
Centralįnė

Užprašiusią

Tarėsi Vilko ir diplomatę atstovai neša, kad šiemeti petį pusmeti 
nusikaltimai jau padidėjo 2^ 
proc., palyginus 1952 m. Kas 
43 min. įvyksta vienas ęttei- 
kaltimas. Dabar jau yra' buvę

Išpeikęs JAV, C. Attiee šB- 
tais žodžiu išgyrė "lurlntiMfĮ 
statybą” Jugoslavijoje. Jte tik 
neseniai B ten grįžęs ir 'jam Tk

Kuriems JAV miestams grėstų pavojus, jei 
priešas atskristų su atominėm bombom *

kad butų 
išalkinta. Neskelbiama ir kur

M buvo atvykęs j JAV su ten- 
kųdetegačija j JT posėdžius. 
Bėglys “per “Laisvosios Euro
pos” radiją pareiškė, kad atvy
kusi lenkų delegacija krašto ne
atstovauja: 95 proc. žmonių y- 
ra prieš komunistus. Jis pats 
džiaugiasi po 7 metų ištrukęs 
į laisvę. Lenkijoje neliko jokių 
jo giminių, nes jau nejaunas ir 
nevedęs, dėl to galėjo bėgti ne
bijodamas, kad kas dėl jo nu
kentėtų. Galės gauti “pipirų” 
tik ginkluotas lenkas sargybi
nis, kuris Catham viešbutyje, 
jięy Yffldfp.nepastebėjo, kad

sienyje. Jis norįs duoti pareiški
mus tik pačiam prez. Ekenho- 
weriui, viceprez. Nbconui arba 
šen. McCarthy. Senatorius už
klaustas nedavė jokių paaiški-

teėsmą. Berija buvo tik masi
niuose mitinguose apšauktas, 
kaip “krašto išdavikas.”

o kitaip norima konferenciją 
išversti. Kyla abejonę, ar ko
munistai iš viso taikos nori.

Dulles kalba užsieniuose bu
vo palankiai sutikta. Tiktai A. 
Višinskis, kuris turi dabar at
sakyti, pareiškė: “J paprasta.” 
Vadinasi, neišgirdo, kad būtų 
Sov?Sąjungai leista “taikiu bū
du” ir toliau savo imperializmą

•Kerstenas jau lankėsi Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Šveicari
joje'ir Italijoje. Ketina dar ap
lankyti Švediją ir Angliją. Vo
kietijoje jis kalbėjo su pabėgu
siais rusų bolševikų karinin
kais. Jąjn buvo pareikšta, kad 
drausmė raudonojoje armijoje 
palaikoma tik durklu Jei ka
riai nebijotų teroro, kone visi 
mestų ginklus. *

Rūgs. 14 d. Paryžiuje taip 
pat įvyko politinei konferenci
jai šaukti komisijos posėdis. 
Dalyvavo visi aukščiau minėti 
atstovai, tik susirgusį minist. B. 
Balutį, kaip ir pirmoj komisi
joj pavadavo V. Baltokas. Ko
misija priėjo tifradą, kad tuo 
tirpu nėra sąlygų miįftai kon
ferencijai s&auktf JAV. Komi- 
tifc* otrmfahtfcu yra K. žal-

cūtijos ir ne radikalsocialisjtų. 
Tas dvi nesulopomas tarini 
kipšas jau paskui gautų, ' kaL 
būtų išeita su juo į miškus rie- 
Žutautų. '

B«i». — JAV Kongre-ro at
stovas Charles J. Kersten, pir
mininkas komisijos Pabaltijo 
okupacijai tirti, ir Alto atsto- 
vai -r-,' inž. A. Rudys ir M. Ki- 
žytė lankėsi Italijoje. Rugsėjo 
13 d. jie buvo priimti specia- 
Bbje popiežiaus audiencijoje 
(Ch. J. Kersten yra katalikas). 
Dieną prieš tai juos priėmė Ita
lijos užsienio reikalų ministeris. 
Jiems buvo pareikšta, kad Ita
lija nepripažįsta Pabaltijo įjun
gtam į Sov. Rusiją.

Romos lietuviai, susitikę su 
Kergbeną, jam pareiškė, kad 
jų tarpe yra ne vienas liudinin-

Laurentijus Berija, 
metus vadbv 
tams, liepos 
tas suimtas.

nimų. Bevefc yra tikra, kad 
pabėgęs asznUb yra aukšto ran
go Kremliau^ pareigūnas, bet 

Berija, dar ne-

JOHN FOSTER DULLES, JAV valstybės sekretorius, kalbu Jungtinio 
Tuntų visumos snsirinkimr. ■>

Kitoje pusėje kanalo, kuris 
skiria Prancūziją nūo Anglijos, 
panašiai nušnekėjo kitas sočia? 
listų vadas, bet jau nebe radi
kalų, o “pažangiųjų” darbie- 
čių. Tai buvęs Anglijos meis
teris pirm. C. Attiee. Du trečda
lius savo ilgos kalbos, pasaky
tos rugsėjo 19, jis paskyrė pul
ti Jungtinėms Amerikos Valsty
bėmis, kurios esą ir užsispyru- 
sios, ir netolerantingos, ir net 
taikai pavojingos, kad neįsilei
džia Kinijos j JT Saugumo Ta- 
rvtą (.tep jai-nriktimanti “tei-

KtNBMją, kurios uždavinys pa
rengti mrtgfagą Lietuvos by
lai ginti. I komfidją įeina Lietu
vai diplomatų atstovai — St. 
Loaoraitis, B. Balutis ir St 
Btikk VBkas ii mvopmįi yra 
pMfcyręs VT pirm. K žalkate- 

Karvelį. KomMja pir
atini tavo posėdyje apsvarstė

yr» Forminai* kroato apsaugos 
ministerijos potttinio departamen
to direktorius.

Tai visai nesanti totaitetM 
valstybė, kaip kas mano, e 
grynai sodaBstinė k* gerai MIS 
t- - ----

Linkėtume pačiam C Attiee

ta.** Bet ir bolševikai visa? sa
vo respublikas vattiha “sociaUs- 
tinėtwk”

Maskvoje ir jo seseriai Svetla
nai neprieinant nei prie Ma- 
lenkovo nei Molotovo, vienas 
iš eilinjų pareigūnų jai paaiški
nęs, kad jos brolis įjungtas į 
Tolimųjų Rytų armiją, kuriai 
vadovauja gen. R. Malinovas. 
Tuo talpu Maskvoje pakuždo
mis plinta kalbos, kad Stalino 
sūnus, Berijos šalįagriM

į |P^koncen- 
IMHPPB^^^^aukso kasyk
las Kolymoje, Sibiro šiaurėje, 
iš kur tik retas kas gyvas iš
eina.

gu Sovietų blokas ir toliau ten 
karą ves^ tegu nesistebi, jog 
tai bus laikoma noru kariauti.

3. Vokietijoje sukilimai rytų 
zonoje ir rinkimai vakarų pusė
je Maskvai nemalonūs, bet ji 
savo politikos vis dėlto nekei
čia. Dulles pareiškė suprantąs 
Sovietų baimę ginkluotos Vo
kietijos, bet tam reikia kitų 
priemonių imtis.

4. Satelitų kraštuose negali 
būti taikos, kol ten žmonėms 
neduodama laisvės savo vyriau
sybes išrinkti. 4

-5. Austrijos taikos sutarčiai 
priimti JAV pasiūlė naują kon
ferenciją, bet ligi šiol Maskva 
nieko netsako.

6. Nusiginkluoti galima bus 
tik tada, kai Sovietai sutiks su 
tarptautine komisija" nusigink
lavimui patikrinti. Dabar JAV 
yra priverstos rūpintis savo ap
sauga.

Kitus klausimus liesdamas 
Dulles atsikirto priekaištui, kad 
JAV yra nesukalbamos. Prie
šingai, jos skaitosi su kitų nuo
monėmis, bet ir kiti turi skai
tytis su savo žodžiu. Antai, Ko-; 
išėjote rianaip buvo ojsitarta^-

Sena lietuvių patarlė sako: 
“Neik su velniu riešutautų, ne
teksi ir tarbos.” Tačiau‘pran
cūzams, matyti, tasai Lietuvos 
kaimo žmonių įspėjimas neži
nomas, o ypač Prancūzijos par
lamento pirmininkui E. Herriot 
negirdėtas. Jisai rugsėjo 39, 

radikalų Bnrfolistų 
partijos suvažiavime, pageida
vo, kad su Sovietų Rusija bū
tų pradėtos derybos taikai pa
saulyje išlaikyti. • Priminė ir 
Anglijos premjero W. Churchil- 
lio gegužės 11 kalbą, kurioje 
tasai jau susenęs “Britanijos 
liūtas” siūlė garantuoti Sovietų 
Sąjungai rytines sienas, ūž ku
rių Pabaltijo kraštai tai tikrai 
paliktų. Tai būtų, “taika”. IrParyžius. — Prancūzijos laik

raščiai paskelbė žinią, atvežtą 
iš Maskvos vieno vakarų Euto- 
pos diplomato, kad rugpjūčio 
23 gen. Vosylius Stalinas, sūnus 
jau balzamuoto Stalino/meti- 
nėje raudonosios armiras in
spekcijoje nedalyvavo.J ^ligi 
.šiol tos, pareigos jam puvo^g-

kas, kuris gali patiekti faktų ir 
dokumentų apie prievartinius 
Lietuvoje “liaudies seimo” rin
kimus, gyventojų deportacijas 
ir kt

Washmgtonas.
žvalgybos Agentūrą (ČIA) 
drauge su senatorių grupe, ku
riai vaddvauja šen. McCarthy, 
atidžiai studijuoja gautus pra
nešimus iš “Sovietų aukšto pa
reigūno,” pabėgušio prieš mė
nesį iš Maskvos. Plačiai paskli
do gandai, kad tas “pareigū
nas” esąs pats Berija, kuris 
norįs gauti JAV prieglaudą už 
savo informacijas apie Sovietų

Washmgtonas. ■.— Federalinė Conn., Buffalo, N. Y., Chicago, 
civilinės apsaugos įstaiga iš- DL, Cincinnąti,, Ohio, Colum-

ilgus 
Sovietų čekis- 
buvo paskelb- 
ligi šiol dau- 

Ktvo jokių ta
pot nieko ne-

• LATVIJOS ministerį Lon
done Zarinį, atvykusį į New 
Yorką, Jungtinių Tautų rū
muose priėmė Dulles.

apie tokią taiką E. Herriot už
siminęs pasakė: “E>ėltaikos 
mes turėtume kalbėti net ir su 
velniu.”- Kadangi žinoma, jog 
iš bieso nieko veltui negaiši, 
tai reikėtų jam pakišti kieno 
ners dūšią fe. Herriot nepteįU*

apvaliojo staio Korėjos TtiBB| 
rencijoje, kur dalyvautų ir In
dija, ir Sovietų Sąjunga, h* ki
tos Azijos valstybės. Attiee 
siūlė anglams nepaisyti, JAV ir 
jungtis su Azija-patiems ir 
traukti paskui save vakarų Eu
ropą. Girdi, Kinijos atžvilgiu 
galiojus politikoje dėsnis: “pri
pažįstama veikianti vyriausy
bė” (the effective govern- 
ment).

Pagal tą dėsnį anglai : de' 
f acto pripažino Pabaltijo 
kraštų pavergimą ir raudonąją 
Kiniją. Kiekviena velniška val
džia jų pripažįstama Jei tik su 
ja galima eiti riešutautų: vesti 
prekybą prekėmis ir nuolaido
mis.

Dar vienas lenkas 
: paspruko į laisvę 

New York.

iteBur ati naujais rietimais i 
parianentą. Rtokimai numatyti 
BBfcriėto aaėn. Jie bus “laisvi ir 
riaptTV^tiės žmonės ir kandi- 
datur išstatyti savo susirinki- 
muosę, Berinkdami jų iš -vieno 
sąrašo (Hgi šiol komunistinio), 
bet pasirinkdami atskirus as
menis, kas kam patiks.

Vis dėlto E. Kardelį savo 
katooje pabrėžė, kad “rinki
muose nebus laisvės tiems,, ku
rie priešinasi socialistinės vy
riausybės programai”, nes ne
galima leisti pasireikšti anti- 
socialistinėm jėgom.” Kadangi 
žmonės supranta, jog čia kaž
kas pakeista ir nepakeista, tai

Korėjoj nusileido 
pabėgęs rus^ Migas

SeouL — Rugsėjo 20 d. iš 
ryto Kimpo aerodrome, pietų 
Korėjos pusėje, nusileido rusiš
kasis sprausminis (jet) lėktu
vas MIG. Radarui pastebėjus, 
kad amerikiečių pusėn skren
da rusų lėktuvas, sabrjetai pa
kilo kautynėms, bet tas parodė 
ženklais, kad nori leistis. Nu- 
gjMfMMMjljMi^ląid lakūnas

KąJakūno

bei vietų, kurios pirmiausia nu
kentėtų, jei priešas pultų ato
minėm bombom. Tokių “kritiš
kų vietų” nurodyta 70. Jose 
gyvena 67,750,982 žmonės. Čia 
paminėsime iš sąrašo tuos, kur 
daugiau lietuvių gyvena:

Albany, N. Y., Baltimore, 
Md., Boston, Mass., Bridgeport,

ver, Mass., New Bedford, 
Mass., Grand Rapids, Mic^., 
Hartford, Conn., Kansas City,

Mo., Los Angeles, Cal., Mil- 
waukee, Wis., New Britain, 
Conn., Bristol, Conn., New Ha- 
ven, Conn., New York ir apy
linkės, New Jersey ir apylin
kės, Philadelphia, iPa., Pitts- 
burgh, Pa., ProVidence, R. I.,' 
Rėading, Pa., Rochester, N. Y., 
St. Lotas, Mo., San Francisco, 
Cal., South Bend, Ind., Spring,- 
field, Mass., Washington, D. C., 
Waterbury, Conn.,-Wilkes-Bar- 
re, Hazleton, Pa., Worcester, 

' Mass., Youngstown, Ohio. *

geras vaaa 
svarbesnius

L Kovojate taika galima ir 
visas kraštas galįs būti su
jungtas, ja Sov. Sąjunga ir Ki
nija parodys gerą valią ir atsi
sakys noro kontroliuoti šiaurės 
Korėją. .i

tautybės nei pavarae^|^M£į 
Tai pirmas atvejis, kai^^f 

M. Clark dar. balandžio mėn. 
paskelbė, jog už kiekvieną pa
sidavusį MIG bus išmokėta 
100.000 dolerių atlyginimo ir 
suteikta globa JAV. Tas gene
rolo pareiškimas neatšaukta? ir 
paliaubas pasirašius. Bėglys, 
matyti, tuo norėjo dar pasinau
doti.

prtK p. EHenbowrio. « S- .j’--:-*;..;.;-, 
reiftė respublikonų vyriausy- Totau nim pertfe prie at 
bes pažiūras i tanrtąutint pa-
det|.,ta» we- i.
nu sakmių: “reikia darbų, o ne ■ 
pažadų.” Sovietai, įtemptos pa
dėties kaltininkai, tai turėtų 
pagaliau surpasti. Ir Dulles iš
reiškė viltį, kad jie supras, jog 
“Dieve bęi tevynės meBė ir 
žmogaus asmens vertė yra pas
tovios ir visada išlieka.” x

Tais žodžias Dulles norėjo 
pastebėti, jog tikėjimo varžy-

i



so

tas tffcėti ryšium su Marijos 
AJtorriškimais Fatimoje, Nors 
tai atsitiko 1917 m., bet tiktai

1.00
3.00

mas. Pavyzdžiui, yra tokia li
ga, vadinama tiaemoph&a, ku
ri yra pažįstama kaip kraujavi- 
4ĮM liga: žmogatfe kūno nepa
prastas palinkimas kraujuoti. 
Šios ligos negalima priskirti

ną, kaip Bulgafūnas buvo “va
ręs” Turkmėniją. O visi siūlai 
j centrą ėjo per Stalino sekre
torių Matenfcvą. Dabar visirimą, kiek ilgai Žukovas ir Va

silevskis jį laikys tiltu tarp ar- 
mijokir partijos”. Jno esą nori-

0.70
$1.00

V. Pfetariš,Raštai, IH t, 267 p 
JfeVa Shotiteitjftė, Ax 
PY. Mauriac,* Gyvačių

“nutoto mto fietavi&kos vhuo- 
menės, nutols kartu ir nub le
vų. Susigrąžinti jį vėliau gali 
būti jau vėlu.”.

po rio karo, po Potsdamo kon
ferencijos, bolševikams spau
džiant, buvo užkišta į užkampi: 
ji buvo taotiUota, niekinama ir 
be pagrindo puolama. Bet tai 
patiko Sovietams atetiteršy- 
ti- už jų prakištą suktamą* O 
pne tra akcijos imto prsKKję 
> m

250 
$1.00 
2.30

ja. Niekas nelaikys patologiš
kom tų jėgų tiri to, kad jos 
duodasi pajaučiamos tik figos 
metu. Gal būt, daugėta ligų tik 
palaisvina rito jėgas, žymūs 
menininkų kūriniai nėra tnen-

M prt r tetukti.
JCfet nrtanteirtjn tenderi da- 

tarife vttirivų rankose, ne- 
ab Mw-14 kad' meia-rejbną orgKmsseųea vasDvyve 

pateko i bCv agentų tan
kas ir jų vedama organtiadja 
matyti, savo veiklą nukreipė 
prieš Aprims jri
het r«fo

fiatitida Ragana, Stattjtane drart, 176 p. 
IBBpl 
bįfeiĮ(8p,

Pasaulio spauda vis tebe
svarsto klausimą, kas SbVfetų 
Sąjungoje darosi. Naujbfll kal
bom davė akstiną Nikita S. 
Kruščevas, MafenltoVo svainis 
iflžmonos brotisj, paskatas

būdu savo vai 
jų dvasią, pa£ 
tomą, kurios 
pildys per vi 
Jet^Wj

Pyrėnų pusiasalis Europoje 
.ris labiau patraukia pasaulio 
■dėmesį. Seniau ir mes, lietuviai, 
te kitos rytų ar net vidurio EU- 
Jropos. tautos mažai ką snojo, 
atkyrime, apie Ispaniją ir Por- 
tifealiją, Ispanija buvo kiek pa- 
tetaritari paaatofe dėmesį 1936 
atetų raudonųjų suMttmu, o

Straipsnyje rašoma:
“fbti mokykla Kturima gal

voje Kanada., bet tinka te JaV, 
Red.), kurią mūsų vaikučiai 
lanko, jiems neduoda viso, ką 
tėvai fetiivtai nori savo vtoku- 
čtama duoti. Ji neduoda. Jfetii-

-Bbvo UMlt sfcuMri statoma, tfer 
JMft Metais pradėta, feUųa 
. MMMdo rotojo stotis, Etate* ji 

teftt, ir kalba taflp- tsitin- 
tetia ne vėsti Vitoje 

Europoe, bet ir toli užjfetao- 
-M Dabar Ispanija yra jau per- 
Mfefeite pokarine “jtadą^ 

Ktita ta*mwaitar- 
Jfefe UaMykM tai tetarijsu prr- 

fateto tarinis

gtatruMte Aito BSkretiMtatapti“ 
resu: LfttaMeiaa Afettan 
Oountfe, mcų 1TB1 Hatafed

"BoSevitoą fctotiiš&ai patal
pino Utauvių uterabaros 
Draugijos tetititiMo komiteto 
attišaukilftą, kurtinė prafttta

Tėviškės tfestifai (rugsėjo 
17) įžanginiu abraipmto atkrei
pia dėmesį į tėvų paretgųrneati- 
duoti vaikų svetimai įtakai, kai 
vėl prasidėjo mokslo dienos.

žąja Ažiją. Ji kmre|0MHMfel 
šiomis rytiečių Raibomis. ’

Netrukus pradės veikti dar 
keturios (120 kw) stotys toje 
pat Arąndojė. Ir jų baltos pa
sklis plačiai po pasaulį, nešda
mas tiezoš if kriH^oniŠkos pa
guodos Renč&ntiems mifi jo
nams žmonių už geležines sie
nos.NedMeM Madrido radŲos «to- 

tie tada buvo vienk tin
gu {pasatai, SHpnas jos britas 
netoli tegalėjo pasiekti te pato- 
MtaMOu kitas sans, 1 5U

RffiUGUA IR FILOSOFUA /
St ęJla, Sveika Marija, maldynas, 369 p; į 
Neito Vita, $v. Amanas Paduvietis, 145 p.\ 
G. <to Ftatataų MkHja krite pasauliui, 264

tortam. Neėflctofiai jk tari pa
reigas ėjo ir anfcsfirts, tad Mte- 
lenkovas atstotojo Stalino vie
toje. Dabar vteMtafee 0feM 
dar auMMpntata ,

(vtaria* apOštatiMi įritinta

JonastAtotis, SMtoBufeįĮ^fei^ 
VAM^F I«UT!®r W ”

Vtitainų pteėnt Yra dvi prie gėdos stulpo bus primušta 
» attik Btaifiti vtiUS Mas- ir pati “Laisvė” su “VUramT’, 

kurios tik atpasakoja Maskvos 
koliojimus, nukreiptus prieš 
Ameriką ir jos vyriausybę. 
Graudu, kad tarp lietuvių, kir- 
rių tauta taip begėdiškai try
piama, atsiranda dar bolševikų 
užtarėjų ir ahos "Hteratflkfeės” 
draugijos narių. Jei ^e. dar yra 
ktek susipratę lietavikl, ne 
mulkiai, tuojau tįsėtų tą drau
giją mesti te įsijimgti i Lietu
vos tolaisvinimo kovą. 7% tūo 
būdutegali išstumti nuosavęs 
Amer&oB saugumo bitganų pa- 
smeritimą te Užtrauktą Sėtinio

tuvių įdėtas Įtaigas tamąuj 
Lietuvos ir AmerftOs mirti
niems priešams. Svartnauria, 
kbd daugelis tų lietuvių anaip
tol nėra nėfttikimi AfoeiM o ir 
Lietuvos laisvei.

Kokia gj išriti? tų, kurie tik 
pa* savo neaps^ūrČ^mą itai-

Tafel pagriMbite klausimas 
iš kur tos stigmos 
tūralhi būdu neišaiškintas.

Pranešu gydytojas Imbert- 
Gourbeyre prieš keliasdešimt 
metų suskaitė, kiek būta stig- 
matizubtų per eilę Šimtmečių. 
Jo sąraše yra 321. Iš jų 61 buvo 
Bažnyčios pripažmti švtatai-

pris&hena iš praėjusių balsių 
sricifimo.dieftų.

Dabar Madridas jau šneka 
kitiems, Jku kelinti metai, kai 
iš Mrifrido kasdien ritindami 
paguodos ir padiųsinHno žo- 
dtiai j Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją ir kitur. Kaskart vis 
daugiau dooūri ispanai ir mū
sų tėvynės tragedija.

Šiemet vasarą buvo atidaryta 
dar viena galinga rtotis vaka- 
gi^je .Ispanijoje, Arandoje.

rigalėtų armija. Raiti jos durk 
las — Berija su savo Stabų — 
jau yra ištrenktas. Dabar, to 
iraoMųJMtoArlL BuĮ-nina «« totatojte tofebjori ka-

Mesą -^ne Suprantama, MfeteKAto jos 
į liemriškto, Aariams tiėra tai itiktotaM tia- 

mokykfits bektattUfeą sam
būrius. Deja, -Įtojta supranta, 

M daro tuo 
sužaloja 

tirdriėše tuš-

Jtrffre “o &ek
M Btofiška, lietuvių tautoelasCu^I^I
V. ŽfiržiŠka, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos' archyvas Bolševizmo metai, 436 p.
V, Al<urigišw, LMUtos vaizdų aftubtat

HOSBamKA

pie tavų kraštų tari savo tautos 
kultūrą. Tą trūktoną tetik* pfc- 
piktfti.* JI tepikto šeūtadfeto- 
nčs fitokykktt,' kurtas kad te ne- 
gafi “per fcetetą valandų savai
tėje duoti pakankamai reika- 
ringų Žinių, bet jos teikia tietu- 
višką dvasią, fieteviėiEą aptin
ką, sutateia Itetuvtataa į lietu
višką šetoią te palaiko tą .am
žiną lietuvybės ugnelę, kuri 
loekviėnam Heka taip brangi 
visą gyvenimą.” /

Toliau laikraštis nusiskun
džia: "Deja patirtis rodo, kad 
ne viri, tėvai deda pakankamai 
pastangų savo vaikų dvasią pra-

,.A.

į...-
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fesas
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ir aukštokos. Geresnės rūšies

laikomps nerimtomis ir net
Dabar norėja pratuštinti gro-

JWF, vfcmą H KM*taf »e»ers

Olos savybės labiausia le-

REKQLEKCIJOS ‘ Iškylauti ir stovyklauti pap-

miesto.

t

tai specialistų ir kasdien išda
bina apie Mb klienčių.

laužomi ir keičiami į naujuo
sius 1006 m.

džiaį apgalvoti. Ji visada apsi
rengusį skoningai. Tačiau į vi
suomeninį gyvenimą ir ji išė
jo tuo pačiu keliu kaip ir EI. 
Ęoosevelt-rrper "socialinius są-

s'

nes būdavo vanduo ir muilas.
Plintant kosmetikos gamy

bai b besistengiant moterims

garsia pavarde ir tuoj pat da
vė didžiulius kretfitus. .

Ji taip pat nuvažiavo ir į

tai

ni” gaminimo teises perėmė 
rarauMduitambiil neHinkn 
fabrikas “Gillette”, kuris savo 
gaminiais yrą sukirtęs gerokaiį didžiausi Amsterdamo banką 

ir paprašė pinigo. Bankas pati-

nrietiusa “Toni”.

Jo kaiBAlULapie S dol. ir į-

laimėti gyvenime platesnių

sskytim, šetitips pastovumą. 
Pertiritariom moterim per 40-

Rrtnam, Osnn.
Tetef. 8-5828.

reikiamas daiktus, pasiėmė Kai moterišką išorę išdabina 
palapinę ir iškriiavo stovyk- pusėtinai už 28 doL. “wtim 
Muti. Jai jau 72 metaL Meae-. pasitikėjimo” dorybė atmina

kalus, dėl jų kovojo, nes ir pa* 
čios biuro kilusios iš smulkių

Jau rinkimų kompanijoje 
Eisenhoweriuį. visom jėgom 
talkininkavo7 moterys. TcJtia 
buvo

Fleur Covrles, 
blondinė, vidutinio ūgio. Ro-

dalykai patraukia jos išorę. Ji 
nešioja nenormaliai storus a- 

. khtius; ir \ išgaubti stiklai 
į komikę.

Ant kairės rankos ji turi-sun- 
' kų ir didelį žiedą, kurio žibėji

mas visus pagauna. Tai stam
baus ir turtingo Gardner 
Cowles žmona. Ji buvo skersai 

dama kalbas už Eisenhoverį-
•Rinkimų kampanijon atėjo 

ir kita moteris, surinkusi Ei- 
senhoweriui milijonus balsų. 
Tai buvo rudų ir gyvų akių 
» Mary B, Lord.

Dabar ji yra Eteanoros 
. Roosvelt įpėdinė J. Tautų 

žmogaus teisėms ginti komisi-

bė Eleanorai Roosvdt, kuri 
yra atvira, kiek naivi, ir jos 
pažiūros į demokratiją jau se-

mosios tautos”, kai tuo tarpu 
Mrs. Mary B. Lord priklauso

Ji kilus iš vidurinių vaka
rų, iš senos ir turtingos šei
mos. Jau astuonios jos šeimos 
generacijos nugyveno šitame - 
krašte. Ir ji labai turtingą. Jos 
tėy įljsbury turėjo di

ly
je. Ištekėjo 1929 m.
wald B. Lord, turi du sūnus, 
kūnų vienas jau yra tekstilės 
fabrikantas New Yorke. Da
bar gyvena turtingiausiam^ 
Park Avė kvartale New Yorke 
ir turi vienuolikos kambarių 
butą ir Connecticut valstybė
je didelį dvąjrą. Ji dabar 49 
metų.

Kai Mary PilJsbųry (jos 
mergautinė pavardę) buvo 
vieno mėnesio, tėvai pasamdė

toje. Šias savybes ji išugdė ir 

meta pradėjo rašyti laiptas

daug su 300 asmenų iš 38

jos auklė išmokė ir labda
ros. Atsidūrus Jtea Yorke, ji 
ėjo į neturtingųjų kvartalus, 
darydama gera, gelbėdama 
vaikus ir siųsdama juos į Jigo- 

dideliuose baliuose, spertaoįa- 

tėjusi ji šoįso, keliavo ir dar 
daugiau dirbo.

Greįt ji pasidarė “Jaunųjų 

drabužius, Pasaulinės parodos 
metų New Yorke jį buvo suor
ganizavusi Nev Yprko mote
ris. Karo metu įsijungė į. civi
linę gynybą. Ji rūpinosi gink
lavimo fabrikuose dirbančiųjų 

i

SAULES AKINIAI IŠDAVĖ ADMIROLO “DUKTERĮ”
Aną savaitę į vieną išstaigin- 

gą Amsterdamo viešbutį, O- 
landijoje, atvyko graži ruda
plaukė moteris, koldų 36 me
tų, ir paprašė kambario. Vieš
bučio tarnas, pasidžiaugęs jos 
grožiu, užkliuvo už šveicariško 
jos paso ir pavardės: Maureen 
McCormick.

— Ar tik nebūsi tamsta ad
mirolo McCormick duktė? — gundė jai priskirta garbe pasi- 
paklausė jis turėdamas galvo
je admirolą, dabar Atlanto 
Sąjungos jūrinių pajėgų vadą 
Europoje.

Gražuolė nusijuokė ir, kaip
la

va. Tuojau žfraa apibėgo vieš- bai ištaigingai ir prisidarė daug 
būtį, o paskui ir visą miestą, skolų. Tada; pasisamdžius ame-

Darbai ir gyvenimas
a EvaogeUna Laučiūtė — 

studenčių gįedrininkių pirmi
ninkė, ilgesniam laikui išvyko 
į Hansas City, Mo. Giedrinin- 
kių reikalus dabar tvarkys Re
gina Rauchaitė, gyvenanti 
Chicagoje.

• Marija Gimbutienė ruošia 
medžiagą apie Azijos archeo
logiją “Encyklopedia Britąn- 
nięa” naujai laidai, kuri išeis 
1954 m. pradžioje. Ji aktyviai 
yra įsijungusi į mokslinį dar
bą, šiuo metu tęsia studiją

įvyks šuo. rugsėjo 25, 26 ir 
27 d. Nekalto Prasidėjimo Vie- 
nuolyae, Putnam, Conn. Reko- 
lekcijas ves Tėvas Klemensas 
žaJalią OF^I.

. Rekolekcijos prasidės penk
tadienį 8.00 vai. vak. Atlygini
mas tik $7.00. Kviečiamos vi
sos lietuvės gausiai • šiomis re- ( . • Irena Vdosnytė, 13 .metų, 
kdekcttemis pasirūk***!. Ma- Sydnėjuje. Australijoje, iaimė- 
lončkfte sfaūūai pranešti šiuo

. Stster Superior,

kui kūrinius.

kad žymaus admirolo diiktė, 
prisidengusi Šveicarijos pasu, 
su kažkokia slapta misija vieši 
Amsterdame.

Ta gi dailioji šveicarė daini
ninkė, ankčiau turėjusi pavardę 
Strittmatter, bet prieš porą 
metų pakeitusi j McCormick, 
kai admirolo Europoje dar ne
buvo, buvo tikra moteris: susi- 

naudoti. Gal ir nebūtų pagun
dai pasidavusi, bet'ją apspito 
būrys spaudos" reporterių ir 
paprašė duoti pasikalbėjimą. Ji 
davė.

“Rytų Europos archeologija’’. 
Jos keletą straipsnių buvo at- 

naluose. Straipsnis “Battle- 
axe or Cult-axe?”, liečiąs 
priešistorinės Europos žem
dirbių religijos aspektus bei 
archeologinėje literatūroje 
vartoj ą terminologiją, atspaus
dintas antropologijos mokslo 
žurnale MAN (A Mentoly Re- 
cord of Anthropotogieal Instit
ute, London). Kitas dr. Gim
butienės straipsnis “The Ear- 
liest Culture History in the 
Northern Part of the Europe- 
aų USSR” spausdinamas ki
tame Londone leidžiamame 
žurnale “Antiųųity”. Kitas 
straipsnis “Oh the Origm čf 
the North Įndo-Europeans”, 
pasirodęs 1953 m. “American 
Antoropoiegist” žurnale, susi
laukė gyvo susidomėjimo Img-

kos veikim

te auklėjimo, sveikatos ir gle

bo mašina. Cląre BęMbr £nęe, 

lauš' būda

ki

kai prieš tai buvusiosbuvo Jti- 

nąmų.

ir paprašė savo “tėvo” admiro- 

saulės

mielai dovanojo jai admirolo 
McCormicko nuotrauką ir ta 
pačia proga dar karta ją apra
šė kaip dukterį.

[is dėlto ji netikėtai priėjo
. Krautuvėje pirko 

IT apsigręžė eitiv 
2mužmiršusi s

neišsigandęs jo
dės, reikalavo a pa
kėlė triukšmą. po
licija išaiškino, kad jie nieko 
bendro neturi su garsiuoju ad
mirolu.* Kai buvo pranešta pa
čiam admirolui, jis tik nusišyp
sojo ir pastebėjo, kad pirmą 
kartą apie ją girdi, nes nemėgs
tąs skaityti laikraščių. Bankai 
gi šoko skaityti, kiek jie pasi
darė sau nuostolio, o laikraš
čiuose žmonės skaitė apie jų... 
apsirikimą.

“Draugo” redakcijos narė, ato
stogauja Nekalto Prasidėjimo 0^ V£UMgj»ę praleido palapinėje
Vienuolyne, Putnam, Conn. Ją r r r s
atlankė “Moterų Dirvos” re
daktorė p. M. Paujiukoniene.

katalikų reikalais.

keteirtus metai dainuoją per 
vulstyMnį radijo stotį Adetai- 
dėje, Atatrelljete.

kytė) išvyko j Montrealį, Ka
nadą, kur kuriąs! nauja Nekal
to PrasidSjano Seserų misija.

Įgimtas moters polėkis į

poeaųa jau senokai bendradar
biauja “Ateityje”. yra hfaajusi

vifieOritegė, Louis, Mo. bąr. 
kalauro 'ląipsnhL Studijavo so-‘

laikais, yra kurstomas iš ša
lies. Viename Amerikos mote
rų žurnale rašoma: “Ieškote 
darbo? Atsiminkite, kad jūsų 
išorinė išvaizda galės jus pa
likti bedarbių eilėse.” Moteriš- 

gal plaukai ir oda apleisti? Ta-

grožis turįs kilti $ įgimtų vi-, kuri galį lygintis su ąutomobi- 
du$oi dvasinių savybių, Pa

stes tani. tetaHpUui- Bet 
praleisti visą vasarą jiems bū
tų lygnefecMta.

Šią vasarą vtau moteris

fono juostą Itetamų dainų.

Neissier, kuris pradėjo raity
ti moterims plaukus. Po 10 
metų jis persikėlė į Ameriką 
ir savo išradimą tobulinęs, kol 
išsivystė šiandieninis “perma- 
nent.” Su plaukų garbiniavi- 
mu žengė pirmyn ir kiti gro
žio priedeliai: kremai, dažai, 
lakai, kvepalai bei kiti pasa
kiški eleksyrai.

Taisyklė, kad grožis eina iš 

“vidus” pradėtas varžyti 
dietomis, kurios reguliuoja li
nijas, aukštį ir svorį, Kosmeti
kos gamintojai sukūrė aksijo- 
mą: “Ne visos moterys gra
žios gimsta, bet visos galį pa,- 
sįdaryti gražios.” Dėl to Ame- 

pūptomos rikoje kosmetikos gamyba iš-

lių arba plieno gamyba.
Praeitų metų statistika ro

do, kad kosmetikos reikme
nims Amerikoje išleido

vyrai U nuBjanų AeL, o 
moterys miM^rdą ir 2W 
tūkstančius «toL

Vien tik kvepalams išleista 
50 milijonų, plaukų dažymui 
9 ir lūpų paišeliams 30. Rei
kia žinoti, kad kiekvienai 
amerikietei per visą savo gyve
nimą tenka suvartoti kvepa
lų tris kartus didesnį kiekį už 
savo svorį; iš 10 moterų 4 turi- 
dažytus plaukus? Kad paten
kintų kosmetikos rinką, 300

1'30 tūkstančių grožio salonų, 
kuriuose dirba 350 tūkstančių 
specialistų. Kiekvienam salo
nui tenka aptarnauti 500 mo
terų, ir kas savaitę per salo
nus pereina apie 3 milijonai 
moterų, kurios, vidutiniai i- 
mant, kiekviena per metus pa
lieka 300 dol.

Kai kurie salonai, kaip Ele
nos Rubinstein, Elzbietos Ar- 
den, laikomi pasaulinio garso 
grožio šventovėmis. Visų di
džiausias yra New Yorko “Best 
and Co”, kuriame dirba šim- 

reiškia grožis? Čia lygiai dai
liai išdąoms “kūtvaią' arba 
tiesiog kopūsto galvą. Darbo 
netrūksta, o po vasarinių atos
togų reikia dažnai ilgai laukti 
savo eilės.

Didžiausias darbas ir paja
mos eina iš “permanent." Per 
metus sukioja .300 milijonų 
dolerių. Baltosios moterys mo
ka už plaukų raitymą, juodo
sios — už ištiesimą- 1944 m. 
plaukų kultūroj įvyko per
versmas. Broliai Harris palei
do rinkoje magiškąjį pląu- 

dviejų pretendentų į moteriš
kas garbanas. ‘Gillette’ tikinė
jo: — Ko, jūSj kvailutės, mo
kėsite 50 dol., jei "‘Toni”, tą 
pat padarys už dolerį Priešas 

salonų specialistai atsiliepė:
—Ką jūs manot, tai prietai
sas su velniška klasta, greit 
visos moterys vaikščios pli
kom galvom kaip kulnis.

Ginčas persimetė į teismus. 
Floridoj norėjo pravesti įsta- 

uždrausta

praėjo. “Ton 
greitai jo išpirko už 50 milijo
nų.

Salonai rado kitą būdą at
sigriebti: paleido madon trum
pus plaukus ir jų dažymą. Per 
kelis metus “priveisė” 5 kart . < 
daugiau baltplaukių, o nuo to 
laiko, kai “ten kažkur archy-

Trojos Elena buvusios raudon
plaukės, pagavo dažyti ir rau
donai.

Nesitenkina salonuose tik 
šukuoti galvas, pašyti anta
kius bei išorę dabinti, bet ima
si kurti

“asmenybę ir pasitiEėjimą

tartu.
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V. CIŽICNAS

straips-

baroko j klasikini stilių. Pary
žiuje jo mokytojas Ledoux 
statė garsią klasikinio stiliaus 
Sv. Magdalenos bažnyčią. Tad 
ir Stokos sukurtoji klasika 
Lietuvoje eina kartu su V. Eu
ropos klasika. Ji nepashrtlino 
ateiti į mūsų kraštą kaip kiti 
stiliai. Lietuvio atnešta klasi
ka čia išskleidė grąžius žie
dus. tartum patvirtino ano 
meto skelbtą lietuvių kilimą 
iš lotynų.

Klasiką Stoka šiek tiek pa
žino dar Vilniuje, besimokyda
mas architektūros pas Knak- 
fusą, kuris pastatė universite
to observatoriją.ir Vitmghofo 
rūmus mieste. Bet jo klasiki
nes architektūros idėjos tebu-

mus, Jie ir dabar tebestovi, 
kalbėdami apie Stokos kūrybi
nę jėgą. Tai Vilniaus katedrą 
ir miesto rotušė.

viskas vel- 
šovė mintis

A. Rinktinas KREGŽDUTE, 
I dalis. Elementorius, skaity
mai, aplinkos pažinimas ir me
todinės pastabos. Pagal naują
ją JAV ir Kanados lituanisti
nių mokyklų programą.
Spaudos Bendrovė “Žiburiai,” 

1953 m. Torontas. Kaina $1.50 
(kanadiškiais).

Mūsų išeivijos šeima ir mo
kykla susilaukė viešnios. Kukli 
ji savo išvaizda, bet miela savo 
vardu ir turiniu. Tai “Kr*gtau- 
tes” I-ji dalis, kurioje telpaele- 
mentorius, lietuvių kalbos ir ap
linkos pažinimo skaitymai ir 
metodinės pastabos tėvams bei 
mokytojams. Autoriaus Ą. Rm- 
kūno užsimota parūpinti išei
vijos sąlygoms pritaikytą lie
tuvių kalbos vadovėlį ketve- 
riems metams pradinio moky
mo gimtosios kalbos, aplinkos 
bei tėvynės pažinimo ir Lietu-

ugdyti jo estetini jausmą.
Kai ŠI karieta ir ios nakrio- 

vai pestečė Hamburgą. jūrų

Masalskis. Atėjo suirutės ir 
karo metai, išblaškė žmones. 
Laikas be pasigailėjimo grto-

ATETiS telkia aplink save jaunuosius žmones, ugdo jų pa 
saulėžiūrą Jų lietuvišką charakterį.

Su Jais grįita, ir "Kgtatf 
štoga vusi 'porą mėnesių, 
šeštos nr. išėjo bktajto j

* ■rpcui

40 metų jie visiškai buvo ap
leisti. ėjo iš rankų į rankas. 
Nauji savininkai griovė, taisė, 
taip mūsų laikus pasiekė tik 
vienas namas, ir t& stipriai 
pertvarkytas. Nesurasta nei 
gero ano meto piešinio, nei 
pačių, pianų, kurie prakalbėtų 
apie Verkių grožį.

Kai laikas taip greit sunai
kino jo pirmąjį kūrinį, tai ki-

—-Stoką Ir Hamovskį ir vie
nas išdundėjo tolyn. Gal jie 
buvo susipykę, gal kokia ne
malonė nuteikė nedraugiškai 
šviesųjį kunigaikštį vyskupą, 
kad jis išskubėjo, net pinigų 
jiems nepalikęs.

Greit Stoka ir jo bičiuliai 
atsidūrė varge. Lauras metėsi 
ir šen ir ten, griebėsi net ka
balistikos, bet — 
tui. Tadą Stokai 
aplankyti Kopenhagą ir 
Stockholmą — senus kultūros 
miestus.

Kupiškio baudžiauninkas be 
pinigo įspruko laivan ir ten 
tikrai būtų įklimpęs į naują 
vargą, jei ne jo matematiniai 
gabumai. Laivo kapitonui pri
reikė pataisyti astranominių 
skaičiavimų klaidas. Ir čia 
pasireiškė Stoka. Tuoj visas 
laivas sužinojo apie jauną ir 
gabų matematiką. Į jį atkrei
pė dėmesį Danijos pasiunti
nys, grįžtąs iš Varšuvos. Jį ir 
pasiėmė į Kopenhagą kaip sa
vo vaikų mokytoją.

tai tik perėjimas iš baroko į 
Liudviko XVI stilių.

Iš užsienio atsinešė jis pilną 
klasikinio stiliaus sampratą 
ir Vilniuje ją pristatė, įdėda
mas ir tautinės architektūros 
pažinimą.

me&o. Tepasiekia “Kregždutė” 
kiekvieną lietuvių šeimą, ku
rioje auga jauni skaitytojai, te
padeda ji tėvams ir mokyto
jams auklėti jaunąją kartą tau
tos ir tėvynės meilės, dvasioje. 
Mūsų lituanistinės mokyklos 
aayo žemesniesiems skyriams 
neturėjo šios, rūšies vadovėlių. 
Bevadovėlinis mokymas vargi
no mokytojus ir vaikus, o ir pa
senę, aplinkybėms nepritaikyti, 
vadovėliai mažai jiems tepadė
jo. Dabar ta mūsų ’ mokyklų 
darbo spraga jau pradėta už
taisyti. Turime būti dėkingi A. 
Rtokūmrf 'ui jo iniciatyvą ir 
vargt -rengiant visą seriją va
dovėlių netoogvuae gyrankno 
aplinkybėse;

Ligi šiol veikiančios ir toliau 
pasiryžusios veikti šeštadieni
nės mokyklėlės, taip pat ir li
tuanistinės klasės parapijinėse 
lietuvių mokyklose neturėjo 
tinkamo išeivių vaikams ele$ 
mentoriaus ir jokių kitų skai
tymo vadovėlių. Mokytojai ten
kinosi tais etementoriais, ku
riuos vaikai atsinešdavo iš na
mų. Gerai, jei pirmamečių mo
kinukų grupė sutartinai įsigy
davo St. Zobarsko “Aušrelės” 
elmentorių: tuo atveju mokyto
jas galėdavo telktis vaikų dė-' 
mesį bendrai pokalbio temai, 
aptarti pagrindinę puslapio iliu
straciją — įvedamąjį paveiks
lėlį — ir tuo pradėti garso — 
raidės — žodžio pažinimą ir 
skaitymą. Nelengvas ir šiuo at
veju buvo mokytojų darbas: 
tekdavo daug laiko gaišti besi
aiškinant paveikslėlių turinį, nes 
“AuSrelės”, kaip ir visų iš Lie
tuvos atsivežtųjų elementorių, 
vaizduojamas vaikų pasaulis 
nėra sies, šiapus Atlanto ir ki
tur, lietuvių vaikų matomos ir 
pergyvenamos tikrovės'pasau
lis. Iš ahų elementorių puslapių 
dvelkia Lietuvos kaimo ir mažo 
miestelio atmosfera: ten "kalvis 
kalk, Simas sėja, bulves kasa”, 
Ir kitus darbus dfcrba vaikai ir 
suaugę žmonės labai skaitlin- 
goae aplinkybėse, tremtyje ir

pravers tiek tėvams tiek ir mo
kytojams. Labai gera knygelės 
savybė
šriftas. Eliustracijos elementa
rinėje dalyje, taip pat ir virše
lio piešinys dailininko J. Saar- 
niit. Jau iš pavardės galima 
spręsti, kad jis estas. Piešiniai 
nėra vienodai gerai nusisekę, 
tačiau jie vaikams, atrodo, bus 
pakankamai patrauklūs. Skai
tymų dalyje iliustracijos imtos 
iš įv. vaikų leidinių, tarp jų ke
letas foto nuotraukų, vaizduo
jančių Lietuvos ūkininko kiemą 
ir porą gamtovaizdžių.

riuose. A. Rinkūnas elementari
nėje dalyje taip pat vaizduoja 
vaikų santykių^ su tėvais, bro
liais ir kitais vaikais, namų 
gyvulėliais (kate, šuneliu), 
žaislus ir žaidimus, artimą na
mų aplinką'ir gamtą, vaikų ir 
suaugusių darbus, bet jis vaiz
duoja tokius vaikų pergyveni
mus, kurie gali būti bendri vi
siems plačiame pasaulyje iš
sklaidytiems lietuvių vaikams, 
gyvenantiems miestiškoje ap-

meno mokytai vyžta, 
tai ir būsimam, architektui 
Laurui ką wgehMn arsskleta*.

O Ada Dubauskienė Medely
ne, Kolumbijoje, savo bute 
atidarė kosmetikos šaitaną.

Skaitymų ir j^pmKO^BanT-^ 
mo dalyje randame apsčiai vai
kų poezijos ir apsakymėlių, bei 
straipsnelių, įvedančių jauną 
skaitytoją i lietuviškojo gyve
nimo reiškinius. Tokie straips
neliai, kaip vardai, vardų ra
šymas, mūsų šeima, mamos 
pąsakojimas apie Lietuvą, Ma
rytės rytas,-mūsų namai, mūsų 
namai Lietuvoje, Kūčios, Kū
čios Lietuvoje, Kalėdos, svečių 
kambarys, Lietuvos šventė, Eg
lytė dažo kiaušinius, Lietuvos 
vėliava ir ženklas, vasara Lie
tuvoje ir kt. turi aiškų tikslą 
gretinimo būdu supažindinti 
vaikus su Lietuvos gamta, lie
tuvių tautos papročiais, religi
nių ir tautinių, švenčių nuotai
komis ir praktika. Vytės Ne
munėlio, K. V. Žitkaus, P. Ims- 
rio, S. Džiugo, B. Voveraitės, 
Z/Gavelta, G. Tulauskaitės, K. 
Binkio, J. Minelgos, K. Grigai- 
tytės, D. Lipčiūtės, R. Andru- 
čio ir kt. eilėraščiai, liaudies 
pasakos, liaudies žaidimai, įvai
rūs kiti tautosakos pavyzdėliai 
labai gražiai perteikia visa tai, 
kuo gyvena ir domisi vaikas, 
kas jam būtina žinoti ir jausti, 
augant geru lietuviu ir krikš
čionimi.

VW atvykę 1M9- 
IMft m. Yra svarbių pmnefei- 
W .. Myti MS-Oend Et., 

Tai buvo pats pfomash^Įo U, N. Y. • •

apylinkėje. Vo- 
Metsjoje.lmr yra apie 200 Ue-

“Kregždutės" autorius turėjo 
ir kitą, šalia minėtojo, uždavi
nį: duoti vaikui tokių prasmin
gų garsų ir žodžių, eilę, kiuri, 
palaipsniui sunkėdama, neišei
tų iš gyvenamosios realybės ri
bų, būtų jam pakankamai arti
ma ir įdomi. Tad elementarinėje 
dalyje neberandame nei Lietu
vos laukų ir darbų juose, nei 
būdingų Lietuvon kaimui ar 
miesteliui amatininkų ir jų dar
ybų, žodžhi — viso senosios tė
vynės gyvenimo turinio, dau
giau ar ‘ ėteteptodinčio 
tėvynėje rašytuose elemento-

vyresniųjų^ bet. joję 
ir petys jauntaraeJL 
“Atžalėlių" skyriuje. Čta 
dinaml jų <41ėraščiai ■ ir riįP 
neitai, laimėję įvairius kantatoj

‘ j ■■■’• ...'S

“Mokyklos ir mes" skyriuj^ 
talpinamas kor pondėnrijbs-? 
iš Pradiniu mokyklų ir naffiusfei 
truojama nuotraukomis, kurio*] 
se veikai šyras save ir j 
tys ,ka*P jfe vienur ar kitur 
vaidino.

Piečiau atžymėta ir paikus- 
truata PutnamA mergaičių ir 
Kennebunk Port berniukų sto
vyklos.

Numeris gražiai sutvarkytas. 
Viršelis ir piešiniai P. Osmote- 
kio. Redaguoja Pr. Naujokaitis. 
Leidžia Lituanistikos Institu
tas, spausdina N. Pr. Seserų 
spaustuvė Putname, Conn. 
Prenumeratos kaina Ameriko
je 3 dol. ,kitur 3,50 dd. Admi

nistracijos adresas: Imrnaeu- 
late Conception Coavent, RFD 
2, Putnam, Conn. Redakcijos. 
Pr. Naujokaitis, 924 Madison 
St., Brooklyn 21, N. Y.

išeivijoje gimusiam ir. augan
čiam vaikui, nepažįstamose.

Nuo žmomo prie nt žinomo
Gimtosios kalbos mokant, 

tiek pat svarbu laikytis dėsnio 
“nuo žinomo prie nežū^mo”, 
kiek tai svarbu visų mo^po da
lykų mokant. Dirbant su nepa
žįstančiais Lietuvos gyvenimo 
vaikais ir naudojant iš Lietu
vos atsivežtuosius ar tremtyje 
persispausdintus vadovėlius,

Knygelė* pabaigoje yra ptaoš-. 
tas metodinių pastabų. Jos

n-jąWB^P^P^dalį, kuri 
šiuo metu spausdinama Bosto
ne. Ją leidžia tenykščiai lietu
viai mokytojai, gi dalis duos 
skaitymų ir tėvynės pažinimo 
medžiagą tretiesiems mokslo 
metams. IH-£ dalis (ketvirtie
siems m. metams) autoriaus te- 
berengtama. .... ...—

Spraga užtaisoma
Šitaip trumpai aptarus pir

mąjį mūsų vėliausioje išeivijo
je parengtą lietuvių kalbos 
skaitymų ir tėvynės pažinimo 
vadovėlį, tenka pafinkėti jam

Tė visus E^akfttau mokykla
ir pastatė visa pastatu frmri-Ji ZJtT * aafodelts knygyočlis. Yra 157nj, papuoštą Kolonom, relje
fais, gražiu grąžteuriu ridens 
išplanavimu. Tai bara t&raą 
Vilniaus Versalis. ' ■

JMKMiraŽtoi prašomi paremti 
bent knygomis. Ypač pagaideu- 
jaanos šios knygos. , Zobarsko 
Aušrelė, Nemunėlio Mažoji a- 
bėcėlė, Bendoriaus Lietuvą, 
Lietuvos žemėlapis, vytk. Va
lančiaus ir Maironius veikalai, 
Simonaitytės Aukštųjų Šimo
nių likimas, Ramono Dulkės 
raud, saulėlydy, Brazdžionio 
f»er pasaulį . keliauja žmogus, 
GUaUdoa Namai ant smėlio ir 
Švaisto Petras širvpkas.

• Brocktoao to Detroito Bal
to skyriai spalių pradžioje ren
gta riešas rinkliavas tų mies
tų gatvėse. •

• Dayten, Ohto, ALRK Su- 
sfrienijimo kw^a BaKui pri
siuntė 107 dolerius aukų.

•. Šveicarijoje šią vasarą a- 
tostogavo 82 lietuviai vaikai.

• Katalikų vienas trečdalis 
pasaulyje kalba ispaniškai.

mas vaikams nepažįstamas gy
venimas, jo faktai ir reiškiniai 
be atramos į pačių vaikų pergy
venimus, į jiems pažįstamą re
alybę.

Psichologinis pagrindas
A. fankūno elementorius su

darytas kiek skirtingu nuo mū
sų ligi šiol vartotųjų elemento
riuj pagrindu. Tas pagrindas yra 
psichologinio pobūdžio ir jis 
jaučiamas skaitymų dalyje. Juk 
ir Lietuvoje turėjome elemento
rių, kurių pateikiami pirmieji 
garsai raides ir tolimesnė jų ei
lė skyrėsi. Mokytojams buvo 
svarbu, kiek žodžių ir posakių 
autoriai sugebėdavo duoti iš pa
teikiamų garsų - rakiau, nuo
saikiai sūnkėjančiame skaitymo 
procese.

Htoaaiątinį iMlaris&ną.

• A3MHB metams kaštuoja tik 4 dol. Už juos gausite 10 gpa 
_ 'žšų numerių, kurie jus tikrai pradžiugins.

ATKIMb fantai Hiuatruota jaunimo gyvenimo vaizdais.

A IMI M eina nuo 1911 m. Per ją yra išėję ne, vienas mūsų
> rašytojas, fcuitūripinkas, visuomenės veikėjas. Ir



nai turi būti parinkta tokia vie-

bėgliams iš anapus, geležinės

nį nuo 7.45 ife B.30 iš WDOK 
___ - : ■ 'v'^ -

ro, diriguojamo B. Jonušo, kon-

— Būnant Washingtone, gal

GIRARDVILLE, PA.

Help Wanted Malė

spalio 25 d. Koncerte dalyiraflša 
solistas St Baranauskas. Re
zervuokime šią datą iš anksto. 
Rengia Ateities klubas. A. V.

— Nesuprantu, pone senato
riau, už ką tamstai turėtų mo
kėti algą, jei per višus metus nė 
karto neatvėrei bumo??

JEI GALĖTUM ŠOKTI...
...kaip vandens varlė, tai mū

sų šuolis būtų 17 metrų;
...kaip šokanti pelė, ta^ pa

siektum 36 metrus;

7$SS.feUsted8t, 
3rd Ftoor >

vai peršoktume futbolo aikštę 
— 51 m.;

...kaip blusa, tai nušoktume 
200 Įdurtų toliau nei mūsų ū- 
gis, tai būtų 340 metrų.

doma imigracija?
— Naujas imigracijos įstaty-

kelta į kitą didesnę stotį ir iš
plėsta iki 45 min. Valandą da*

neteko Washingtone patirti,

nų neturintiems klyvlendie- 
čiams. Nevisi paširodė paslan
kūs kreiptis į jas turinčius. To
dėl ateity reikėtų pagalvoti ir 
apie kitą vietą —-Lietuvių die-

ities dente tteda, kai tik tamsta 
. pradedi kalbėti, žiovauju ir 

aps- , taip savaime burną atsiveria.

o duris už Baltic

tMKajticas nešė didelius ryšulius, 
*>rovė į mašiną. O ko ko, mšli- 
jbnieriaųs ten esama! Išvašiuo- 
Ja į šiltus vandenis. Taip ir 
kritau pasižiūrėti. Juk be ma
nęs niekas negali atsitikti.

Prisistačiau ir dalykus vieto
je išaiškinau, jtada^ęs kai ku
rias investigacijas. Pasirodo, 
tėvai išlydi studentą, tokį 
žmogų, kuris į mokslus laužia-

Ir koks ten alasas buvo! Vy
ras, kaip telegrafo stulpas, o 
jaučiasi mažas kaip vaikas. Su
sigraudinęs. Pirmą kartą išva
žiuoja į tolintas šios žemės 
universitetus ar kaledžus. Mo
tina nešė ir kumpio ,ir dešros, 
ir saldainių dėžę įvertė. Pridė

jo ir žodžių pilną glėbį: sustok 
prie raudonos šviesos, neik per 
gatvę, į vakaruškas nesivalkiok. 
Ne ir ne!

Pasekiau automobilį iš pas
kos. Autobusų stotyje vėl kar
tojosi tas pats. Motina vėl pa
sakojo, dėjo gerų žodžių ke
lionei. Jis pagaliau nebeišken
tė.

— Mama, juk išvažiuoju 
“ant good time.” Bus visokiau
sių žaidimų, pramogų. Pagar
sėsime sportuose. Bus gera per 
visą žiemą.

Šiaip taip sukrovė visą pro- 
. viziją, lagaminus. Autobusas 
išsijudino. Motina, žinoma, 
graudenosi. Raminau ją saky
damas, kad aš paseksiu, ką jis

Kai nutūpiau vietoje, kur tas 
vaikas atsirado, ir padariau rei
kalingas investigacijas, dalykai 
paaiškėjo. Studenčiokas metės 
žaisti,* sportuoti, žaidynės po 
žaidynių. Tuoj vakare vėl var
žybos, paskui šokiai. Juk kar
tai; ir mergaitę susitinki, negi 
.būsi stuobris.

po dešimtos, o j 
Manta laukdavo iki pirmos. Čia 
nėra mamos. Kai prasidėjo 
mokslai, taip ir privėrė skver
ną. Sako, ganė “bernauti”, 
reikia mokslą galvon krauti. Jei 
dirbsi, pasilik, jei ne — keliauk 
sveikas. X

Ilgai žiūrėjo studentas į tą 
šalį, kur pa-iliko motina, žiūrė
jo ir mąstė, mąstė ir kalė, muš
te mušė mokslą į galvą ir vis 
žiurėjo į namų purę, 1 
Kalėdų.

Taip ir pagalvojau grįžda
mas: ne visi atostogauja. Gera 
tik tiems, kurie Floridoje.

*
iv. BePastogis

Naujas vadovėlis

apnakos pažmimas 
I—II skyriui

Specialiai parašyta pritai- # 
kant lituanistinėms mokyk- :• 
toms Kanado e ir Amerikoje. 
Kaina $1.50 (kanadiškais).

Užsakymus ir pinigus siųs- į 
ti:

' vados B-v* “žtimriai,

tinti”

dino su administracija. įsitiki
nau, kad Mes. Hiram Colė 
Houghtpn mūsų organizacijai 
yra palanki ir .atrodo, su mu
mis nuoširdžiai bendradar
biaus. Mačiausi ir su jos asisten
te Miss Renee Marie Hausins- 
tein, kurią pažįstu nuo tada, 
kada ji karo metu tarnavo N. 
C. W. C. įstaigoje. Mrs. Wil- 
liam H. McCahon pažadėjo* pa
rūpinti Baltui 150,000 svarų 
sūrio ir, jei reikalinga, galėsime 
dar gauti papildomai pieno mįl- 
telių. šįmet jau gavome iš val
džios^ 53,ObO svarų pieno mil
telių ir 40,000 svarų sviesto.

— Ar neniunatoma, pirmi
ninke, kad mūsų tremtiniai Su

— Šis klausimas man seniai 
rūpi. Būdamas Washingtone, 
tariausi su Mr. Dawson “Esca
pee” programos direktorium. 
Pagal tą programą yra globo
jami visi pabėgėliai iš komunis
tinių kraštų, atbėgę po 1948 
m. sausio 1 d. Aš gi prašiau, 
kad būtų teikiama pagalbi lie
tuviams, latviams ir jesfąms,

, kurie vakaruose atsirado1944- Praktiškai vykdymu 
45 m. Mr. Davfrson sumano* įra
šymu ir pasiūlymu sutiko, ir' 
tuo reikalu jis žadėjo kalbėtis 
valstybės departamente ir pra
nešti, koks bus sprendimas.

Yra vilčių, kad bus teigia- 
‘ mas, nes atvykimo datą yra 

nustačiusi administracinė val
džia, o ne Kongresas, todėl da
tą pakeisti nesunku. Parama 
galėtų naudotis tik tie tremti?

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa

—' ano 1:30 fld vai.' Jei norite

KMMHTVR <W trrmiANIA WKO4

Dar turiu pridurti, kad U. S. 
Escapee programa, anksčiau 
vadinama “Presidential Esca
pee Program”, sutrumpintai 
PEP, pradėjo veikti 1952 m. 
pradžioje. Būdamas Europoje, 
patyriau jos veiklą ir mačiau 

dymui pradžioj buvo paskirta 
4.3 mil. dolerių, gi šiais metais 
jau septyni milijonai dolerių. 
Taigi reikia džiaugtis, kad yra 
paskirta didesnė suma, ir todėl 
turiu vilties, jog ši programa 
apims ir pabaltiečius ir jiems 
taip reikalinga pagalba gal bus 
suteikta. Iš savo pusės pasiža
dėjau sudaryti Etaropoje lietu
vių, latvių ir estų pabėgėlių są
rašus, kurie galėtų būti įtrauk
ti į USEP programą ir naudotis 
jos teikiama šalpa.

— Neseniai yra priimtas nan- 

tymą vykdyti pavedė valstybės 
d-tui, Bureau of Security and 
Consular Affairs, kurio virši
ninku yra Mr’ Scott McLeod.

i rūpinasi 
Mr. Alexander, visų skyriaus 
vedėjas. Kalbėdamas su juo su
žinojau, kad Mr. Alexander e- 
migraciniais klausimais jau tu
rėjos pasitarimą su Internatio
nal Migration Biuru Genevoje. 
Iš Šveicarijos buvo4svykęs Mr. 
Jacobson. Pasitarime dalyvavo 
iš Washingtono ir Mr. Warren. 
Buvo tariamasi dėl lėšų, kuries 
reikalingos apmokėti už emis

mi&įonaidcterių paskoloms

ja bus. vykdoma per JAV. ta® 
sulatus. Jokių emigracijos štą- 
ta ir komisijų nebus steigia
ma; į Bonną, vakarų Vokietiją, 
jau nuvyko Mr. L’Hareux, bu
vęs vizų skyriaus viršininkas 
Washingtone. Jis bus vyriau
siu koordinatorium tarp visų 
Amerikos konsulatų Europoje, 
kiek liečia Refugee Act of 1953 
vykdymą. Atrodo, kad emigra
cija bus sklandi.

'— O kaip su bato ir darbo 
garantijomis. Ar jos bus rei-

— Emigracijai buto ir darbo 
garantijos bus reikalingos, los 
jau baigiamos ruošti ir tuoj bus 
atspausdintos. Baltas garantijų 
blankas gausiąs spalio mėnesio 
pradžioj. Mr. Alerander pata
rė dabar dar jokių garantiją 

dintos ir išsiuntinėtos jų nusta
tytos garantiją formos. Gavęs 
garantijas, Balfas apie tai tuoj 
praneš visuomėnei ir rūpinsis 
pačių garantiją sudarinėjimu, 
kad kuo daugiau, tremtinių ga
lėtų iš Europos atvykti į šią 
šalį.

Ta proga Mr. Alexander pa
reiškė, kad Ęaįfui, kaip Vo- 
luntary Agency, vykdant nau
ją emigraciją, teks atlikti svar
bų darbą. Jis pasidžiaugė, kad 
Voluntary Agencies gerai atli
ko savo uždavinį, kada buvo 
vykdoma enš|racija pagal 
1948 m. DP įstatymą.

dai buvo taikyti lauko “scenai”, ir kt Jei kaimynai pajėgė nu 
tad rodėsi chorai, šokėjai, vei- * galėti kliūtis, tai pirmosios Lie- 
kėjų grupės ir tt Buvo panau- tuvių dienos vieta pasirodė ne
dėti garsintuvai. Akį traukė lengvai pasiekiama savų maši- 
tautinių dralfeių spalvos, taip 
pat specialiai senovės bajo
rams, vaidiloms, vaidilutėms, ir 
kt. veikėjams siūti drabužiai.

toko išgirsti, kas yra daroma Kaikurios scenos, pvz. vaidilu-
Kersteno rezoliucijai Įgyven
dinti? ----------------- 1----------------------

pa ŠV- VINCENTO PARAPIJOS ŠVENTE
kanceliarijos (01d bldg., kam
barys 430) įsteigtas specialus 
skyrius — biuras, pavadintas

. Nuo rug- ija ir giedos solo bažnyčioje per

ietų įvykdytą agresiją 
prieš Lietuvą. Pradėtas darbas 
daro gerą įspūdį, kas turi džiu
ginti kiekvieną lietuvį, kuris. 
trokšta Lietuvos laisvės.

— Su kuo teko dar matytis?
—Teko apsilankyti Republi- 

can ^National Committee Cen- 
ter ir kalbėtis su gen. sekreto
rium Mr. Baumhorder. Jam 
pareiškiau nepasitenkinimą, 
kad naujoji respublikonų val
džia per lėtai veikia ir iki šiol 
viršūnėse laiko komunistiniai 
nusiteikusių žmonių.

Pasakiau, kad visuomenė a- 
pie tai plačiai kalba, laukia re
formų: atrodo, kad per 8 mė
nesius galė'o daugiau atmainų 
padaryti. Sekretorius padėkojo

duoti White House, — baigė pa
sikalbėjimą Balto pirmininkas.

• Balto centrt įstaigoje pa

sidomėjo naujuoju imigracijos 
įstatymu. Kasdien į įstaigą atsi

fonu apie šio jrtMymo vykdy 

koks effinis įvykis Clevelando 
lietuvių gyvenime. Jai buvo 
skiriami didesni ir platesni už
daviniai.,.

Kaip juos pavyko atlikti ir 
kokių pageidavimų turėtume 
ateičiai?
Lietuvių dienos programa bu

vo reikiamos apimties. Pradėta 
pamaldomis abiejose lietuvių 
bažnyčiose. Šv. Jurgio bažny
čioj muz. Pr. Ambrazo vado
vaujamas parapijos choras gie
dojo lietuviškas giesmes su 
Dambrausko “Malda už tėvy
nę”, N. Aukštuolienė solo ir Lt. 
Svarbiausias Dienos monfentas 
buvo pats minėjimas Karnėnų 
rezidencijoj prie Bedfordo. čia 
atidaromąjį žodį pasakė ir 
programai vadovavo apylinkės 
vald. pirm. St Barzdukas, kal
bėjo dr. S. T. Tamošaitis, svei
kino Solono majoras JEI. Carte- 
ris (jo ribose yra Karnėnų re
zidencija) ir kt, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Meninėj daly buvo atliktas lite
ratūrinių Lietuvos vaizdų mon
tažas Tave svajojam, Tėvų ša-, kankamai daug. Buvo atvyku- 
lie”, sudarytas St Paparčio ir šių svečių net ir iš toliau —De-

sąlygomis galima duoti. Vaiz- 
* dus įrėmino dail. K. Žilinskas 

senovės lietuvių pilies, aukuro 
ir kt dekoracijomis. Vaidinto
jų^ chorų, šokėjų vaidmenis at
liko čhirijoniečiai, Rūtos teatro 
aktoriai, lituanistinės mokyk
los mokiniai ir kt

Deja, rugsėjo 13 d. pasitaikė 
nepaprastai šalta ir vėjuota. Gi
ras tiesiog stingdė kraują. Tai 
atsiliepė ne tik programos da
lyviams, bet ir patiems žiūro
vam bei klausytojams. Dėl to 
šventė neteko vieno iš ėsminių 
savo bruožų —jaukumo. Tai 
pamoka rengėjams, kad jie at
eity nepasitikėtų rudens oru. 
Tokio masto lietuvių šventę 
reikia rengti žymiai anksčiau, 
kada dar ir diena ilgesnė, ir 
oras patikimesnis, t Dabar dėl 
šalto oro ir laikoįgtokos nega
lėjo norimų vaisių Atnešti taip 
pat nė vaitai bei jaimuolių ko
miški žaidimai.

- Visdėlto žmonių atsilankė pa-

jsventę. Tą dieną bus pašven 
ta naujoji klebonija, kurią kle
bonas nupirko iš Gerard par
davimo įstaigos, ir taip pat bus 
minima 20 metų sukaktis, kai 
šioje parapijoje eina klebono 
pareigas kun.M. Fr. Daųman-

Tikimasi sulaukti daug a 
linkės lietuvių j bažnytines ap
eigas ir į pobūvį salėje. Bep.

Iškilmės prasidės 12 vai. kle
bonijos šventinimo apeigomis, 
kurias atliks vysk. V. Padok- 
kis, o tuoj po jų laikys iškil
mingas šv. Mišias psfts klebonas 
kun. M. Daumantas. Per Mi
šias vysk. V. Padolskis pasakys 
pamokslą. ■„
Šv. Vincento par. salėje, 5 v. 

v. bus iškilminga vakarienė, j 
kurią atsilankys Žymių svečių 
ir tars po trumpą žodį. Iš gar
bingųjų svečių minėtini: vysk. 
V. Padolskis, šv. Kazimiero 
liet kotegiojg rektorius Romo- 
je„ Mr. SchuyUdn — apskrities 
teisėjas, Mr. p, W. Staudenme- 
ier, Mr. Harota Watkim— . 
krities respublikonų parti’os

Carinei per. klebonas, tam. P 

molėmis. Nereikia šios dienos 
padaryti tik dalies privilegija.

Šiaipjau Clevelando lietuvių 
bendruomenė pasirodė esanti 
drausminga ir susiklausanti: 
dėl nepalankaus oro'nepaauko
jo pačios Lietuvių dienos ide*. 
jos visiems susirinkti į krūvą 
ir pagyventi vienos lietuviškos 
šeimos jausmu ir džiaugsmu. J 
Lietuvių dieną lygiai gausiai 
rinkosi tiek “senieji", tiek 
“naujieji”, ir tai tikrai džiugi
na kiekvieną lietuviškai pla
kančią širdį.

St. Brazdas

Radijo Klubo gegužinė. Cle- 
velando Lietuvių Radijo Klubo 
gegužinė įvyko sekmadienį, 
rūgs. 20, naujosios parapijos 
sode. .

Ateities Klubo susirinkimas 
įvyko rugį. 20. Programoje lai
vo P .Stravinsko paskaita.

Hamiltone, Ont, rugsėjo 5-6 
d.d. įvyko pirmo# Kanados lie
tuvių diena.-Ta proga gražiai 
išleista didele programa. Ang
liškame tekste supažindinama 
su Lietuva, jos praeitimi ir var
gais. Lietuviškame tekste kal
bama apie lietuvius Kanadoje, 
plačiau apie Hamiltoną. Leka

TELEPHONE.*
DEABBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASE FOR AD TAKER

POLIRUOTOJAI

Patyrę prie bronzos 
apdirbimo

Geras atlyginimas
Antvalandžiai

Apmokamos šventės
• ir atostogos

Gydymo planas
PROGRESOVE BRONZE

MEN WANTED AT ONCE

Hofiday* and vacttions



arba

NMM*

“DARBININKĄ” PAREMft 
paaukodami po $2 iš Cleve- 

land, Ohio — P. Ambrasas, 
Mrs Baceviče, P. Baisūnas ir 
P. W2kas; iš Nashua, N. H.— 
Mrs. T. MJtcbeH Už paramą ir 
aukas esame ntafirdžiai dėkin-

laikraštį patekti, tai čia > re
dakcija bite suklaidinta. Kitais 
atvejais žinios, kurios laikraštį 
pasieks nepefmūsų korespon
dentą Bostone, bus atžymėtos 
kuriuo nors Saikiu, kad skaity
tojai suprastų.

vai T5 mm. Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose. Bus tėvų 
k-to ir revizijos k-jos praneši- 
<nai/^rinkimai ir kiti mokykli- 
<tiai klausimai. Visi mokinių tė- 
irav prašomi dalyvauti.

Kreiptis: Mr. J. Kapočius, 366 
W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. — .

Įteka keletą gražių baleto šo
kių. Lili vaktina prancūzų ak
torė Lesbe Caron, kalbanti tru
putį su akcentu, kas ją padaro 
dar simpatiškesnę. Jos partne?

Mel Farer. Gera*foto-

kteb. tam. J. ĄtekstOmd, kun. 
Vyt. Pikturnai ir tam.'V. Da
bužiai už atlaikytas iihnniliĮsii 
pamaldas. TMpgl dėkota vi- 
teetns savo gUnlibėtnk ir prtete-

toriai:
Toska

Dafl.Tr. Ląpė, 
praleidęs į Maino valstybėje 

visą vasarą, sugrįžo jnuolatinę

BAjtASEVKIUS fa* SŪNUS 
FUNE^R AL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVKfUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOnth Bestos 8-889$

Dr. V. Karąefcaės minėjimas 
surengtas L. K. Moterų Są

jungos, įvyko sekmadienį,-rug
sėjo 20 Apreiškimo parapijos 
salėje. Paskaitas skaitė: M.

kursai prasidėjo rūgs. 21. 
Kiekvienam lankytojui duoda
mos atskiros pamotas jo paties 
pasirinktu instrumentu. Vėliau 
bus ruošiami koncertėliai, ku
riuose pasireikš patys mokiniai.

Atitinkanti kariniai spedaite- 
tįa lankė Bostoną tetikrino o- 
rinės apsaugos Hgkn, Nu
statyta, kad Bostonas tebėra 
neapsaugotas nuo oro puofimų 
ir labai nukentėtų, jei prasidė
tų karas ir miestas būtų B oro 
puolamas.

filmų. Vaidina 
Fred MacMurray, R. Douglas ir 
kt. Filmas spalvotas, tačiau 
spalvos ne visai natūralios. jb.

gražus magikas įkrenta į mer
gaitės širdį, tačiau jis yra jau 
vedęs. Cirko trupėje yra vienas 
buvęs pasaulinio masto baleto 
šokėjęs, dabar sužeistas — 
Bartoletti. Jis turi mariomečių 
—lėlių teatrą ir pamilsta Lili. 
Po ilgų svyravimų Lili ir Bar
toletti suranda vienas kitą. 
Gražiausi filmo epizodai yra 
tie, kur Lili kalbasi su mario
netėmis, kartu su jomis dai
nuoja ir šoka. Daugelis žino 
dabar populiarią dainą £ to fil
mo “Hl, Liff*. Sapne ir svajo
nėse Lili kartu su; Bartoletti at-

PRANAS WAITKU8 
Laidotuvių ^rektorius ir 

beteamuotojas t 
NOTARY PUBLIC

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS vienam ąrba dviem as
menim gražioje vietoje su vi
sais potagumais ir prietamna 
kaina. Ktoiptfe telefoną: VI 
8-6563 arba: 114 — U8th 
St, Oaone Pfcrk, L. L, N. Y.

PARDUODAMA moteto kren
tate (Grosernė). Kaina $3.00. 
Nuoma (rent> mokama $35.- 
00 už mėnesį. Kreiptis: 256 
Union Avė., Brooklyn, N. Y.

VAITKUS 
FCNEBAl HOME 

197 Wetater Amane

LILI. Jau septintas .mėnuo 
52 g. Trans-Lux kinoteatre ro
domas amerikiečių gamybos 
filmas “Lili.” Toks ilgas išsi
laikymas viename teatre pasa
ko, kad šis filmas turi būti dau
giau negu geras. Ir iš tiesų, 
žiūrovas iš jo išeis pilnai pa
tenkintas, nes tai yra vienas iš 
nedaugelio HoBywoodo šedev- 
riukų, kuriuo gėrėsis didelis ir 
mažas. Jame pilna pasakos, po
ezijos, romantikos, kažkokio 
žavumo ir fantazijos. Turinys 
nesudėtingas FHme pasakojama 
jaunos 16 metų mergaitės, var
du Lili, istorija. Tėvui mirus, 
Lili vyksta į miestą pas savo 
dėlę, bet randa jį mirusį. Ne- 

gaŽBrėdama kur dfeogti, Lili pri-

mečio pabaigos. Amerikiečių 
kapitonas ieško ‘Indokinijos 
vandenyse paslėptų lobių. Jie 
paslėpti vienoje saloje, kurioje 
veikia ugniakalhis. Filme labai 
daug veiksmo 1r nuotykių. įspū
dingos kautynės su piratais, 
lenktynės į lobių salą ir ugnia- 
kalnio išsiveržimas, sunaikinąs 
piratų gato&sSggniddMi

“Rūtos” radijo piknikas
įvykęs' sekmadienį, rugsėjo 

13 d. Lindene, sutraukė gana 
datag publikos. Buvo privažiavę 
autobusais iš apylinkinių mies
tų. Nors oras buvo kiek šalto
kas, bet piknikas praėjo labai 
pakilioje nuotaikoje, šiuo pik
niku buvo atžymėta “Rūtos” 
radijo 13 metų sukaktis. “Rū
tos” radijo valandai vadovauja 
J. Štokas.

tremtinių, taikt žino- g Mą MfejBdteMpBe vfans 
Amerikoiė ar Idtuo- nuanšina. JMto akvsšna te ana- 

aide

praneša, kad keičiant 
trumpinant pavardes, pav. Pet
raitis į Peters, reikalinga tuoj 
pakeitimą registruoti Security 
įstaigoje, kuri pasirūpins užra
šyti naująjį vardą, paliekant 
senąjį numeri ir pervedant ati
tinkamą santaupų sumą. Kitaip 
gali susidaryti klaidų ir nuken
tėti .interesai.

vasarą praleidusi pas tėvus 
Brooklyne, vėl išvyko tęsti stu 
dijų j Putnam, Conn., ir apsi
gyveno N. Pr. Seserų bendra- Galdikienė apie veikmės visuo- 
butyje. meninę veiklą ir p. Šlepetienė

— apie motiną auklėtoją. Me
ninėje programoje solistė V. 
Januškaitė padainavo, pianistė

Vanda, te Vytautas 
Zaleakeri&ai

rūgs. 19 d., šeštadienį, f at
šventė 10 metų savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
buvo pasikvietę pas save čia 
gyvenančius vestuvių dalyvius 
ir bičiulius.

' N. AngPjoS MHM&08 
konaeiy a talija

1953 - 4 mokslo metams ski
riat premijas po 50 dol, pas
katinti pradžios ir aukštesnios 
mokyklas mokiniušlankyti jau
niesiems rengiamus grojimo 
kursus. Premijų paskirstymas 
buvo nigs. 19 konservatorijos 
Recttal salėje. Taip pat prane-

COLUlflMA AHT8T8 MANAGEMENT, INC. 
. < P r e š e n t s

TOWN HALU SATURDAY EVEL, AT 830 KEPT. 26
THįt UKRAHOAN CHORUS -BUNKA”

Of New Yaifc CMy— Aterstater Mykytlaft, Dfreetor
Tiekėte at TMm Hali

ARKA* «B. Akto. N.YA KKO^td ŠURNA 11 Būt Mth St

PARDUODAMA mHHh (M* (w- 
d£*> sMnjb«a jmea^ plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dff plates
nei žinių kreipkitės: B. EIDENT,. 26

džiąugsinai, žmonių gyvenimas. 
Šiaip žodžiui vfcd aktoriai rado 
gražią interpretaciją Jr jų de
klamavimas buvo palydėtas 
plotinais.

Kiekvieną nuotaiką paryški
no vaizdai ekrane. V. Augustino 
nuotraukų archyvai &a. buvo 
nepamainomi. Jis specialiai at-

NmIb moderniiks koptyti* *er- 
dykai. Aptarnauja Cta»> 

teMte ir Bostono kstonijM *»- 
aMasalanHi katoomfe. Kaitos* tos' 
pagos Ir i kftos mtaot*

Kat. Federacijos
N. Y. apskrities susirinki

mas bus penktadienį, rugsėjo 
25 d., 8 vai. vak. Apreiškimo 
par. salėje Brooklyne. Valdyba

New Ycrko Liet. Daifiniakų 
Są>mgos narių žiniai

New Yorko Dailininkų Są
jungos valdyba praneša kole
goms ir kolegėms, kad valdyba

Ręstos PaftHe Uteftry
ftvynčia žimtn rnetu Milralrtj ir 

ta pręga rengiasi pradMi sta
tyti haują 2 mBjsn^ vertės na
mą greta to, kuris jau yrą Cop- 
ley Sq. Pats minėtanas prade
damas spalių mėn. ir trūks ligi 
kitų metų gegužės mėn. Lietu
viams būtų laikas sftsirtpinti 
turėti toje bibltetekojėvdidėsnį 
Iteutviškų knygų skyrių.

Bostonas nt itpsangnhiR m>o

spalvinės parodė ekrane.
I tarpus jsijungdavo choras, 

diriguojamas M. Liuberskio. 
Choras padainavo 13 dainų, 
maldą už tėvynę ir pabaigai 
himną. Į galą įsijungė skautų 
vyčių oktetas, padainavęs ke
letą dainų.

parodą. Parodos atidarymo da-’’ 
ta bus pranešta vėliau, kai pa
aiškės surengimo sąlygos. Da
bar iš anksto kvtečame visus 
parodai paruošti savo numa
tytus kūrinius ir skubiai at
siųsti ruošiamam tos parodos 
katalogui numatytų kūrinių pa
vadinimus, biografines žinias ir 
savo fotografiją. Vėliau nu
matoma parodą pekelti ir į ki
tus didmiesčius, kur gyvena 
daugiau lietuvių.

t

Kūrinius ir žinias prašome 
siųsti Sąjungos pirmininkui 
dail. W. Witkui. Adresas: 
Queens ViDage 82-05 217 St 
Tel. HO 8-9208.

NeffYorfceMMBką

ecgMtoaeltoi
So. Bostone einąs socialistų 

“Keleivis”, kurį ligi štol leido 
S. BBchelsonas, dkbar pereina 
liet socialistų organizacijos ži
nion. /

Gan* prenrijM S tolute
Ame& Sugar Ref. Go. tar

nautojai unijas nmrtei, kri iš
eina j nuo BU metų

Bendoriūtė padeklamavo.

“Ateities” redakcija, 
išvykus G. Macelytei studijuo
ti, persitvarkė. Į redakcijos ko
lektyvą pakviesta: Virginija 
Grajauskaitė, Gražvydas Poty
rius, Vilmantą Karečkaitė.

ns
grafija ir spalvos.

F AIRWIND TO JAVA Jūros

me saivo jautrias štrĮps. Su- 
platdmsios aukos palengvins 
iteia&ntagųta dienas, ir sutek
toji pagalba padės kūcKkiams,' 
vaikams, paltegėUams bei sene- 
Beuns nedėti žiemos šalfius, 
ligas ir gyvenimo rūpesfius.

Batfo Direktoriatan ir 
Val^rb* žocfis, vainds^^te daina, sujung

ti į darnią visumą.
Tekstui berto paties J. Šle

kaičio parinkta lietuvių poezi
jos ir prozos ištraukos. I vte> 
ną ištisą veDtoią juos surišo Ne
lė Mazalaitė, irisą koncertą su
režisavo J. Bfekaitis.

'Pradžioje pasigirdo vargonų 
muzika, (vargonais grojo ir 
dainas palydėjo Au Mrozins- 
kas). Tada atėjo tautiniais dra
bužiais apsfrąBįįęscboras irati
stojo seenosraaghėje. Kairėje 
ant scenos pėšfr • dramos ak
toriai: T. Daiįaraite, H. Ka
činskas ir J. Šlekaitis. Jie ir 
pravėrė ItetoviMtojo rašto tur
tus smo seninsiu laikų, nuo

• , BreL^. BruaMfe,
“Darbininko” redakcijos na-

■ rys ^rmadienį, rugsėjo 21 d., 
Queen Mary laivu sugrįžo iš 

į Europos.

Pr. Lapienės vasarviete, 
tair visą vasarą vyko 7 lie

tuvių dailininkų paroda, kur 
įtekėsi nemaža svečių ne tik 
-ii NewYorko, bet ir iš kitų 

: liestų, šeštadienį, rugsėjo 19
A, baigė vasaros sezoną. Td 

į proga buvo suvažiavę dailinin- 
ir nemaža svečių ir dalyva- 

vo bendruose pietuose.

Dafl.Tr

