. Parašiutais 
nusileidusius lakūnus vietiniai 
gyventojai mušę ir vieną no
rėję pakarti. Nota reikalauja

sovitinius lakūnus nubausti.
Sovietų spauda atsikerta i 

tai, kad tais kaltinimais Ame
rika norinti nukreipti dėmėsi 
nuo sąmoningo sovietinės sie
nos pažeidimo.

JUNGT. VALSTYBĖS IR VI
DURIO BEI PIETŲ AMERIKA

Prezidento brolis Milton Ei- 
senhovver liepos 12 išvyko su 
dukteria į Panamą, paskui į 
•kitas vidurio Amerikos valsty
bes. Jo kelionės tikslas — ro
dyti Amerikos “gerą valią”. 
Kelionėje truks 22 dienas ir 
aplankys

Valst.
Braziliją, 
studentai 
cijas prieš ji.

JAV IR KANADA
Prez. Eisenhovveris Kanado

je sutiko, kad nedarys kliūčių 
Amerikos kapitalui.' kurio Įta
koje yra Kanadoje veikią For
do fabrikai,, siųsti savo gami
nius į kom. Kinija. Toji esanti 
pareikalavusi 1000 sunkveži
mių. Tačiau abejojama, ar tų 
sunkvežimių tikrai Kinijai rei
kia. Aiškinama, kad Kinija tik 
norėjusi supjudyti Ameriką su 
Kanada tokiu savo užsakymu.

Sukilėliai kaltina Ameriką, 
kad jos atstovas Lebanone 
kišąsis į Lebanono vidaus rei
kalus, pasisakydamas už prezi
dentą Chamoun. iki pasibaigs jo 
prezidentavimo galia — rugsė
jo 23. Sukilėliai reikalauja, kad 
Chamoun pasitrauktų tuojau 
pat. kai tik parlamentas liepos 

išrinks naują prezidentą.

Amerika, ir Anglija dėl 
Lebanono

Per savo diplomatus Ameri
ka ir Anglija spaudžia Lebano
no prezidentą Chamoun. kad 
pasitrauktų iš presidentų to
kiu kompromisu, kuris paten
kintų Nasseri. Diplomatai jau 
vertina, kad Lebanonas pama
žu slysta Į Nasserio rankas. O 
jam Vakarai nori pataikauti, 
kad atitrauktų nuo Maskvos.

Lenkijos komunistų partijoje
Maskva veikia per savo a- 

gentus centro komiteto narius, 
kurie laikomi stalinistai. Jie 
dabar grasino apšauksią Go- 
mulką titoistu. jeigu jis nepa
smerks Tito ir Nagy.

6 valstybes.
sekr. Dulles vyks į
Iš ten

rengs
pranešta, kad

demonstraci-

DE GAULLE

GOLDFINE PILIETYBĖ
Atstovų Rūmų komisijoje iš

kilo ir Bostono fabrikanto Gold- 
fine pilietybės klausimas: ka
da jis 
sakėsi 
Dabar 
ta.

buvo natūralizuotas. Jis 
nežinąs, neatsimenąs, 

tuo klausimu susidome-

AMERIKA TURĖS MAŽU 
AUTOMOBILIŲ

Studebaker — Packard Corp. 
pirmoji atsiliepė i visuomenė
je kilusi mažų automobilių pa
reikalavimą. Ji nuspriendė ga
minti tnimnesnius automobi
lius. 92 arklių jėgų; juose bus 
ir mažiau chromo bei papuoša
lų. Nauji automobiliai bus pa
gaminti lapkrity. Didžiuosius 
automobilius ir toliau gamins 
trys didieji: Fordas. General 
Motors, (’hrysler.

PIJUS XII suteikė audienciją 
televizjos dainininkui Perry 
Como.

VENGRAI PAĖMĖ

lomatai spėja, kad eilė ateina 
Gomulkai parklupdyti ar lik
viduoti. Prieš Titą ir jo revizio- 
nizmą karštai pasisakė Kinijos 
atstovas. Kalbėjo ir I^nkijos 
delegacijos pirm. Moravvski. ta
čiau daug švelnesniais žodžiais.
DĖL VIRŠŪNIŲ KONFEREN

CIJOS
Chruščiovas karštai puo’ė 

Vakarų )>olitikus. kurie aiškina, 
kad Sovietai jau nenori viršū
nių konferencijos. Pakartojo, 
kad jos Sovietai nori. Tačiau 
priminęs, kad tokios konferen
cijos programoje Vakarai nori ~

-- rytų Europos klausimo, kcJ 
juose panaikintų socialistine 
.santvarką. Chruščiovas kalbė
jo. kad tokiu atveju "geriau jau 
būtų nesusitikti". Rusija kon
ferencijos norinti ir ji būsianti, 
"jei ne su dabartiniais lyderiais, 
tai nu ju įpėdiniais” (taip aiški
no ir \V. Ijppniann prieš porą 
mėnesių: Maskva nori palaukti, 
iki mirs Adenaueris. pasitrauks 
Eisenhoįveris ir gal ateis de
mokratas, o Anglijoje ateis 
darbiečiai. Red.».

MASKVOS MESTA
pirstim;

Vengrijos pabėgėliai New 
Yorke liepos 12 paskelbė, kad 
nuo šio sekmadienio jie kas
dien piketuos Sovietų atstovy- 

* bą prie Jungtinių Tautų. Tai 
atsakymas Į Sovietų pareiški
mą Jungt. Tautom, kad Sovie
tai pasitrauks iš Jungt. Tautų 
veiklos, jei nebus pašalinti pi
ketai. Piketuodami vengrai no
ri patikrinti, ar Sovietai tik 
grasino, ar jie tikrai pasitrauks. 
Piketų šūkis: pasitraukite, bet 
pirmiausia iš Vengrijos.

Atsiliepdami į faktą, kad per 
nesusipratimą 
monstracijoje 
atstovybę buvo 
cininkai. New
paskelbė, kad šimtas jų tautie
čių nuo pirmadienio duoda sa
vo kraują policijos dispozici
jai.

Sekmadieni piketai praėjo la
bai tvarkingai. Plačiai buvo ro
domi per televizija,.

DĖL NUSIGINKLAVIMO
"Rusija — kalbėjo Chruščio

vas Maskvoje — niekam pa
šaliniam neleis Įsibrauti i mū
sų šventovę", vadinas, neleis 
jokios oro kontrolės, kurią a- 
merikiečiai laiko sąlyga nusi
ginklavimo derybose. Tačiau jis 
aiškino, kad Sovietai sutiktų su 
daline kontrole — per vieną 
tūkstanti mylių nuo linijos, ku
ri dabar skiria Rytus ir Vaka
rus. Prileido galimybę, kad nu
siginklavimas gal būt turės pa
laukti. iki ateis didesnis pasi
tikėjimas tarp Rytų ir Vakarų.

Šitie Chruščiovo pasisakymai 
Vakaruose aiškinami kaip jo
įspėjimai. kad derybos tarp Va
karu ir Rytu galimos nenu
krypstant nuo Maskvos sąlygų.

paskutinėj de- 
prieš Sovietų 
sužeisti 7 poli- 
Yorko vengrai

N (‘sutarimai jau 
ir Ženevoje

24

POLICIJOS PASTANGOS atgaivinti New Yorkc perkūno nu
trenktus 3 vaikus nuėjo veltui.

AMERIKA IR
Amerika pasiryžusi Prancū

zijos min. pirm, de Gaulle rem
ti. Manoma, kad Prancūzija te
beturi santykius su satelitiniais 
kraštais. Tuos ryšius Amerika 
nori išnaudoti bendram Vaka
rų interesui.

De Gaulle vyriausybė sutei
kė didžiausią karinės garbės 
ženklą Alžiro gen. Salanui. o 
gen. Matsu pakėlė i divizijos 
generolus.

De Gaulle Įsakė konstitucijos AMERIKOS FABRIKAI 
komisijai paskubinti konstitu- RAKETOM
cijos ruošimą. Kalifornijoje, prie San Diego.

šią savaitę pradeda statyti fab
rikus tarpkontinentinci Alias 
raketai gaminti. Dirbs 9,000 
darbininku, padirbs per 22 mė
nesius. Atlas raketa yra 120 
pėdų ilgio, ji skrenda 6,325 
mylias, greitis 12,000 mylių . 
Vienos kaina 2 mil dol

RAKETA SU PELE DINGO
Aviacijos raketa, kuri buvo 

paleista trečiadienį. į žemės at
mosferą grižo. Bet. kur nukri
to raketos nosis su pele, nepa
vyko surasti. Tai jau antra pe
lytė su raketa dingo

diplomatai aiškina, 
pasimatymas Brioni 
Nasseriu sustiprino

Vakarų 
kad Tito 
saloje su 
Tito poziciją. Titas pasi-ndė ne
sąs izoliuotas. Savo ruožtu Ti
tas iš savo patirties įspėjęs 
Nasscrį dėl santykių su Mask
va Jr Amerika: derybos su 
JAV sunkios, nesAmerikos 
vyriausybė priklauso nuo opi 
nijos; bet ką sutaria, to laiko
si; šito negalima pasakyti apie 
Maskvą

CEILONE RUOŠIA KELIUS 
BOLŠEVIZMUI?

Ceilono saloje nuo gegužės 
mėn. paskelbta išimties padė
tus. Eina streikai ir riaušės. Jo
se žuvo, vyriausybės praneši
mu. 158, kitais pranešimais — 
400 ir 12.000 neteko pastogių 
Riaušės organizuojamos Sovie
tų ir Kinijos komunistu pini
gais. vyrisusybės pirm; Banda- 
ranaikc esąs atlaidus kairiajam 
elementui, nes jis esąs maiti
nimo ministerio Gunawardena 
Įtakoje, o tasai esąs komunis
tas - trockistas.

Ženevos derybose tarp Ry
tų ir Vakarų ekspertų atomi
nių bandymų sustabdymo rei
kalais jau atsirado pirmas di
desnis nesutarimas. Amerikos 
specialistai tvirtino, kad radio- *
akytvinę medžiagą, iš kurios 
galima spręsti apie atominius 
bandymus, reikia rinkti ir lėk
tuvais (tai savotiška oro kontro
lė). Sovietai tvirtino, kad už
tenka rinkti 
kuri* pasiekia 
kontrolę).

tik tą medžiagą 
žemę (prieš oro

konservatorių

KIPRO SALOJ VIS BLOGIAU
Kipro saloje nuo birželio 8. 

kad prasidėjo susirėmimai tarp 
graikų ir tinku gyventoju, žu
vo 50. .sužeista 100 Po pas
kutinio susirėmimo, kuriame 
žuvo 7. anglų gubernatorius 
paskelbė visiem gyventojam 
draudimą rodyti* gatvėse per 
43 valandas

Graikų vyriausybė kraipėsi į 
Anglijos vyriausybę su aštriu 
kaltinimu anglam, kad . jie vyk
do genocidą rabų Valstybės

PARLAMENTAI IEŠKOS KOM
PROMISŲ

Brazilijoje 1;cjk»s 24 praside
da tarptautinės parlamentinės 
unijos konferencija. Užsirašė 
dalyvauti 41 valstybės delega
cijos. Viso toje unijoje yra 53 
valstybių parlamentai. Ameri
ka siunčia 18 Kongreso narių 
Sovietai II (tarp jų būsiąs ir 
Justas Paleckis. Red.). Konfe
rencija dėmesio verta tuo, kad 
joje bus ieškoma kompromiso 
atominių bandymų sustabdymo 
reikalu. Šiaip ji teturi propa
gandinės reikšmės

Anglijos
partijoje

pakilo optimizmas, kad jų 
vyriausybė turi krašto pasiti
kėjimą. Pasitikėjimo priežas- 
tis — pagerėjęs ūkinis gyveni
mas ir darbiečių užsienių poli
tikos 
Darbiečių 
ir gerinti 
tais buvo 
sukilimas
Nagy bei kitų nužudymas. Taip 
pat Mcmillanas turi pasitikėji
mo. Konservatoriai mano, kad 
rinkimą geriausi būtų ateinan
tieji metai

(usikompromitavimas. 
reikalavimui derėtis 
santykius su Sovie- 
didelis smūgis 1956 
Vengrijoje ir dabar

Irgi rekordas
Irvington. N.J.. E.J Stevens. 

22 metų, išbuvo po vandeniu 
31 valandą ir 10 minučių, ap
sirūpinęs deguonies tanku Tai 
rekordas.

Išradėjo likimas
Šveicarijoje vienas išradėjas 

domonstravo s pečiai ėda m saso 
aparatą elektros bangom gydy
ti nuo reumatizmo. Jo veiki 
mui parodyti aparatą pavarto

Jordanijoje suėmė
60 karininkų. Juos kaltina 

sąmokslu nužudys Jordanijos 
karalių. Sąmokslas esąs apmo- jo sau, bet čia pat sukrito ne 
kėtas ir užsakytas iš Jungt A- gyvas 220 voltų srovės bu

vo nutrenktas



1958 m„ iiepos 15 d,z nr 51 DAicDihiihiKAS • 3

DARBININKAS
T H F. VVORKER i.-itie copyri0T>t) By FRANCISCAN FATHĘR8 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Second-class mail privileges authorlzed at Brooklyn, N. Y.
SUBSCRIPTION RATES

Domestlc yearly -------------------- *6.00
Brooklyn, N. Y. ------------------- *6.50
Half year------------------------------- *3.50
Forolgn------------------------------------*6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. re a. S. SUŽIEDĖLIS
•tnJpsnlus Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips* 
nlal saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyt! straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako. 

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

Pagalba užsieniui ir katalikai c
Amerikos žmonės išsiskiria iš 

kitų dideliu dosnumu — jei tin
kamai bus prašnekta į jų šir
dį. Niekur kitur nekyla tiek sa
vanoriškų aukų.

Ir Amerikos visuomenės at
stovai Kongrese nesipurtė skir
ti dideles sumas kitiem kraš
tam remti. Per šešeris metus, 
kada buvo pradėtas vykdyti vad 
Marshallo planas, Amerika iš
leido tai paramai 60 milijardų. 
Statistikai apskaito, kad tai yra 
po 35 dol. nuo kiekvieno ame
rikiečio kasmet.

Tačiau Kongresas šiemet pa
sipurtė — nedavė tiek, kiek vy
riausybė norėjo. Vietoj 35 dol. 
nuo galvos vyriausybė buvo pra 
šiuši po 22.60 dol., o Kongre
sas leido tik po 17.60.

Laikraščiai prasitaria, kad už
sienio pagalba krašte daros ne
bepopuliari. Kodėl? Ar dėl to, 
kad pačioje Amerikoje gyveni
mas pasunkėjo? Bet valst. sek
retorius nurodė, kad iš tos pa
galbos pačioje Amerikoje šim
tai tūkstančių darbininkų turės 
darbo. Ar Amerikos širdis už
kietėjo tikrai? Nebūtinai. Vie
ną iš mažiau lauktų priežasčių 
iškelia laikraščio “The Priest’ 
redaktorius Tėvas Gustafson. Ir 
toji priežastis labai verta dė
mesio.

Užsienio pagalbos priešinin
kai — kalba autorius — nėra 
tai pagalbai priešingi iš esmės. 
Jie priešingi dėl to. kad praei
tyje ta pagalba buvo vartojama 
nekritiškai. Nurodo keletą to
kio nekritiško pagalbos varto
jimo faktų.

Vierias — pulk. lt. G.S. Bur
biški (sovietų MVD karininkas, 
kovojęs Lietuvoje su partizanais 
ir pabėgęs į vakarus liudijo 
Kersteno komitetui Miunchene. 
Red.) nurodė, kad nauj. Ameri
kos Chevrolet© ir Studebakerio 
sunkvežimiai, pristatyti Rusijai 
kaip Amerikos užsienio pagal
ba, buvo vartojami 1,000,000 
lietuviu ir kitę antikomunistu 
deportuoti į Sibiro vergų darbo 
stovyklas ... Ta programa, atsi
minkime, buvo pristatyta Ame
rikos katalikam su graudžiu pri
minimu, kad trečdalis pasaulio 
žmonių kiekvieną vakarą eina 
gulti alkani'.

■'uollshed Scml-Weckly except holl- 
Jay week>, when issued weekl>
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Tokiem dalykam vartojo So
vietai pagalbą, kurios iš Ame
rikos gavo 687,929,000 dol.

Antras - “Amerikos pinigais, 
paleistais per UNRRA, buvo pa
gelbėta komunistui Titui nuga
lėti antikomunistą Michailovičių 
ir įmesti į kalėjimą kardinolą 
Stepinac. Amerikos pagalba Ti
tui siekė 2.000.000,000 dol.....
vis tebemanant, kad Titas šiuos 
pinigus skirs alkaniem papenė
ti ir nuogiem pridengti...’’

Nuo 1945 liepos 1 raudono
ji Albanija gavo 20,444,000, 
raudonoji rytų Vokietija 17, 
339,000, raudonoji Lenkija 442, 
698.000. raudonoji Čekoslova
kija 215.410,000. Indonezijoj 
Sukamo vartoja Amerijos gink
lus, gautus kaip užsienio pa
galbą iš Amerikos, tam, kad 
nukovotų antikomunistus.

“Tiem, kurie mano be jokios 
kritikos, kad užsienio pagalba 
yra mūsų moralinė pareiga, tu
rėtų pažvelgti į tragišką Ven
grijos likimą.... Kada narsūs 
laisvės kovotojai 1956 rudenį 
sukilo, mūsų milžiniška užsie
nio pagalbos programa, kuri iš
dalino tiek milijardų dolerių ko
munistinėm vyriausybėm, nepa
siuntė jokios pagalbos.- Bet ka
da Sovietų tankai įriedėjo ir 
sutriuškino antikomunistus, ta
da Amerikos užsienio pagalba 
vėl pasirodė scenoje ir sutei
kė Vengrijos atsistačiusiem rau 
doriesiem diktatoriam 10,166, 
000 dol ... Kai kas galėtų pa
galvoti. kad jėgos, kurios stovi 
anapus užsienio pagalbos, turi 
didžio intereso pratęsti tarptau
tinį komunizmą’.

Ar katalikai gali tokiai pa
galbai pritarti? Tėvas G.J. Gus
tafson primena popiežiaus Pi
jaus XII įspėjimą: komunizmas 
yra blogybe savaime, ir niekas 
kas nori išgelbėti krikščioniš
ką civilizaciją, neturėtų ben- 
dradrabiauti su juo jokiais bū
dais.

Šiam principui būtų priešin
ga — sako Gustafson — jei 
Amerikos katalikų mokesčių pi
nigais būtų apmokama komu
nistų slaptoji policija, krikš
čionys gabenami Į Sibiro la
gerius, kovojama su antikomu- 
nistais ir įamžinama valdžioje 
komunistų tiranija.

Ką reiškia Amerikos Balso nutildymas Europoje?
Amerikos Balso skyrius Miun 

chene nuo š.m. rugsėjo 1 užda
romas. Tokia žinia verčia per
žvelgti iš naujo lietuviško Ame
rikos Balso istorijėlę ir pasida 
ryti išvadas.

KELIAS PIRMYN
Laikas 1951. Ėjo Korėjos ka 

ras. Įtampa su Sovietais dide 
lė. Patogus momentas, kad A 
merika stiprintų šaltojo karo 
ginklą — propagandą. Ir spauda 
pranešė: “Džiugu konstatuoti, 
kad valstybės departamentas 
lietuvių klabenimus gerai su 
prato ir nuoširdžiai parėmė” 
(Darbininkas 1951).

1951 vasario 16 Amerikos Bal 
sas pirmusyk prašneko lietu 
viam.

Pirmuoju prabilo valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Ed 
ward Barrett. toliau Lietuvos 
ministeris Povilas Žadeikis ir 
kongresmanas Daniel Flood. 
Kitąx£ieną jau Alto ir Vliko pa 
reigūnai.

Programos kasdien truko 15 
minučių.

Naujas veiksmas pirmyn— 
1952. Politinis įtempimas su 
Sovietais tebėra didelis. Ir įtem
pimas viduje taip pat didelis. 
Artėja prezidento ir Kongreso 
rinkimai. Partijom reikalingas 
balsuotojų palankumas. Respub
likonai meta išlaisvinimo šūkį. 
Valstybės departamentas pada
ro dar vieną žingsnį pirmyn.

Nuo 1952 gegužės' pra
dėjo veikti Amerikos Balso lie
tuviškas skyrius Miunchene.

Jam vadovavo Juozas Laučka.
Lietuviai buvo patenkinti ir 

Amerikos vyrausybei dėkingi. 
Pareikšdavo tik savo nepasiten
kinimą dėl Laisvosios Europos 
radijo, kuriame lietuviškam bal 
sui* nebuvo vietos. Tos vietos 
jie taip ir niekada negavo. Ta
čiau tai atrodė mažesnė bėda, 
kada buvo Amerikos Balsas 
dviem siuntom — iš New Yor- 
ko, paskui \Vashingtono ir iš 
Miuncheno.

Sovietai keliais atvejais pro
testavo prieš Amerikos Balsą. 
Kiek jiem nebuvo tas balsas 
malonus, rodė rūpestingas truk
dymas. Bet balsas veikė ir pa
siekė, kam jis buvo skiriamas.

KELIAS ATGAL*
1955 davė Ženevos dvasią. 

Šaltasis karas turėjo aprimti. 
Sovietai kalbėjo prieš propagan 
dos kišimąsi, prieš “kurstymą”. 
Sovietai susirado talkininkų A- 
merikos spaudoje. Nuskambėjo 
vienas kitas aštrus puolimas 
prieš Amerikos Balsą. Vadino 
jo darbą naiviu, nemokšišku. 
Kritikai pritarė kai kas iš kon- 
gresmanų. Puolimai privedė iki 
Informacijos agentūros direkto
riaus pakeitimo ir taip pat dva
sios pakeitimo pačioje progra
moje. Tai jau buvo žingsnis at-

Amerikos balsas buvo galingas ginklas šaltajame kare. Nuo Že
nevos konferenrijos ginklas silpninamas, o dabar atitraukia
mas visai iš bazių Europoje.

gal. Prisidengiant taupumo su
metimais buvo likviduoti kalbė
tojai iš šalies, šalia personalo. 
Prisidengiant propagandos tiks
lingumu buvo likviduota kriti
ka Maskvos žygiam ir palikta 
tik “pozityvi” informacija apie 
Ameriką.

Kuria linkme, kokiais oficia
liais argumentais buvo keičia
ma A.B. programa, koki to kei
timo rezultatai informuoja Į 
Laisvę Nr. 15:

Amerikos Balsas, kuris yra 
‘J.V. Informacijos Agentūros’ 
dalis, yra valdinė įstaiga. Jos 
tikslas informuoti pasaulį apie 
J.V. politiką, ekonominį bei 
kultūrinį gyvenimą. Kadangi a- 
merikinio gyvenimo dalį suda
ro ir Amerikos lietuvių gyve
nimas, tai leidžiama informuo
ti ir apie lietuvių veiklą, o kar
tu ir apie veiklą lietuvių vi
same laisvame pasauly. AB in
formacija, kaip ir kiekviena in
formacija, vargu gali būti at
sieta nuo propagandos.

Tačiau AB pareigūnai esą pa
tyrę, kad anglų BBC radijas 
mieliau klausomas užsieny nei 
AB kaip tik dėl to, kad BBC 
pateikiąs tik grynus faktus be 
jokios propagandos bei polemi
kos. Todėl ir "Amerikos Bal
sas“ jau kuris laikas pakeitė sa
vo stilių ir stengiasi tik “infor
muoti, apie save, nesikišdamas 
į kitų “vidau^ reikalus“.

PRINCESĘ BARGARITĄ Londone sveikina Kanados ambasado
rius, kai ji atvyko pietų. Princesė kalbėjosi apie savo kelionę j 
Kanadą.

Kuo virto ta “amerikoniška” 
informacija Amerikos Balso lie
tuviškame skyriuje?

A. B. “išgryninta informacija 
pasidarė labai sausa.

Išskyrus tarptautinės politi
kos žinias, visa kita (apie 50 
nuošimčių) yra gryna nuobody
bė — tokios vidaus gyvenimo 
smulkmenos, kurios užsienio 
žmonėms, ypač už geležinės už
dangos, nėra ir negali būti į- 
domios,

pyz., ilgos smulkios istorijos 
apie tai kas, kaip ir kodėl 
vyko Little Rock mieste, nuo
latinis smulkmeniškas pasakoji
mas apie tai. kas ką siūlo eko
nominei krizei pašalinti, kas ką 
pasakė apie raketierius ir pan. 
Apie tai jau buvo rašoma ir 
mūsų spaudoj.”

Amerikos Balsas neteko bal
so, prikimo. Garsesnis ir skar
desnis jis išsilaikė Miunchene:

“Anksčiau, kai AB progra
mos- nebuvo taip “išgrynintos”, 
ir lietuviškosios galėjo būti į- 
vairesnės. Turimomis žiniomis, 
daugiausia buvo klausomos 
Miuncheno transliacijos, nes jos 
duodavo komentarų, susijusių 
su Lietuvos gyvenimu. Klausy
tojai jas labai mėgo. Į abiejų 
skyrių prašymus atsiliepti Miun
chenas gauna daugybę laiškų iš 
Lietuvos, o Vašingtonas, rodos, 
nieko. Miunchenas ir dabar vie
ną kartą į savaitę per radiją 
atsakinėja į korespondentų iš 

Lietuvos laiškus. Iš jų matyti, 
kad AB klausytojų Lietuvoje y- 
ra daug ir Įvairiose jos vietose, 
nes laiškai gaunami iš visų kam 
pų. AB girdimas ir Sibire. Kai 
prof. Pakštas kartą per Miun
cheno radiją* pakalbėjo į Lietu
vos studentus, du klausytojai 
atsiliepė iš Sibiro. Aplamai 
Miuncheno skyrius iki pastarų
jų laikų buvo glaudesniame kon 
takte su Lietuva tiek savo pro
gramomis, tiek ir per korespon
denciją.

“Lietu: os komunistinė spau
da. o kartais ir radijas, neretai 
nervingai reaguoja į AB. Įdo
mu pažymėti, kad Lietuvos 
spaudoj neteko pastebėti reak
cijos į kitų Europos kraštų (Ro
mos, Madrido) lietuviškas trans
liacijas. Lyg ir tektų daryti IŠ

LENKIJOS KOMUNISTAI BIJOSI 
AMERIKOS VYSKUPŲ PAGALBOS

Amerikos katalikų vyskupai 
numatė siuntinių Lenkijos gy
ventojam per Lenkijos vysku
pus. Drabužių ir maisto buvo 
skyrę už 578.000 dol. Tačiau 
CRS - NCWC direktorius Msgr. 
Swanstrom gegužės mėn. pas
kelbė. kad Lenkijos valdžia rei
kalauja už tuos siuntinius mui
to 40.000 dol. Direktorius įspė
jo : jei Lenkijos vyriausybė ir 
toliau reikalaus muito, tai 
siuntiniai bus atiduoti kitiem 
kraštam.

Lenkijos komunistai pasi
rinko geriau neduoti gyvento
jam siuntinių, kad tik vysku
pų autoritetas tarp gyventojų 
nepakiltų. Laikraštis “7 Dni \v 
Polsce” parašė, kad Amerikos 
katalikų vyskupų siuntiniai tu
ri tikslą "nužeminti Lenkijos 
valdžios autoritetą.... NCWC 
siekia ne labdaros. Tikrasis jos 
tikslas yra politinis ... Tai yra 
ne kas kita kaip siekimas pa
sėti tarp Lenkijos gyventojų 
vaidus".

DIEVO MOTINOS PAVEIKSLŲ 
PARODA VOKIETIJOJE

Acheno mieste Vokietijoje 
atidaryta Dievo Motinos pa
veikslų paroda. Yra 154 gar
siausi paveikslai. Laukiama, 
kad ją aplankys apie vienas 
milijonas kat; ’.ikų iš visos va
karų Europos. Paveikslai, skulp
tūros, graviūros yra čia suga
benti iš 43 religinių centrų ir 
įvertinti 1.400.000 dol. 

vadą, kad jos mažai girdimos 
Priešingu atveju būtų nesupran 
tarnas komunistinių veiksnių 
reagavimas tik į AB ir abejin
gumas kitoms stotims.”
TRAUKIMASIS IŠ BAZĖS EU-

ROPOJĘ
1957 ir 1958 Chruščiovas nie 

ko taip nepuola kaip Amerikos 
bazių. Tegul tik Amerika pasi
traukia iš bazių, tegul pasitrau
kia pirmiausia iš Europos, ta
da bus viskas gerai. Šalininkų 
tokiam reikalavimui randa net 
tarp vakariečių. Net tarp ame
rikiečių.

Amerika nesirengia kariuo
menės iš Europos atitraukti. 
Bet Amerika pasidavė gundy
mui atitraukti propagandine* 
jėgas iš europinių bazių. Ame
rikos Balso nutildymas Miun
chene yra Amerikos propagan
dos atitraukimas iš Europos.

Tai laimėjimas tų amerikie
čių kurių antrasis siekimas 
atitraukti iš europinių ba
zių ir karines jėgas.

M.

Nacių kankinė kandidatas į 
palaimintuosius

Vokietijos moterų katalikių 
mokytojų sąjunga kreipėsi į po
piežių Pijų XII su iniciatyva 
paradėti Edith Stein beatifika
cijos bylą.

Edith Stein buvo žydė. 1922 
perėjo į katalikybę. Tada tu
rėjo 31 metus. Įstojo į kar- 
meličių vienuolyną Olandijoje. 
1942. kai vokiečiai užėmė O- 
landiją. ją suėmė kaip žydę ir 
išgabeno į Lenkiją. Ten dujų 
kameroje nužudė.

Edith Stein buvo pedagogė 
filosofė, ir jos raštai rado du 
delio atgarsio po šio karo.
PROTESTANTAI IR KATALI

KAI BENDRAME FRONTE

Vokietijos katalikų diena šie
met rengiama rugpjūčio 13-17 
rytų ir vakarų Berlyne. Evan
gelikų bažnyčių tarybos pirmi
ninkas vyskupas Dibelius. ta 
proga prisimindamas, kaip 1951 
katalaikai parėmė evangelikų 
panašų suvažiavimą, kreipėsi į 
Berlyno evangelikus: "Atidary
kite savo duris broliam ir se
sėm katalikam.... Mūsų tėvy
nės rytinėje dalyje mes stovi
me bendrame fronte“.

Mokytojai ir kareiviai
NATO konferencija Kopen

hagoje nustatė, kad Islandija, 
Lichtenšteinas ir Costa Rica 
yrą vienintelės valstybės, kur 
mokytojų yra daugiau nei ka
reivių.

--------------------------------------------------------------  VAIŽGANTAS —

RIMAI IR NERIMAI
(4)

šuo saviškių nebeskyrė. Bet 
bemiegant netikėtai užkluptas 
ir skaudžiai užmintas, šoko, it 
pablūdęs iš baimės, ir griebė 
virstančią per ji Katrę, už kur 
pakliuvo. Pataikė už minkštu
mos ir skaudžiai Įkando. Pa
skui susigėdo ir. atsiprašyti už 
apsirikimą nemokėdamas, kal
tai galvą nuleidęs ir gėdingai 
akim dribsėdamas, nuruseno į 
paklėti.

Katrė savo būdu prapliupo 
visu užkimusiu balsu rėkti. Ei
na, pasikėlusi sijoną, per so
džių. rėkia ir visiems pasako
jasi. kaip ji niekur nieko, o 
Nerimų pilkis kapt ir Įkando.

Jau tai visi Nerimai tokie, 
ne tik vienas jų pilkis' pa
baigė keršydama.

Iš visu kiemų vęrtėsi žmonės 
žiūrėti retai tepasitaikančio 
skandalo Būriais apstojo Katrę, 

šaipėsi ir net bėgo šalin, Kat
rei dėl patvirtinimo savo žo
džių teisybės paketinus net pa
rodyti savo popą.

Juo Katrė rėkė ir skundės, 
juo visi jaunikliai juokės ir bu
vo laimingi, susilaukę naujo pa
įvairinimo savo buities. Tad vi
si apniko ateinantį dėdę Myko
lą ir vienu balsu ėmė pasakoti 
Katrės nelaimę. Nieko nesupras 
damas. Mykolas kreipėsi Į pa
čią komedijos veikėją; rimtai 
išklausęs jos riusisakymo, vis 
rimtai plačia kaip ližė„savo plaš
taka perbraukė Katrei per skau
damą vietą ir —

—Nieko, nieko! Nerimų pil
kis tik pabučiavo...... Jau tokie
visi Nerimai — Rimams seniai 
bučiuoja....

Katrei nuo to pamaloninimo 
tuoj geriau pasidarė. Ji šypte
lėjo, pabučiavo dėdei Mykolui 
ranką ir, kaip niekur nieko, par 

dribsėjo namo. Ir viską užmir
šo.

Tik sodžius neužmiršo. Jis 
pagavo: “Nerimai seniai Ri
mams bučiuoja”, ir ėmė susi
riesdami kvatoti ir vaizdžiai 
vaizdinti, kaip Nerimas Katrei 
pabučiavo ir kaip tai Katrei pa
tiko. Sugužėjo visi į Rimus, 
priklykė, prilermavo ir į kitą 
kiemą išvirto.

Liko Rimai nustėrę. Viskas 
taip netikėtai atsitiko, taip re
niai čia begirdėta sauvalingas 
juokas, jog iš pradžių tetesėjo 
šypsotis. Tik svetimiems iŠ pir
kios išgužėjus, dirstelėjo į kits 
kitų nebepaniurusius veidus ir 
visi pasileido isteringai juoktis. 
Juokės Rimukai, juokės Rimai- 
čios. juokės mokanti susivaldy
ti, bet šiuosyk nenorinti valdy
tis Rimienė, juokės nepratęs 
juoktis ir patsai senis Rimas. 
Juokės, dairydamies ne į savo 
dabar tik susigėdusią Katrę, 
bet pro langus Į Nerimus.

Juokės, ir jų širdžiai lengvė
jo. Lyg kas būtų garo katilo 
atkišęs kranaitį: be galo susi
spaudęs garas pūkštelėjo pro 
kiaurynę ir šnypštė, šnypštė, 

kol neliko tiek, kiek reikia. Lyg 
kas būtų perkūnsargį ūmai iš
kišęs į elektros pritvinkusį Ri
mų orą: sprogo, išsigriaudė ir 
liko gardus ozono kvapas po 
smarkiai audrai.

Ypačiai juokės nemokėda
mas patsai Rimas. Jam baisiai 
patiko sodžiaus nuomonė, jog 
Nerimai seniai neva bučiuoją 
Rimams. Skaniai atkartojo tai, 
patvirtino ir, ūmai nutilęs. į 
šalį nusisukęs, persižegnojo: 
taip jam pasidarė lengva; vi
sa Nerimų neapykanta kažin 
kur dingo. Paslapčiomis dirste
lėjo į vyrą Rimienė, suprato, 
kas jo širdyje darosi, pradžiugo 
ir taip pat paslapčiomis persi
žegnojo....

Į visus Rimų namus sugrį
žo pirmykštis ūpas. Užtat da
bar paniuro Nerimų namai. Ri
mams sielojantis ar graužiantis, 
nebuvo taip žymu, nes tai buvo 
lėtų žmonių namai. Balsiakal- 
biams Nerimams paniurus, bu
vo labai žymu visame sodžiuje.

Dabar Nerimukai nebėjo į 
Rimus iš pykčio, o Rimukai, 
tai jausdami, nepadorėjos. Vi

sas Nerimų pyktis suvirto ant 
vienų Rimų, lyg jie būtų kalti 
buvę, kad pilkis nuskriaudė 
Katrę, kad sodžiaus išdykėliai 
iš to pasidarė sau žaislą.

Juo skaudžiau buvo Nerimui, 
kad neseniai dar taip aukštai 
ant Rimų iškilęs, staigiai dabar 
vienoje akimirkoje į kažin ko
kią gilumą numarmėjo. Ir iš 
bedugnės vos vos bematė, kaip 
tie. su kuriais rungęs, dabar 
yra laimingi ir iš jo juokiasi.

Juokiasi! To dar per visą am
žių nebuvo prityręs, kad kas 
iš jo namų šeimynos tyčiotųsi 
Tad giežė apmaudą ant Rimo, 
degė kerštu, nemigo, nakčių. 
Griežtai taip, kaip pirmiau Ri
mas. Ir taip bent mėnesį.

Pilko gyvenimo dulkės, kaip 
vištai asloje pasikrapščius.* su
kilo ir uždengė šviesą, žmoniš
ką ir dievišką.

BENDRA NELAIMĖ
Rimas su Nerimu pereitą ru

deni po antra sūnų išleido ka
reiviauti Matės, būsią labai su n 
ku gyventi; teksią vėl plūgų 
imtis patiem seniem šeiminin
kam. Bet. ačiū Dievui, mėsiede 

sugrįžo apareiviavę vyresnieji 
sūnūs. Taip turėdamu po du 
stipriu artoju, kaimynai nela
bai juto, stigdamu trečiojo.

Bet štai pačiame darbymety
je. prie suglamžytos ir sudrisku
sios kepurės greituoju prisise
gęs policisto ženklelį, visas už
dusęs. įpuolė dešimtininkas į 
Rimą ir Nerimą ir. trumpai ta
ręs:

— “Bilizacija”. Per rytoj die
ną išruoškite savo “zaposnuo- 
sius” biliotininkus — nebegrįš.. 
— išbėgo toliau.

Nusigand<,visas sodžius. Re
tai kuriame kieme nebuvo at
sitarnavusio kareivio. Kiekos 
darbininkų pritrūks!.. Visi ru
dens ir ateinančio mėsiedo pla
nai sugriuvo: kiek ketinta ves
ti. kiek tekėti, kiek ūkių į jau
nuomenės rankas atiduoti. Ver
kia meilužės ar dar tik tebe
laukiančios savo karalaičių.

Dar labiau pravirko senesnių
jų žmonos, suskubusios būreliu 
vaikų apsikrauti. Dažniausiai 
jos vienos belieka šeimininkės 
ir šeimininkai.

Antra tiek liko amatininkų 
žmonų, kurioms su vaikais tik 

sveikos vyro rankos tepelnė 
duonos. Jos nė ašarų nerado sa
vo nelaimėms apverkti.

Iš pradžių tačiau visi ūkio 
rūpesčiai pasitraukė šalin. Prieš 
akis testovėjo vienas: karas. 
Mušis, šaudysis iš šautuvų, pat
rankų. kulkosvaidžių; mėtysis 
bombomis, badysis durtuvais.- 
na. kaipgi čia gyvam beišlik- 
ti” Neliks, neliks!!! Ir tavo, mei
luže. ir tavo, žmonele patiekė
te. ir tavo, motute sengalvėle

Niekas neatmena, kuomet be
būtų buvęs toks neramus va
karas. kaip liepos mėn. 18 d. 
1914 m. Nesinorėjo eiti gulti; 
bet ir likus nebuvo apie ką 
kalbėti. Visų galvose ir širdy
se tesant vienai sąvokai — ka
ras ir. nieko apie ji neišma
nant. tegalėjai čiaupsėti, aima
noti ar berti vienais bepras
miais žodžiais.

Taigi matai vo. ir pasida
rė Tai kad pasidarė, tai pa
sidarė . .Ak. tu jejem Ė kas 
čia bebus Ir taip be galo!

Pagaliau nenoromis išsiskirs
tyta po seklyčias ir klėtis At
gulta. bet nemigta.

(bus daugiau)



turi pasidaryti bičiuliu, nes ir 
jis kitų pažiūras gerbia.

Taip didelėje skuboje ir der

Zenonui Ivinskui
Tai buvo tą metą, kai vokie

čiai naktį užėmė Daniją ir Nor
vegiją. Mes, jaunučiai studen
tai, stovėjome prie žeiųėlapio, 
ieškodami laikraščiuose minimų 
vietovardžių, kai audltorijon į- 

. siveržė prof. Zenonas Ivinskis. 
Taip, tai turi būti Lietuvos is- 

. torijos paskaita, o mes dabar 
neramūs stovynuojame ties že
mėlapiu.

Profesorius padėjo ant kated
ros storulį portfelį, kuri juo
kais apibūdindavom “prikimš
tas kaip karvės pilvas”, prisi
grūdo ir jis prie žemėlapio ir 

’ tuoj parodė ieškomas vietoves.
—Dabar prašau sėsti! Darbas 

lieka darbu. O dėl išsikėlimo 
ir dėl visų karų galiu pasakyti, 
kad laimės teisybė, — tarė pro
fesorius ir tuoj atvertė savo 
užrašus. Kalbėjo jis kaip pap- • 
rastai labai greitai ir labai gar
siai. Jei langai praviri, tai ir 
į kitas auditorijas nuėjo Lie
tuvos istorijos mokslas. Po pa
skaitos jis vėl griebė savo sto
rulį portfelį ir auditorijos du
ryse pradėjo kalbas su studen
tais. Kol pasiekė profesoriumą, 
pakalbėjo bent su dešimčia, vi
sus vadindamas vardais, ploda-

' mas per petį.
Toks išliko prof. Zenono I- 

vinskio prisiminimas iš Kauno 
dienų. Nepaprasta energija, di- 

• namiškumas, gilus savo dalyko 
žinojimas ir kartu didelė bičiu
lystė visiems, kurie atsiduria jo 
aplinkoje.

Vėliau teko dar arčiau pa- 
, žinti šį visų mėgstamą ir my

limą profesorių. Jis skaitė pa
skaitas ir Vilniaus universite
te. Ir čia su savo dideliu port
feliu, žengdamas plačiais žings
niais, jis labai tiko prie šerių 
universiteto koridorių ir audi
torijų. Lyg būtų Simonas Dau
kantas pasivaidenęs, skleisda
mas gyvą Lietuvos praeitį, kel
damas visų nuotaikas sunkiuo
se laikuose, skatindamas iš “pra 
eities semtis stiprybės”. Ir čia, 
okupacijų metais, jis buvo pro
fesorius ir drauge bičiulis.

Jo paskaitose būdavo iki 400 
studentų. Auditorija didelė, per 
kimsta. Katedra pastatyta ant 
paukštinimo. Ir kai jis įeina, 
katedrą šūkteli lyg kokią dė- 

- žutę. tuoj atidaro savo partfelį. 
Tada kalba. Jis tiek turi daug 
istorinių žinių ir taip nori kuo 
greičiau viską perduoti, kad sku 
ba kaip įmanydamas. Papras
tai jis nėra iš tyliakalbių, o 
atsistojęs prie katedros, jis bal
są sustiprina. Taip didžiulė au
ditorija net dreba. Gali jį 
girdėti tokimam koridoriuje ir 
iš tolo atspėti, kur prof. Zeno- 

* nas skaito paskaitą.
Kartą studentai padėjo jam 

_ raštelį ant katedros ir prašė 
kalbėti rečiau ir tyliau. Profe
sorius su šypsena pažadėjo “pa 
sitaisyti iš savo klaidų”. Pra
džioje kokią dešimtį minučių 
tikrai kalbėjo ne taip garsiai

PROF. ZENONAS IVINSKIS

50 metų

ir nė taip greitai. Bet kur pil
nas entuziazmo susilaikys, kai 
tiek minčių galvoje ir tiek daug 
ugnies širdyje! Greit jis užmir
šo studenų prašymą ir dar su 
didesniu tempu ir garsu pyški
no savo paskaitą.

Vėliau mes susitikome Vokie 
tijoje

ir teko iš arti stebėti, kaip 
jis dirba. Teko lankyti jo ma
žytį kambarį Romoje, matytį 
jo archyvus, iš kurių renka me
džiagą Lietuvos istorijai.

Neišdildomą įspūdį padarė 
Romos vaizdas. Toje senoviško
je panoramoje, lyg ir Vilniu
je, jis buvo lyg savas, lyg gy
va senovės dvasia, kuri moka 
skleisti preitį, aiškinti, mielai 
ir uoliai patarnauti.

Jo kambarys buvo mažytis 
su marmuro grindimis ir drėg
nas. Reikėjo valios ir pasišven
timo gyventi tokiose sąlygose 
ir tiek dirbti. Bet tuos abu da
lykus—valią ir pasišventimą— 
profesorius turi. Jis panašus į 
viduramžių vienuolį asketą, ku
ris visa atiduoda savo mokslui. 
Mokslas, mokslas ir daugiau 
nieko nebuvo jo kambaryje. Vi
sur atskleistos knygos. Kai kur- 
net apkulkėjusios. Ir nemėgink 
jų paliesti, tuoj jis užtrenks 
stipriu balsu. Atrodo, kad kam
barį tvarkos nėra, nes kartais 
knygos kaip malkos sukrautos, 
dėžutėse suverstos ištraukos, 
filmos. Bet tik prisimink, pa
prašyk ką nors, beregint jis 
ištrauks ir paties ant stalo.

Stalas irgi retenybė. Jį ap
kloja laikraščiu ir nuolat ant" 
jo rašo. Kai lapas pamėlsta nuo 
rašalo, kai ten begalės vardų 
ir datų, jis vėl pakeičia popie
rių.

Keliasi nepaprastai anksti ir 
tuoj išlekia į miestą. Vatikano 
archyvus atidaro 8 valandą, o 
prof. Ivinskis penkiolika minu
čių prieš atidarymą jau stovi 
prie durų.

Gali sugesti archyvo laikro
džiai, iš prof. Ivinskio pasirody
mo visi žino, kad dabar penkio
lika minučių prieš aštuonias.

Ten jis palaukia, skaitydamas 
knygas, kurių glėbį visada ne
šiojasi portfelyje. Patekęs vi-

dun, jis 
darbo.
. Pažįsta 
monsignorai vedėjai, bet ir ki
ti archyvų tyrinėtojai. Tai “Li- 
tuanus”, “profesore”! Ir visus 
stebina jo* begalinė energija, 
dinamizmas

Kai jis išsirita vidurdienio 
kaitroje į gatveles, *r čia Ivins
kis pasilieka Ivinskiu. Šimtai 
pažįstamų italų, paprastų ir gar 
šių žmonių, kurie 15 toli jam 
šaukia itališkai “Sveikas, pro
fesoriau”. Kol jis pereina gat
vę iki tramvajaus, pasišneka su 
dešimtimis, paploja per petį.

Jis visada apsirengęs kukliai. 
Apdaras jo nevaržo ir nema
žina. Niekada neturėjo laiko 
domėtis savo išore ir, kaip jis 
sako, tai ir netinka rimtam 
mokslininkui. Tada matėm jį su 
UNNROs dovanotais batais, ku
rių paduose buvo prikalta dau
gybė vinių. Kai skubėdamas 
brūkšteli per grindinį, taip ir 
lekia kibirkštys.

Kas tik patenka į Romą, vi
si turi su juo susidurti. Vieni 
jį aplanko, o pas kitus jis pats 
atskuba, siųlydamas savo pa
tarnavimus. Nors ir apverstas 
knygom, * darbais, rūpesčiais, 
bet jis kiekvieną mielai važi
nėja po miestą ir paaiškina “iš 
peties”. Vargiai kuris seniau
sias Romos gidas tiek žino, kiek 
profesorius. Aprodys ne tik mu
ziejus, archyvus, bet užves ir į 
įdomią kavinę pailsėti. Todėl 
nenuostabu, kad profesorių Ze- 
nį, kaip jį vadina artimieji Ro
mos lietuviai, visi pažįsta ir vi
si pamėgsta. Ir visi stebis jo 
didele energija ir nesupranta, 
kada jis miega, kai tiek daug 
dirba.

šniokšdamas griebiasi

jį ten visi, ne tik

tis šiemet, gegužės 25, atšventė 
50 mėty sukaktį.

Jo darbams apžvelgti reikėtų 
prirašyti daugel puslapių. Kas 
norėtų plačiau susipažinti, ką 
jis yra nuveikęs, gali rasti Lie
tuvių Enciklopedijoje. Ten bus 
ilgiausia eilė jo studijinių 
straipsnių, knygų.

Iš visų jo darbų didžiausiu 
reikia laikyti jo pastangas ištir
ti Romos archyvus, kurie dar 
lietuvių istorikų buvo beveik 
nepaliesti, išgriebti tai, kas. yra 
galima, ir sukrauti medžiagą a- 
teities istorikams. Tai sunkus 
ir toks reikalingas darbas. Jis 
lyg koks “mainerys” leidžiasi 
į praeitį ir ištraukia ne anglį, 
bet gryniausią, brangiausią me
džiagą Lietuvos istorijai.

Prieš metus profesorius vedė 
Anglijos lietuvaitę Pauliną ir 
dabar jau turi butelį, kur dir
ba su dar didesniu pakilumu. 
Tad ir linkime mielam profe
soriui taip nenuilstamai triūs
ti mūsų istorijos labui.

P. Jurkus

PROFESORIŲ LEONĄ KARSAVINĄ
Ne taip seniai laikraščiuose 

pasklido žinia, kad Sibire mi
rė prof. Leonas Karsavinas. 
Nors jis ir buvo rusas, bet bu
vo sutapęs su Lietuva, ją pa
milęs, tad verta nors trumpai 
prisiminti šią įdomią asmeny
bę.

Prof. Leonas Karsavinas 
Lietuvon pateko tuomet, kai 
Kauno universitetas rinko 
profesorius. Buvo jis pasitrau
kęs iš komunistinės Rusijos ir 
gyveno Prancūzbijoje. Kvieti
mą jis priėmė ir pasižadėjo per 
porą metų išmokti lietuviškai.

Pradžioje dėstė rusiškai ir 
savo pažadą ištesėjo — jis iš
moko visai gerai lietuviškai. 
Kalbėdavo be klaidų, naudoda
vo naujadarus žodžius filosofi
jos, istorijos terminijai iš
reikšti,Žinoma, akcentas liko 
kiek slaviškas. Dėstė jis įvai
rius istorinius dalykus huma
nitarinių mokslų fakultete 
Kaune ir vėliau Vilniuje.

Prof. Leonas Karsavinas bu
vo iš tų žmonių, kurie savo as
menybe darė įtakos studen-

ANTANAS STRAZDAS ROMANE

tams, savo paskaitas su
traukdavo nemažą būrį. Mielai 
jis buvo kviečiamas ir į stu
dentų parengimus dėl savo bi
čiulystės, paprastumo ir džen
telmeniškumo.

Lietuviškai jis parašė didelį 
šešių tomų veikalą “Europos 
kultūros istoriją”. Humanita
rinių mokslų fakultetas dar 
buvo’ išleidęs dvi jo knygas ru
siškai “Poemą apie meilę” ir 
“Poemą apie mirtį”. Savo raš
tuose Karsavinas buvo sauso
kas ir nuobodus, tačiau visai 
kitoks buvo savo paskaitose. 
Tad gyvo jo žodžio pasiklausy
ti eidavo studentai.

Jis visada ateidavo punktu
aliai ir 15 minučių .skirdavo po

kalbiams apie aktualijas, čia 
jis išdėstydavo savo pažiūras į 
bėgančius politikos momentus 
ir tada skaitydavo paskaitą. 
Viską buvo pasirašęs. Bet jo 
mintys dažnai šokdavo į šalį, 
ir tada jis pasakodavo! šie dvasia itališkai deklamuodavo 
įtarpai buvo įdomiausi. Tai bu
vo anekdotai, įvairios citatas 
iš didžiųjų rašytojų, jo 
nes nuotykiai.

Vokiečių okupacijos 
skaitė epizodinį kursą

mes, europiečiai, arsime žeme
lę ir mokysimės. Tada sužydės 
didysis Europos mokslas ir 
menas.

Lietuvą jis buvo pamilęs ir 
dažnai sakydavo, kad jis daug 
rašo lietuviams. Lietuva prisi
kels iš vargo, ir jo raštus skai
tys.

Jis buvo pravoslavas ir daž
nai paskaitose kritikuodavo 
Romos bažnyčią. Kritikuodąvo 
su meile ir prašydavo studen
tų, kad jam atsikirstų. Bet kas 
stos į grumtynes su profeso
riumi. Tačiau jis buvo atviras 
Romos katalikų bažnyčiai, nes 
garbino du šventuosius: Joną 
nuo Kryžiaus ir Pranciškų 
Asyžietį. Dažnai ispaniškai 
deklamuodavo šv. Jono nuo 
Kryžiaus sonetus, mintinai ci
tuodavo jo rašto ištraukas. O 
kalbėdamas apie šv. Pranciš
kų, net ašarą nubraukdavo iš 
susijaudinimo; Tada pakilia

kelio-

jo “Saulės giesmę”.
Tai ir privedė jį prie savo

tiškos mistikos, kuriai jis buvo 
visą laiką palinkęs. Tremtyje, 
Sibire, kartu vargdamas su lie
tuviais, jis rašė mistinius ei
lėraščius ir prieš pat mirtį 
perėjo į katalikus, nes jo dva
sinis kelias jau seniai buvo pa
ruoštas. Paskutinį patarnavi
mą jam suteikė lietuvis kuni
gas.

Prof. Karsavinas jau prieš I 
pas. karą profesoriavo Rusijo
je. Jo sesuo buvo garsi bale
rina, vėliau šokusi Londone. 
Dažnai jis juokais prisiminda
vo. kad galima išgarsėti net ir 
tokiu daiktu, kaip šokiu. Jo se
suo esanti patekusi į visas en
ciklopedijas. Buvo aukštos 
kultūros, mandagus ir mielas, 
labai humaniškas ir visiems 
draugiškas, visus stebino savo 
išsilavinimu, kalbų mokėjimu.

metu 
apie 

valdžios formas Europoje. Ga
le priėjo ir prie Mussolinio. 
Hitlerio ir Stalino. Ir čia, glos
tydamas savo barzdą, šypsoda
mas, jis pranašavo, kad pir
masis grius Mussolini, paskui 
Hitleris ir vėliausiai Stalinas. 
Jis paskaitose nesigailėjo ašt
rios kritikos diktatūrom. Kai 
studentai klausdavo, ar jis ne
sibijo taip kritikuoti vokiečių 
režimo, jis atsakydavo: O ką 
jie man seniui padarys!

Žvelgdamas į Europos ateiti, 
jis dėstė tokią teoriją: Euro
pa po karų vėl virs žemės ūkio 
kraštu. Visą pramonę turės 
Amerika savo rankose. Ji ga
mins prekes ir jas pristatys

Kun. Antanas Strazdelis, 
kaimo žmonių dainius, didelis 
originalas, kontraversinė as
menybė, apipinta anekdotais, 
visą laiką buvo populiarus. 
(Apie jį ne taip seniai rašė 
Darbininkas Kūrybos Priedo 
puslapyje. Red.) Patraukė jis 
ir Kazio Plečenio dėmesį, ir 
jis dar nepriklausomybės lai
kais sukūrė romaną apie Straz 
delį, 
“Pulkim ant kelių”, 
šį romaną mums antra 
pristato Vagos leidykla, 
rodė tik I tomas, greit 
ir antrasis.

Romane vaizduojamas 
Strasdelio 
mas, pradedant jo gimimu 
iki jo pirmųjų kunigavimo 
metų (I tome). Rodoma, kaip aprašinėja dvaro negeroves,

žmonių sunkią dalią. Kai kur 
tos spalvos per daug sutirš
tintos. Visi anų metų bajorai 
ir kunigai per daug nujuodin
ti, padaryti lyg kažkokie žvė
rys. To žvėriškumo, tiesa, bu
vo nemaža, bet autorius pa
duoda taip, kad sunku pati
kėti.

Knyga palieka įspūdį tik 
kaip ano meto fonas. Pats An
tano Strazdo asmuo čia dar 
blankus. Antrasis tomas bus 
kur kas geresnis. Ten susitelk
ta daugiau ties juo asmeniu, 
aprašyti jo gyvenimo įvykiai.

pavadindamas knygą
Dabar 

laida 
. Pasi- 

išeis

višas
Strazdo gyveni-

Antanas gyvena kaime, sun
kiai dirba dvare ir pradeda 
ieškoti teisybės, nekęsdamas 
socialinės santvarkos. Jis jau 
bernas, kai susidaro sąlygos 
mokytis. Paskiriamas tarnu 
pas ponų vaikus ir išvežamas 
į Panevėžį. Būdamas retų ga
bumų, jis kartu ir tarnauja ir 
mokosi. Vėliau jo ponas nebe-

ja prieš išlepusią bajoriją. Iš 
jos šaiposi, nesigaili aštrių 
žodžių, kaimui gi atiduoda ir 
savo darbą ir savo poetinį ta
lentą.

Autorius, vaizduodamas 
Strazdelio asmenį, nesustojo 
ties juo vienu. Jam labiau rū
pėjo išryškint ana 18 amž. gy
venta aplinka, socialiniai san
tykiai. Taip jis pasakoja at
skirais epizodais, Visos knygos 
nesu jungdamas bendra intry- 
ga. Romanas gauna mozaiki
nį charakterį, kur plačiai iš
skleistas fonas, o žmonės į- 
brėžti labai neryškiais kontū
rais. Kartais jiems stokoja net 
minimalios psichologijos.

Norėdamas išryškinti socia
linę nelygybę, autorius plačiai Europon, ji žais beisbolą, o

KULTŪRINE KRONIKA
0 darbo jis turi. Prof. Ivins

kis ne iš tų, kuris pamažėl kil
notų senus archyvų popierius. 
Jis eina lyg audra, viskuo do
mėdamasis, visur dalyvaudamas.

Taip šimtai darbų jam atiten
ka. Ir jis jų. nesikrato. Lyg be
galinė darbo mašina jis ritasi nori leisti su vaikais į Vilnių.

Tada Antanas’ susitaręs su tė
vu, slapta pabėga iš namų. Jis 
pasirįžęs būti kunigu. Spren
dimas padaromas paprastu ap
skaičiavimu — būdamas ku
nigu’ labiau padės baudžiavos kurių dauguma virto anekdo- 
prispaustiems kaimo žmonėms. 
Ir tapęs kunigu, pasidaręs 
Strazdovskiu. — nes anuo me 
tu aukštuosius mokslus galė
jo baigti tik bajorai, — jis 
pasilieka toks pats kaimo žmo
gus, nesibijo darbo ir atsisto-

pirmyn, tyrinėdamas archyvus, 
rinkdamas Lietuvos istorijai me 
džiagą, rašydamas Lietuvių En
ciklopedijai straipsnius, uoliai 

^.dalyvaudamas spaudoje, moksli
nėse draugijose (ir net tarptau
tinėse), sutikdamas ir palydėda
mas lietuvius, kurie atvyksta į 
Romą. Jam gyva ir praeitis ir 
dabartis. Visur jis dalyvauja ir 
visur pareiškia savo nuomonę. 
Pareiškia taip, kad ir didžiausi 
jo priešai negali ant jo pykti;

• DaiL K. Žoromskis suren
gė savo kūrinių parodą Cape 
Cod, Mass., p.p. Lūšių viloje. 
Paroda tęseis per visą vasarą. 
Šiuo metu dail. K. Zoromskis 
savo studijoje New Yorke daug 
dirba, piešdamas naujus pa
veikslus.

dvi premijos po 150 dol. už 
prozą ir poeziją. Konkurso ter
minas baigias 1959 vasario 28.

tais. Su antruoju tomu bus 
pilnas vaizdas ano kaimo po
eto ir jo gyventos epochos. 
Tada, tikimės, bus proga pa
sisakyti ir dėl kitų romano 
savybių.

Sotounsrsct Maugham paskutinė knyga
Sommcrset Maugham pri- baigti. Sakosi daugiau nebe

klauso moderniesiems rašyto- rašysiąs, nes esąs pavargęs ir 
jams. Jis anglas. Pradžioje bu- nebęturįs fantazijos. Tikrumo- 
vo gydytojas, vėliau už savo je jo rankos yra paliestos reu- 
knygas uždirbo milijonus. Šie 
met jam suėjo 84 metai am
žiaus.

• Kultūros Fondas skiria 
1000 dol. premiją už reikšmin
gą lietuvių pasiekimą 1957-58 
metais. Tai gali būti asmuo ar .. 
organizacija. Premija įteikiama 
New Yorke per Lietuvių Ben
druomenės seimą. Jai skirti 
JAV LB Kultūros Fondas su
darė 9 asmenų jury komisijl. 
Premijos mecenatas yra Ohio 
Lietuvių Gydytojų draugija.

• Liet. Rašytojų Draugijos 
valdyba ateinantiems dviem 
metams bus sudaryta iš New 
Yorke gyvenančių rašytojų.

• Skulpt. V. Kašubą daro 
stacijas pranciškonų vienuoly
nui Kennebunkporte. šią vasa
rą pastatytas arch. J. Muloko 
suprojektuotas pastatas, kuria
me bus visa 14 Kryžiaus kelių 
stočių, šių stočių reljefinius 
paveikslus ir daro skulptorius 
V. Kašuba. Darbas numatomas 
baigti dar šiais metais.

A K • Dail. V. Vizgirda daro vit
ražą šv. Petro ir Povilo bažny
čiai Bostone. Dailininkas vit
ražą pats suprojektuos ir iš
pildys.

• Kun. Stasys Yla, grįžęs 
iš Romos, kur atsidėjęs rinko 
medžitgą Šiluvos istorijai, šiuo 
metu spaudai ruošia nedidelę 
knygelę apie Šiluvą, kurią iš
leis kun. M. Kemežis. Eliza- 
betho. N. J., liet, parapijos kle
bonas. Didžioji monografija 
reikalauja dar darbo, ir jos pa
rengimas užtruks ilgesnį laiką.

• Aidų žurnalo pirmasis ru
dens numeris bus iliustruotas 
dail. Arbit Blato kūriniais, šis 
iš Lietuvos kilęs dailininkas, 
pagarsėjęs meno pasaulyje, tu
rįs savo studiją New Yorke. 
šiemet sulaukė 50 metų.

• Pasaulio lietuvių seimo 
metu bus dailės paroda Rivcr- 
side muzėjuje. Tikime, kad k - 
lę nesutarimai tarp dailininkų 
realistų ir m<Klcrnistų išsisp -ęs 
gerai ir parodoje dalyvaus kuo 
daugiau dailininkų su geriau
siais savo kūriniais.

• Jaunimo literatūros kon- 
kurą yra paskelbęs Akademi

• “Anykščių šileliui”, A. Ba
ranausko poemai, šiemet suei
na 100 metų. Naują jo laidą 
išleidžia Liet. Knygos Klubas 
Chicagoje. Įvadą parašė dr. V. 
Maciūnas, iliustravo dail. Pr. 
Lape.

• Janina Liustikaitė, solistė. 
Amerikos žemyne mano pasi
likti iki Kalėdų ir koncertuoti 
lietuvių kolonijose. Paskui vėl 
grįš studijuoti į Romą. —

LIETUVIŠKOS vestuvės, dali. A. Oargio paveikslas.

mato, sunku jam net plunks
ną apimti.

Tačiau jis turi dar daug c- 
nergijos, dar daug planų jo 
galvoje. Jis turi didelius so
dus, pilnus gėlių ir kaktusų. 
Keletą menesių nori skirti so
dams. o paskui mano leistis 
į kelionę. Galvoja aplankyti 
vidurinius ir tolimuosius ry
tus ir pasidairyti pasaulyje. 
Nors ir didelis jo amžius, — 
daugelis, sulaukę tokių metų, 
nieko nebeišgali. —» bet jis

Kūrybai jis atidavė per 50 juda. Tad manoma, kad. grį-

Dabar. gyvena Prancūzijos 
Rivieroje, tarp Monaco ir Niz- 
zos. Čia anksčiau atvykdavo 
praleisti vasarų, dabar, gydy
tojų patartas, nuolatos apsigy
veno. Nors ir sulaukė gilios 
senatvės, bet jis dirba visą lai
ką ir neseniai baigė paskuti
nę knygą, kurią pavadino 
“Point of View”.

metų ir šia knyga nori ją žęs iš kelionės, jis vėl rašys.

ir

nis Skautų Sąjūdis. Skiriamos

• Lietuvių Bendruomenėje 
Amerikoje šiuo metu yra še
šios apygardos: Los Ange
les. Chieagos. Bostono. Hart
fordo. New Yorko ir Now Jer-

• Paulius Jasinkonis yra 
baigęs Kalifornijos universitete 
filmų gamybos meno ir techni
kos studijas ir šiuo metu ren
gia tris lietuviškus dokumenti
nius filmus.

• I-ituaniMiniai kurdai vei
kia Adelaidėje. Austra’ijoje. 
Pirmąją pa <kaitą apie lietuvių 
literatūros pradžią skaitė Pra
nas Pusdešris.

Kvykdami atostogų. nepamirš-
kitę paMimti lietuviškų knygų!



DARBININKAS

Pas Punsko lietuvius
Salomėja Nakeliūnaitė, grįžusi iš Lenkijos, pasakoja 

apie Punsko lietuviu gyvenimą ir jų vargus

Punskas — tai mažas mies
telis Lenkijoje prie pat okupuo
tos Lietuvos sienos. Bet jį mes 
žinome, nes iš ten ateina ne 
vienas laiškas į Ameriką, o iš 
čia plaukia siuntiniai, knygos, 
geri paguodos žodžiai. Toje apy
linkėje yra apie 3,000 lietu
vių, lenkų — 1,000. Priklau
so Suvalkų apskričiai, kurioje 
gyvena apie 10,000 lietuvių.

Žinome, kad ten susikūrė Lie 
tuvių Kultūros draugija, apjun
gianti visus Lenkijos lietuvius; 
prisimename, kad neseniai žmo 
nės nemaža triukšmavo, kol pa
skyrė lietuvi kleboną. Bet vis 

-. dėl to tas kraštas mum yra to
limas ir mažai pažįstamas. Da
bar jį mum priartino Salomė
ja Narkeliūnaitė, kuri birželio 
gale Ten lankėsi, susipažino su 
Punsko lietuvių gyvenimu ir nū
nai, grįžusi į Brooklyną. liepos 
9 Balfo centrinėje įstaigoje pa
pasakojo savo įspūdžius sve
čiam. kuriuos sukvietė Balfo 
reikalų vedėjas kun. L. Jankus.

Žemėlapiai
Savo pasakojimus S. Narke

liūnaitė pradėjo, ištiesdama Len 
/ kijos ir Lietuvos dabartinius že

mėlapius. kur nužymėtos visos 
sienos, administraciniai padali
nimai. Pirštu ji vedė kelią iš 
Varšuvos į Punską, kur nuva
žiavo birželio 19. palydėta Sa- 
maniūtės - Otrembskienės. Tai 
jau yra pasienio zona, ir buvo 
daug kalbų, ar nereikia kokio 
specialaus leidimo. Bet ji nežiū
rėjo nieko - važiavo tiesiai ne
siklausiusi. nes duotoji viza ne
nurodė. kad negalima lankyti 
pasienio zonos.

Pasiekė Trakiškių stotį, iš 
kur i Punską dar buvo apie 
trejetą kilometrų. Ten gi rado 
kelius blogus, duobėtus, gilią 

------užmirštą provinciją ir plačiai

Lietuviška klebonija
Anksčiau čia buvo lenkas ku-

gos aplankyti daugel kaimų, už
eiti pas ūkininkus ir su jais 
pasikalbėti. Gyvenimas apskritai nigas, bet lietuviams po ilges- 
yra vargingas, daug skurdo, nes nių kovų pasisekė išsikovoti lie

tuvį kleboną. Jis kilęs iš tos 
pačios apylinkės.'gerai pažįsta 
vietos gyventojus. Taip pat ir 
vikaras vietinis lietuvis.

S. Narkeliūnaitė aplankė ir 
kleboniją. Tuo metu vyko lau
kų šventinimas. Klebonas va
žiavo į kaimus, ten laikė pa
maldas. Valdžia kokių trukdy
mų nedaro, tik reikia iš anksto 
pranešti milicijai, kur ir kada 
važiuoja lauku , šventinti. --------

Sekmadienį buvo lietuviško
se pamaldose. Čia susirenka 
žmonės kaip Lietuvoje su šven
tadienio nuotaika. Bažnyčioje 
giedama lietuviškai, — yra ge
ras parapijos choras. — pa
mokslas sakomas lietuviškai.

Po pamaldų paskui vyksta 
pokalbiai prie šventoriaus, kur 
išstatomos lietuviškos knygos 
nusipirkti.

Lenkę pareigūnai
Atvykusi į Punską, turėjo 

užsiregistruoti milicijoje, ši nie
ko nesakė ir nenustebo, kad ji 
iš Amerikos. Milicija ir kiti val
dininkai lenkai. Tik vėliau, pas
kutinę dieną, prieš išvažiuojant, 
prisistatė iš pasienio sargybos ir 

„ reiškė pretenzijų, kodėl ji ne
užsiregistravusi jų skyriuje, nes 
tai pasienio zona. Tačiau ir jie 
nieko nebesakė, nes S. Narke
liūnaitė po kelių valandų jau 
turėjo grįžti i Varšuvą.

Vos atkeliavus į Punską, vie
tos lietuviai surengė sutikimą 
Kultūros namuose, kur susirin
ko žmonių iš visų apylinkių. 
Pasikvietė ir Suvalkų apskrities
viršininką (Storastą) ir kitus pa- - 
reigūnus. Viešnią pasodino tarp 
pareigūnų, ir ji vaišino ameri
kietiškomis cigaretėmis, klausi-

trūksta pinigų. Uždarbiai maži, 
o prekės brangios. Pavz. už dvi
rati reikia mokėti apie 1,500 
zolotų, o tokią sumą uždirbti 
tegali tik per du mėnesius. Jei 
nori nusipirkti kostiumą, irgi 
reikia atiduoti dviejų mėnesių 
pajamas. Taip daugelis vos vos 
suveda galą su galu, negalė
dami remontuoti savo pastatų, 
įsigyti kokios mašinos ūkiui.

Kultūros namai
Viso ko centras yra Lietu

vių Kultūros draugija ir jos na
mai. kur yra salė ir du -kam
bariai. Ten susirenka jaunimas 
savo pramogoms, ten vyksta 
ir visi parengimai. Kultūros na
mus išlaiko valdžia. Tai kultū
ros draugijai ji nuvežė Brook- 
lyno lietuvių padovanotą rašo
mąją mašinėlę.

TĘ išlydi Punsko lietuviai 
gėlėmis.

salomėją narkeliūnai- 
su

, _ , . .. Lietuviška mokyklaSklindanti gandą, kad tun is cja veikia ir lietuviška vidu. 
Amerikos atvažiuoti kažkokia rinė m()kytla kuri yra slljung. 

ta su lenkų mokykla. Jos di
rektorius yra lenkas. Prieš karą 
jis buvęs šovinistas, lietuvių ne
mėgęs. Dabar yra tolerantas mo 
ka lietuviškai ir nedaro jokių 
kliūčių mokytis lietuviškai.

lietuvaitė. Tais gandais niekas 
netikėjo: negi kas atvažiuos iš 
tiek toli į pasaulio kampą!

Tačiau, išvydę šią lietuvaitę 
iš Amerikos, visi didžiai.nuste
bo ir jos pažiūrėti ėjo iš to
limiausių kaimų, surengė priė
mimą. pasikvietė ir valdžios at
stovus — apskrities viršininką, 
partijos sekretorių ir kitus pa
reigūnus.

Punsko miestelis

PUNSKO. LIETUVIAI. Kairėje pamaldos lietuvių bažnyčioje, viršuje — parduodamos lietuviškos kny
gos, apačioje — lietuviškcs mokyklos mokiniai, baigę mokslo metus. Nuotraukos darytos S. Narke- 
liūnaitės, lankant Punsko lietuvius.

Vidaus reikalu ministeriįoįe
Atvykus į Varšuvą, jai su

sidarė galimybės pasimatyti su 
direktoriumi, kuris, tvarko ma
žumų reikalus Lenkijoje. Jo į- 
staiga priklauso vidaus reikalų 
ministerijai. Direktorius se
nyvas žmogus, gerai pažįstąs 
lietuvių reikalus, buvęs net Pun 
ske. išsikalbėjo gana ilgai ir nu
švietė. kaip lenkai žiūri i Lie
tuvius.

Visoje dabartinėje Lenkijoje 
esą 600,000 mažumų. Lietuvių 
esą apie 15,000. bet jie ir slo
vakai sudarą daugiausia vargo. 
Lietuviai nesiskaito visai su vie
tine valdžia. Jeigu kas nutinka, 
juoj kreipiasi į centrą; žinoma, 
vietinė valdžia esanti tuo nepa
tenkinta. Visi laikosi labai vie
ningai ir taip pat visai nesi
skaito su dabartine Lenkijos pa 
dėtimi. Buvo norėta išleisti lie
tuvišką laikraštį. (Tokius laik
raščius turi ir kitos mažumos 
Lenkijoje). Lietuviai pastatė sa
vo redaktorių kandidatus, kurie

nebuvo valdžiai priimtini. Kai 
valdžia pasiūlė savuosius kan
didatus. nepriėmė lietuviai ir 
paaiškino, kad esą geriau būti 
be laikraščio, nei skaityti spau
dą. kuri jiem nepatinka.

Lietuvių komunistų dabar nė
ra. Anksčiau buvę keli, bet jie 
atnešė partijos knygutes ir grą
žinę. sakydami: mes visai ne
galime pasirodyti lietuvių tar
pe. Vietiniai lietuviai daro to
kį spaudimą, kad neįmanoma 
būti komunistu.

Komunistinė valdžia, duoda
ma daugiau teisių mažumom, 
ypač skaitosi su lietuviais. Kaip 
direktorius sakė, jei kartais į- 
vyksta muštynės tarp lenko ir 
lietuvio, lietuviai taip užaliar- 
muoją. kad iš muštynių padaro 
tautinės diskriminacijos klausi
mą. Centrinė valdžia stengiasi 
tokius išsišokimus užbaigti vie
toje. neleisdama jiems pasiekti 
Varšuvos, geriau nubausdama 
lenką, nei lietuvį, kad nebūtų 
dėl to triukšmo.

Varšuvos lietuviai
Varšuvoje gyvena nemaža lie 

tuvių, atvažiavusių iš Lietuvos. 
Jie tačiau nenori pasirodyti vie
šumoje. Bijosi. Tad ir Varšu
vos lietuvių draugija silpnai vei 
kia.

Bendros pastabos
'riek Varšuvoje, tiek kitur 

yra nemaža prekių, bet žmo
nėms trūksta pinigų, tai mažai 
jų ir perka. Visi laukia pagal
bos iš Amerikos ir visokiais bū
dais medžioja dolerius. Rusų ka 
riuomenės niekur nematyti, 
bet vietiniai gyventojai juokia
si. kad jų esą daug paslėptų 
krašte.

Esant jai Poznanėje, kilo 
mieste gandas, kad dingęs Go- 
mula. Jai įvarė namaža baimės: 
ar begalės išvažiuoti, jei pasi
keis vyriausybė. Tuoj griebėsi 
klausyti užsienio radijo. Tačiau 
jokio pavojaus nebuvo ir ji lėk
tuvu laimingai išskrido iš Len
kijos į Belgiją, kur apžiūrėjo 
pasaulinę parodą, o iš ten grį
žo į New Yorką.

nėjo, kaip lenkų pareigūnai 
žiūri į lietuvius. Apskrities vir
šininkas. kilęs iš tos pačios a- 
pylinkės. buvo labai palankus 
lietuviams, nes jie išrinkę jį 
viršininku.

Pūsdami amerikoniškus dū
mus. jie labiausiai teiravosi a- 

Apie šią mokyklą esame daug pie gyvenimą Amerikoje, apie
girdėję. Ji veikia keliuose pri
vačiuose ūkininkų namuose. 
Svarbiausias jos rūpestis — tai 
vadovėlių trūkumas. Du vado- 

. vėlius pasisekė vietoje išleisti.

VENEZUELOS LIETIMį ŽINIOS • Jaunimo stovykloje prie

darbininkus. Taip pat pasisakė 
ir dėl siuntinių iš Amerikos. 
Jų nuomone. — būtų kur kas 
geriau, jei Amerikos lietuviai 
remtų Punsko lietuvius kolekty

Patsai Punskas yra mažas 
provincijos miestelis, bažnytkai 
mis. kuris turi bažnyčią ir mo
kyklą. Žmonės gyvena kaimuo
se. Daugumoje jie ūkininkai. 
Kolchozų nėra. Jie čia gyvena 
nuo seno. Dar prieš antrąjį pa
saulinį karą jie valdė tą pačią 
žemelę, kurioje ir dabar triūsia.

S. Narkeliūnaitei buvo pro-

Dalis įvežama iš Lietuvos, ki
ti atsiųsti iš Amerikos. Moky
tojų nestinga. Kai kurie jų bu
vo nusiųsti net į Lietuvą į spe
cialius mokytojų kursus.

Tuo metu, kai lankėsi S. Nar
keliūnaitė. buvo mokyklos už
baigimo iškilmės, kuriose ir ji 
dalyvavo ir buvo apdovanota gė 
lėmis.

viai. įtaisytų pavyzdžiui elektros 
laidus. Tada Punskas turėtų e- 
lektrą. Kai S. Narkeliūnaitė pa
stebėjo. kam tie laidai priklau
sys. jie atsakė: “Žinoma, val
džiai!“ Tokiu atveju valdžia ga
li daryti, ką tik nori, gali tuos 
laidus vėliau nukabinti ir per
kelti į kitą viė'tą.
Kilometras nuo Lietuvos sienos

GEOFIZINIAIS MEVAiS visame temės kamuolyje daromi .stebi- 
jimai. tu matome rus/ astronomus, rms.kraosousius i tolimuo
sius rytus su teleskopais. Jdomu, ar ir per teleskopą jie Šiuri, 
prisitaikydami partijos .linijai?

Vos atsidūrusi Punske, ji iš 
vieno išgirdo nusiskundimą, 
kad kiekvienas atvykęs vis klau
sia: ar toli Lietuvos siena. Ji 
nepakartojo to klausimo, bet 
vėliau buvo progos prie jo pri
eiti iš kitos pusės.

Kai ją važinėjo po kaimus ir 
ūkininkus, ji kartą paklausė: ar 
galima perbėgti iš čia į Uetu- 
vos pusę?

—Negalima! Niekas Lenkijos 
sienos nesaugo, nes niekas i 
ten nebėga. Tik sovietai saugo 
Lietuvos pasienį.

Aiškintojas pradėjo rodyti. 
Jie buvo tik per kilometrą nuo 
Lietuvos sienos. Tolumoje ma
tėsi Lietuvos laukai su sargy
bų bokštais. Pasienyje yra iš 
abiejų pusių spygliuotų vielų 
tvora, jų tarpe griovys. Lietu
vos pusėje eina trys sargybų 
linijos.

Niekas iš Lenkijos ir nenori 
l>ėgti į Lietuvą, kur gyveni
mas daug sunkesnis. Nuvažiuo
ti gali tik labai svarbiu reika
lu. gaudami leidimus iš valdžios. 
Anksčiau tuos leidimus duoda
vo lengviau, dabar esą nema
ža suvaržymų.

Dr. Irena, Babianskaitė-šepu- 
tienė, pirmoji iš keturių čia 
esančių lietuvių gydytojų, su pa 
sisekimu baigė laikyti Caracas 
valstybiniame universitete me
dicinos egzaminus ir taip 
nostrifikavo savo diplomą.

Dr. Šeputienė gimė 1916 ni. 
Kaukaze, mediciną "baigė Vytau
to Didžiojo universitete Kaune. 
1948 kartu su savo šeima mo
tina. vyru ir sūneliu atvyko į 
Venezuelą. Iki šiol nors ir dir
bo savo srityje, bei kaip ir ki
ti ne Venezueloje diplomuoti 
gydytojai geros vietos užimti ne
galėjo ir neturėjo teisės atida
ryti savo klinikos.

Dabar dr. šeputienė apsigy
veno Caracas. jau gavo gerą 
vietą, o netrukus mano atida
ryti net savo kliniką.

Caracas lietuvių kolonija 
džiaugiasi, savo daktarės geru 
pasisekimu, tuo labiau, kad ji
nai iš pat pirmųjų dienų pasi
rodė ne tik kaip gabi gydytoja, 
bet ir labai nuoširdi nelaimės 
ištiktiems savo tautiečiams. To
kio pat gero pasisekimo linkime 
ir kitiems lietuvių kolonijos gy
dytojams.

DR. IRENA BABIANSKAITė-
SEPUTIENė

Detroito jau stovyklauja jau
nimas. Stovyklos šventė ir 
krikštynos bus liepos 27. Tada 
laimėjimams bus leidžiama lie
tuvių dailininkų dovanoti pa
veikslai. Šiemet stovykloje 
įrengtas knygynėlis, lietuviškų 
knygų skaitymas įtrauktas ir 
į stovyklaujančių programą. 
Knygynėlį įrengė Detroito atei
tininkai sendraugiai.

I IŠ VISUR
• Nukryžiuotojo Jėzaus se- 

-erų vienuolija išsirinko nau
ji vadovybę: Motina išrinkta 
sesuo Cicilija. buvusi mokyk
los vedėja Bostone, dabar mo
kytojavusi Lavvrence prel. P. 
Jmo įkurtoje mokykloje; pa
dėjėja — sesuo Elzbieta: pata
rėjos — buvusi vienuolyno 
molina Ąnnunciata, sesuo Do- 
loroza, sesuo Karmelita.

• Putnume lie;x>s 27 rengi i- 
ma lietuvių susiartinimo šven
tė. Bus pamaldos 11 vai., pa
mokslą pasakys Norvvich vys
kupas Bernard Flanagan. 4:30 
— jubilėjinės 15-tosios mergai
čių stovyklos užbaigimo pro- 
gi-ama. Kviečiami visi apylin
kės lietuviai dalyvauti Nekalto 
Pr. seserų tradicinėje šventėje.

• Moksleivių ateitininkų ry
tų apygardos vasaros stovyk
la įvyks pas Tėvus pranciško
nus Kennebunkporte. Me., nuo 
rugpjūčio 9 iki 24 d. Norintieji 
į šią .stovyklą vykti, registruo- 
jasi vietinėje moksleivių atei
tininkų kuojoje ne vėliau lie- 
I>os 31 d. Priimami moksleiviai 
ateitininkai, kandidatai ir at
eitininkų šeimų nariai. Mokes
tis 40 dol. už dvi savaites. 25 
dol. už vieną.

• Aleksas Dudėnas, 30 me
tų. iš Hamiltono, dirbdamas 
prie elektros laidų netoli gele
žinkelio linijos, buvo užmuštas 
pravažiuojančio traukinio.

• Antrajai dainų šventei 
ruošti sudarytas komitetas 
taip pat Chicagoje: pirm. prel. 
Ig. Albavičius. vicepirm. T. 
Blinst rūbas ir ALRK Vargoni
ninkų Sąjungos pirm., gen. _ 
sekr. A. Nakas, protokolų 
sekr. A. Kižienė. organizacinės 
kom. pirm. J. Kreivėnas, re
pertuaro kom. pirm. VI. Jaku- 
bėnas. finansų kom. pirm. J. 
Švedas, spaudos kom. pirm. 
St. Daunys, technikinės kom. 
pirm. dr. Jur. Ašoklis, regist
racijos ir nakvynių kom. pirm.

■

Lietuviu Bendruorrenė Vene
zueloje praveda atgimti. Vienin
gai išrinkta nauja centro valdy
ba ir du atstovai į PL seimą 
Jurgis Bieliūnas ir ikonas Staš
kevičius.

Kun. A. Perkuma^ stropiai 
ruošiasi penktai berniukų vasa-

ros stovyklai, kuriai dabar ieš
ko aukų ir padėjėjų.

P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. An

tanui Perkumui už smelktą man 
visokeriopą pagalbą tuo metu, 
kai nostrifikavau savo medici
nos diplomą Caracas universi
tete.

.lis visada rūpinasi savo tau
tiečiais ir daug kartų padėjo 
mano šeimai sunkioje padėty. 
Už tai jam esu dėkinga.
Dr .Irena Babianskaitė-šeputie- 

nė ■
Caracas. 1958.V1.I7.

J r s k <> m i
Jurkavičius Jonas, s. Jono. 

Šepkaurka Vincas. S. Vinco. So- 
snickas Juozas. Jurkavičienė 
Bronislava. d. s. Stasio. Rože- 
rauskienė Ole d. Aleksandro. 
Visi gyvena Chicagoje. III.. 
ieško jų sesuo ir teta Stasė 
Lipskaitė Žultanskienė. anks
čiau gyvenusi Akmenėje, da
bar gyvenanti Papilėje. Be to. 
ieškomas Antanas Jurevičia gy
venąs Bostone, ieško Elenora 
Dausienė i.Macaitėi iš Papilės 
Jie patys, arba kas apie juos 
žino, prašom atsiliepti šiuo ad
resu: Anna Urbonienė-šivickai- 
tė. 620 Washington Avė.. Wa- 
terbury. 8. Conn.

Emilija Simanavičiūtė, kilusi 
iš Marviankos Kaune. Ieško Ci
ną Simanavičiūtė-Buividas. duk
tė Marijonos Jackevičiūtės ir 
Antano Simanavičiaus, kilusių 
iš Marviankos Kaune. Rašyti: 
Ona Buividas. 121 No. 5 St.. 
Brooklvn 11. N. Y.

A. Ginteris. pirmosios pagal
bos kom. pirm. dr. P. Kisielius. 
Komitetą sudarė JAV LB Chi- 
cagos apygardos valdyba, pa
vesta JAV ir Kanados LB vai
ri vbų.

• Naujojoje Zelandijoje stu
dijuojančių lietuvių studentų 
pastangomis suruoštas vajus 
Lituanus žurnalui remti.

• Argentinoj!-, Buenos Ai
res. vagys įlindo į Kazimiero 
Kunigonio ir Juozo Kriščiūno 
metalo dirbinių fabriką, išsivi
rė kavos ir. ja išgėrę, fabrike 
sunkvežimin susikrovė skaičia
vimo bei rašymo mašinas ir iš
dūmė. Po trijų dienų sunkve
žimis surastas, bet visos ma
šinėlės taip ir dingo.

• Juozas Macikonis su savo 
žmona Buenos Aires. Argenti
noje. aerodrome laiko užkandi
nę. kuri prakeliaujančius lėk
tuvus aprūpina maistu. Jo 
žmona yra Regina Labanavi- 
čiūtė. vaidinusi vadovaujamas 
roles istorinėse Argentinos .fil- 
mose. Ji yra kilusi nuo Biržų..

• Pavergtos Jungtinės Tau
tos veikia ir Argentinoje. Iki 
šiol lietuvius ten atstovavo
agr: A. šantaras ir prof. Vy
tautas Staugaitis. Pirmasis da
bar išemigravo į Ameriką.

• Margučio žurnalo padidin
tas birželio numeris paskirtas 
Antano Olio prisiminimui Su
dėta daug nuotraukų iš ja 
veiklos.

Vasaros karščiai, nuėstų dulkės ir bendras nuovargis 
kiekvienais metais verčia poilsio ieškančius žmones vykti į 
atostogų kraštą — Maine.

Ir į pranciškonų vasarvietę daug lietuvių suplaukia pava
saroti. Taigi, ir šiais metais laukiame mūsų mielųjų prūdelių 
ir visų lietuvių atvykstant prie Atlanto pasimaudyti ir atsi
gaivinti. Kadangi nedaug vietų teturime, prašome' iš anksto 
rezervuotis kambarius, rašant šiuo adresu:

PKANCISCAN MONASTEKY.
Kennebunkporl. Maine

Vasarviete veikia nuo birželio 15 iki. rugpjūčio 20



ARTERIOSKLEROZE. JOS REIŠKINIAI IR GYDYMAS
Arterioskleroze yra chroninė 

kraujo indų liga, kuri pasireiš
kia sustorėjimu, sukietėjimu, su 
kalkėjimu, elastingumo neteki
mo arterijų sienelių.

Ji gali apimti arba visą ar
terijų tinklą, arba gali būti lo- 
kolizuota smegenyse. Širdyje, 
inkstuose galūnėse.

DR. A. GRIGAITIS

ANGLIJOS automatinis helikopteris, kuris neturi lakūno, atlie
ka pirmąją bandomąją kelionę. Tokius helikopterius tuoj įves 

. kariuomenėje ir laivyne.

NORWOOD, MASS
P.J. pakliudė darbuotis kai ku

priuose organizacijose. Prieš ke
letą metų P.J., atvykęs į šį 
miesteli, Įsijungė i parapijos 
chorą. Baltą, LDS ir visa šir
dimi talkininkavo Federacijos 
10 skyriui. Matyti. Dzūkui tai 
nelabai patiko, jei kartą prie ki
tų pareiškė: “kam mums to PJ. 
reikia — mes ir be jo turime 
užtektinai brangių žmonių”. 
P.J. tada oasitraukė, kad už
tektų vietos tiem brangiem as
menim. Dzūkas dar galėtų pri
siminti, kaip jisai kitu atveju 
sakė, kad “kur PJ. dalyvauja, 
tai jie negali būti, nes jiems 
vietos per maža” . Kam tada 
priekaištauti, kad P.J. “stovi 
nuošalyje”?

Nei P.J. . ei kiti nestovės 
nuošaly kai kurių draugijų, kai 
Dzūkas su savo aplinkos žmo
nėmis pakeis taktiką ir pažiū
ras i bendrą organizacini dar
bą. šiuo atžvilgiu patartina pa-

Šios ligos priežastys — nuo
dai, pav., švinas, infekcijos, pa
veldėjimas. Ligai išsivystyti pa 
deda aukštas kraujo spaudimas. 
Ja serga dažniau nunkę nei 
liesi: dažniau vyrai nei moterys; 
protinio darbo žmones, jos dau 
giau miestuose, nei kaimuose.

terino, kurio apytakoje reikš
mės turi ir skydinės liaukos 
funkcija bei amžius. Pas senus 
žmones bendrai lėtėja maisto 
apykaita, kartu lėtėja ir cho
lesterino apykaita ir daugiau 
jo nusėda ant vidinių kraujo 
indų sienelių. Dėl to pas senus 
žmones sklerozė dažnas ‘reiški
nys.

kartais atsiliepia Į kaklą, apa
tinį žandikaulį, o kartais vie
toj skausmų širdies srityje jau
čiamas deginimas po krūtine. 
Sunkiausiuose priepuolio at
sitikimuose — mirties baimė.

Atsakymas Dzūkui

Darbininko birželio 20 kores
pondencijoje iš Nonvoodo bu
vo rašyta, kad susirgęs “Vincas 
Kudirka, mūsų parapijos darbš
čioji bitelė, katalikiškųjų or
ganizacijų veikėjas”. Džiugu 
pranešti, jog V. Kudirka vėl 
jaučiasi gerai ir yra dalyvavęs 
Amerikos lietuvių kongrese Bos 
tone birželio 27-28.

Bet tuo metu - birželio 27 - 
Darbininke pasirodė Dzūko iš 
Nonvoodo atsiliepimas Į mano 
korespondenciją. Dzūkas man 
prikišo mokydamas, kad “būtų 
gera, kad ir P.J. pasektų Ku
dirkos pėdomis ir įsijungtų į 
tas - organizacijas, kuriose Ku
dirka dirba”. Girdi, “stovėti nuo 
šalyje ir pagirti dirbančius yra 
.kur kas lengviau, nei pačiam 
Įsijungti Į organizacini darbą”.

Jei tai būtų rašęs pats P.V. 
Kudirka, tai galima būtų ir pa
tylėti: žmogus daug dirba, ga- čiam Dzūkui “pasekti pėdomis 
Ii ir kitiem žodį pasakyti. Bet Kudirkos”, kuris visur nuošir- 
Dzūkas su savo pastaba išlindo džiai dirba ir visus į darbą tel- 
kaip yla iš maišo; juo labiau. kia. o ne nuo jo stumia, 
kad jis turėtų gerai žinoti, kas

Paskutinij metu svarbiausia 
arteriosklerozės priežastim lai
koma nenormali riebalu ap
kalta. Apie ją šiame straipsny
je ir kalbėsime.

Anksčiau sklerozės priežastim 
buvo laikomi be kitų priežasčių 
gyvuliniai baltymai, šiandieną- 
riebaliniai dalykai, taip vadina
mi lipoidai, iš kurių svarbiau
sias cholesterinas ~

Chole$te-«nas ir jo junginiai 
gana plačiai randami gamto
je. Jie sudaro žy mią dali žmo
gaus audinių, daugiausia jo i- 
eina i riebalų sąstatą, taip pat 
randama ir kituose maisto pro
duktuose.

Cholesterino kiekis krauju
je padidėja prie nėštumo, inks
tų ligų, diabeto, geltonligės, po
dagros, nutukimo ir prie kai- 
kurių infekcinių ligų. Amerikie- 
čiąį dabar valgo gana daug rie
balų, 50 proc. daugiau nei jų 
tėvai, ir už tai moka jų širdys. 
Korėjos* karo metu buvo ištirti 
300 žuvusių amerikiečių karių 
kūnai. Nors jų vidutinis am
žius buvo 22. bet 77 proc. ro
dė širdies sklerozės - žymes. 
Priežastis — riebus maistas, ne
paprastas nervų Įtempimas, rie
balų apykaitos sutrikimas. Gi 
belaisvių, grįžusių iš komunis
tų, daviniai priešingi — širdys 
be sklerozės žymių.

PJ.

f MALDININKŲ 
f KELIONES
* į Konnf'bunkporto pranciškonų 

vic-nuclyr.e esančią

Red. pastaba. Dzūko kores
pondencijoje (birželio 20), per- 
rašinėjant sunkiai išskaitomą 
rankraštį, vietoje LDS 3 kuo
pos atsirado KDS 8 kuopa, ir 
vietoje vyčių 27 — išspausdin
ta vyčių 12.

Prasidėjus sklerozei, arterijų 
viduje, ant sienelių, pasirodo 
sustorėjimai. balsgani arba gels 
vi kristalai — plokštelės. Jų 
viduje yra geltonos spalvos ma
sė. kurią daugumoje sudaro cho 
lesterinas. šios plokštelės gali 
tiek sutirštėti, kad beveik už
kemša smulkiąsias arterijas. 
Tada kraujotaka sulėtėja. Vė
liau gali net visai sustoti, šir
dies, smegenų sklerozės paveik
tuose induose gali atsidalinti 
minėtoji plokštelė ir užkimšti 
širdies ar smegenų indą, kas 
veda prie širdies priepuolio ar 
smegenų sutrikimo.

Dažnai užsikimšusi indą pa
vaduoja gretimas kraujo indas 
ir teikia kraują užsikimšusiai 
sričiai. Kartais šis užsikimšimas 
baigiasi staiga mirtim. Indų 
užsikimšimas, kojose, rankose 
gali būti gangrenos priežastimi.

Sklerozės priežastim gali bū
ti ne tik per didelis kiekis var
tojamų riebalų ir kartu su jais 
cholesterino, bet ir maisto apy
takos sutrikimas; ypač choles-

Švedų mokslininkas pastebė
jo. jog nuo sklerozės švedų 
miršta šešis kartus daugiau nei 
norvegų, nes švedai dideli kiau
šinių mėgėjai. Suomijoje pasku
tinio karo metu dėl kiaušinių, 
riebalų, mėsos stokos mirtingu
mas skleroze sumažėjo per pu
sę.

Eskimai, vartodami per daug 
riebalų, labai anksti suserga 
skleroze.
SIMPTOMAI IR LIGOS EIGA

Arterioskleroze vystosi pama
žėl!, bet nuolatos eina pirmyn. 
Pirma pradeda kietėti rankų, 
kojų smulkios arterijos, vėliau 
paliečia storesnes ir net širdies, 
smegenų ir t.t. arterijas. Dažnai 
žmonės nejaučia artėjančio pa
vojaus, kol netikėtai Įvyksta šir 
dies priepuolis — užsikemša 
širdies arterija — trombozė, 
arba griebia apopleksijos prie
puolis — užsikemša smegenų 
kraujo indas arba jis sprogsta. 
Per ankstyva senatvė rodo skle
rozės pradžią. Jau seniai sako
ma. jog tarp senatvės ir skle
rozės yra glaudus ryšys. Kar
tais atsitinka, kad žmonės 40- 
50 ir net, 30 metų miršta dėl 
sklerozės.

PROGNOZĖ, PROFILAKTIKA, 
GYDYMAS

Susirgęs arterioskleroze ir be 
sigydąs, tinkamai save prižiū
rėdamas. žmogus gali sulaukti 
ir senatvės. Bet mirtis gali iš
tikti ir vidutinio amžiaus žmo
gų. Tai dažniausiai atsitinka, 
kai užsikemša kraujo indai šir
dyje, smegenyse arba smegeny
se sprogsta sklerozės paliestas 
kraujo indas ir Įvyksta kraujo 
išsiliejimas. Užsikimšimas — 
trombozė indo galūnėse, kaip 
esu sakęs, veda prie kojos ar 
rankos gangrenos. Tokiuose at
vejuose tik laiku padaryta o- 
peracija gali' išgelbėti padėtį.

Kartais turi reikšmės ir ne 
cholesterino kiekis, naudojamas 
maiste, bet jo apykaita. Atsi
menant, kad cholesterino apy
kaita priklauso nuo nervų sis
temos, pirmiausia ją ir reikia 
sutvarkyti. Tas liečia ypač pro
to darbuotojus. Čia padeda len
gvas sportas, pasivaikščiojimas, 
grynas oras, iškylos į užmies
ti. Fizinis darbas palengvina 
maisto ir tuo pačiu cholesteri
no apykaitą. Sergą skleroze ar 
į ją palinkę, privalo vengti ner
vinių sukrėtimų, kurie iššaukia 
arterijų spazmą, pakelia krau
jo spaudimą.

Sklerozinio pobūdžio skaus
mai širdies srityje perspėja žmo 
gu, jog laikas susirūpinti savo 
sveikata.

Ar šie skausmai sklęroziniai. 
gali nustatyti tik gydytojas. 
Nors ir vidurinio amžiaus žmo 
nės. turėdami aukštą spaudi
mą. turi sekti cholesterino padi
dėjimą kraujuje. Tyrimai atlie
kami laboratorijose.

Juo anksčiau pradedama gy
dytis, juo pasiekiama geresni 
rezultatai.

Svarini sumažinti iki normos 
cholesterino kieki kraujuje ir 
sutvarkyti jo apykaitą. Kalifor
nijos prof. Hoffman padarė ban 
dymą su savim, šešias savaites

LEO VOSS, 79, iš Springfield, Mass., atvyko su savo laiveliu i 
Long Island. Jo žmona žuvo su Titanicos laivu 1.912 m., ir nuo 
to laiko jis ieško antros žmonos, kuri būtu tokia pat gera kaip 
ir pirmoji.

margarino, grietinės, riešutų, 
pieno, riebaus sūrio, ledų, rū- 
kytos dešros, sviesto, aliejaus.

Gydymui tinka liesa mėsa, 
liesa žuvis, nugriebtas pienas, 
kaimiškas sūris, vaisiai, daržo
vės, stambaus malimo juoda ar 
balta duona. Pastaruoju laiku

vartojo maistą su gausiais rie
balais ir savo kraujuje rado 
cholesterino didelį kiekį- Pakei
tus maistą, kraujas vėl grįžo į 
normalią padėtį. Todėl gydy
mui svarbu tinkamas maistas, 
normalus gyvenimas, poilsis. 
Reikia mažinti vartojimą kiau
šinių trynio, kiaulienos, riebios buvo bandyta įvairių vaistų 
mėsos, žuvies, riebios paukš- nuo sklerozės, bet iki šiol tai 
tienos, kiaulės taukų, lajaus, ir lieka bandymais.

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

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

S. BECKENSTEIN, Inc„
118-125-130 ORCHARD ST., cor. Delancey. NYC. GR. 5-4525
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukraniškai
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS

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

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

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yrą mažesnis, negu už pasiūtas sukneles

Vilnones medžiagas į* ritinu; ir atlaikas pačiom prieina miausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ

LIURDO GROTĄ
•’ kiekviena š«'štadi«nį tr sekma- !.J: r;; dienį p>-r birželio, liepos, mg- J 
j! pjūvio mėnesius.

i šeštadieniy vakarais |
•f S; 15 vai -žvakių nalaimin mas.
į procesija ir rožančių"; grotoje ;; 
E prmakio.-. pak'Įminimas švč. J' 
ji Sakramentu. IJurdo vandens pa- ; 
K laiminimas, socialios maldost už 'J 

ligonis

Į Sekmadienių vakarais |
.Ji 7 v.il. šventoji valanda prie ;
’} ist’ tvto Svč. S:<kr.<mrnto, r<»žan- J 
ji i'iins. Marijo.- himną-, p I .iniū.i- ' 
J: mas. * • J•: ;

Jis MIRĖ
Balfo centrinė įstaiga gavo 

laišką iš (’hieagos. Laiške ra
šo:

“Gerbiamas Balfo reikalų ve
dėjau,

gavęs pranešimą, kad bus pa
siųsta vaistų ponui V., aš esu 
labai patenkintas ir nuoširdžiai 
dėkoju. Tikrai tikiu, kad jis yra 
labai blogoje padėtyje ir tos 
jūsų pagalbos buvo labai reika
lingas. Tai jį sustiprins ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai.

Anksčiau dar turėjau vieną a- 
smenj. dėl kurio norėjau kreip
tis į tamstas, bet dabar suži
nojau. kad yra miręs, ir jau-

BADU ...
čiu sąžinės graužimą, kad ne- 
prisiruošiau kreiptis į jus ar 
pats suteikti pagalbą.

Nors ir atrodo neįtikėtina, 
bet jis tikrai mirė badu; anks
čiau man rašė, kad neturi val
gyti, yra ligotas ir negali dirb
ti. Turėjo sūnų, bet jis nepadė
jo ir taip mirė visų apleistas 
badu”.

Panašiu laiškų Balfas gaupa 
kasdien. Visuose šaukiamasi pa
galbos arba už suteiktą pagal
ba dėkojama. Tenelieka nė vie
no, kuris neprisimintų kenčian
čių ir jiems nepadėtų!

Ligos simptomai: atminties 
nusilpnėjimas (prie bendros 
sklerozės), svaigulys, galvos so
pėjimas, akyse raibavimas. ne
miga. šaltos kojos, bendras 
sveikatos silpnėjimas.

Prie širdies indų sklerozės 
būna širdies spaudimo jausmas, 
kuris pereina į skausmus šir
dies srityje, kairėje rankoje.

Riebiausio žmogaus vargai

Bremen, Ind.. susirgo vyras, 
vardu W.E. Hughes, sako, rie
biausias vyras pasauly. Me
tų jis turi tik 32. bet svarų 
turi 1.041 ir storio 122 colius. 
Kai susirgo, atėjo netikėta ne
laimė: jis netilpo pro kambario 
duris ligoninėje ir negavo to
kios lovos, kurioje jis tilptų ir 
kuri nuo jo svorio nesulūžtų. 
Jis tad gulėjo savo automobilio 
priekaboje šalia ligoninės. Jo
je ir mirė.

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

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
* 1G1 Orchard Street New York 2. N. Y. | 

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

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

j SIUNTINIAMS I LIETUVĄ į
♦ rimsta raai didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams Į
♦ h Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams *
f Matšyinš ir rayonihės medžiagos parduodamos griežtai urmo a

Į <whoiesalel kainomis Į

Į K and K FABRICS !
Į 1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J. į
♦ PRIE C1TT SAVINGS BANK Tel. EL J-1711 |

J ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO j 
t Mūs v kainos vvry drabužiams prasideda nuo 9.50 už piltų eilutę ’

ALBERT F. PETERS
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SIUNTINIAI SU NCIAMIJ SOVIETŲ RUSIJĄ —
UKRAINĄ. LIETUVĄ. BALTGUDIJĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

I’a.-.inaudok patikimu. kruopščiu ir greitu muši firmos pat: rnavinm.

GENERAL PARCEL TRAVELCO.. INC.
Uth Street. Xew York II, N. Y. ' Tel. (’IIHsea 3-25X3

.MISŲ SKYRIAI

U€ East 7tb Nt.
Ncw York City 
Tcl. YU 2-0380

332 F.llmorr Avė.
Buffalo 6. N. Y. 

Tcl. MOhawk 2674

132 Franklin Avr. 
Hartford. Conn.

Tel. CHapel 6-4724 mas

900 IJfrrart R<1- 
CIcvMand 13, Ohio 
Tcl. TOwff 1-1461

11X39 -Jos. Čampan 
Octrort *Mich.

TĄ. TOvvnscnd 9-3980

632 Gininl Avr. 
PhiUd^lphia 23. Pa. 
Tel. VVAInut 5-8878

.<1:1111MM Ii s.in’inj giminėm, a. <lr:>ugama. kreipkis J patyrusi:), mandagų ir efektingą mūsų 
į .taigą vi-Sminėtt>nw» micituose, kuri Juui.i malonui duos nikntlngū infoitnncjjų 

i dūlei,- ir patik ma firma yra j. n paU-n'dmun tfklutančiua klijentų.
garantuoja, kad k ekvienas sim'lny.i bus (teiktas •

ltu« »š.eiunčiam.'S IR valandų laikctarpvie. .
r’a.-uiks av<» paskyrimą fi-7 ?nvai/iu laikot n rpyy; oro paštu 7-12 dienų 

’fi n sluntinv.s jir»s gali »!ar p'isirt’i iki I'J'TIFTS LAIKOTARPIO.
t -l'.' didį p." itin .i.V pli m-s rftš ♦ : r.. M«» «ialyk 1. '< tip .viedo. a baS'> . kavos, 

taukų, ryžių. kumpio ir t.t. Taip pat medžiagų: vilnoną), vintetinio Miko, visokius rif. cs odos, nosi
nukę. ta.krodžių ir Wt. pigiau lomi* kainomis.

Atminkite. kad *p*ctaH»t«l vlaunae siuntini') rrlkmlnoee

116-55 Qiiccns Boulevard
FOKEST HILUS 75. X. Y.

VASARA VISUR. Ir vaikai Ir tune*. Ir drambliai, 
ta nue dMaHv kaitry.

Ir ruoniai vargs-
ettooocoeooaoooooaoo



Anglijoje,

instrumentus, sudaro

JULIUS MALDUTIS

937 GRAND STREET

Kad būtų linksmiau

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVE^

<

TEL. VI 7-4477GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, < 
<

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CHICAGOS liet, sportininkų komitetas, kuris rengia Skihnes rudenį. 
Stovi: Edwardas talaitis, Jack Karwales, Ray, Goštautas; štai: Jakubs 
(Jakubauskas) ir Vera Trucinski. ----- -----

šie 
vie-

’ Karalienei Elzbietai nedavė 
rankos

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose

“Vytuk, ar jau mama pasvei- Draugė: “Tokiu atveju, ži- 
ko?” noma, jis tau geriau tiktų”.

Vyras: “Ne, nedingo — jis 
tik perėjo man.

“Tai jau kaip ir. As du kar- _ _. , .. . ... j. „ . .... Svečias: Padavėjau, snubotu šiandien gavau. Bet tėtės - . , . . .
lai dar nedrįsta” )e' va’ radau sPf>-

me-

w SPORTAS
CHICAGOS SENIEJI SPORTI

NINKAI
Chicagos lietuviai sportinin

kai mano rengti sporto šventę 
. ir paminėti du lietuviams spor

tininkams svarbius įvykius. Spa 
lio 25 manoma surengti 20 me
tų sukaktuves nuo pirmos Lie
tuvos olimpiados 1938 m., spa
lio 26 — banketas, kuriame 
paminės Jack Sharkey 40 
tų dalyvavimą sporte.

Sporto komitetą sudaro 
asmenys: Stanley Balzekas,
nas iš didelių automobilių par
davimo savininkų; Peter Bar- 
skis, buvęs žymus futbolinin
kas, dabar didelis baldų par
davimo savininkas; Aleksas Ki- 

___ gas žymus stipruolis, buvęs Chi
cagos ir Illinois laimėtojas; 
Bill Bartush buvęs žymus ris- 
tikas Amerikoje,
Prancūzijoje, Italijoje ir Lietu
voje; Edvardas Šulaitis — Spor
to Žinių ir sporto skyriaus Drau 
ge redaktorius; John Jakubs 
(Jakubauskas), buvęs žymus 
sporto programų rengėjas; Ve
ra Trucinski, Jack Sharkio pus
seserė Chicagoje; Jack Karwa- 
les, buvęs žymus futbolininkas, 
dabar vedėjas didelės automo
bilių pardavimo įstaigos; Ray 
Goštautas, buvęs krepšinio ir 
“softboles” žaidėjas ir mokyto
jas; Aleksandras Laurinaitis ir 
fotografas Gordon Gudas.

MAŽIEJI ĮVYKIAI PASAULYJE
Politinis konfliktas Briuselio 

parodoje
Briusselio tarptautinėje pa

rodoje Čekoslovakijos paviljo
ne yra lenta muziko Mozarto 
garbei. Joje įrašyta, kad Aus-

o

priežasčių. Esą jei de Gaulle 
sutiktų, tai reikštų, kad jis 
pritaria Petaino elgesiui. An
tra, niekur nesą parašyta, kad 
karo vadas turįs būti palaido
tas drauge su savo kariais.

DARBININKAS

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Aliukoiųrtė, Agota ir Marija,

BANGA TELEVISION
Bubezevičius, Stasys, sūnus 

dukterys Pranciškaus, iš Buč- Andriejaus, iš Šiaulių apskr.
Butkus, Pranas ir Vincas, sū

nūs Vinco, iš Šakinių k, Ku-
kieipio k., Pakuonio v., Kau
no ap.

Andriuškevičius, Stasys, sūn. lių vai.
■ Jurgio, gimęs 1926 m.
Armonas, Antanas ir Kazys, iš 
Burbiškiu k., Gaurės v., Taura
gės ap.
Armonas, Juozas, iš Burbiš
kiu k., Gaurės v., Tauragės ap. 
Augaitienė-Malaiskaitė, Julija, 
duktė Antano ir Marijonos, iš 
Sodelio k., Tauragės ap.
Balsys, Juozas, gyveno Clevelan 
de, turi dukterį Katilą.

Banytė-Skladovskienė, Teklė, 
‘ duktė Juozo, iš Vaitiniškių k., 

Raseinių ,ap.
Bertašius, Stasys, sūnus Izi

doriaus, girnas 1919 m.
Biskis, Antanas ir Jonas
Bridžius, Kazys, gyvenęs Pil

viškiuose

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS

Mozartas gimė ir gyveno, tai 
buvo tik vargo laikotarpis Mo- 
zartui. Tiktai “auksinėje Pra
hoje” muzikas rado įvertini
mą ir laimę - Po tokio Mozarto 
“suvalstybinimo” komunisti
nės Čekoslovakijos naudai 
Austrijai beliko pareikšti pro
testą.

Paryžiaus pamestinukai
Paryžiuje šiemet padidėjo 

skaičius automobilių, kuriuos 
savininkai palieka gatvėse ir 
daugiau jais nesirūpina. To
kių .“pamestinukų” randa po 
600 per mėnesį.

Mokinių protestas Vengrijoje
Vengrijoj vidurinės mokyk

los mokiniai, gedulo dėl Nagy 
ir Maleter nužudymo ženklui, 
ant mokytojo staliuko padėjo 
uždegtas žvakes. Už tai visiem 
buvo neleista laikyti baigiamų-

Vis tai iš “supuvusių” 
' Vakarų

Lenkų vyriausybės apskai
tymu, 200,000 asmenų Lenki
joje gyvena iš siuntinėlių, ku
riuos jie gauna iš giminių ir 
pažįstamų iš tų “supuvusių” 
Vakarų.

Nepradėk su velniu riešutauti
Paryžiuje amerikietis Sidney . Anglijos karalienės Elzbie-

■ tos palydovam užėmė kvapą,

Nebraska, Omaha
Paremkime lietuvių seminariją 

Romoje
Liepos 20, sekmadienį, para

pijos mokyklos kieme rengia
mas piknikas, kurio pelnas ski
riamas lietuvių seminarijai Ro
moje. Parapijos jaunimas plati
na bilietus.

Kaip žinoma, ši seminarija Bechet, pagarsėjęs džiazo mu-
yra išlaikoma iš aukų, surink- zikas, prieš metus pažadėjo kai karalienė Elzbieta ištiesė 
tų Amerikoje. Jau ir Omahoje dalyvauti programoje koncėr- 
buvo renkamos aukos, bet jos t" ’ ’ ^*^7 ' ''
buvo nepergausiausios. Dabar, raštis “L’Humanite”. Ameri- 
norėdami tas aukas padidinti, kos atstovybės įspėtas, muzi-

• ranką džokėjui Smith, o jis 
to, kurį rengė komunistų laik- rankos nepaėmė, tik kariškai 

atsaliutavo. Karalienė norėjo 
padėkoti Smithui, kuris jojo 

nutarė suruošti pikniką, į kurį kas paskiau atsisakė dalyvauti josios arkliu ir laimėjo Bet 
kviečiami atsilankyti visi, šiam programoje. Komunistų laik- Smith ir prieš karalienę laikėsi 
parengimui dovaną paskyrė ‘ raštis iškėlė jam civilinį ieški- džokėjaus taisyklių, pagal ku- 
George Bazar, kuris yra gimęs nį pusketvirto milijono frankų rias jam draudžiama kam nors 
ir augęs Amerikoje ir Lietuvos (apie 8,000 dol.). paduoti ranką, kol ji neįvedė
niekada nėra matęs. Lietuviškai ______ _ _ __ s __ arklio į tvartą ir nenubalnojo.
kalba*nepergeriausiai, bet, nore- Gau®e prieš mirusį Petainą 
damas padėti lietuviams ir pa- Prancūzijos dabartinis min. 
sekti savo tėvų pėdomis, jis ir pirm, de Gaulle atmetė pra- 
paskyrė dovaną. Tie, kurie ne- žymą leisti perkelti maršalo 
gali atvykti į parengimą, savo Petaino palaikus į Douaumont, 
auką gali atsiųsti klebonijom kur yra palaidoti jo kovų 

Vietinis, draugai. Atmetė dėl dviejų

Chodkovska-Petrauskaitė, An- t 
na, vyras Vadovas, dukterys , 
Lionė ir Vaclava, ir jos sesuo 

. Majer, Bronislava, vyras Juozas, 
duktė Ema, gyveno Filadelfi
joje.

Grigaitė, Aleksandra — jos 
ieško Antaninos Grigaitės duk
tė.

Karkinas, Albertas, sūnus A- 
dolfo ' '

Kontrymas, Motiejus, sūnus 
Jono, kilęs iš Kražių apylinkės

Kriščiūnas, Joną# ir Simonas 
Lelešius, Jurgis, iš Ažiukliau- 

sių-Pamurgių k., Balbieriškio v. 
Marijampolės ap.

Lemezya, Antanas, (gal Le- 
mežys?), sūnus Prano, iš Šiau
lių ap.

Lengvinas, Petras ir Vaclo
vas, sūnūs Jono, iš Girininkų 
k., Gargždų vai., Kretingos ap.

Majer-Petrauskaitė, Bronisla
va, vyras Juozas, duktė Ema, 
ir jos sesuo Chodkovska, Auna, 
vyras Vaclovas, dukterys Lio
nė ir Vaclava, gyveno Filadel
fijoje.

Mantvilas Vincas, sūn. Anta
no, iš Kuturių-Naujininkų k., 
Pagramančio par., Tauragės vai.

Meškauskas, Jonas, sūnus Fe
likso

Navickas, AValter, gyveno 
Montgomery Avė., Chicago, UI.

Orintaitė-Sunnienė, Veronika 
Raškauskas, Jonas
Pečkauskas, Steponas, iš Kel 

mės
Petkienė, Zofija, ir jos duk

tė Eleną Vanda, iš žylaidų k., 
Varnių v., Telšių ap.

Petrauskas, Antanas, iš Oš- 
kunių k., Šėtos parap« -r- ieško 
Antaninos Grigaitės duktė

Petukauskas, Juozas, sūnus
; ... , , Juozo, gimęs Vilkijos xn., Kau-jo mokytojas pastebėjo, kad * .. . . . . . . . no ap., 1910 m. balandžio 22 d.jaunasis princas labai pamažu i t • „ .. -. r , Pustila, Jurgis, Motiejus irvalgo vanilos pudingą su šoko- ~ . .. „, , « i Z • Pranas, kilę nuo Zapyškiolado padažu. Mokytojas pa- t, \_ . . . . J;. ; Bačkauskas, Augustas, sūnūsklausė, gal jam tai nepatinka.

Princas gi atsakė: “Priešingai, 
noriu kuo ilgiau valgyti, nes 
prie tokių brangių valgių nesu 
pripratęs namuose”.

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

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

Muzikantai kalnuose ~
Ekvadoro sostinė Quinto yra 

aukštai kalnuose, apie 9000 pė
dų nuo jūros lygio. Ten oras 
daug retesnis. Žmonėms tai 
nieko, b^t muzikantams, kurie 
pučia
daug vargo. Amerikietis diri
gentas Leonard Bemstein, nu
vykęs ten gastroliuoti, paste
bėjo, kad per repeticijas jo pu
čiamųjų instrumentų muzikan
tai beregint pavargsta ir triū- 
bų nebeišpučia. Gelbėdamas 
padėtį ir norėdamas sustiprin
ti instrumentų garsą, jis pa
statė deguonio butelius.' Taip 
pavargęs muzikantas užtraukia 
deguonio ir vėl turi jėgos pūs
ti savo dūdą.

“Nesu pripratęs”
Anglijos sosto įpėdinis prin

cas Karolis, 9 metų, lanko ber
niukų mokyklą ir gyvena ben
drabutyje. Kartą sekmadienį

TeL CHapel 6-1377

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn U, N. Y. 

TeL EV 7-2089
S A V. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas

Italijoje, prie Rapallo, tūks
tančiai žiūrovų kėlė ovacijas 
vienam lenktynių bėgUcui, ku
ris į tikslą atbėgo nepaprastu 
greičiu ir nepavargęs, kai tuo 
tarpu kiti lenktynių dalyviai 
jau buvo “išsipompavę” ir pa
vargę. Vėliau paaiškėjo toks 
dalykas, kad tikslą pasiekė ne 
Alfredo Ponti, bet jo brolis 
dvynukas Pietro. Lenktynes 
pradėjo vienas, o prieš galą, 
kada visi bėgikai pavargsta, jo 

„ brolis Pietro lindėjo krūme ir,
elę ’ staigiai pašokęs, įsimaišė į bė-
Padavėjas: “Bet, ponas, me- gikų skaičių ir užbaigė “laimė- 

Vyras: “Manau, negerai, jei , nue už 3.5 dol. negalime dėti jimu”.
tėvai barasi vaikų akyse”. auksinių špilkelių”. _____________ ________________

Žmona: “Visai sutinku, bet „ ■ _ * , F
ka m darvt — neri laikvsi ^evaž, negaliu pakęsti sios fKą gi aaryt negi »iRy» j _ ► NORINTIEJI GAUTI
visą laiką vaikus gatvėje”. ’ "V,*77* ►. Gina, cinam, kol nesuarue dar i

Ji: “Brangioji, tavo tas draū nerv1*
gas man terodo vis dėlto jau “Pagauk, nesijaudink, kita- 
gerokai senstelėjęs”. me veiksme ją pakars.

VICEPREZ. NIXONAS Baltimortje sporto rungtynes.

Ko moterys bijosi
Anglijos vienas moterų klu

bas paskelbė, ko moterys la
biausiai bijosi: vorų, pelių ir 
vyrų su blogai išdirbtos odos 
batais.

Petrienė susilaukė viešnios. 
Jos kalbėjosi rimtai, kaip dvi- 
doros moterys kalbasi. Kai 
Petrienė išleido viešnią, savo 
vyrui, kuris per visą laiką ty
liai sėdėjo kampe, ir. sako: 
“Kaip gerai, kad atėjo kaimy
nė. Truputį pasikalbėjom, ir 
jau dingo galvos skaudėji-

didelėm raidėm atspausdintų
-* f

maldakny <

angliškų St. Joseph’s Sunday ir Daily Missals,

puikių kristalinių ir jubiliejinių

St' MURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ

ir įvairiausių kitos rūšies

d u v o ei j o n a 1 ii,

tesikreipia j

Darbininko"" administracijų,
910 AViUoughby Are., Brooklyn 21, N. Y.

• tarp Broadway ir Bu:.hwick L

Telefonas: GL 2-6916

<

Petro
Raulinaitis, Matas ir William, 

iš Aukšt. Panemunės _
Rutkauskas, Juozas, sūnus Mo 

tiejaus
Sakavičius, Ignacas, ir sesuo 

Uselienė, Barbora
Šimkus, Povilas, giminaitis 

Liūdo švedo
Stanionienė-Petraškaitė, Pet

ronėlė, Gyveno Midland, Pa., 
601 Penn Avenue

Staponas, Jonas, sūn. Liudvi
ko, iš Gargždų m., Kretingos ap.

Stenevičius, Petras iš Vyto- 
galos k., Skaudvilės vai., Taura
gės ap.

Strimaitienė (Gudaitienė), Ci
ną. gyveno Mattenbergo sto
vykloje.

Švedas, Stasys ir sesuo Ieva, 
iš Jonaičių k., Alvito vai., Vil
kaviškio ap.

Tvaronas, Kazys, gyvenęs Ha- 
nau stovykloje

Uselienė-Sakavičiutė, Barbora 
ir brolis Sakavičius Ignacas

Venckus, Vincas, sūn. Ado
mo *

Vežiotas, Frank
Vitas, iš Gargždam., Kretin

gos 5p., išvykęs 1944 m.
Zaikauskas. Antanas ir Juo

zas, sūnūs Juozo
Zekas, Benediktas, sūnus Po 

vilo
Zekas, Povilas sūnus Kazi

miero
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

naujomis, dažymas ir poliravimas

BROOKLYN 1L N. Y.

Perkant • parduodant namus, ar 
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybinių taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo- 
ney Orders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY

WOODHAVEN 21. N Y.

1 v>L p.p. Hgi 5 vai. rak

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, NY.

• i
Gripsholm Bestaurant |

Ine.

Baras, sale vestuvėms.

324 EAST 57tk STREET
NEW YORK N. Y.

parengimams, susi o n 
♦ kūnams, ctc.

BROOKLYN 27, N. Y

Air CvtM

1888 MADB0N8T.
TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood



seselių mokytojų, kiti jauni 
studentai iš įvairių universite-

bus rugpjūčio 17 d. Lindene, 
kur paprastai vykdavo Darbi
ninko piknikai. ŽINIOS

BOSTON, MASS.

Tėv. Leonardas Aadriekns, 
O.F.M., pranciškonų vienuoly
no viršininkas Brooklyne, nuo 
liepos 14 išvyko dviejų savai
čių atostogų į Kennebunkport, 
Me. Vienuolyno viršininko pa
reigas dabar eis jo pavaduoto
jas Tėv. Benediktas Bagdonas, 
OJJL

Dafl. Adomas Galdikas, 
praleidęs trumpas atostogas 
Long Island, dabar atsidėjęs

Stasys Bandukes, 
iš Clevelando, Liet. Bendruo
menės Centro Valdybos pirmi
ninkai šiuo metu skaito pa
skaitas Fordhamo universiteto 
lituanistikos kursuose.

Dafl. Romas Viesulas 
rugsėjo 17 išplauksi į Europą, 
kur išbus metus laiko. Savo ke
lionėje nori aplankyti meno 
miestus ir ilgiau sustoti Pary
žiuje, kur darys iliustracijas 
lietuvių liaudies dainom ir jas 
vietoje atspausdins.

Angelų Karalienės parapijos 
piknikas įvyko liepos 13 Jamai- 
ėoje. Publikos buvo per tūks-

bus rugsėjo 1 (Darbo dieną) 
Jamaicoj, Polish National Ho
me.

Apreiškimo parapijos 
metinis piknikas įvyks liepos 
20 Polish National Home, Ja- 
maicoje. Bus’ proga laimėti ge
rą nešiojamą Phi’ko radijo apa
ratą. Veiks bufetas su gėrimais

“Laisvės Varpas”, 
lietuviška radijo valandėlė, pra
dėjusi penktuosius metus, per
sikėlė į naują ra lijo stotį ir da
bar transliacijos laiką iš pus
valandžio prailgino į valandą.

B ARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIL’S
Laidotuvių Direktorius

TeL ANdrew 8-2590

dienį nuo 8 iki 9 vai ryto. Ra
dijo valandėlei vadovauja Pet
ras Viščinis. W a i t k U S

FUNERAL HOME
197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS
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Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostoną, kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel. TR 6-«434

Joe Thomo orkestras.
Brooklyn muziejuje 

yra atidaryta reta paroda,‘ku
rioje sutelkti įgraviruoto stik
lo * pavyzdžiai. Tai Jerome 
Strauss privati kolekcija, kurią 
surinko įvairiuose Europos kraš 
tuose. * /

Liet. Piliečių Klubas 
praneša, kad nuo rugpjūčio 1 
d. klubo patalpose pradės veik
ti valgykla-restoranas. Ras die
ną bus galima gauti šiltų bei 
skanių lietuviškųyvalgių, gami
namų prityrusios virėjos.

Pabaltiečiai studentai 
šeštadienį, liepos 19, rengia ge
gužinę Pr. Lapienės vasarvietė
je. Pradžia 2 vai. p. p. Progra- kraustė iš niūraus, apnuogia
moje maudymasis, žaidimai, 
vakare laužas su bendra pro
gramėle ir dainom, o po to šo
kiai. Dėl informacijos ir trans
porto reikalais skambinti Vai
dotui Jakui: MI 7-4721.

VAięARŲ DRABUŽIAIS apsirengę pasirodė New Yorke vieno 
suvažiavimo atstovai. Šiems "laukinių vakarų” žmonėms buvo 
ko pasižiūrėti New Yorke. ' — ---- _

MIRĖ
Klemensas Stonys (birželio 21 

d.) 70 m. amžiaus. Velionis gy
veno 57 Knoll gatvė, Roslin- 
dale. Nuliūdime paliko seserį. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Steponas Lukša (birželio 30 
d.) 50 m., amžiaus. Velionis gy
veno 71 Stanley gatvė, Dorches- 
ter. Nuliūdime paliko žmoną, 
du brolius ir keturias seseris. 
Palaidotas šv. Juozapo kapinė
se. ...... .

Juozas Pašakarnis, optometris 
tas (liepos 2 d.) 73 m., amžiaus. 
Velionis gyveno 507 Brook gar- 
vė, Milton. Nuliūdime paliko 
žmoną ir dvi dukteris. Palai
dotas Milton miesto kapinėse.

Mirė Mykolas Vervečka
Liepos 4 mirė Mykolas Ver

večka, sulaukęs 88 metų, gyve
nęs 908 E. Broadway. Buvo gi
męs 1870 m. Trakų apsk., Dau
gų parapijoj, Vaikantonių kai
me. Palaidotas liepos 7 N. Kal
varijos kapuose. Paliko nuliū
dime žmoną Teresę, du sūnus, 
tris dukteris, 18 anūkų ir 8 pro- 
anūkus.

lietuvių dailės parodai, kuri 
bus New Yorke seimo metu. 
Be to, Feigl galerija numato 
surengti jo vieno kūrinių pa
rodą šį rudenį.
Lietuviškos spaudos paroda 

bus surengta per Liet Pašau-, 
lio seimą New Yorke. Paroda 
rūpinasi dr. Br. Nemickas. Bus 
išstatyti rinktiniai lietuviškos 
spaudos leidiniai, išleisti trem
tyje ir Amerikoje. Sienose bus 
iškabintos knygų liliustracijos. 
Paroda vyksta Statler viešbu
tyje.

Nutrenkė perkūnas
šeštadienį siautusi audra pa
reikalavo keletą aukų. Perkū
nas nutrenkė 3 berniukus, su
bėgusius pasislėpti nuo lietaus 
po parko aukščiausiu medžiu. 
Jų tarpe yra ir James Quinn, 
kurio tėvas Robert Quinn nuo
lat taiso Darbininko spaustu
vės linotipus, už tai neimdamas 
jokio atlyginimo. Tėvai gyvena 
Woodhavene, L. L
Dariaus ir Girėno minė jonas 
įvyko Piliečių khibe šeštadienį. 
Minėjimui vadovavo paminklo 
statymo komiteto pirmininkas 
J. Šaltys. Lakūnų žygius ir 
lietuvių visuomenės laukimą 
anom jų skridimo į Lietuvą va- ...
landom nušvietė J. Tysliava ir pastatyt, labai suspaustoje lų Karalienės parapijos bažny- Net .. woode
gen. konsulas J. Budrys. Pa- jaTetefoS PmeSe' Tikrai d«>ukll v*ikai’ P““““' . ^bai-ir labai reikėtų kompanijos raStmėjį. Jauniau-

seimos. veaus aują teietono Darbininkų Klubo šia lietuvių kalba, tariasi, kur &a hetuviskos bažnyčios. Bet
eiti pirkti mėsos. Vadinas, vie- kas ją pastatys, kas čia burs 
ną išsiuntė mama, šis pasi- ir organizuos lietuvius, kai vi- 
kvietė kaimyną, labiau paty- si taip užsiėmė svarbiais rei- 
rusį tokiame reikale, ir dabar kalais. 
uostinėja krautuves.

Atžengią kitas, šaunus ir
■aukštas jaunuolis. Pažįstamas. 
Cigaretė dantyse. Gal nepri
tiktų jam rūkyti, lyg per jau
nas. Atrodo, jis supranta tai 
ir, pastebėjęs pažįstamą, nu- __ _____
sisuka į Šoną, pradeda raus- torius Jokūbas J. Stukas suruo- 
tiš po kišenės lyg kažko ieš
kodamas.

Pro šalį p ras i grūda tėvas su 
dviem berniukais. Jie pamato 
krautuvę, kur languose išsta
tyta tankai, raketoj satelitai. 
Tai vaikų žaislai. Sunku jiems 
pro tokius stebuklus praeiti. 
Tėvas tempte nutempia, o rei
kėjo prieš krautuvę jiems akis 
uždengti, ir būtų ramūs pra- 
kulniavę pro šalį. prie vaBių

Iš vienos gatvės išeina seny- pasakyti, kad tikrai pui-
vas žmogus. Pensininkas. Iš- kiai praleidome J.A.V. nepri- 
girdęs, kad mes Metuviškai kai Klausomybės minėjimo dieną, 
tame, prisijungia neprašytas “Rūtoš” ansamblio nariai 
r“** yra dėkingi savo direktoriui ir

. jo tėveliams. Gaila tik, kad ne
dalyvavo “Rūtos” dirigentas mu 
zikas Algirdas Kačanauskas 
ir tautinių šokių vedėja J. Ma
tulaitienė. kurie tikrai daug yra 
nusipelnę “Rūtai”.

Kelionė nors ilgoka, bet įdo-

JAMAICA AVĖ. UETUVIŠKAI ŠNEKA

statytas paminklas paskui bu
vo perduotas miesto atstovui, 
ir surašytas perdavimo aktas. 
Prie paminklo dar nėra lakūnų 
bareljefo; jis bus paskiau pa
darytas. Minėjime buvo surink
ta apie 45 dol. aukų paminklo 
statymo reikalam.

Konsulas V. Stašinskas 
su žmona nuo šio pirmadienio 
išvyko atostogų į Mainą. Jam 
grįžus į pareigas, išvyks taip 
pat dviem savaitėm gen. kon
sulas J. Budrys.

Vitafis Žukauskas, 
turėdamas laiko, dabar rengia 
naują humoristinę programą, 
kuri vaizduos mūsų gyvenimą 
dabar, praeityje ir ateityje. 
Naują programą jis parodys

tos piniginės dovanos. Po 25 
dol. laimėjo: Jurgis Kulis, He- 
len Masonheimer, Edmundas 
Mikalauskas, Julius Vilkas; po 
50 dol.: Ted Leyko, Juozas 
Garšva; 100 dol. — T, Guobis, 
200 doL — M. Andruška.

Bronius Liogys, 
pranciškonų vienuolyno spaus
tuvės linotipininkas, išvyko 
dviejų savaičių atostogų, ku
rias praleis Mass. valstybėje ir 
Kanadoje.

Brolis Tomas Prosčevičius, 
pranciškonų spaustuvės linoti
pininkas, išvyko dviejų savai
čių atostogų į Kennebunkportą, 
Me. ir į Kanadą.

Telefonai į policiją
Miesto finansuojamuose dide
liuose apartamentų namuose 
(projektuose) įvedama nauja 
telefonų sistema, kuri turi tie
sioginį ryšį su policija, šitokie 
telefonai įvesti Fort Green, 
Farragut ir Marcy apartamen-

Dar taip neseniai lietuviai“ 
buvo susitelkę Brooklyne, kur 
išaugo jų bažnyčios. Dabar 
ten lietuvi^ maža. Ten italai, 
portorikiečiai. Lietuviai išsi-

to kvartalo kur daugiau me
džių, kur nėra gatvių triukš
mo.

Dabar tirščiausiai lietuvių 
gyvenami rajonai yra: Wood- 
haven, Ozone Park, Richmond 
Hill, Jamaica. Čia beveik kiek
vienoje gatvėje rasi lietuvių 
namų. Kartais namas prie na
mo gyvena lietuviai.

Vakare po darbo praeik 
tomis tyliomis, medžių užgož
tomis gatvėmis ir daug kur 
išgirsi lietuviškai kalbant. Vie 
ni laisto žolę, kiti sėdi ant 
laiptelių, treti stikliniame “por 
čiuje” žiūri televizijos.

Mirė
Antanas Notaras, 73 j m. amž, 
mirė liepos 14 d. Kings County 
ligoninėj. Laidojamas iš Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čios liepos 17 d. 10 vai. šv. Jo
no kapinėse. Patarnauja A. 
Ballas laidojimo įstaiga.

Emilija Ošima - Navickaite, 
41 metų, iš Maspetho, gavusi
smegenų uždegimą, staiga mi- Savaitgaliais daugiausia lie
tė. Laidojama iš Atsimainymo tuviškų veidų matysi Jamaicos

Avė., kur krautuvė prie krau 
tuvės, kur vyksta didžioji pre
kyba. Va, praeina du jauni 
vyriukai. Kalbasi lietuviškai. su

bažnyčios Maspethe.
Izabelė Ališauskaitė, 52 me-

Net atsigręžęs' akim palydi.

—Aš čia gyvenu 28 metai. 
Kai grįžau iš Lietuvos, taip 
ir nusipirkau čia sau namus,- 
aiškina jis gražia Marijampo 
lės terme ir toliau prideda: 
Graži buvo Lietuva. Aš lan
kiausi joje. Amerikoje jau ar
ti keturiasdešimt metų, o gal 
ir daugiau. Vietą čia gerai pa 
žįstu. Lietuviškos duonos pas 
tą nepirkite, jis brangininkas. 
O ten, prie Andriušio įstaigos, 
(Real Estate), yra krautuvė, 
kur lietuviška duona trim cen
tais pigesnė ir geresnė, visa
da švieži. Pas šitą kartą pir
kau, pluta kirviu kertama. 
Biaurybė, įdavė serą. Taip ir 
atsižegnojau tos krautuvės. 
Nepirkit ir jūs!

Vadinas, gavom patarimą 
iš geros lietuviškos ‘širdies.

Eini tolyn ir vėl girdi lie
tuvišką žodį ir pagalvoji, ko
dėl šitame rajone nėra nė vie
nos lietuviškos kavinės, val
gyklos, saliūno. Juk būtų ge-

Vedė 1899 m. Teresę Leka
vičiūtę iš Alovės kaimo, lai
mingai su ja išgyveno 59 me
tus, išaugino tris sūnus ir tris 
dukteris. Vyriausias sūnus
Juozas buvo advokatas ir prak
tikavosi Brocktone, bet jis nu

ra užeiti, pasėdėti, susitikti re prieš keletą metų. Jaunes
nis sūnus Petras gyvena Nor-

NEW YORKAS -

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
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sias sūnus Mykolas dar neve-sistemą, bus labai lengva susi
siekti su policija. Tuo namams 
suteikiama gera apsauga.

Australijos kardinolas
Nonnan Gilory sekmadienį lai
kė iškilmingas mišias šv. Patri
ko katedroje. Vėliau spaudai jis 
pabrėžė didelę Australijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Kitame susirinkime bus aptar

tas viešo parengimo rengimas.
Už khibo narį, a. a. kan. J. 

Meškauską užprašė mišias jo 
mirties metinėse. Iš esamų klu
be pinigų nutarta sumokėti Fe
deracijai ir Tarybai.

Klubo paskirtis yra kovoti 
prieš bolševikų pavergim. Bol
ševikai, apsimetę, kad jie vieni 
tegloboja darbininkus, tikru
moje juos tik išnaudoja ir pa
vergia. Visa tai reikia parodys 
ti kitiems žmonėms, kurie dar 
nesupranta komunistų kėslų. 
Darbas yra didelis, tad klubas 
kviečia įsijungti visus amati
ninkus, profesionalus, spaudos 
darbuotojus.

Raštininkas. , prie mūsų.

dęs, dirba Bostono pašto rašti- Ėvergreerf 8-9770

Krušinskas. Buvo kalbėta apie 
veiklą ir nutarta ją sustiprin
ti Naujon valdybon išrinkta 
pirm. K. J. Krušinskas, raštin. 
P. J. Montvila. Susirinkimo na
riai sumokėjo metines duokles.

K. Draugelis

nėję ir gyvena su motina. Vi
sos trys jų dukterys taip pat 
ištekėjusios.

Atsargiai gatvėse
Eismo nelaimėse daug žūsta 
tokių, kurie visai nevažiuoja 
mašina. Tai paprasti keleiviai, 
kurie stovinioja šaligatviuose ir 
nepastebi pro šalį lekenčių ma
šinų. Taip pat reikia saugotis 
ir autobusų. Sekmadienį Man- 
hattane vienas autobusas už-

Newark, N. J.
|domi iškyla

Liepos 4, “Lietuvos Atsimi
nimų” radijo valandėlės direk-

Velionis į Ameriką atvyko 
1901 ir pats vienas po trumpo 
laiko pasikvietė žmoną su ma
žu sūneliu Juozuku. Buvo siu-

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Detroite lapkričio 8 Amerikos važiavo ant šaligatvio ir prie 
lietuviu radijo klubo ruošiama- sienos prispaudė praeivį Luigi 

Biolzi. Paguldytas ligoninėj, jo 
sveikatos padėtis kritiška.

me vakare.

Išnuomojame 5 kambarius 
gražioje vietoje netoli parko ir 
patogaus susisiekimo prie Ja
maica linijos, 112 Jerome St, 
Brooklyne. Taip pat turime ir
pavienių kambarių viengun- Brooklyne. 
giam. Kreiptis į Klem. Lakicką, Ki]

Uetuvių Siuvėjų 
54-to skyriaus, Brooklyn, N. 
Y., mėnesinis susirinkimas bus 
liepos 23 d. 5:30 vai. vak. Uni
jos patalpose, 11-27 Arion PI.,f

MI 7-2658. Skyriaus sekretorius

šė iškylą į savo vasarvietę “Rū
tos” ansamblio nariams. Jo va
sarvietė yra Mattutue, Long Is- 
land, apie 100 mylių nuo New- 
arko.

Nuvažiavus pasitiko Jokūbo 
tėveliai p.p. Stokai, ir prasidė
jo vaišės po atviru dangum šim
tamečių ąžuolų pavėsy. Numari
nę troškulį ir alkį, leidomės 
prie jūros. Paskiau vėl atgal

vejąs, priklausė lietuviškom 
draugijom, visada remdavo 
lietuviškus reikalus. Buvo nuo
laidaus ir lėto būdo.

Juozas Lekys

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s - 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

Tel. VIrginia 7-4499


