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NEW YORKAS MINĖJO ĮSPŪDINGAI
15 metų Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos pavergimo sukakties 
minėjimas New Yorke šiemet 
praėjo su pakilimu. Nepasiten
kinta siauru mastu, išeita į 
miesto visuomenę. Kunigų Vie
nybė 
New

suorganizavo pamaldas
Yorko
PATRIKO KADEDROJE, 
kaip gotinė gėlė Įsiterpia 

miesto

ŠV. 
kuri 
viename iš gražiausių 
kvartalų ir sekmadieniais su
traukia daug turistų, miesto 
žmonių, čia jau prieš 4 vai. 
prie katedros durų studentės 
ateitininkės, su tautiniais dra
bužiais, dalijo programa su 
giesmių ir himnų tekstais. Pa-

Kom. Kinijos radijas birže
lio 18 pranešė, kad Kinija iš
leidžia 3 amerikiečius karo be
laisvius ir 2 belgus. Jie yra iš 
tų 21 karių, kurie 1954 vasa
rio mėn. apsisprendė pasilik
ti su komunistais. Du ameri
kiečiai dabar pasisakė norį 
grįžti į Amerika, vienas į Ja
poniją.

Tačiau Kinijos radijas nie
ko nepasakė apie likimą 11 
amerikiečių, kurie buvo nu
teisti ir dėl kurių važinėjo 
prieš pusę metų į Kiniją JT 
gen. sekretorius.

PRAGYVENIMO LYGIS
Pragyvenimo išlaidose nežy

mu padidėjimo. Maistas šiek 
tiek atpigęs — atpigo truputi 
mėsa. Drabužių kainos liko 
pastovios. Avalynės taip pat. 
Šiek tiek rodo didėjimo žymių 
nuomos, susisiekimo, medici
nos išlaidos.

čioje katedroje tvarkdariai 
(studentai ateitininkai, gran- 
diečiai) visus nuvedė į vietas 
ir susodino. Didžiulė šv. Patri
ko katedra prisirinko artipilnė.

Mišparus laikė prel. E. Stu- 
kelis, latvis, asistuojant kun. 
A. Petrauskui ir kun. V. Po
ciui. Giedojo katedros choras.

Po mišparų sakyklon įkopė 
vysk. J. Flannelly ir pasakė 
trumpą pamokslą. Jis visus 
pasveikino New Yorko arkivys
kupo kardinolo Spellmano var
du ir savo kalboje iškėlė airių, 
savo protėvių, istoriją, jis kal
bėjo, kad ir Lietuva ir kitos 
pavergtos tautos, pasitikėda- 
mos Dievu, susilauks geresnių 
dienų ir atgaus laisvę.

Po jo kalbos kun. J. Gurins- 
kas iš' sakyklos perskaitė trum
putę maldą už Lietuvą. Visiem 
žmonėms sugiedojus Marija 
Marija, vyskupas suteikė pa
laiminimą Švč. Sakramentu. 
Lotyniškąsias giesmes atgiedo
jo katedros choras, lietuviškas 
— jungtinis lietuvių choras, 
prie jų prisijungė ir visa žmo
nų minia. Vargonais grojo 
muz. J. čižauskas.

Pamaldos baigtos Lietuvos 
ir Amerikos himnais.

Antroji šventės dalis vyko 
pačiame New Yorko centre

— T0WN HALL SALĖJE.
Minėjimas turėjo prasidėti 

5:30, bet dėl užsitęsusių pa
maldų katedroje buvo pusva
landžiui atidėtas. Ir čia žmonių 
prisirinko itin daug, pilna salė. 
Įnešus Amerikos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavas ir 
sugiedojus Amerikos himną, 
minėjimą pradėjo Dr. Antanas 
Trimakas. Pabaltijo Laisvės 
Komiteto pirmininkas. Savo

(nukelta j 8 psl.)

H. MACMILLAN — Britanijos užsienių reikalų ministeris (k.) 
pro New Yorką išvyko į San Francisco dalyvauti Jungtinių 
Tautų iškilmėse.

Kį SUTARĖ KETURI VAKARIEČIAI
Vakaru ir Sovietu diploma

tai ruošiasi 4 konferencijai 
Ženevoje liepos 18. Paruošia
muosius darbus turi atlikti'ke
turių užsienių reikalų minis- 
terių konferencija, kuri Įvyks 
San Franrisco. O šiai konfe
rencijai pasiruošti dar posė
džiavo New Yorke vieni Vaka
rų. ministeriai — Adenaueris, 
Dulles, McMillan, Pinay.

Pastaroji konferencija pri
ėjo išvada, kad Sovietų siūlo
mas neutralumas Vokietijai 
yra nepriimtinas. Tačiau kiti 
ministeriai neturi nieko prieš, 
kad Adenaueris priimtų Sovis-

tų vyriausybės siūlymą atvyk
ti į Maskvą.

Adenaueris pareiškė, kad 
jis greičiausiai Į Maskvą vyk
siąs po konferencijos Ženevo
je.

Žmogžudy, eik lauk iš Lietuvos
OMAHOS LIETUVIŲ LINKĖJIMAS MOLOTOVUI JUNGT. TAUTŲ DEŠIMTMEČIO PROGA

San Francisco 60 tautų at
stovai šį pirmadienį susirinko 
paminėti Jungtinių Tautų de
šimtmečio. Amerika tą organi
zaciją labai remia, norėdama 
pripratinti pasaulį visus tarp
valstybinius ginčus spręsti de
mokratiniu pasitarimų ir susi
tarimų keliu. Amerikos atsto
vas suminėjo eilę per tą de
šimtmetį JT nuopelnų taikai 
— Izraelyje, Indonezijoje, Ko
rėjoje ir kt.

Iš tikrųjų tai buvo nuopel
nai daugiausia pačios Ameri
kos, tik firma buvo JT. Ir 
Amerika savo pastangų taikai 
laimėti neištesėjo iki galo tik 
dėl to, kad kiti JT nariai jai 
kliudė (Korėjos klausimas)

Jungtinės Tautos lig šiol teda
vė gražių žodžių apie žmonių 
ir tautų teises. Tie žodžiai ap
gaudinėjo žmones ir tautas. 
Šiandien jais mažai kas betiki, 
kol Jungtinėse Tautose yra 
Sovietų Sąjunga, kuri žodžius 
apie žmonių ir tautų laisves 
kartoja, o pačius žmones ir tau
tas naikina.

Pasityčiojimas iš Jungtinių 
Tautų ir jos chartos pažadų bu
vo ir dabar Sovietų pareigūnų 
ir jų pakalikų surengta Molo
tovo kelionė per Amerika ir 
jo sutikimas San Francisco 
Tai iškilmei nuplėšė kaukę ir 
parodė Jungtinių Tautų tikrąjį 
žudiką lietuvių ir latvių kolo
nija Omaha, Nebr.

ALTAS IEŠKO PAGALBOS LIETUVAI WASHINGTONE

iš

ŽUVO
Anglijoje, Portlando uoste, 

birželio 16 nuskendo povande
ninis laivas, žuvo 13 vyrų. Ne
laimė įvyko sprogus torpedai 
bandymų metu.

• Keleivinis lėktuvas
Londono į Buenos Aires netoli 
savo kelionės tikslo birželio 16 
ore sprogo. Žuvo 14, sužeistų 
10.

• Japonijoje prie Fukuoka 
sprogo anglių kasyklos, žuvo 
4, sužeista 14.

Alto Vykdomojo Komiteto 
nariai birželio 13 ir 14 lankė
si Valstybės Departamente ir 
pas kai kuriuos Kongreso na
rius. Lankymosi tikslas buvo 
patirti JAV nusistatymą, Lie
tuvos klausimu būsimoje 4 di
džiųjų konferencijoje ir gauti 
kiek galima tvirtesnę šio kraš
to paramą Lietuvos bylai.

Birželio 13 Alto atstovai ir • 
Informacijos Centro direktorė 
M. Kižytė buvo priimti Valsty
bės Departamente Mr. W. Bar- 
bor ir Mr. H. ,C. Vedeler; su 
jais buvo ilgas pasikalbėjimas. 
Alto atstovai išdėstė savo pa
žiūras Lietuvos ir Pabaltijo 
klausimu ryšium su šaukiama 
4 didžiųjų konferencija. Alto 
išdėstytos pažiūros rado prita-

rimo, pažadėta jas perduoti 
valstybės sekretoriui Dulles. 
Valstybės sekretoriaus vardu 
buvo dar įteiktas memorandu
mas, kuriame prašoma 4 kon
ferencijoje kelti pavergtų tau
tų išlaisvinimo reikalą ir įsak
miai pažymėti tris Pabaltijo 
valstybes.

Be to, Alto 
kongr. John 
stovų Rūtnų
šen. W. F. George, Senato Už
sienių Reikalų Komisijos pir
mininką, ir dar kai kuruos 
Kongreso * narius, siekdami 
gauti paramos šen. Dirksen ir 
atstovo Dodd rezoliucijom.

Birželio 13 vakare Lietuvos 
pasiuntinybėje įvyko pasitari
mas Lietuvos reikalais. Pasita-

rime dalyvavo min. P. žadei- 
kis, Alto atstovai ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto sekr. dr. A. 
Trimakas. Tą pačią dieną dr. 
A. Trimakas lankėsi Valstybės 
Departamente drauge su as
tuonių pavergtų kraštų atsto
vais.

atstovai aplankę 
McCormack, At- 
daugumos vadą,

ATSIKANDO KOMUNISTINIO ROJAUS. Po Korėjos karo palikę kcm. Kinijoje dabar grįžta na
mo: Cpl. W. A. Cowart (Dalton, Ga.), Cpf. L. W. Griggs (Jacvvsonville, Tex.) ir Cpl. O. G. Bell 
(Olympia, Wash.). Jų laukia teismas.

Valst. sekr. Du lies dėl Lietuvos

KA MASKVA SIŪLO JAPONIJAI

Japonijos 
visos sve- 
(vadinas,

vasarą. Jis turės būti 2250 my
lių ilgio. Lig šiol vartojamas 
radijo telefonas. Planas būsiąs 
įvykdytas 
Finansuos 
telegrafo 
jos pašto
užsienio telefoninio 
mo korporacija.

pripažinti

už 40 milijonų dol. 
Amerikos telefono- 
kompanija, Britani- 

įstaiga ir Kanados 
susisieki-

1 rolėje.
Bulganinui, Sovie- 
min. pirminiųkui, 

su Kruščiovu taip 
Jugoslavijoje, da-

nariams esant VVashing- 
valstybės sekretorius 
paskelbė tokio turinio

Alto 
tone, 
Dulles 
pareiškimą ryšium su Pabaltijo
valstybių okupacija prieš 15 
metų:

"Siunčiu nuoširdžiausius 
sveikinimus visiems tiems, ku
rie susirinko daugelyje Jungti
nių Valstybių miestų paminėti 
tragiškuosius 1940 ir 1941 me
tų Įvykius, kada buvo sunai
kinta Pabaltijo valstybių nepri
klausomybė ir jėga šioms tau
toms atimtos jų pagrindinės 
teisės ir laisvės.

“Amerikos tauta tvirtai tiki

Pabaltijo ir kitų Rytų bei Vi
durio Europos tautų apsispren
dimo teise, 
bus ne vien 
džu, bet ir 
darbais, bus
žingsnis i teisingą ir pastovia 
taiką".

Kai šis principas 
pripažintas žo- 
respektuojamas 

padarytas didelis GEN. FRANKLIN LUCERO. 
Argentinos krašte apsaugos mi
nisteris, kurio rankose dabar 
faktinai yra visa valdžia.

Iš Omahos mums praneša:
Lietuviai ir latviai, budėję 

per naktį birželio 17 d. 4 vai. 
ryto sulaukė Molotovą, vyks
tantį į San Francisco, Omaho- 
je. Traukinys stovėjo 24 minu
tes, saugomas Amerikos val
džios pareigūnų. Nors stora 
nakties tamsa gaubė vagonus 
ir juose esančius tautų bude
lius, bet maža lietuvių ir lat
vių kolonija sugebėjo juos pa
žadinti ir tinkamai “pasvei
kinti”.

Tie “sveikinimai” buvo trum
pi ir visiems suprantami išra
šyti dideliuose plakatuose:

• Molotove, tavo rankos yra 
kruvinos lietuviu krauju.

• Žmogžudy, eik lauk iš Lie
tuvos.

• Molotove, tavo draugas 
yra Liuciferis, nešdinkis Į pra
garą, bet ne Į San Francisco™

Nakties tyloje staiga pasi
girdo šūkiai visais stoties ir 
dar kitais extra sustiprintais 
garsintuvais. “Svečiam” skirtų 
žodžių anglų ir rusų kalbom 
pasiklausyti išlipo ne tik kiti 
keleiviai, bet prasivėrė ir ap
linkinių namų langai. Trauki
niui pajudėjus prie trečio va
gono, kuriame buvo Molotovas, 
sujudo susirinkusiųjų būrio 
grasinančios rankos ...

Šį parengimą Molotovo “gar
bei” įdokumentavo dvi Oma
hos televizijos stotys, kino te
atro aparatūra ir vietos laik- 

(agentūra) smul- 
žinias ir nufoto-

brėkštant skam-

raščiai; INS 
kiai surinko 
grafavo.

Jau dienai
bėjo per radiją* ryto įvykiai 
stotyje ir dienos šviesoje mir
gėjo laikraščių skiltyse ilius
tracijos ir iškalbingi “sveikini
mai" Molotovui (K. L. M.).

• L. Johnson, demokratę ly
deris senate, dabar susilaukia 
vis daugiau priekaištų iš de
mokratų “New Deal” sparno, 
kad jis permažai kritikuoja 
Eisenhowerio politiką.

AR PERONAS NUO DIKTATŪROS ATSISAKYS?

Sovietų Sąjungos atstovas 
Jakob Malik derybose su Ja
ponais dėl taikos sutarties 
Londone reikalavo:

1. per 90 dienų nuo sutar
ties pasirašymo iš 
turi būti pašalintos 
timos kariuomenės;
Amerikos);

2. Japonija turi
Sovietų Sąjungai Sachaliną ir 
Kurilų salas, kurias jai pripa
žino Jaltos konferencija; (Ja
ponai jų reikalavo sau atgal);

3. Japonija turi pripažinti 
kom. Kinijai Madžiūriją ir For- 
mozą, kurias karo metu Japo
nija buvo užėmusi;

• 4. tarp taikos sutartį pasira
šančių turi būti ir kom. Kini
ja.

TECHNIKA ŽENGIA
• Telefoną tarp Amerikos 

ir Anglijos tiesti žada jau šią

POLITIKOJE ŽMONĖS 
BANGUOJA

Amerikoje vis daugiau aiškė
ja. kad Eisenhoweris leis savo 
kandidatūrą statyti 1956 rin
kimuose. Į antruosius respubli
konų žmones turi tendencijos 
išsimušti Stassenas, jeigu būtų 
išimti iš apyvartos abu Califor- 
nijos atstovai — Nixonas ir 
Knovvlandas.

• Nikitą Kruščiovą, atvyku
sį į Jugoslaviją, daugiau paži
no ir vakarų žmonės. Jie sako, 
kad Kruščiovas perdaug geria

ir perdaug kalba. Del to jis 
ilgai ncišsilaikysiąs Rusijos 
žmogaus Nr.

• Nikolai 
tų Sąjungos 
kuris sykiu 
pat lankėsi
bar priskiria tokį seną anekdo
tą. — Esą Bulganinas Maskvo
je nusipirkęs medžiagos dra
bužiam. Siuvėjas Maskvoje sa
kė, kad išeis švarkas ir. viena 
pora kelnių. Bet Bulganinas 
turėjo skubėti į Jugoslaviją, 
siuvėjas nespėjęs pasiūti, ir 
teko darbą užsakyti tada Ju
goslavijos sostinėje. Ten siu
vėjas pasakė, kad iš medžia
gos išeisiąs švarkas ir dvejos 
kelnės. Bulganinas nustebo: 
kaip tai dvejos kelnės, jei Mas
kvos siuvėjas sakė, kad tik 
vienos. Jugoslavijos siuvėjas 
tada paaiškino: “Mat tamsta, 
drauge Bulganinai. Jugoslavi
joje nesi toks didelis kaip Mas
kvoje”.

DOMINGO PERONJUAN 
gentines diktatorius, kurio die
nos, spėjama, nebosiančios vai
diloje Ilgos.

Argentinoje sukilimas prieš 
Perono diktatūrą numalšintas. 
Bet valdžia yra armijos ranko
se, ir Peronas pamažu netek
siąs diktatoriaus teisių.

Įvykiai riedėjo tokia eile:
Per Dievo Kūno šventę Pe

rono valdžia uždraudė procesi
ją. Bažnyčia uždraudimo nepai
sė. ir procesijoje dalyvavo 
100,000 katalikų. Valdžia su
ėmė 250 tikinčiųjų ir kunigų. 

' o vyskupus Ramon Pablo No- 
voa ir Canon Deacon. pasodi
no į lėktuvą ir išvežė iš Argen
tinos, 
yra
oficialiai 
kupai 
kai ir 
tinos. 
boję
klauso “tam 
naliniu jėgų”.

Popiežius Pijus XII pereitą 
ketvirtadieni paskelbė Pero
nui ir jo talkininkam eksko
munika.

Kelios valandos po to Argen
tinos aviacijos lėktuvai dviem 
atvejais numetė bombų į vy
riausybės rūmus, kur gyvena 
Peronas. Prie sukilimo prisi

' AR LAIMĖS ARMIJA 
AR PERONAS?

vyskupai 
Valdžios, 
kad vys- 
kaltinin-

nors abudu 
argentiniečiai.

paskelbta, 
esą procesijos
dabar pabėgę iš Argen- 
Pats Peronas radijo kal- 
kaltino. kad Bažnyčia 

tikrų internacio-

dėjo ir laivynas. Peronas lai
ku buvo savo agentų įspėtas 
apie ruošiamą sukilimą. Jis 
pats spėjo dešimčia minučių 
anksčiau pasišalinti iš savo 
kabineto, kuriame aviacijos 
kulkosvydžiai kliudė jo stalą 
ir kėdę.

Peronui ištikimos armijos 
tankai ir kariai atlaikė sukilė
lių puolimą gatvių kautynėse. 
Jau šeštadienį sukilimas buvo 
likviduotas. Aviacijos ir laivy
no sukilėliai išvyko į Urugva
jų; ten buvo internuoti, o lėk
tuvai ir laivai būsią grąžinti 
Argentinai.

Pačioje Argentinos sostinėje
žuvo 156, sužeista 800. Buvo 

apiplėštos ar padegtos 8 baž
nyčios.

Vienas iš sukilimo organiza
torių. viceadmirolas Gargiu- 
lo, nusižudė; kiti du admiralai 
suimti ir bus teisiami kaip ir 
kiti 800 suimtųjų.

Kas toliau dėsis su Peronu?
Peronas valdo Argentiną 10 

metų. Jis nepakenčia svetimos 
nuomonės, tariamos ne jo var-

du. Visas jėgas, kurios yra ša
lia Perono, jis nori suskaldyti 
ir susilpninti. Tų jėgų didžiau
sia yra Bažnyčia. Kita jėga 
yra kariuomenė su savo 50.000 
karių. Trečia jėga — darbinin
kija. Peronas norėjo labiausiai 
atsiremti į pastarąją. Darbi
ninkija atiduota į komunisto 
rankas, kuris dengdamasis Pe
rono ir jo žmonos garbinimu 
(pastarąją skelbia šventąja ir 
jai “altorius” stato ) ėmė atvi
rai kovoti prieš Bažnyčią ir 
sykiu valyti kariuomenę.

Revoliucijos metu pats Pero
nas pamatė, kad jo kova per 
toli nuvedė. Jis ėmė skelbti, 
kad atsakomybė už padegtas 
bažnyčias tenkanti ne jam, o 
komunistam; jis pats kelis kar
tus tvirtino, kad jis esąs “ge
ras katalikas”, nors ir popie
žiaus ekskomunikuotas.

Diplomatiniai sluoksniai 
< tvirtina, kad

visa valdžia dabar esanti 
rankose armijos,

kuriai vadovauja gen. Frank- 
lin Lucero, nors jis skelbiasi 
tik vykdąs Perono valią. Ar
mija sutikusi malšinti sukili
mą, jei Peronas atsisakysiąs 
savo diktatūros.
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LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
5.00

garsin-

dinų buvo Jurgio arba Georgi
jaus ordinas), čia galėjo su
sėsti šimtai žmonių. Prie pa
tiekalų buvo ir valgių sąrašas.

ti amerikietę žurnalistę Anna 
Louis Strong nuo Naujienų, 
kurios teisingai pastebėjo, jog 
"šia komunistę tiktai. grabas

tMirtu prižiūvėtolalL rtacHihd- 
rietbf Tai - mes pa tiriami ii 
Austrijos kanclerio Raabo ap- 
štlankymo Maskvoje. Du«xhma 
žociį ję asmehiikam vertėjui 
Waitęriui Kindėrmanui.

a d»r oęant gyvam juo buvo trumpa — teužtruko ninas,

romėnas patrici-

TOKIŲ DALYKI IKI ŠIOL BAR NESUVO
$ P A U D A kartu su Berija sušaudyta. Jei

. . v. . . . anajs, Laisvės žodžiais tariant,
i buvo “nenaudėlis”, tai toks 

pats turėjo būti ir jo šalinin- ' 
kas. Atstatant Berijos “suklas
tojimus” (irgi Laisvės žodžiais), 
turėjo-būti atstatytas ir Lietu; 
vos “keitimosi p socializmą” 
suklastojimas. Strong turėtų 
tai dabar žinoti.

Bet mes . jai linkime pasą 
gauti ir nuvykti į Sov. Rusiją. 
Kam giedama, geriau to veži
me ir sėdėti.

Iš Laisvės 
palų, rašant 
tuvoje prieš 
nas sakinys 
gas: '
"Jei nebūtų buvę karo, tai ga
lima įsivaizduoti, kokiame, auk
štame, lygyje mūsų kraštas 
šiandien stovėtų!".

Laisvė turi galvoje tik So-

liai ir ilgai, bet kaž kuo neįti
ko ir turėjo iš sovietinio ro
jaus nešdintis. Dėdė Šamas 
buvo tiek geras, kad viską at
leido ir priglaudė “kapitalisti
niam krašte”. Jai čia patogiai 
paatostogavus, bolševikai apsi
žiūrėjo, jog patys savo propa- 
gandistę išvijo. Na,' buvo su
versta kaltė Berijai, tam atpir
kimo ožiui, kaip ir dėl santy
kių su Jugoslavija.

Dabar Berijos istoriją ma
žiem ir durniem vaikam kar
toja Laisvė — Maskvos užsuk
ta katarinka. Girdi, Strong 
buvo Berijos “nuskriausta”, o 
ji 1940 m. buvo gražiai apie 
Lietuvą rašiusi. Tada ji rašė: 
"Suvereninė valstybė keitėsi 
iš kapitalizmo Į socializmą kon
stituciniu keliu, be jokios gy- vietų — Vokiečių karą, bet be

1939 m. prasidėjusio karo So
vietai nebūtų drįsę Lietuvos 
okupuoti. Lietuva būtų kilusi 
toliau, kaip ji kilo per 20 ne
priklausomo ; gyvenimo metų. 
Tada žmonėm nereikėjo su sau-

tam dėl to, kad A. L. Strong 
nori gauti užsienio pasą ir vėl 
vykti į Sov. Rusiją.

Galėtum ži .pgus ir nesiste
bėti tokiu noru, jei nežinotum, 
kad ji tarnavo bolševikam uo-

m Mokiausi B gimnazijoj,' 'Plotas Ir orgijas; Sakoma, jo
? kuri buw SazguBat pootoM netrSMavę nei lakš-

BLIZGESY _Vot. vot.-i^ėju drau- liežuvėlių patiekalo,

giškai toliau , ’ Bulganinas, —. lljį ___■. . ' ..
tai buvo ir mano- gimnazija Sintisužkandžiauti. prasidė- 
mano šeima ir dabar netoliese taftos. (Bus daugiau) 
gyvena. Gaila, tamsta neturi 
laiko tos * vietos aplankyti. Jau
nos dienos prisiminti malonu... 
Ar tamstos motina dar gyve
na? “Matuška'” turėtų būti jau 
nebe jauna. Perduokite lihkėr 
jimus...

STALUS LAUŽĖ VALGIAI 
m gėrimai

Esame kviečiami prie stalų. 
Didžiausias jų buvo įrengtas 
Jurgio salėje. (Salės pavadin
tos buvusių rusų carų ir ordi-

|uos dabar > priima Nikita Viso antradienio vizitus, pra- 
<hrp&iovas( ridbus, Msiptnė ~ lenkė . priėmimas Kremliuje.

i .. - Muš supo blizgesys ir praban
ga. Pasitiko tvaskioje unifor
moje kaž koks generolas — 
Kremliaus komepdantas. Jis 
laukė prie caro palocių laiptų, 
kuriais užvedė į viršų. Iš ten, 
iš carienės Katerinčs saliono, 
sklido klegesys. Apie 40 sovie
tu aukštųjų pareigūnų laukė 
mūsų delegacijos. Moterų visai 
nebuvo, taip pat nė vieno už
sieniečio. Tarp rusų, su ku
riais jau buvome susitikę, da
bar jų tarpe netrūko ’ nei 
Chruščiovo su Malenkovu. Abu t t ___
stambaus. sudėjimo stįpriai iš nų vardais; žymiausias iš tų or- 
kitų išsiskyrė ir įtraukė austrų 
aki; Aa,- kaip gi jie atrodo? 
Paskui sekė pažintis ir pokal
bis. -

į‘ Viešbučio laukiamajame ra
mu. Iš kanclerio kambario, 
sklinda plokštelių muzika. 
“Ak, tas jo sekretorius - jis , 
labai išmanus žmogus! Atsiga- * 
beno iš Vienos ne tiktai Miner
vos radijo aparatą, bet nepa
miršo nei kanclerio mėgstamų 
patefono plokštelių, Virginijos 
cigarečių, net batams raikšte-

Įeidamas aš girdžiu, kaip 
sekretorius kanclerio klausia:

— Gal pagroti dabar Eg- 
monto uvertiūrą?

— Ne, — sako kancleris,— 
uždėk dar kartą Radęckio mar-

(Egmontas 'buvo Olandijos 
didvyris. kovojęs'dėl sąvo kraš
to laisvės su prancūzais ir is
panais; Radeckk buvo Austri
jos maršalas, pasižymėjęs ko
vose su Napoleonu ir Italija, 
austrų idealizuojamas. Red ).

Austrijos užsienio reikalų 
ministeris Figl šypsodamasis 
eina piltis stiklą alaus. Visų 
nuotaika smagi.

AUKSINĖS RAIDĖS 
.ANT DURŲ

Antradienio rytą, balandžio 
12, gėrėme rusišką arbatą. 
Stalas buvo gausiai -prikrautas 
gerų dalykų, labai gerą. Nuo 
jo pakilę turėjome juodai tai
sytis, nes 10 vai. reikėjo būti 
pas Molotovą, o 12 vai. - pas 
Bulganiną.

Lygiai 9:45 mus išvežė iš 
viešbučio trimis didžiais juo
dais limuzinais; na. tokiais kaip 
“Cadillac”. Su mumis buvo ir 
Austrijos pasiuntinys Maskvoje 
von Bischoff.

Kremliuje mus pasitiko bu
dintis pulkininkas. Prieškam
baryje tarnai nuvilko apsiaus
tus. Mes priėjome, prie duru, 
ant kurių juodame stikle žibė
jo auksinės raidės: 
"Mtntsferi© pirmininko pava
duotojas ir SSSR užsienio rei
kalu ministeris V. M, Molo- 
tov." (ėjome vidun.

> TAMSTA BUVAI 
RAZGULIAJ?

Kai tik Bulganinas mane 
sutiko, tuojau paklausė:.

— Tamsta buvai Rarzuliaj?
žinojau, kad jis jau buvo 

teiravęsis mano praeities. (Au
strijos kanclerio asmeninis ver
tėjas W. Kindermannas I 
gerai moka rusiškai, ir tai 
tė bolševikus teirautis, 
jis? Red.).

— Tamstos tėvas buvo 
t ras?
Bulganinas.

— Taip.
— Bet tamstos motina buvo 

rusė?

labai
i ver- 

kas

aus-
- paklausė manęs -vėl

PULK. EOWIN L. HELLER (Wynnewood, Pa.), vienas iš ke
turių amerikiečių lakūnų, Kinijos komunistų kalintas, pasiekė 
namus.

AR ŽODIS “SENAS” DINGS KADA Iš ŽMONIŲ KALBOS?

m i»

JERZY A. JAZWI|MSKI, kuris 
1943 metais su rusišku liktu vu 
migu pabėgo j Daniją, jstejo j 
JAV aviaciją.

Geriausias visam pasauly smaragdas
Gražiausias pasaulyje sma- rasti pirkėją, nes kaina sukosi 

ragdas dabar laikomas Milano' apie kelis milijonus. Atsirado 
policijos apsaugoj. Jis yra 136 vienas olandas, kuris sutiko 
Karatų smaragdas cabochofi. pirkti ir išrašė 14 milijonų če- . 

* Kaip padavimas sako, esąs pa- kį. bet deja ... nepadengtą, v 
našus į Mahometo arklio Bu r- čia turėjo įsikišti tarptautinė 

ir italų policija, kad pasakiš
kas smaragdas atsidurtų sau
giam seife. ’

“Burrako akis” apipinta le
gendomis ir baugiais pasako
jimais. Prieš 700 metų ją at
gabenęs iš Mongolijos į Af
ganistaną. įsiuvęs į arklio bal
ną. kažkoks didelis plėšikas. 
Už tai jis gavęs gražiąja 
princesę Žėrima. ktiri buvo 
pavogta Bcluč’-itane. Mainai 
vykę mongolo plėšiko palapi
nėje.

Tuščios viltys į ilgo gyveni
mo pasakišką eleksyrą pama
žu dingsta iš žmonių fantazi
jos. Bet šiuo klausimu ima 
rimtai domėtis medicinos 
mokslas. Jau praeitų metų 
vasarą 350 garsiausių viso pa
saulio gydytojų posėdžiavo 
Londone.

Tie mokslo vyrai be jokių 
ginčų sutiko su senatvės fak
tu, bet nuo ko žmonės senėja,, 
dar negali-pasakyti nė jie. Vi
sos lig šiol patiektos teorijos 
klausimo dar neišsprendžia. 
Ypdč senėjimo problemomis 
ėmėsi domėtis apynauja medi
cinos šaka — gerontologija.

Minėtame, medikų kongrese 
pasireiškė senatvei priežasčių 
tyrimas iš dviejų taškų. Pirmu 
atveju kreipiamas moksliškas 
medicinos žvilgsnis į senėjan- 
tį organizmą, stebint jo feno
menus ir ieškant priemonių 
juos švelninti, antru — steng
tis neišstumti seno žmogaus iš 
aktyvios bendruomenės lauko.

Dr. W. Kaufman, amerikie
tis. rėmėsi vitaminais, kuri.e 
gali atstatyti

susidėvėjusius audinius.
Jo siūlomas niacinamido gy

dymas sustabdąs ne tik gyslų 
sukietėjimą, bet teikiąs mus
kulams energijos ir tuo pačiu 
skatinąs į fizinį veiklumą, kas 
reiškia visuotino pagerėjimo 
ženklus. Prof. Fraschini. ita
las, gyrėsi savo biologiniu me
todu: leidimu po oda iš jaučio 
paimtas substancijas. Lig šiol 
medicina jau buvo nusivylusi 
skiepijimu beždžionių glandu- - 
lėmis, bet Fraschini išrastas 
būdąs kitus sudomino.* Jis sa
vo kolegoms pademonstravo

trijuose etapuose,* 58 metų — 
gydymo pradžioj, 59 — gydy
mui pažengus & 73 metų. Pas
kutinieji 14 metai nebuvo, pa
likę jokių pasenėjimo žymių 
fiziniai ir protiniai.

Kiti medikai'senėjimo kalti
ninku laiko maistą.

Aiškiai nustatyta, kad mais
to perteklius greičiau sendina 
nei jo trūkumas. Norint ilgiau 
gyventi reikia prisilaikyti nuo 
maisto jau nuo pat kūdikystės.

Anglų Cambridge universite-.
tas atliko tyrinėjimus maisto
pertekliaus ir trūkumo jaunų ) gelis žmonių staiga pasensta, 
ir senų žmonių organizme. Da
viniai parodė, kad sveikame or-

Dr. Gumbert, newyorkiškis, 
tvirtina, kad geriausias vaistas 
senatvei, jei nenugalėti, tai 
bent ją nustumti' tolimesnei 
dienai,

esąs noras gyventi. .

Pasaulis — sako daktaras— 
yra pilnas žmonių, kurie seniai 
turėjo būti mirę, o tačiau gy
vena ir dar gali džiaugtis vi
sais gyvenimo 
Tačiau,

malonumais, 
priduria jis, kad no

ras gyventi turėtų magišką ga
lią. turi būti gyvi visi gyveni
mo interesai ir tikslas. Dau-

daug tereiškė. Tačiau Ameri- visuomenėj 
koje iš gyvenimo surinkti davi
niai išvadą davė kitokią.

Ilgaamžiu žmonių neverta 
ieškoti ten, kur žmonės gyve
na prabangiai ir gerai.

Dažniausiai pasitraukia se
niai ramiai baigti gyvenimą 
Floridoj ar Kalifornijoj. Ten. 
rodos; turėtų būti šimtamečių 
lengviausia užtikti, bet priešin
gai — jų pasitaiko daugiau, 
kur maisto neperdaugiausia, o 
juodo darbo marios.

Seniams patiektoj anketoj 
buvo klausimas: “Kiek dienų 
praleidot sirgdami? Duokit a- 
pytikrį skaičių ir ligą.” Viena 
senutė, sulaukusi 105 metus, 
atsakė: .

"Tikslus skaičius — 45 die
nos. Liga — pagimdžiau 9 kū
dikius."

Tie patys anketų daviniai 
atskleidė kitą senėjimo proble
mos pusę, kuria ėmėsi rūpintis 
gerontologija, būtent — psi
chologine senatvės problema.

vybės bei nuosavybės sunaiki
nimo. Tokio dalyko iki šiol dar 
nėra buvę". A. L. Strong tegu 
mums atleis, jei pasakysime, 
jog taip pat iki šiol nėra bu
vę, kad akylas žurnalistas Lie
tuvoje nebūtų matęs svetimos ja nuvogtų iš kolchozo grūdų 
valstybės tankų, nebūtų girdė
jęs apie Maskvos ultimatumą, 
nebūtų žinojęs, kad f konstitu
cinę vyriausybę” sudarė iš 
Maskvos atskridęs agentas De
kanozovas. Jis buvo paskui

keliauti iš Lietuvos Į Karaliau
čių, kad parsivežtų saują... 
Vinių Lietuvoje buvo pakan
kamai. Jais galima buvo visas 
lietuvių tautos išgamas prie 
gėdos stulpo prikalti.

įkai pasitraukia iš gyvenimo 
arenos, darbo; , kai (nustoja 
prasmės gyventi arba^pajunta 3 

j esą nereikalingi > 
bei jos jau atmesti g

šią problemą iš teisės pusės g 
peržiūrėti pirmieji pasišoko / 
anglai, stengdamiesi senių- ne- | 
atleisti iŠ gyvenimo, bet jų bū- 3 
sena pakreipti nauja vaga: kur- g 
ti savotiškus senųjų centrus, E 
duoti jiems tinkamus darbus g 
ir k. *

Baigdami daktarai savo kon- 3 
gresą, palaidojo amžinosios 3 
jaunystės eleksyro svajas. 3 
Mums tiek tebus naudos, kad 3 
jie įrodė.

jog senatvė yra ir nuo jos / 
niekas negali pasprukti. Gal / 
suras kada priemones, kurios 3 
daugeliui senatvę padarys ne S 
taip karčią. R. A. 3

• Ipolitai Tvirbutas, buvęs 
Šiaulių v. teatro t režisierius, 
šiuo metu iš Vokietijos yra nu
vykęs į Šveicariją pasigydyti. 
Amerikoje jam paremti renka
mos aukos.

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė. A. Maceina, 454 p........... ........ .
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, 222 p........
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca, 264 p. .... 
Pranašvstės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras.

'11! p....... .........:...................‘....... ........... ..............
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė. 99 p. ............
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ........
Šventas Antanas Paduvietis, Nelįo Vian. 145 p. 
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. įSrunskis. 139 p. ........
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius. 151 p...................
Milžinas, didvyris, šventasis. Dr. Pr.

1.00 
0.75 
0.70
1.00 
1.50 ' 
2.00

Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustinas..........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 1.50
Telšių kankiniai. 100 p.............................................. 0.25
Tolimieji kvadratai. J. Grismantas. 200 p. ____ 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai 100 p. 1-00 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p. ___
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys. 255 p. .......... .......  /........
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p. .
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis .......
Laisvę ginant II t„ Pulk. J. Petraitis .........
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petraitis .

5.00 $

l
Medinis arklys, E. WiIIiams. 192 p. ...........
Susitikimas, J. Gailius. 155 p......................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p.
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p........
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p............. .
Siela už sielą. D. PiUa. 304 p...... ......
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis. 99 p........
Pabučiavimas. J. Grušas, 155 p.....................
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p.........
Algimantas, V. Pietaris. 267 p......................

2.00
2.00 «
1.50 *
1.50
1.50
2.00Magėrę užsnūdo. Gražioji Zerina, |*

naudodamosi patogia proga, 
prarijusi Burrako akį ir dingu
si tamsioj' naktyj. Tik kitą die
ną ją pavijęs dykumoj ir, nie
kur neradęs smaragdo, kardu 
ją perskrodęs ir pamatęs bran
genybę. ; _ į

Brangenybių žinovai spėlio
ja (jei akis greit išvys laisvę), 
kad ji greitai turėtų puošti 
kurios nors gražuolės ranką, 
kurią ketina imti buvęs kara
lius, apyriėbis, labai turtingas 
ir jau dukart divorsavęs. O 

Kaip tokiais atvejais pasitai- toks yra Egipto ekskaralius Fa-

rako akį ir paprastai vadina
mas "Burrako akimi”.

Su brangakmetriu eina kar
tu ir pergamentas. Tai pasku
tinis Afganistano karaliaus 
Aman Ullah, 1928 atsisakiusio 
nuo sosto ir dabar gyvenančio 
Romoje, autentiškumo lindiji- 
mas. Dokumente minima, kad 
1842 smaragdas buvęs įsSitas 
į Btk>gb žirgo kamanas K ten 
per karia kartas smaragdas 
tekęs jam. kaip v^lyblnė jo 
lėna dovana. Dabartiniu metu 
jfe pavedęs savb iždininkui jJ . . .
parduoti. Nelengva buvo jam ko. abu maihininkai gerai nu- rūkas. P-li»

“Aš NIEKAD GYDYTOJO 
NEBUVAU APŽIŪRĖTAS.

Vis dar yra daug asmenų, net šiame šviesiame amžiuje, kurie 
džiaugias! ir giriasi, kad jie niekad nebuvo gydytojų išsamiai ap- 
žūrtti. Dėl saviško protavimo ir didžiavimosi jie ignoruoja patikrini
mus, savo sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip jų organizmas vei
kia, kaip veikė, kaip jis gali veikti esamose sąlygose. Nesistengia 
sužinot ar trumpu laiku kūnas linksta i maža negalavimą ar i dide
le ligą. Jie ne tik to nežino, bet tuomi dar didžiuojasi. Jie prilygsta 
nusikaltėliams, kurie didžiuojasi, kad jie, nepagauti, niekad ncst<»|o 
prieš teisėja, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.

Jie bijo, kad jų rekordai būtų išegzaminuoti, kaip nesuimtas 
nusikaltėlis bijo, ked jo rekordas nebūtu patikrintas.

Išdidumas, gyrimasis, ignoravimas, baimė tai visa yra neišmin
tinga Mate moderniškais GEROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS. 
Gal tu esi tas vienas, kurte niekad nelyrei savo sveikatos, tačiau 
ar nenorėtum sužinoti, kad tavyje nėra nė šaknų nei priežasčių
toms ligoms.

Be mediciin.ško IMyrinčjimo tu negali Jo žinoti. Tu guli t:k 
spėlioti, tikėti, girtis, kad niekad netikrinai savo sveikatos ir~tik tuo 
remti savo vilti, kad esi sveikas. Protingas žmogus romia savo vilt j 
ne pasigyrimais, bet tam tikru žinojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at
sikratyti abejonių.

D R. DERU H A
ii STREET N'F.W YORK CITY

Virt Lexlngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyram*’ir moterims. Kasdien 
nuo 10 2. 1- 9.

Ypatingas dPmesis kroipalmas i vyru ir motoru ligas, nereguliaru
mus, nusilpimus. Pilnas tyrimas, iškaitant kraujo tvrima. $3.

* POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p. - 1.50
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p. .............. . 1 00
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p.................... 0.50
Kelionė. A. Tyraolis. 126 p........................  1-25 8
Etapai (įrišta), J. Kėkštas. 141 p............................ 3.00 3

’Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai). 220 p. 1.00 J
Laukų liepsnos. A. Tyraolis, 44 p...... ..................... 1 00 g

2.50
DRAMA

Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p.
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p................. 1.50

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis 1-50
Lietuviška muzika, Č. Sasnauskas. 133 p. 3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p. .
Pasakos. Haufas. 93 p............................ —
Velykų pasakos. N. Butkienė. 32 p. ..
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p...................

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbus vadovas. 606 p. 4.50
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 t įrištas*

1.00
1.25
1.00
1.00



IKRAS

Kai jau nebeturima saiko

Nuotr. V. AugustinoVILNIAUS BOKŠTAI

Tikrai?

maistas pakels tave,

kvapas, smėlėta pakrantė, gė
lėse paskendęs namelis — pui
ki vieta bus tavo sveikatai tai-

Užsisakyk “§v. Pranciškaus
VARPELI”

kad Jisai 
išbandymo 

malonė pa- 
įr išsivadavi-

Ryžžum su 4 konferencija Altas įteikė raštą valstybės .se
kretoriui Dulles. Rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad Ameri
kos pareigūną pareiškimuose apie rytų bei vidurio Europą yra 
minimi Sovietų Rusijos satelitai, bet "nieko neužsimenama apie 
Pabaltijo tautas”. Sąmoningas ar nesąmoningas nutylėjimas ga
li sudaryti klaidingą įspūdį, kad vakarų demokratijos Pabaltijo 
likimu nesuinteresuotos, ir tuo pakirsti pavergtųjų moralę.

Altas, stipriai pabrėžęs Amerikos ir dabartinio valstybės 
sekretoriaus palankumą Pabaltijo valstybėm, prašo, kad konfe
rencijoje įsakmiai būtų iškeltas Pabaltijo tautų likimas kartu su 
kitom pavergtom tautom. Kuria prasme?

Tokiai didelei valstybei rei
kia ir kolonijų. Pasirūpinta ir 
jomis, nes 
Dodekanezo salos Egejaus jū
roje.

Bet ponas Borudzkis yra ge
raširdis: jis ne tik sau gerokai 
pasiėmė, bet ir kitiems nesi
gailėjo. Švedų karaliui atidavė 
Olandiją, o Korsiką, atėmęs iš 
Prancūzijos, padovanojo Itali
jai Bet užtai Sardiniją atėmė 
iš Italijos ir atidavė Jugoslavi
jai; matyt kaip atlyginimą už 
prijungimą dalies Jugoslavijos

Alto žygį Valstybės Departamente reikia sveikinti. Lietu
viai turi visais būdais ir priemonėm veikti, kad Pabaltijo valsty
bės nebūty išleistos H akiy. čia neužtenka tik tai, kad j u oku
pacija nepripažįstama. Reikia aiškiai ir griežtai kelti išlaisvi
nimo klausimą.

Baltosios Gulbės bokšte laik
rodis išmušė antrą valandą. 
Nutilo paskutinieji gatvės gar
sai Užgeso šviesos ir visa ap
gaubė tamsa.

Tarpduryje pasirodė Mary
tė. Ji buvo rami, sakyčiau, net 
abejinga.

— Prašau nesijaudinti. Aš 
viską žinau. Man nesvarbu, tik 
gaila tėvų, — nutęsė šukomis 
lygindama plaukus.

— Ne taip dar blogai Mary
te. Tu pagysi. Reikia tik noro 
ir pasiryžimo. Tu turi mesti 
viską, kas tave vargina: studi
jas, triukšmo ir dulkių per
sunktą miesto orą. Tu turi 
vykti į kaimą, kur šviežias oras 
ir geras

— Labanakt, mieloji! Gal ry
tojus atneš laimingesnę gyveni
mo dalį, — pasakiau gesinda
ma šviesą.

' — Netikiu, — abejingai tarė 
Marytė, ir užsitraukė šiltą ant
klodę.- , .

Pro neramų miegą išgirdau 
gatvėje triukšmą:

— Veža, veža!
Iš pradžios negalėjau susivok

ti; kas, ką, kur veža? Skubiai 
apsitaisiau, pravėriau kambario 
duris. Laiptais bėgo šeiminin-
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labai paprastu būdu:
atspausdindama* žemėlapį ir 

išplatindamas įi lenkę 'įstaigų 
laukiamuose kambariuos* ant 
stalų.

“Kas perdaug tai šelauk!” — 
sako lietuviškas priežodis.. Net 
ir patys lenkai šaiposi iš tokio 
“didžiosios Lenkijos kūrėjo”. 
Londone išeinančiame lenkų 
laikraštyje “Gazeta Niedzielna”. 
(Nr. 19, 1955. V. 8) Mykolas 
Osa-Gderskis, pavadinęs Bo- 
rudzkį imperialistu, klausia* 
kam tokie “teritoriniai reikala
vimai” pasitarnauja. Ir atsako: 
nebent sovietų propagandai, 
kuri tuoj parodys visam pasau
liui: žiūrėkite, kokie Londono 
lenkai yra imperialistai; Auto
rius, nors ir gerokai pakede
nęs Borudzkį, vis tik baigia la
bai krikščioniškai: Viešpatie 
atleisk jam, nes nežino ką da
ro. Tačiau reikėtų ne atleidi
mo, o pastangų, kad

tokiems Lenkijos garbės ir 
didybės karžygiams būtų už
kirstas kelias.
• O to nematyti, nes tasai že
mėlapiukas mielai priimamas į 
lenkų įstaigas Londone ant 
stalų laukiamuosiuose kamba
riuose. šm.R.

išparceliuota Rusija, kuriai 
leido tačiau okupuoti gabalėlį 
Vokietijos, esantį prie Olandi
jos sienos. Bet ta “Rusijos da
lis” Vokietijoje yra atidalinta 
nuo Rusijos didžiule Lenkija, 
kuri siekia net tris jūras:

Baltijos, Adrijos ir Juodą
sias. ■

Atrodo, kad ponas Borudzkis 
neturi "simpatijų. Vokietijai, 
Rusijai, Prancūzijai, Graikijai, 
Italijai, Jugoslavijai, o taip pat 
ir Austrijai su Čekoslovakija, 
nes šias valstybes daugiau ar 
mažiau nuskriaudė. Bet užtat 
liko geruose santykiuose su 
Turkija, iš kurios nieko prie

nais, protarpiais sustodamos ir 
lyg ko įsiklausydamos. Tirštame 
garų klane maudėsi slėnis, kva
tojosi gegutė, dejavo laukiniai 
karveliai Po kojomis braškėjo 
sausos šakelės ir gąsdino atgiju
sio slėnio gyventojus.

Grįžau tik apie pietus.
Prie namų stovinėjo keliatas 

moterėlių. Mane pamėčiusios, 
ištiesė kaklus, o lūpose nutilo

Sovietų agresijos aukos nu
sipelno maldų iš visų tų, ku
rie tiki į Visagalį Dievą. Jie 
kenčia už Jo vardą. Melskimės, 
kad jiems nepritrūktų jėgų 
ištverti, kad nepritrūktų drą
sos ir toliau išpažinti savo tė-

barį, apmąstydama draugės ne
laimę ir mūsų pokalbi, ir lū
pomis šnabždėjau bereikšmius 
žodžius. Po valandėlės dakta
ras pravėrė duris. Jo veidas 
buvo rimtas. Nedrįsau jo klaus
ti. Tada jis pats man pasakė:

— Iš viso ko atrodo pradžia 
džiovos.

— Džiova! — sušukau. — 
Galybių Dieve, ką dabar dary
ti? Nesakyti jai?

— Negalima. Ji ne mažas

— “Maryte!” — šaukiau šir
dyje. eidama gatve.

Viršum galvos driekėsi baltų

— raminančiai kalbėjo dakta
ras.

Jis dar pridėjo kelis patari
mus, prirašė vaistų ir atsisvei
kinęs paliko mus.

JStebėjausi, Marytė visai ne
sijaudino dėl savo ligos. Ji ne
verkė. Lyg tai būtų paprasta 
sloga, kurią galima pagydyti 
per kelias dienas. Vis dėlto 
jaučiau, kad ji tai pergyvena.

— Tikrai, Maryte, tu dar 
pagysi. Mano dėdė daktaras 
teisingai sako. Tik tu .dabar 
turi viską mesti į šalį ir pra
dėti gyvenimą iš naujo.

— Gerai tau kalbėti, kai esi 
viskuo aprūpinta. Tu nemačiu
si vargo, tu nežinai, ką reiškia 
gyventi mano sąlygomis. Aš 
visai neturiu, kas man padėtų,
— ji susijaudino, ir jos išbalę 

vaikas. Ji turi pati save pagy- veidai paraudo.
— Taip nesakyk! Tu turi 

mane, — ji pažvelgė įtartinai,
— taip mane, — pabrėžiau.

— Tave, — nusikvatojo Ma
rytė, artėdama prie manęs.

— Užmiršti, mergužėle, kie
no kišenėje sėdi. Nors tau ir 
nieko dabar netrūksta, bet ne
noriu, kad tu perpus skeltum 
kiekvieną kąsnį, dalytum kiek
vieną centą. Ne, tokios aukos 
negaliu iš tavęs priimti.

— Būk protinga, Maryte, 
paklausyk. Tuoj pat rašau te
tai Onai. Ji turi vasarvietę prie 
Nemuno kranto. Gaivus pušų

Lenkijai priskirta Lenkijos nepriskyrė, ir su Nor
vegija bei Švedija. Sunku spręs
ti, kokie yra pono 
santykiai su Didž. Britanija, 
tačiau pasižiūrėjus į tą žemėla
pį, galima numatyti, kad su 
anglais nutarė verčiau neprasi
dėti. Kadangi žemėlapis yra 
mažas ir sunku iš jo laukti di
delio tikslumo, tad ir sunku 
nustatyti, ' '

ar to* Londono gatvės, ku
riose yra lenkų Įstaigos, pri
skirtos prie. Lenkijos, ar ne. 
Greičiau ne.

žemėlapio autorius prieraše, 
kategoriškai tvirtina, kad dar 
“po antrojo pasaulinio karo 
metu lenkų organizacijos, ko
vojusios už Lenkijos laisvę, 
pateikė tokius sienų reikalavi
mus Jungt. Tautų komisijai”. 
Antra, “niekas, kas prieš 1918. 
XI. 11 nepriklausomybės pa
skelbimą nebuvo sulaukęs 18 
metų, šiandien neturi teisės 
atstovauti Lenkijos ir kalbėti 
jos varčių”. Matyti pats ponas 
Borudzkis turi tą teisę, tik 
įdomu, ką jam pasakys visi tie 
gausūs lenkų politikai, kurie 
yra gimę prieš 1900 metus.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams...... ........  $6.00
Brooklyn, N. Y. _..—-------- $650
Pusei metu ..................... $3.50
Užsienyje —------- -—..........  $6.50

KARL J. ALTER, 
Cinncinati Arkivyskupas 

Administracinio Komiteto 
Pirmininkas. 

National Catholic 
Wdfare Conference.

Londone, lenkų emigradnė- 
se įstaigose, laukiamuose kam
bariuose ant stalų, galima ras
ti ateinančių interesantų dė
mesiui nedidelį Lenkijos žemė
lapį, išleistą kažkokio Borudz- 
kio, kur autorius paduoda

"minimalinius Lenkijos teri
torijos reikalavimus".

Prie to žemėlapio pridėti pa
aiškinimai sako, kad ten nu
brėžtos Lenkijos sienos yra iš 
1953 metų. Vadinas, nė nepas
tebėjome, kad tik prieš dvejus 
metus Lenkija pasistūmėjo... 
iki Reino. Kas daugiau įeina į 
tas 1953 metų Lenkijos sie
nas? .

Lenkija “apima” visą Vokie
tiją, kurios tik pietų-vakarų prie Lenkijos. Bet daugiausia 
kampe yra likęs neprijungtas 
gabalėlis, bet ir tas pažymėtas 
“Polish Zone”. Lenkijos sienos 
pietuose apima Šveicariją, šiau
rės Italiją, visą Austriją, Kroa
tiją ir Dalmaciją, visą Čekoslo
vakiją ir dalį Vengrijos. Rumu
nijos atrėžta iki Varnai, tik
riau, iki Dunojaus įtako į Juo
dąją jūrą. Toliau siena nuo Azo
vo jūros tiesia linija einą iki 
Leningrado; Maskva lieka į ry
tus nuo tos “Lenkijos sienos”.
Nereikia nė sakyti, kad

trys Pabaltijo valstybės: 
Lietuva, Latvija ir Estija, yra 
įglaustos į tą “1953 m. Lenki-

• Sprausminius lėktuvus 
Amerikoj rengiamasi vartoti 
turistų kelionei. Nuo New Yor- 
ko iki Paryžiaus kelionė truks 
keturias ir pusę valandos. Tiek 
pat nuo New Yorko iki Los 
Angeles. Per valandą skris po 
550 mylių. Keleivių galės pa
imti 80—125. Tai numatoma 
nuo 1959.

— Abi, — pajuokavau.
— Abi, — pakartojo dakta

ras ir tiriamai pažvelgė į mud
vi — Negerai, mergaitės, to
kioj jaunystėj sirgti. Gyveni
mas jūsų rankose, reikia tik 
mokėti juo džiaugtis.'

Taika, sako Altas, teįmanoma, kai “visos pavergtos tautos 
bus nusikračiusios komunizmo jungo ir bus suorganizavusios 
efektingą apsigynimo sistemą iš savo jėgų”. Taigi į Sovietų siū
lymus pasitraukti Amerikos kariuomenei iš Europos ir panai
kinti joje karines bazes turi būti vienas atsakymas: "pirma tu
ri būti išlaisvintos komunistų pavergtosios tautos Europoje".

"Tam reikia, kad iš satelitinių šalių ir Pabaltjo būtų eva
kuota raudonoji armija kartu su Sovietų policijos bei teroro 
aparatais; kad tose šalyse būtų likviduoti komunistiniai rėži
mai; kad į jas būtų sugražinti žmonės, kuriuos sovietinė žval
gyba išgabeno į Sovietų Sąjungos vergų darbo stovyklas arba 
kurie patys pasalino į užsienį, bėgdami nuo komunistų teroro; 
kad Sovietų valdžios atvežti į tas šalis svetimų valstybių žmo
nės būtų išsiųsti atgal į tas vietas, iš kurių jie yra kilę; ir kad 
taip atgavusiom laisvę tautom būtų duota galimybė demokrati
nių rinkimų keliu sudaryti savo valdžias".
i “Dar ir po to kurį laiką tos tautos nesijaus saugios, jei 
tuojau bus nukelta už Atlanto vandenyno JAV kariuomenė. Jom 
reikės laiko ir pagalbos tvirtai atsistoti ant savo kojų. Kitokio 
kelio į Europos taiką ir saugumą nėra, kaip tik pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo kelias”.

Altas pastebi savo memorandume, kad 4 konferencijoje So
vietų vyriausybė tokiai programai nepritars. Dėl jos reikės ko
voti, ir kova gali užsitęsti ilgai. Bet minėtos “programos paskel
bimas laimės vakarų demokratijom milijonus entuziastingų są
jungininkų anapus geležinės uždangos”.

Su didžiu liūdesiu šiandien 
mes minime išdavystės ir klas
tos sukaktį. Prieš penkiolika 
metų Sovietų Sąjungos kariuo
menė peržengė Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos sienas, atneš
dama teroro siautėjimą ir tam
siąją persekiojimų naktį. Tie, 
kuriems laimė lėmė paspruk
ti, turėjo palikti savo bičiulius 
ir gimines, savo nuosavybę ir 
brangiąsias savų tėvynės šven
toves.

Tūkstančiams kitų tokia lai
mė nenusišypsojo. Kai kurie 
iš jų krito aukomis masinėse 
žudynėse. Kiti vėl buvo ištrem
ti į darbo vergų stovyklas So
vietų Sąjungom Per penkioli
ka metų okupantai bandė iš
rauti visas tikėjimo ir Baltijos 
valstybių kultūros tradicijas. 
Kunigai ir pastoriai buvo iš
tremti, sumesti į kalėjimus ar 
nužudyti. Paskirų vietovių žy
mesni veikėjai išvežti ar sušau
dyti. Tie, kurie pasiliko, išgy
vena teroro dienas.

— Kas čia atsitiko! — paklau
siau.

— Jonučius veža! — pasakė 
ir dingo už durų.

— Jonučius, — pakartojau 
viena. — Kuo gi jie nusikalto? 
Jis žemės ūkio ministerijos tar
nautojas, ji — siuvėja.

tauke buvo tamsu. Motorų 
ūžimas ir žmonių aimanos aidė
jo tuščiose gatvėse. Prožekto
rių šviesos pjaustė tamsą. Ru
siški keiksmai lydėjo nelaimin
guosius.

Pasipurčiau ir pasileidau

pas ją iš baimės verkiančius 
vaikus ir sušuko:

— Važiuok! .
Mašina suurzgė. Dėdė suspė

jo šukterti: Telaimina Dievas 
tave!

Stovėjau be žado, miglotomis 
akimis žiūrėdama į tolstančius. 
Jutau, kad po kojomis svyruoja 
žemė, virsta pastatai ir tvan
kaus oro srovė spaudžia gerklę.

— Gal vandens? — išgirdau, 
kaip sapne, moterišką balsą.

— Ne! Ačiū. Man jau geriau, 
— pasakiau ir sverdėdama pa
sukau į kalną.

švito. Pirmieji saulės spindu
liai, perplėšę rytų dangaus 
skliautą ir prasiskverbę pro ma
žiausius tarpus, švelniai glostė 
atgijusį Ąžuolyną. Prie lapų, 
prie žievės atpleiŠų rinkosi ma
žyčiai rasos lašeliai ir, spindėda
mi vaivorykštės spalvomis, lėtai 
krito žemyn. Pažadintos vove-

siauromis gatvelėmis pas dėdę 
Joną. Įvairiausios mintys, kaip 
ugningi žaibai, čaižė įkaitusius 
smegenis, išspausdami šaltus 
prakaito lašus.

. — Tu kur bėgi?! — sušuko 
rusų kareivis, šautuvu užtveręs 
kelią.

— Pas daktarą! Sergu, — 
melavau susiimdama vidurius.

— Negalima. Jis jau ten, —- 
ramiai tarė kareivis, lyg tai bū
tų savanoriškas išvykimas, pa
rodydamas ranka sunkvežimio 
link.

—7 Už ką? — cypenčiu balsu 
sušukau.

— Tai darbo žmonių išnau
dotojas. Buožė jis.

— Išnaudotojas! Buožė! Be
gėdžiai, — murmėjau, vilkdama 
apsunkusias kojas.

Sunkvežimio kampe stovėjo 
dėdė Jonas, akis nuleidęs, galvą 
įtraukęs į apykaklę, lyg koks ^kriai sliuogė kamie-
didžiausias nusikaltėlis...

— Dėde Jonai, — pro ašaras 
sukuždėjau. Jis gi užuot atsa
kęs, liūdnai palingavo galva...

Iš gretimo namo pasigirdo 
klaikus keiksmas. Kareiviai vil
ko moterį, ši šaukė nesavu bal
su. Penketas išsigandusių vai
kučių graibstėsi motinos sijono, 
šiurpas perėjo kūnu, kai Šau
tuvo buožės nutildė moteriškę. 
Kareiviai įkėlė į sunkvežimį be- nebaigti pokalbio žodžiai. Jos debesėlių garbanos, kvepėjo 
sąmonės likusią motiną, sumetė sekė aktais mane iš paskos, alyvos ir įkyriai čirškė žvirbliai.

Kaip įbesta sustojau. Ant du
rų raudonavo trys lako rutuliai. 
Du dideli, raudoni, lasai kabėjo 
virš kūjo ir piautuvo išpiovos.

— Nieko geresnio negalėjo 
sugalvoti, kraugeriai, savo her
bui, — sumurmėjau.

— Kas čia atsitiko? Krata? 
— paklausiau tarpduryje pasi
rodžiusią šeimininkę.

— Ne!.. Panelę išvežė.
— Marytę?! — sušukau. — 

Negalimas daiktas!
— Jie ieškojo jūsų, — pasa

kė šeimininkė, glamžydama pri
juostės galus. •

— Manęs? — trūktelėjau pe
čiais.

— Kas gali žinoti, ko jie no
ri? Rado sąraše jūsų vardą, 
pavardę, adresą ir to užteko.

— Bet Marytė. Ji gi ligonis, 
reikalinga geros priežiūros. Ji 
žus kelyje.

— Jiems tai nerūpi. Ji pasi
sakė esanti ta, kurias ieško... 
Akyse šmėkštelėjo pušimis kve
pianti smėlėta Nemuno pakran
tė, kur turėjo būti jos poilsio 
vieta, žalumuose paskendęs te
tos Onos namelis ir saulėtos 
ateities rytojus su geresnio gy
venimo dalimi.

Grįžtant prie žemėlapio, ma
nau, kad ir kai kuriems len
kams liks dar šis ‘tas neaišku: 
pav., -kodėl iš Italijos atimta 

Borudzkio Sardinija, o iš Prancūzijos Kor
sika, kodėl Rusijai palikta — 
Maskva ir pan. Lygiai ne vie
nas nustebs, sužinojęs iš to že
mėlapio prierašo, kad lenkų 
organizacijos, kovojančios dėl 
laisvės, i

yra įteikusios Jungt. Tautom 
tokius tik "minimalinius reika
lavimus".

Kai kurie lenkai, karo metu 
buvę artimiausiuose Rytuose ir 
aplankę Tel-Avivą, tvirtino, kad 
tai labai gražus miestas, tik ja
me perdaug žydų. Kiti pana
šiai kalba Anglijoje: esą Lon
donas būtų labai mielas mies
tas, tik jame perdaug anglų. 
Borudzkis sukirto visus. Kai 
aniems nė į galvą neatėjo min
tis tuos gražius miestus pri
jungti prie Lenkijos, tai šis vi
sa, ką gražaus ir mielo Europo
je rado, atidavė tėvynei Lenki
jai, padarydamas iš jos jau ne 
valstybę, bet imperiją. Ir tai

vų Tikėjimą. Ir dar daugiau: 
maldaukime Dievą, 
sutrumpintų jų 
dienas. Tegu Jo 
greitina laisvės 
mo dieną.

Asai tikiu, kad tragiškas jų 
likimas, kurį šioji sukaktis su 
visu aštrumu primena, dauge
lio žmonių širdyse sužadins 
nąpjas pastangas:—teikti jiems 
visų įmanomą pagelbą ir para
ma.

savo mediciniškus instrumen
tus. — Visuomet padėsiu, jei 
tik galėsiu. Kuri gi iš judviejų 
ligonis?

FRANCISCAN FATKERS
Beentered as aeeond class matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951, under 

tbe Act ot March 3, 1879, origtnally entered as second class matter 
’ at Boston, Mass., September 12, 1915.

— Kaip gali džiaugtis, dak
tare, kai širdis verkia, — sau
sai pasakė Marytė.

— čia ir yra gyvenimo pa
slaptis! Reikia mokėti juoktis 
ir tada.

— Tokius patarimus galime 
duoti, kai patys širdyje žaizdų 
'neturime, —. atsikirto draugė.

Daktaras atidžiai pažvelgė į 
Marytę ir, davęs ženklą man 
pasišalinti, pradėjo tyrimą. 
Nervingai vaikščiojau po kam-

— O! Labas vakaras, mielas 
dėde Jonai. Kaip gerai. Mums 
labai reikia tamstos pagelbos.

nusistebėjo 
daktaras, dėdamas ant stalo

X J. GERDVILIENĖ
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žmonės, nesyk-

DR. NIJOLĖ BRAŽĖNAITĖ audiencijoje pas iv. Tėvą.
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Aistienės

MOTERYS, SAUGOKITĖS SAULES!

delei

MRS. MIRIAM A. FERGU8ON,

JI JAV, sulauk* 10 metų. JI pa- 
sltymijo kovoje su Ku Klux Klan.

išsistatyti per di- 
, venkite tokių

ko gero neduoda. Mokinys ga
li prarasti visai energiją mo
kytis. Tada turi tėvai tik pa
tarti, paaiškinti

Tokiu atveju, jei negali* nei 
dainuoti, nei skambinti, reikia 
išmokyti bent gerai klausytis. 
' Tad mokykime savo jaunimą 
daugiau muzikos!

diskusijose 
naitienė,

Pasikalbėjimas su dr. 
Nijole Bražėnaite

ropoję ir JAV. Būtų geriau, jei 
didesnė valdybos narių*dalis 
susitelktų vienoje vietoje. Šia 
kryptimi dabar padaryti žy
giai Vysk. V. Brizgys, kuris 
yra sąjungos globėjas, prita
ria, kad centras susidarytų čia 
— Amerikoje, o kitos šalys tu
rėtų savo atstoves. Įeiti į cen-, 
tro vadovybę davė sutikimą: 
M. Galdikienė, M. Kižytė, G. 
Kaneb ir AL^ šlepetytė.

pasitaiko taikantis prie kitų, 
kurie gali būti atsparesni sau
lės veikimui Mažiausio jautru
mo saulei turi kūdikiai nuo 3 
ligi 4 metų ir po 50 metų am-

kai tamsiame ir vėsiame kam
bary, ant galvos dėti ledų ir 
sprandą vilginti vėsinančiu 
skystimu.

yra užsibrėžęs iš
sekančias temas:

popieriaus 
pasukime, 

popierių, žuvis

GINGER STEIN, 19 mėty studen
te K Philadelphijcs, dalyvauja 
varžybose "kolegijos karalienei" 
titului gauti; ji mano, tam rei
kia 50 proc. grožio ir 50 proc. 
išminties.

Įsižiūrėję į mūsų gyvenimą, 
matome, kokią didelę vietą ten 
užima muziku. Ji mus linksmi
na ir turtina. Ji ypatingai la
vina jaunimą, auklėja charak
terį, vaizduotei suteikia aukš
tesnio grožio pajautimą.

Sutinkame muziką ir bend
ruomenės gyvenime. Girdime 
ligoninėse, dirbtuvėse, kariuo
menėje. Namuose muzika pa
šalina nuobodulį ir liūdesį.

Viena garsi artistė kartą pa
reiškė, kad Amerikoje mes dė
mesį kreipiame į fizinį jauni
mo auklėjimą, bet visai už
mirštame jų dvasią. Jos many
mu, jau šešerių metų vaikai 
turi ne tik klausytis muzikos, 
bet ir jos mokytis.

Šiuos pirmuosius muzikinio 
lavinimo žingsnius turi padary
ti patys tėvai neieškodami ko
kių ypatingų valandų. Motinos 
padainuota dainelė vaiką gali 
gundyti pakartoti. Tada padė
kite jam, ir jis išmoks- ir il
gam atsimins.

Jei yra namuose pianinas, 
tegu vaikai nesibijo perbėgti 
pirštais per jo klavišius. To 
dar maža, pradėkite juos mo-

Ką jos galvoja apie savo 
ateitį? Annette, studijuojanti 
muziką, yra visai užsidariusi. 
Net draugėm ji nieko nesisa- 
ko. Tai niekas ir neišklausia. 
ką ji galvoja. Kitos atsako: 
reikia tik mokytis ir dirbti. 
Paskui pažiūrėsime .

Sekdamos lietuvių moterų 
veiklą tremtyje, pastebėjome, 
kad Vokietijoje buvo atkurta 
Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjunga ir vėliau jos cent
ras perkeltas į Paryžių.

Sąjungos gen. sekretorė dr. 
N. Bražėnaitė atvyko į JAV. 
Mums tad ir parūpo pasiteirau
ti, ką sąjunga veikia. Bet prie 
daktarės ne taip lengva pri
eiti; pirmenybę ten turi ligo-

SUTEIKTAS MOTINOS 
KATALIKES TITULAS

Ponia Henry Mannix, gyvenan
ti 869 President St., Brooklyn, 
advokatė ir dešimties vaikų 
motina, buvo išrinkta šių metų 
Motina — katalike.

šis išrinkimas buvo paskelb
tas daktaro George Huth, tau
tinės katalikų sąjungos prezi
dento.

Ponia Mannix, daug metų 
išdirbusi įvairiose katalikų or
ganizacijose, dabar yra vice
prezidente pasaulio katalikių 
moterų sąjungos. Devyni jos 
vaikai gyvena.

• Austrijoj*, pasirašius tai
kos sutartį su Sovietų Rusija, 
rusų kariuomenė ir tarnauto
jai turi pasitraukti. Rusaitės, 
kurios nenori vykti namo, ieš
ko vyrų, sūlydamos 2000 dole
rių kraitį tam austrui, kuris 
sutiktų vesti.

— Su kokių kraštų lietuvių 
katalikų organizacijomis są
junga palattco ryšius?

— Su viso pasaulio, kur tik 
yra lietuvių katalikių draugijų. 
O 'jų yra Voiaetijoje, Anglijo
je, Amerikoje, Kanadoje, P. 
Amerikoje; Australijoje. Pas
kutiniais laikais mūsų veikla 
buvo sulėtėjus dėl netikėto 
smūgio — dr. V. Karvelienės 
mirties. Bet mūsų idealai įpa
reigoja mums nenuleisti ran
kų ir, paieškojus naujų jėgų, 
tęsti toliau garbingai pradėtą 
darbą. Marija Kalnietė.

Grožio terminologijoj nusi- 
deginimas saulėj šiais metais 
nėra didelėj madoj. Todėl de
gintis ligi parudavimo nėra 
patartina. Saulės spinduliai 
45% degina matomai, 50% 
darbo atlieka infraraudonieji 
spinduliai ir 5% ultravioleti
niai. Infraraudonieji spindu
liai tik šildo, jų veikimas nėra 
staigus nei pavojingas odai, 
bet jie gali suduoti taip vadi
namą saulės smūgį.

Kitaip su ultravioletiniais 
spinduliais. Jie staigiai veikia, 
ir odoje esančius riebalus su
grupuoja į pigmentines dė
mes. Turinčios jautresnę odą, 
tokias dėmes skaito grožio da-

jauskienė, 
šaitienė ir Kivitienė. Kalbėto
jos pabrėžė, kad per mažai de
dama pastangų įtraukti jaunes
nes moteris į sąjungą, kad kai 
kurios kuopos nenori pajudė
ti iš užsisenėjusios rutinos, 
kad ne visos kuopų valdybos 
nustato kuopų susirinkimams 
dienotvarkę, ir dėl to jie esti 
dažnai neturtingi, neįdomūs 
ir narių menkai lankomi.

Suvažiavimas priėmė šiuos 
nutarimus:

1. Veikimui pagyvinti patar
ta narėms kuopose pasiskirs

tyti sekcijomis, pav., gailestin
gųjų darbų, šeimininkavimo, 
vaikų auklėjimo.

2. Paminėti N. Yorko ir N. 
Jersey apskrities 35 metų su
kaktį sekančių metų kovo mėn. 
Šį jubiliejų surengti pavesta 
New Yorko kuopai ir išrinkta 
talkos komisija iš Galdikienės, 
Rajeckienės ir Vainoraitės.

3. Apskritį atstovauti sąjun-
M. Galdi- lis lietuviškus

Abiem jaunučiam 
tam sąjungietė 
įteikė po dėžę saldainių.

Vaišių metu sąjungą sveiki
no kleb. kun. N. Pakalnis, 
kun. A. Račkauskas, šv. Vardo 
D-jos pirm. Dabrovolskis, Po
cius iš Newarko, Mikulskienė, 
Dumblienė ir kitos.

Kitas suvažiavimas įvyks 
Linden, N. J. M. D.

Kaip kepti žuvį 
aliuminiam* popieriuje?

Daugelis virėjų žino bega
les būdų naudotis aliumininiu 
popieriumi virtuvėje. Tačiau 
mažai kam ateina į galvą — jį 
pavartoti kepant žuvį.

Jei kepame mažas nepiaus- 
tytas žuveles, išklokime kep
tuvę: — nereiks jos plauti ir 
krapštyti. Klojant, stenkimės 
išlyginti aliumininį popieri. 
kad nebūtų raukšlių. Įpilkime 
kiek alyvos ir sviesto. Riebalai 
neleis žuviai prilipti prie po
pieriaus. Be to, mūsų keptuvės 
nekvepės įkyriu žuvies kvapu.

Kai reikia apversti žuvį kep
tuvėje. dažnai ji sukrinta. Kad 
to išvengtume, tuo momentu, 
kada norime ją apversti, už
dėkime kitą popieriaus gabalą, 
kiek didesnį, nei kepama žuvis. 
Apspauskime truputį. Tada pa
kelkime apatinį 
lakštą su spatule. 
ir ištraukime 

ims ir apsivers.

karalienė, pen- 
pristatytas kaip 

Kanados pažiba, šiemet gegu
žės 28 d. mergaitėm suėjo 21, 
vadinąs, pasidarė pilnametės. 
Jau pačios gali tvarkyti savo 
ateitį bei turtą. Pinigėlio irgi 
laukia bankuose, viso net 
tūkstančių dolerių.

Iš penketuko šiuo metu 
ra tik keturios. Prieš 8 
nesiūs mirė Emilie. Ir tas 
veikė visas kitas seseris. Jos ir 
šiaip nemėgsta viešumos, tai 
dabar dar labiau nuošalin pasi
traukė.

Nėra jos gražuolės, bet šiaip 
mielos mergaitės. Daug kas 
pranašauja joms šviesią atei
tį, bet pačios tuo visai nesirū
pina. Nevertina pinigu, visų 
palikimų, nemėgsta prašmat
numų, geriau mokosi ir dirba. 
Jos neturi nei draugų, nė vie
na nėra paskyrusi jokio pasi-

“SKRAIDANTI MOČIUTĖ'* — taip vadinama Mrs. Bertha Men- 
na, 54 metų (Homestead, Fla.), išmokusi skraidyti tiktai 1947 
m.; ore išbuvo jau 1000 valandų. Kairčje Miss Virginia Rabung, 
34 m., iš Chicagos, irgi pamigusi skraidyti.

• Aldona Šlepetytė šiuo me
tu rengia filosofijos doktoratą.

• Dail. Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė išvyksta į Floridą 
liepos mėn. atostogų. Ten pieš 
Meksikos įlankos pakrantės 
vaizdus. Po atostogų ruošiasi 
pradėti naują pedagoginį dar-

OLANDIJA
Teisingumo ministeris patiekė 
parlamentui naujo įstatymo 
projektą, pagal kurį ištekėju
sios moterys gautų vienodas 
teises su vyrais. Jos galėtų 
turėti savo vardu nekilnojamą 
turtą, banko sąskaitą, įmonę.

atstoves ir svečius skania va
kariene. Po jos buvo išpildyta 
meninė programa. Solo padai
navo 3 daineles Mockeliūnai- 
tė, akomponuojant savo sesu
tei. Venckienė iš Newarko pa
deklamavo porą eilėraščių, o 
Dobrovalskių dukraitė Joana 
Berlingeri paskambino piani
nu, o sūnaitis — Nikalojus 
Dzoner pagrojo akordeonu ke- 

dalykėlius. 
debiiitan- 

Tarabeizienė

Nereikia 
turės 12 ar 
da jį leisti 
Tuomet jau 
Reikia pradėti nuo 7—8 metų 
amžiaus.

* Daug žmonių daro klaidą, 
manydami, kad prievarta vai
kutį išmokys muzikos. Tai nie-

• Regina Sidzikauskienė iš
vyko iš New Yorko pas Alek
sandrą Vailokaitienę į Naują 
Angliją paviešėti

• Giedrė Jonynaitė pasižy
mėjo tarp 200 egzaminus lai
kančių mokinių ir laimėjo Ma- 
rymount kolegijos pusę stipen
dijos.

• Ponia Tubelienė lankėsi 
pas savo dukterį New Yorke. 
Pabuvojus keletą dienų ir pa
sidžiaugusi savo anūku grižo į 
Washingtoną.

• Dr. Ona Gustaitiene buvo 
atvykusi iš Kanados. Ji daly-

Virginijos

Dr. N. Bražėnaitė trumpai 
suminėjo S-gofe istoriją trem
tyje. Ji atkurta dr. V. Karvelie-. 
nės pastangomis 1946 m. Vo
kietijoje. 1947 m. jau dalyvavo 
pasaulinės katalikių moterų 
organizacijų unijos kongrese 
Romoje, kur lietuvių atstovė
mis buvo dr. A. Šidlauskaitė ir 
stud. Mackevičiūtė. 1951 m. 
Sąjungos centro būstinė per
kelta į Paryžių ir, pirminin
kaujant M. Galdikienei pri
ėmė naujus įstatus, pasivadin
dama Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga. Bu
vo palaikomi ryšiai su pasau
linėmis katalikių moterų orga
nizacijomis, pvz., su minėta 
unija, su pasaulio kat mergai
čių federacija, su tarptautine 
mergaičių globa, su kat. aka- 
demikėmis ir įvairių šalių ka
talikių sąjungomis. 1952 m. 
kat. organizacijų unijos kon
greso Romoje mūsų sąjungą 
atstovavo dr. N. Bražėnaitė ir 
B. Venckuvienė.

— Ar turėjo lietuvės pasi
reikšti tarne kongrese?

— Net labai daug. Jos akty
viai dalyvavo ne tik plenumo, 
bet ir komisijų posėdžiuose ir 
pasakė kalbas apie lietuvių 
moterų padėtį Lietuvoje ir 
svetur, o be to, dalyvių tarpe 
paskleidė daug literatūros apie 
Lietuvą Audiencijos metu šv. 
Tėvui įteikta dovana — gra
žiai įrišta knyga apie lietuvių 
katalikių moterų veiklą—“Mū
sų keliai” ir “Moterų Dirvos” 
1951 m. komplektas.

Ar dalyvausite ateinančiame 
pasauliniame katalikių kongre-

Taip pat Pasaulinis Motinų 
Sąjūdis rengia sąskrydį šių 
metų vasarą Genevoje. Tiks
las: susipažinti su tarptautinė
mis organizacijomis, kurių 
daugiausia ir yra Genevoje. 
1956 m 
tarptautinį Motinų 
Austrijoje. Tema: 
Motinos tarnyboje.

žiaus. Jautriausia oda yra tarp 
5—8 metų ir tarp 25—30. To
dėl minėto " amžiaus žmonės 
ypatingai turi būti atsargūs.

Gintis nuo saulės, žinoma,, 
geriausia priemonė yra būti 
pavėsy, o negalint to padaryti, 
reikalinga vartoti atitinkami 
kremai, kurie galėtų sugerti 
kenksmingą saulės spindulių 
veikimą Be to, turi labai daug 
reikšmės mitybos kontrolė. 
Visiškai nepatartina vartoti 
jokių alkoholinių gėrimų 
rūkyti.

Vakare, praleidus' dieną 
virame ir saulėtame ore, 
kalinga veidą gerai nuplauti ir 
ištepti vitaminizuotais kremais, 

lyku (pateisinimo reikia), kas kurių galima gauti kiekvienoj 
nėra tiesa, ir neigiamai atsilie- vaistinėj, 
pia bendrai odos savijautai.

Ne visų oda vienodai saulei 
jautri. Tai reikia žinoti ir su vietų, kurios yra apsuptos at- 
tuo skaitytis, ypač perdegti simušančių spindulių daiktais 

arba arti nėra vandens, kaip, 
sakysim, kas norėtų pakepin
ti ant stogo. Kur kas blogiau 
yra ištikus saulės smūgiui Te

gulėti visiš-

gos seime išrinkta 
Menė.

4. Seimo rengimo 
įteikti 5 dol.

Toliau buvo A.
paskaita apie lietuvybės išlai
kymą šeimoje. Savo paskaito
je prelegentė vaizdžiai nurodė 
būdus, kurie padėtų išlaikyti 
tautinę dvasią šeimoje.

Posėdžiui pasibaigus, Ap
reiškimo par. kuopa pavaišino

Tačiau kas daryti, kad tė
vams muzika yra svetima, kai 
jie nemoka nei pianinu skam
binti, nei smuiku groti. Tuo
met reikia įsigyti patefoną ar
ba radiją, kad jaunimo ausys 
pamažu priprastų prie muzikos, 

laukti, kai vaikas 
14 metų ir tik ta- 
mokytis muzikos, 
mokytis sunkiau.

rios buvo atšvęstos jaukioje 
lietuviškoje nuotaikoje. V. 
Grajauskaitė ištekėjo už Algir
do Gurecko, jauno teisininko.

• “Giedros“ metinė šventė 
įvyko birželio 12 d. Chicagoje. 
Savo šventės proga pirm. Em. 
Vilimaitė atsiuntė sveikinimą 
buvusiai ilgametei Liet. Kat. 
Moterų Draugjbs pirmininkei 
M. Galdikienei. ‘ .

GRAIKIJOS MOTINA
Šių metų liepos šeštą dieną 
sukanka dveji metai nuo An- 
tigonos ZOUROUDI mirties. Ji 
buvo garsi graikų patriotė, vi
są savo gyvenimą kovojusi už 
savo krašto gerovę ir jo žmo
nių šviesumą. Karo metu ji 
daug dirbo graikų rezistenci
joje, nežiūrint, jog jos pačios 
duktė Elli buvo okupantų su
imta ir uždaryta kalėjime. Ji 
taip pat įsteigė savo gimtajame 
miestelyje Dodecanese sek
madienio slaptą mokyklą, ku
rioje vaikai buvo mokomi tau
tosakos, graikų istorijos, puo
selėjama jų tėvynės meilė. 
Koks buvo Antigonos džiaugs
mas, kai jos sunkios ir nuola
tinės pastangos susilaukė at
pildo. 1947 metais jos gimta
sis kraštas Dodecanese buvo 
prijungtas prie Graikijos! At
sidėkodami už jos pasišventi
mą, tautiečiai suteikė Antige
nai Dodecanese Motinos titulą, 
ši moteris paliko visų ją paži
nusių žmonių atmintyje kaip 
šviesiausias motinos ir pilietės 
pavyzdys.

— Deja, aš negalėsiu vykti į 
Romą bet sąjungai dalyvauti 
reikia. Tiesioginis ryšys atne
ša daug naudos mums kaip 
katalikėms ir kaip lietuvėms. 
Tai yra gera proga priminti 
pasauliui mūsų tautai daromą 
skriaudą ir šauktis teisybės.

— O kur 'J dabar sąjungos volskienė, 
centras? -

— Dvejuose žemynuose, 
centro valdybos narių yra Eu-

numatoma šaukti 
kongresą 
Technika

• “Moters“ redaktorė St. 
Prapuolenytė jau suorganizavo 
gražų būrį bendradarbių.

ALRK Moterų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas įvyko birže
lio 5 d. Apreiškimo par. salė
je. Suvažiavimui pirmininkavo 
A. Liudvinaitienė. Atidarymo 
maldą sukalbėjo kun. A. Rač
kauskas. Apskr. sekretorė Po
cienė perskaitė praėjusio su
važiavimo protokolą kuris pri
imtas be pataisų.

Suvažiavime dalyvavo atsto
vės iš šių kuopų: New Yorko, 
Angelų Karalienės ir Apreiški
mo parapijų Brooklyne, Mas- 
phetho, Lindeno ir Newarko.

Kuopų atstovėms padarius 
pranešimus apie savo veiklą, 

dalyvavo Liudvi-
Galdikienė, Dabro- 

Vaišnoraitė, Gra-
* Grigienė, Baltru-

šaukusios didelį lietuvių būrį. 
Buvo kalbėta literatūriniais ir 
politiniais klausimais.

matymo, neina į pasilinksmini
mus.

Dvi — Yvonne ir Cecile — 
lanko gailestingų seserų kur
sus vienoje ligoninėje. Pirmoji 
jų yra gyviausia, antroji gra
žiausia. Gyvena ligoninėje vie
nam kambaryje. Laisvą laiką 
praleidžia klausydamos muzi
kos, rašydamos laiškus, skaity
damos. Annette greit nuraus
ta ir puola į ašaras, jei kas 
kalbina nekukliai. Ji studijuo
ja muziką Marguerite Bour- 
geoy kolegijoje, Montrealyje. 
Ketvirtoji Marie 19 metų buvo 
įstojusi į vienuolyną, bet po 
metų dėl kieto režimo pasi-
traukė. Dabar gyvena pas ser- _ * B. Jamafcos
gandą motiną. Ją labiausiai knk“,,J0 savo **
palietė penktosios sesers mir-

Kanados penketukas jau pilnameti
Montrealyje, Kanadoje, gar

sėja penketukas mergaičių. 
Jau tas fhktas, kad yra gimu
sios vienu kartu, jom sudarė 
kelius į pasisekimą. Išgarsėjo 
visoje Kanadoje. Laikraščiai 
rašė, domėjosi 
štėjo aukų. >

Kai lankėsi 
ketukas buvo

relę Audros ir Emilijos vardu. 
Krikštynos buvo šaunios, su

• Pasaulinis Motinų Sąjūdis 
(M.M.M.), kuris varo akciją 
prieš komunistines tendenci
jas kiek liečia motiną, šeima 
ir jaunosios kartos auklėjimą 
šiemet Motinos Dieną pasiuntė 
sveikinimą lietuvėms moti
noms.

• Į Anglijos parlamentą šių 
metų rinkimuose buvo 92 mo
terys kandidatės: 43 darbietės. 
33 konservatorės. 14 liberalių. 
1 komunistė ir 1 Vali jos nacio
naliste. Išrinkta 24 moterys; 
14 darbiečių ir 10 konservato
rių.

PASAULINIS MOTINŲ 
SĄJŪDIS

Pereitų metų gruodžio mėnesį 
Pasauliniam Motinų Sąjūdžiui 
buvo suteiktas konsultatyvi- 
nis statutas prie UNESCO, ši 
organizacija gerai įvertina mo
tinos svarbą šeimoje ir visuo
menėje ir yra pasiryžusi viso
mis jėgomis remti ir bendra
darbiauti su jų sąjūdžiu. Ilgai 
nedelsiant, UNESCO pakvietė 
kelias pasaulinio Motinų Są
jūdžio atstoves dalyvauti Pa
ryžiaus suvažiavime, šis suva
žiavimas 
gvildenti 
veikla šeimoje, veikla mokyk
loje, veikla už ir šalia mokyk
los, veikla universitete ir veik
la suaugusių žmonių gyveni
me.



dail. J.NORI BŪTI GRAŽI - IŠSIMAUDYK JONINĖSE
JONINIŲ PAPROČIAI

Informacija apie LB Tarybos posėdį

naktį eidavo į 
žiedo ieškoti, 

kur dar nėra 
Bet jį surasti

pačiu būdu dekoruoja- 
Putnamo koplyčia.
durų rakto iki žvakių

padaliniai ir lietuvių organiza
cijos bei atskiri asmenys atei
tų su savo aukomis, kaip JAV 
įprasta suvažiavimų metu. Au
kas siustį Loko iždininkui:

koplyčioje 
jie kelei- 
pasakiški 
iš vidaus

PUTNAMO koplyčios vitražas su Žem. Kalvarijos Dievo 
Motina; projektas.

nubrėž- 
spalvo-

dviėm 
masy- 

inž. J. 
sumn-

netikusios rytoj 
klausia jaunesnie-

žmonių sakoma.

pirmiausia iš lauko dedami pačią šviesą suminkština- Sau-

ose
• Tremtiniai

LIEPOS 17, SEKMADIENĮ, ĮVYKS

DARBININKO PIKNIKAS
“ROMUVOS* PARKE, BROCKTON, MASS.

Kadsngi šiais matais susina "Darbininko" laikraščiui 40 mėty, visi šio laikraščio 
skaitytojai, draugai ir rėmėjai iš Naujosios Anglijos maloniai kviečiami dalyvauti

Tinka gyventi žiemą ir vasarų. 

2 automobiliams garažas, 
4 valtys.
110 pėdų žemės pagal ežerą.

Kreiptis: Z *

Frank Golden
— Auksutis

11 Taylor Pi. Ri 
Oldhani Pond 

Pembroke, Mase

-

IŠ VISUR

Parduodama Vila
2-jų aukštų. 7 kambarių, cent
rinis automatiškas apšildymas.

maldas laikys kardinolas P. E. 
Leger.

mams į Minesotos stovyklą, 
kur išbus dvi savaites.Mr. W. M. Chase

275 Farmington Avė.. 
Hartford. Conn.

Bendrarašti pasirašė prel. J. 
Balkūnas, Loko pirmininkas, 
ir A. Saulaitis. Loko sekreto
rius.

upėn ar ežeran maudytis, 
išsimaudo, pasidaro daug' gra
žesnis, sveikesnis.

Mergaitės visuomet praus
davosi, .maudydavosi ir kasas 
mazgodavo vandenyje. Vanduo 

, niekados neturi tokios didelės 
galios, kaip Joninių naktį.

Keistas sutvėrimas tos mer
gaitės: nori žinoti savo ateitį.

įrenginiui vienybę ir baigtinu
mą, kuo negali pasigirti beveik 
visos Amerikos lietuvių bažny
čios. - ■ .

Šitoj srityje jau daug pada
ryta.

Jau paruošti visi dekoravi
mo tikslus ir detalūs planai, 
pagal modelius išpildyta dau
gelis judomų smulkmenų, štai 
nuostabiai gražiai stilizuotos 
žvakidės. Rodos, kam jų rei
kėjo, juk žvakidžių galima 
gauti ir “dėšimtštoriuje”. Bet 
ar jos tiks meniškam, skonin
gam įrengimui? Tiesa, ant jų 
degs žvakės, bet jos pačios bus 
tik įsibrovėlės į damų an
samblį. Tad dail; K. Varnelis 
padarė visai naujas masyvias 
žvakides, kurios suderintos su 
visais ornamentais, atliepia 
bendrai koplyčios nuotaikai.

Pagal jo parengtus piešinius 
skulptorius R. Mozęliauskas 
padarė didžiojo altoriaus kry
žių. Taip pat pagal tikslius pie
šinius, baigiamas tabernakulis.

Altorius .bus kiek atitrauktas 
nuo sienos. Navą dengs puoš-

Su juo visą laiką triūsė kaip 
darbo vedėjas Ignas Malinaus
kas, tas, kuris mokytojo profe
siją pakeitė “bliuprintu” skai
tymu, staliaus amatu. Pasta
čius sienas, jis dar pasiliko ir 
vykdė visus medžio darbus. 
. Aukštai viršum koplyčios 
įrengtas gražus noviciatas.

Čia viskas baigta — kamba
riai, skaitykla, biblioteka. Me
džio darbas čia itin švarus, 
skoningas. Dabar jis baigia 
koplyčiai duris, spintas ir kit.

Koplyčios vidaus pilnam į- 
rengimui seserys pasikvietė 
dailininką Kazimierą Varnelį, 
kuris specialiai gilino dekora
tyvinio meno mokslus ir kuris 
Chicagoje turi bažnytinio meno 
studiją. Didžiausias jo šios rū
šies darbas yra Clevelando 
naujosios ' bažnyčios vidus. 
Ten jis' ne tik sienas išdažė, 
bet davė formą visiems alto
riams, bažnytiniams rakan
dams.

Tuo 
ma ir

Nuo 
gesintuvo čia bus viskas pada
ryta pagal dailininko* piešinius.

O tai reiškia labai ir labai nios dekoracijos, suskaidytos 
daug. Tas duoda visam vidaus Įvairiais ornamentais. Čia iėš-

mai išleidžiami dviem tomais. 
Leidžia Lietuvių Dienų leidyk
la Kalifornijoje.

• Tėvai pranciškonai: Bona
ventūra Tamoliūnas. Gabrielis 
Baltrušaitis ir Paskalis Sabas, 
mokslą baigė pranciškonų ko
legijoje Washingtone ir ligi , 
naujo paskyrimo apsigyveno 
Kennebunk Porto vienuolyne. 
Maine.

• Jonas Vosylius, Darbinin
ko skaitytojas, tarnaująs Illi
nois nacionalinėje gvardijoje,

• Dr. B. Matulionis gyv. 
Wallum Lake. R. L, plaučių ir 
širdies ligų specialistas, išvyks
ta dviem savaitėm atostogų; 
pacientų nepriiminės nuo bir
želio 26 iki liepos 10. ,

Australijoje, dekoravo Živilės 
pastatymą. Ta proga, kai vyko < 
premjera, jis teatro laukiamo
se salėse buvo išstatęs savo -'į. 
kūrinių parodą.

prisirinkti! 
rinksi, rytoj 
netinka...

— Kodėl 
rinktos? — 
ji.

— Sėnų
kad Joninių naktį visur lau
kuose ir miškuose bastosi lau: 
mės, raganos ir visokį nelabie- svarbiausia —- eidavo
ji, kurie pakerėja ar kaip ki
taip atima žolių gydomąją ir 
žavėjamąją galią. Kiti plepa, 
kad po saulės grąžos žolės sa
vaime netenka gydomosios ga
lios. Dėl to po Joninių niekas 
vaistažolių ir neberenka.

Seniau žmonės tikėjo žole
lių gydomąja galia, žolėmis 
gynėsi ir nuo perkūnijos, nuo 
šelmavojančių nėlabošių ir ki
tų negerovių.

Seniau Joninių išvakarėse 
tvartų duris šermukšnių šako
mis apkaišydavo, kad - naktį 
laumės raganos, atėjusios avių 
vilnos kirpti, karvių pieną 
atimti ar kitos kokios išdaigos 
norėdamos padaryti, negalėtų 
įeiti į tvartą, šermukšnio, sako 
bijosi ir nelabieji, šiaip nuo
latos gyvuliams duodavo Joni
nėse surinktų žolelių ėsti, kad 
jie sveiki butų nuo keno nors 
blogų akių Žvilgsnio. Kiti kar
vėms duodavo jonažolių, kad 
karvės daugiau pieno duotų.

Yra tokia žolė, griaųsmažo-

ir avalynė*. Lietuviai tremti- 
niai, gyveną Austrijoje, Belgi- 
joje*, Prancūzijoje ir Vokietijo- | 
je, prašo sušelpti juos drabu-^ 
žiais ir avalyne. Balfo sande- |g 
liai, išsiuntus buvusias rudens- % 
ir žiemos atsargas, jau laisvi

Prieš vasarą paprastai'per--h 
žiūrimos drabužių spintos 
tikrai randame tokių daiktų, & 
kuriuos galite paaukoti Balfui. - 
Daiktus siųsti į centro sandėlį, 
105 Grand St., Brooklyn 11, •• 
N. Y. Sandėlis atidaras ir še
štadieniais. • T.

• Kun. St. Raila jau pasvei
ko ir grįžo į savo pareigas. Jis 
visiems dėkoja jį lankiusiems 
ir sveikinusiems, esant ligoni
nėje.

• Lietuvių buv. Politinių 
Kalinių Sąjunga Chicagoje, at- " 
sakydama prieš pabaltiečių 
raginimus grįžti į gimtuosius 
kraštus, rengiasi išleisti visą . 
eilę brožiūrųv kurios parodytų 
tikruosius sovietų darbus. Bro
šiūros bus išleistos anglų kalba 
ir. kuo plačiausiai paskleistos.

• Toronte, Maironio šešta
dieninę mokyklą šiemet lankė 
177 mokiniai.
• Apie Vytautą Didįjį studi

ją baigia rašyti dr. Martynas ’ 
Anysas. Knyga aptars Vytauto 
visus gyvenimo etapus, jo ka
rus ir santykius su Prūsijos or
dinu, Salyno. Torūnės ir Mel
no taikas, kovas rytuose ir kit. 
Medžiaga buvo renkama dau
gelį metų Europoje. Panaudo
ti visi pasiekiami istoriniai šal- J 
tiniai.

• lituanus — Liet. Stud. Są- 
jungos biuletenis anglų kalba, -g 
susilaukė* nemaža pasisekimo. |

■ Naujas jo numeris jau baigia- 
mas parengti.

• Kanados lietuvių diena i- 
vyks rugsėjo

DAiti K. VARNELIS

Dar neužtenka išvesti sie
nas, užvožti stogą, kad statyba 
būtų baigta. Dar reikia ir lan
gų, reikia įrengti vidų. O kad 
tai būtų gražų ir skoninga, 
reikia ir pagalvoti ir kišenę 
“pravintiliuoti”, nes vidaus į- 
rengimai visada brangūs.

Visi matėme bent nuotrau
kose Putnamo vienuolyno kop
lyčią jau kaip ir baigtą. Jau bu
vo sienos išvarytos net 
aukštais, pastatytas ir 
vus bokštas. Dirbo čia 
Augustinavičius. Viską
rijęs, jis išdundėjo kitur, kibo 
Toronte prie Prisikėlimo baž
nyčios statybos.

Nuotr. V. AugustinoJONINĖSE GAMTOJE.

Dar ir dabar Joninės sujudi
na jaunimą. Išvyksta jie už- 
miestin iškylauti, kūrena lau
žus. Vyresnieji prisimena irgi 
Jonines, praleistas Lietuvoje, 
kada būdavo tos gražios švie
sios naktys, kai kvepėdavo šie
nas. Prisimena jie seniis pasa
kojimus. Ak, juk ir jie patys 
skubėjo Joninių vakare žolelių 

Šiandien neprisi- 
skintos nė šuniui 

le vadinama. Jos prisirinkdavo 
Joninėse ir prikimšdavo namų 
pastoges, palanges, o perkūni
jai užėjus, tomis žolelėmis 
smilkydavo namus, žmones ir 
gyvulius.

Vyrai tokią 
girią paparčio 
Sako, jis žydi, 
buvęs žmogus, 
sunku,- jį saugo nelabos dva
sios. Jei žmogus paparčio žie
dą surastų, viską žinotų ir 
būtų didžiai turtingas. '

Mergaitės rankiojo ir kito
kias žoles, kad galėtų prisivi
lioti bernus ir neliktų serimer-

Nė vieną tokį Joninių vakarą, 
niekam nematant, iš įvairių 
lauko gėlių nusopindavo vaini
ką, užsidėdavo jį ant galvos ir 
atsiguldavo. Ir kam taip pasi
puošti nakčiai? Kitaip Joninių 
naktį nepamatysi savo mylimo
jo bernužėlio...

Kitos nueidavusios prie 
upės su vainikais ir plukdyda
vo juos. Kas bus, kur neneš 
vainiką, ar jį bangos išardys? 
0 tada išaiškins ir spėlios. Jei 
nuneš į vakarus, tai iš ten at
keliaus tas, brangesnis ir už 
paparčio žiedą. O jei suirs? 
Blogai!

Vakare, kur būdavo daugiau 
jaunimo, susirinkdavo jis ant 
kokio kalnelio užkurdavo ugnį, 
kad kelintame kaime pašvaistė 
būtų matyti. Ugnis sušaukdavo 
ir kitus šokiui, dainai, links
mybėms. Vėlai tetraukdavo na
mo dainuodami visais keliais.

Dainuoja ir dabar, visa tai 
prisimindami, ir Joninių ugnys 
šviečia. Kada ateis joms lais
vė?... i B. K. 

koma ne spalvų turtingumo, 
'bet kompozicinio ritmo, kuris 
atlieptų koplyčios sienom.

Lubos jau pačios architektū
ros išskaidytos. Jos bus pa
dengtos keliais švelniais to
nais, kurie dar labiau pagilins 
šviesos ir šešėlių gilumą.

Koplyčioje yra dešimts di
delių langų, kurie ritmingai 
suskaldo sienų plokštumas. Į 
šiuos langus dės spalvotus vit
ražus. Taip jie bus beveik svar
biausi papuošalai, kartu įpras
mina <ir pačios koplyčios mintį.

Koplyčia statoma Marijos 
garbei, tai ir 10 vitražų vaiz
duos 10 Mergelės Marijos pa
veikslų Lietuvoje. Jie bus šie: 
Aušros Vartų, žemaičių Kalva
rijos, Pažaislio, šv. Jono Vil
niuje, Trakų, Pivašiūnų, Kre
kenavos, Šiluvos paveikslas, 
Šiluvos apreiškimas, Kazokiš
kės. •

Vitražo centrą sudaro Mari
ja, prie jos prijungiami kiti at
ributai, surišti su vieta, pvz., 
prie Ž. Kalvarijos domininko
nas, prie Pažaislio kamendulas. 
Kitur įdedamos istorinės as
menybės — Vytautas Didysis, 
Pacas, o dar kitur įvedami 
liaudies tipai — lietuvaitė, kai
mietis. Rišant su vietove, daug 
kur įvestos bažnyčios ar her
bai. Iš tų elementų sudaroma 
pilna kompozicija, truputį or
namentuota, išskaityta dau
giausia šviesiom giedriom spal
vom.

Vitražų piešiniai parengti 
kuopščiai. Jie pagaminti bent 
keliose redakcijose. Pradžioje, 
jieškant puošnumo, buvo su
telkta daugiau figūrų ir orna
mentikos. Nūnai to atsisakyta, 
einama prastinimo keliu, la
biau išryškinant pačia pagrin
dinę temą.
Ir kaip atlieka tuos vitražus?

Pirmiausia pagaminamas 
natūralaus ’ dydžio piešinys. 
Nupiešia pats1 dail. K. Varnelis 
ant sienos. Tada jį perveda 
ant popieriaus ir pakloja ant 
didelio stalo. Pagal jo 
tas formas piaustomas

Šį darbą atlieka 
Daugvila. Parinkęs stiklo spal
vas, jis turi dar padažyti, su- 
tamsinti, įvesti piešinio detales. 
Taip parengtas stiklas jau de
ginamas.

Čia pat koplyčioje jie turi 
pasistatę specialę krosnį, kur 
stiklus kiša vidun ir “kepa". 
Prie aukštos temperatūros 
dažai ištirpsta, susimaišo su 
pačiu stiklu. Taip spalvos gali 
laikytis amžiais, visai nekisda- 
mos. nebijodamos jokių oro 
atmainų.

Išdegintus stiklus vėl deda 
ant piešinio. Dabar kartu duo
dama stipri geležies konstruk
cija — rėmai. Pagal piešinį 
išlenkiami plonieji švino rė
meliai. Lengvai jie piaustosi 
ir lankstosi, lengvai sujungiami 
vienas su kitu.' Taip, pamažu, 
iš atskirų spalvotų gabalėlių 
sustato visą didelį piešinį — 
vitražą. •

Įdedant tiek daug darbo ir 
tiek medžiagos, savaime su
prantama, kad vitražai yra di
džiai brangūs. Jie reikalauja 
ypatingos apsaugos. Iš lauko 
dažnai gali juos pažeisti aud
ros ar kokio vaikigalio paleis
tas akmuo. Kad to neatsitiktų,

tai
specialūs langai, kurių stikle • lė spalvų spalvom išsidėsto vi- 
yra įlietas vielos tinklas, šis 
stiklas jau apsaugo nuo stip
rių smūgių. Kai yra įtvirtintas 
šis apsauginis langas, tada įke
liami ir vitražai.

Šie dideli šviesos paveikslai 
tarnauja tik vidaus 'apšvieti
mui. Iš lauko jų visai nesima
to. Tik vakare, kai 
dega daug šviesos, 
viui pasirodys lyg 
spalvų žaismai. Gi 
jie ne tik puošia koplyčią, ne 
tik atstoja paveikslą, bet ir

soje koplyčioje ir tuo suteikia 
savotišką nuotaiką.* •

Per dienų dienas nūnai Put- 
namo koplyčioje čeža stiklai, 
zvimbia pjūklai, dega krosnys. 
Pamažu auga tie gražieji lan
gai, kurie saulėje sušvitęs to
kia gražia spalvų darna. Pava
saris atėjęs dar rado koplyčios 
langus nebylius. Dabar vasa
ros saulė ištaigauja bent ke
liuose vitražuose. O kai ruduo 
bus. visuose languose jau sto
vės lietuviškos Madonos.

Lietuvių Bendruomenės Lai
kinasis Organizacinis Komite
tas (Lokas) birželio 5 išleido 
bendrarašti apygardoms, apy
linkėms ir seniūnijoms. Tame 
bendraraštyje skelbiama ir 
prašoma:

1. LB Tarybos pirmasis po
sėdis šaukiamas liepos 2—4 
New Yorke Baltų namuose 
(131 E. 70th St.. bE Y ). Iškil
mingame posėdyje liepos 2 d. tų gera, kad pirmojo Tarybos 
11 vai. gali dalyvauti ir yra posėdžio metu bendruomenės 
kviečiami lietuvių organizacijų 
atstovai, visuomenės veikėjai, 
bendruomenės padalinių at
stovai, bendruomenės nariai ir 
k. Atskirų kvietimų nereikia. 
Kas negali atvykti, gali atsiųs
ti savo sveikinimą Loko pirmi
ninko adresu: Very Rev. Msgr. 
J. Balkūnas. 64—14. 56 Rožd, 
Maspeth 78. L. I.. N. Y.

2. Svarstymuose Tarybos po
sėdyje būtų svarbu turėti nuo
mones JAV lietuvių visuome-

nės Įvairiais klausimais. Jie 
bus atskirais referatais nagri
nėjami. Yra prašoma savo pa
siūlymus ir sugestijas iš anks
to siųsti Loko sekretoriui: A. 
Saulaitis. P. O. Box 507, Wa- 
terbury 20. Conn.

3. Finansinei padėčiai su
stiprinti _ir įvairiems kultūri
niams darbams atlikti Tarybai 
reikia .piniginės paramos. Bū-



PRANYS ALŠĖNAS

Paminklinėje lentoje įrašy-

BUS. OPPORTUNITY

SUMMER RENTALS

ATVIRAS LAIŠKAS REDAKCIJAI

Clricago, III

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI SKELBIA

PIKNIKĄ THOMPSON, CONN

T. V. Gidžiūną*, O. F. M., 
32 Rvsholm* Pk. C ras., 
Toronto, OnU Canada.

GU8. F. CLEMENT (Tennes- 
see) apdovanojo taure James 
H. Skewes (k.) už jo nuopel
nus Muzikos dienai. J. H. Ske- 
wes yra redaktorius laikraščio 
“Star” (Meridian, Miss.).

HFT.P WANTElJ ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Neseniai Kanados at-kų kraš
to valdyba išleido aplinkraštį 
ragindama Kanados ateitinin
kus:

1) užmegzti tampresnius ry
šius su krašto valdyba;

2) organizuoti ir sąmoninti 
moksleivius ateitininkus;

DINER. Ėst. 20 yrs. $1300 wkly 
mcome, 5'/^ yr. iease, moderate rent, 
good location, 24 hours, 7 days. 
Chance of a lifetime for right party. 
Sacrificing for $13000. RA 9-1178 

2:30 to 6 P. M.

metu šv. Jono bažnyčioj pada
rius antrąją rinkliavą, kurios 
metu surinktą 153 dol. Didžio
ji dalis jšlaidų jau buvo anks
čiau padengta.
. Tenka tarti > pagarbos žodį 
karių, kūrėjų savanorių, šau
lių organizacijų valdyboms, 
taip pat šv. Jono parapijos va
dovybei už bendrą ir sutartiną 
darbą, kurio vaisius — gražus 
mūsų tautos didvyrių pagerbi
mo paminklas.

LEXINGTON — In the heart 
of the Catskills. 4 room modern 
cottage, all improvements, facing 
trout stresui, reasonable rates. 
CaD ESplanade 6-2648, after 4 
P. M.

DON’T DELAY APPLY TODAY FOR 
Typina and General 

Office Work 
Near Home

Save time and carfare.
5 day — 40 hour week. 

Year ’round position. 
Diversified duties.

Pleasant surroundines. 
THERMOID CO.

2018 S. HALSTED ST.
SEeiey 8-1660 »

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

BAKER Y store suitable for ba- 
ker, adjacent gtont GraadUmon 
Mkt. parking, poss Oct, *55. 
Fairfield shopping Center, Post 
Rd&Benson Rd. Fairfield Conn. 
For info N. Y. C. CY 8-5440.

bent dalinius sąjungų viene
tus. Tokie vienetai, veikia To
ronte, Montrealyje, Hamilto
ne, Windsore,. Winnipegė ir ki
tur. Jų veiklai koordinuoti’ 
kasmetai renkama Kanados at- 
kų krašto valdyba, šių metų 
krašto valdybą sudaro: kun. J. 
Gutauskas — dvasios vadąs; K. 
Astravas — pirmininkas; K. 
Manglicas — vicepirmininkas 
ir studentų atstovas; A An- 
kudavičius — sekretorius ir 
moksleivių atstovas; A. Pabe
dinskas — kasininkas; S. Pra- 
puolenytė — moterų atstovė; 
J. Staškevičius — valdybos na-

Atšargos karių, kūrėjų sava
norių ir šaulių organizacijų 
Toronte pastangomis buvo pa
daryto meniška paminklinė 
lenta Kritusiems už Lietuvą 
pagerbti. Lenta įmontuoto To
ronto lietuvių šy. Jono Krikš
tytojo parapijos bažnyčioje. 
Jos pašventinimo iškilmės į- 
vyko birželio 12 d. Iškilmėse 
dalyvavo pilnutėlė bažnyčia 
žmonių su vėliavomis, ats. ka
riai, kūrėjai savanoriai bei 
skautai Mišias atlaikė ir labai 
jautrų bei ryžtingą pamokslą 
pasakė kun. dr. J. -Gutauskas; 
pamaldų metu giedojo repre
zentacinis torontie&ų choras 
“Varpas”, vadovaujamas muz. 
St. Gailevičiaus, šventinimo 
apeigas atliko parapijos klebo
nas kun. P. Ažubalis.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra kataiik'ška ligoninė, 
pripažinta Nevv Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Bospital and 
Schod of Nursing

25 East HamSton Plaee
TELEPHONE.- 

DEARBORN 2-0819 
TO PLACE

SHAOY GLEN FARM
Ideal for children; new duplex, 3- 
room bungaiow$; monthly, seasonal; 
also beautiful airy rooms; community 
kitchen; immaculate. Swimming pool. 
Bendix, TV, reasonable.

Call HYacinth 8-7952.

3) skaityti “Ateitį”-ir ją už
sakyti savo kolonijos jaunimui;

4) įsigyti prof. St. Šalkaus
kio “Ateitininkų Ideologiją” ir 
ją atydžiai išstudijuoti; '

5) sumokėti nario mokestį.
šią vasarą taip pat rengia

ma Kanados ateitininku sto
vykla, į kurią kviečiami ir JAV 
ateitininkai ir ne ateitininkai, 
ne jaunesni 10 metų. Ji tęsis 
9 dienas: prasidės liepos 30 ir 
baigsis rugpjūčio 7 dieną. At
lyginimas dienai $1.50. Stovyk
la bus Toronto apylinkėje, 
Wasąga kurorte, prie didelio 
Georgia Bay ežero. Stovyklau
tojai registruojasi pas At-kų 
Federacijos dvasios vadą se
kančiu adresu:

Kaip JAV taip ir Kanadoje Šiemet sueina 45-ri .metai 
ateitininkai atkūrė visus arba nuo “Ateities” organizacijos 

įsikūrimo, dėl to krašto valdy
ba, norėdama paminėti jubi
liejinius metus, nutarė šį ru
denį šaukti visos Kanados 
ateitininkų kongresą. Ž.

HUNTER, N. Y. Catskills Mountais.
3 modern housekeeping cottages, 

olose to rillage and walking distance 
to Catholic church. Lake privfleges. 
fishing on premisos, immediate oc- 
cupancy to end of Sept. $375 each. 
Cottages accomodate four people. 
VIrginia 5-9209.

KALIFORNIJOJE siaučia “uranijaus ieškojimo karštligė”, kaip 
kitados aukso, čia ieškotojai atžymi jų surastą pMą «u ura- 
nijum; tai jų “nuosavybė’", už kurią gaus daug -pinigo M ben
drovių, kuriom uranijuą-reikalingas.

Tamstų redaguojamame laik
raštyje tilpo neteisinga žinutė. 
Davėte vietos korespondentui 
S. J., tad prašau duoti vietos ir 
mano laiškui.

Atviras laiškas p. S. J.
Nustebau, perskaičius žinu

tę iš Worcester, Mass., tilpu
sią Darbininko 42 nr. birželio 
laidoj.

Ten, neteisingai, užgaulio
jančiai, tiesiog šmeižtu atsi
duodant, tūlas S. J., pareiškia 
—‘o tuo tarpu net Moterų Dir
vos redaktorė viešai susirinki
me, pasakė, kad ji nenorinti 
(mano pabraukto), kad jos vai
kai lietuviškai mokytųsi.’

Pažystu . dabartinę Moterų 
Dirvos redaktorę nuo pat jos 
kūdikystės, žinau jos (nors čia 
gimusios) uolią veiklą parapi
joj ir lietuvių organizacijose. 
Jei jai nerūpėtų lietuvybė, 
argi siųstų, kaip jau kelintą 
vasarą kad daro, savo mergai
tę į Putnamo. seselių stovyklą, 
o berniuką į Kennebunk Port 
pas Tėvus Pranciškonus, kur 
vien lietuviškai tebekalbama ? 
Ar tai rodo, kad ji nenorinti 
(sic!), kad jos vaikai lietuviš
kai mokytųsi?

Lai slapukas S. J. atidengia 
savo veidą, ir viešai pasako, 
kur, kada ir kokiame susirin
kime Moterų Dirvos redaktorė 
yra taip pasakius. S. J.,'tokių 
savo raštu šmeižia ir įžeidžia 
ne vien Moterų Dirvos redak-

PARDU0DAMA maisto krau
tuvė (Grocery & Delicatessen). 
Kreiptis:

Krank Roman, ~ 
7404 65 St.,

Glendate, Brooklyn 27, N. Y.

Generalis ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS 

• SUNKVEŽIMIAI—GARAŽAI 
SUTAUPYSI LIGI 20<f 

PARANKUS MOKĖJIMAS 
JOSEPH G. COX

488A 17th St. STerling 81668

“Kanada, Toronto, Ont. 
Tūkstantis devyni šimtai pen
kiasdešimt penktieji metai, bir
želio ,12 d. Žuvusiems už Lie
tuvą paminklinės lentos lietu
vių R. Katalikų šv. Jono Krikš
tytojo Bažnyčioje atidengime 

AKTAS
“Minėdami 1941 m. biržely

je lietuvių žiaurius trėmimus 
kančiai ir mirčiai į tolimą Si
birą, Toronto lietuvių ats. ka
rių, kūrėjų savanorių ir šaulių 
organizacijų pastangomis, da
lyvaujant Lietuvos Generali
niam Konsului Kanadoje, min. 
Vytautui Gyliui, Kanados 
Krašto L. B-nės V-bos pirm. J. 
Matulioniui ir gausiai visuo
menei, šioje bažnyčioje atiden
giama žuvusiems už Lietuvą 
paminklinė lenta 6’0x2-9 dy
džio, išdrožinėta tautiniais raš
tais, vyties kryžiais, Gedimino 
stulpais ir šaulių ženklais, vi
duryje lėntps išpjaustytas ba
reljefas, vaizduojąs Motina ant 
rankų laikančią’ žūstantį. Len
tos apčioje įrašas: žuvusiems 
už Lietuvą ir žemiau Vytis. Pa
minklinės lentos projektą pa
darė Inž. Arch. Dr. A. Kulpa- 
vičius, drožinėjimo darbus at
liko dail. skulptorius Dagys. 
Pašventinimo apeigas apvaikš
čiojo tos Bažnyčios klebonas 
kun. P. Ažubalis.

Šis kuklus paminklas tepa
laiko Kanados lietuvių širdyse 
amžiną prisiminimą tų Lietu
vos karžygių, kurie mirė, kad 
lietuvių tauta per amžius bū
tų gyva ir laisva. Pasirašė: 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadai Vyt. Gylys, KLB Kraš
to V-bos pirm. J. Matulionis.

PIRMADIENI,
LIEPOS-J U.L Y 4, 19 55

CSoistered. , ,, . ___ ___
forminjr a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. SiMers also chant the Divine 
Office. Are engaged in makang Vestments 
and other -works of art- Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, and West Sts.. 
Union City. N. J.L

šv. Jono Kr. parapijos kleb. 
kun. P. Ažubalis ir K. Aperavi- 
~čius— atsargos karių vardu, 
S. Banelis — kūrėjų savano
rių vardu ir J. Karka — šau
lių vardu.”

Šio akto vienas egz. pasiųs
tos saugoti “Lietuvių Archy
vui”, o antras — paliktas pa
rapijos bylose?

Po šventinimo iškilmių prie 
paminklinės lentos buvo sudė
ti vainikai. L. B-nės vardu vai
niką padėjo Krašto Valdybos 
pirm. J. Matulionis, Mažlietu- 
vių ir Evangelikių liuteronų 
moterų ratelio vardu — Elzė 
Jankutė (a. a. Martyno Jan
kaus duktė) ir šaulių klubo 
vardu — Valiulienė.

Paminklinės lentos išlaidos 
— apie $400.00 (medžiagai 
bei skulptoriaus darbui) buvo 
galutinai išlygintos pamaldų

. tiefiams. TrądMįonal Echoes” 
e programos vedėjas. John Jean- 

•V nette labai nuoširdžiai ir vaiz
džiai nupasakojo trėmimus, 

£. phikiai apibūdindamas trans
liuojamas lietuvių, latvių ir es- - 

| į tų giesmes bei dainas.
šeštadienio vakare Raubie- 

nės radijo valandėlėje tremi- 
•. mai irgi atatinkamai prisimin- 

Buvo transliuojama kon- 
^ gresmano Maąbrovritch kalba; 
.■ kalbėjo teisėjas Uvick; dėklą-' 
_ mano stud. Ą. Rastenytė; dai- 

navo studentų ąteitininkų trio.
Sekmadienį windsoriečiai

■ meldėsi išvežtųjų intencija.
Ukrainiečių salėje vyko mįnė- 

H Z jonas. Kalbėjo Dr. Karvelis iš 
Detroito; dainavo solo V. žei- 
melytė iš Toronto ir P. Zaran- 

; < ka iš Detroito. Dalį programos
' išpildė iš Detroito stud. at-kų 

^^trio bei Windsoro lietuvių 
choras. Mokiniai padeklamavo 

? eilėraščių
Detroite trėmimų minėjimas 

■; buvo vykdomas visų pabalie- 
čių bendrai Tarpautinio Insti- 

į ' tuto salėje. Programą vedė lat-
■ vis. Kalbėjo Mkhigano guber- 

įl natorius T. M. Williams, pabal-
: tie&ų atstovai, vengras, lenkas 

ir ukrainietis. Kalbos užėmė 
gan daug laiko. Meninėje daly- 

F , je lietuvius atstovavo Jina Va- 
? . ryte, padainuodama V. K. Ba

naičio “Plaukia antelė” ir Cho- 
rį , pino “Ruduo” (Tokiomis pro- 

gomis derėtų tik lietuvių kom- 
$ \ pozitorių kūrinius išpildyti). 
5 . Estų vyrą choras gan silpnai 

padainavo 3 dainas, pianistai
■ paskambino, latvių smuikinin

kas pagrojo dienos nuotaikai 
gerai tikusius du kūrinius ir 
latvių mišrus chpras užbaigė 
programą gana sudėtingomis 
penkiomis dainomis. -

Ačiū lietingai dienai, šįmet 
į minėjimą atsilankė gana 
daug žmonių. (Estų buvo dau
giausia, nors jų Detroito apy
linkėse tėra apie 300). Truputį 

' * graudu buvo palyginus lietu
viu skaičių su latviais ar estais. 
Mūsų* mat 20.000!!! o kur 

' choras, kur kitos meninės jė
gos? Ar tik netremiam mes 
patys iš savo tarpo lietuviškų
jų kultūros apraiškų?!

P. Natas

BUSS. SERVICES

SKAMBINK ar rašyk dėl vedybinių 
kvietimų, šokių skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai rašymo reikmenys, bizsio 
reikmenys. The Christopher Press. 
Printers — Stationers, 1081 Rogers 
Ąvenue. Brooklyn 26, N. Y.

Tel. BUckminster 4-1069

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(Jkūrėja, šv. Marija Juozapa Rocello, 
kanonizuota 1949) 

MERGAITeS! PADEKIT JĖZUI 
skleisti Jo karalystę žemėje, mokydamos. 
slaugydamos. dirbdamos misijų arba so
cialinį darba- 
RaAvkite: Rev. Mother Provincial, Vilią 
Rossello. Nevrfield. N. J.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY 

^ootemplative Coounuaity

GRAYMOOR
Round ftO Including 
Trip Tax

Leaves from 8:00 to 8:45 a. m.

CONSOLIDATED 
TERMINAL

torę, bet ir visą Moterų Sąjun
gą, kurios pareigūne esu.
• Todėl reikalauju, kad S. J., 
artimiausiame Darbininko nu
meryje įrodytų teisingumą sa
vo užmetimo, arba viešai Dar
bininke atsiprašytų Moterų 
Dirvos redaktorės už neteisin
gą apkaltinimą.

Uršulė T. Daukantienė
A. L. R. K. Moterų S-gos 

Centro — 1—Vicepirmininkė



CONVALESE. HOMES

DELIGHTFUL
environ-

VACATIONS

VACATIONS

Wiiliam J. Drake

Tonikas viduriam

Alexander

LYNBROOK. 2-family, business 
section. 5 rms up, 4 down, stuc- 
co & siding gar. 50x120. Walk- 
ing Distance to Catholic School 
and Catholic Church. $15,000. 
LY 9-558L

ADIR0NDACK Mountains-Hou- 
sekeeping cottages directly on 
Loon I^e. Ali electric conve- 
niences. Inskle bathrooms, fire- 
places and boats. Near Catholic 
Church. GI 2-4976.

HARRISON, N. J. — 4-year old 
ranch, 3 bedrooms. 2 baths, 2-car 

garage, knotty Pine kitchen & din- 
ing room. 21’ screened porch. unuaual 
cloeet space, beautifuUy landecaped 
and woodod corner plot Walking dis- 

ltance to Catholic school and church 
and all transportation. Occupancy 
late falL $36,500, Ovvner, Harrison 
8-2983.

FLORAL PARK-Dievo Moti
nos Laimėtojos parapijoj. Ap
dėtas, 40x190, garažas, 4 mie
gamieji,.. pusantros., vonios, 
priedai Tik betarpiai $13,990. 
Fleldstone 7-4841

DRAKE HOTEL, 321 6th Avė, Asbury 
Park, N. J. Famous family hotel, 

near everithing, Europ. plan, rate* on 
reguesL All outside rm* with runn 
watėr, some prlvate or semi-private 
room*. Where strangers meet and 
pa rt a* food frfends. PR 5-9544.

Prarado nuojautą
Teisme teisėjas klausia, per 

greitai važiavusio kaltininko,

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok kitam jį pasiskaityti, kad 
užsiprenumeruoto-

Vaiky Strratm - plytinis Cape 
Čod, 7. kambariai, 2 auto ga
ražas, 1X4 akro, priedai Arti 
kat mokykla ir bažnyčia. 
>?0,500. VA 5-6280

MADISON HOTEL
306 7tb Avė.. Aobury Park, N. J. 

2 bij porches overlooking Ocean
American k 'European Plan Family 
Hotel. Mocferatcly priced. Famous 
for our kome ccoking and baking. 
Free parkinga ncar Catholic church.

PR 5-6644
Mrt. Agne* Ramm, Owner-Mgt.

*!»**•* y

LAKE RONKONKOMA — 
mieramVib. evuraMutiasis. vai- 
gomasfe, židinys, pusantros vo- 
■tos, garažas, visai tnsulinotas* 
du ir pusė bloko ligi St. John’s 
bažnyčios ir mokyklos. $11^500.

ROnkonkoma 9-8355

215 Third Avė. w youuouA ^^ Park N J 

European Plan. Close to Beach. Ccm- 
fort and convenience at low cost. 
Walking distance to Catholic church. 
Special June rates. Ovvnership-Ma- 
nagement TPhone PRospect 5-9206.

ROSLYN RANCH. — One-story pic- 
turehouse, three large bedrooms, 

walk-in elosets, 28-foot living room, 
pieture windcws, two sides, double 
fireplace to dining room, screened 
porch, terrace, tile floors, 2-car ga
rage. vvorkshop. vvalnut trees. $29,500. 
Near Catholic church. Owner, Dorothy 
Keck. ROslyų 3-5983.

YORKTOVVN HEIGHTS — V, Ac. 
6'/? rms, plstr walls, oil heat, ’2-car 
garage, barbeųue, beautifuUy' land- 
scaped, privacy, near facilities. $25,- 
500. 100x100 5J4 rms, firepl, plstr 
walls, oil heat, gar, near lake 4 fa
cilities, fruit trees. Both — vvithin 
walking distance cf Catholic church 
and school. Imm. occ. $16,000. YOrk 
Hts 2-2051 after 6 P.M.

ST. JOSEPH’S CAMP FOR B0YS 
and

ST. FRANCIS CAMP FOR GlRLS
Indian Lake, Garrison, New York

Operated by the Franciscan Sisters 
of the Atonement. Ages 6 to 12 in- 
clusive. Rates $37.00 for two weeks. 
Swimming, boating, arts and erafts, 
all types of games and sports. For 
Information write: Sister Oirectress, 
221/2 E. 1051 h St., New York 29, N.Y.

..........v Phone Lehigh 4-3580

Sayvilte 4-0464 J 
8UMMER RE8ORT

Located in a most beautiful place 
in Oakdale, I-ong Island, on the 

old Vanderbilt Katate.
Ratu $35 weekly, $6 per flay, 

Children half price. •
Thi» indudes:

Thrtt Hearty Meals — Room —
Booti for Fiahlng or Rowing 

Badmlnton — Game* 
Horseshoo Pltching .

Svlmming- and Beach Privileges 
Near Catholic church.

LAURA CARL8ON.

Padarė pažangą
— Girdėjau jūsų duktę yra 

labai pažengusi dainavimo pa
mokose, jau visai gerai dainuo
ja, —' pagiria viena kumutė

ESSEX MANOR. Friendly hospitality. 
311 SixU Ave^ Asbury Park, N. J. 

2 blocks to beach. attractive fum- 
ished rooms with running vvater, fine 
food. American Plan. Rates $38 and 
$43 per person per week. Free park- 
ing, home-like Jdmosphere. near Ca
tholic church. Anthony M. Grieco, 
prop. Tel. PRospect ^6486.

BRYN NENAWR (Nepperhan Hts 
Area). Hilltop col. center hall, plast.

7 large rms. Ist fir: gowder rm. liv 
rm. 2nd fir: 3 bedrms, bath, large 
elosets. Fine neighborhood, near Ca
tholic schcols and churches and in 
area inhabited by Lipiuanians; shopp- 
ing center. l'/block Saw Mill River 
Parkway. Seen by appointment. YOn- 
kers 3-8785.

SPRING LAKE — Country A shore 
combination; excellent table; lovely 

rooms. Children vvelcome: $10; Adults 
$35.' Walking distance to Catholic 
church. Under new management.

NEW BfSHOP
414 Ocean ftoad. Gibson 9-9741 

Mrs. Timothy Cronin

— Tai jūsų tėvas yra auksi
nės širdies žmogus, — pagiria 
mokytojas ir dar paklausia: ‘— 
Ką jisai dirba?

— Mano tėvas yra boksinin-

Stephen B rėdės J r.
ADVOKATAS

MONTAUK HOTEL, cor. First Avė. 
and Bond St_, Asbury Park, N. J. 

Rates. single room, daily $2.50, week- 
ly — $15, double daily — $5. weekly 
— $30. TV in lobby, large open porch, 
near Catholic church.

A. Rcrreca, prop.
PRospect 4-9698

LAKE RONKONKOMA — 
miegamieji, gyvenamasis, val
gomasis, židinys, pusantros vo
nios, garažas, visai insuiiuotas, 
du ir pusė bloko ligi St. John's 
bažnyčios ir mokyklos. $11,500.

ROnkonkoma 9-8358

THE MARY FRANCES 
On the Beach

Pt. Plepant 5-0940. MAY F. COX. 
Rooms the Year Round. By day 
or week, European plan. Alto Apt. 
Philadelphia A Ocean Avės., near Ca
tholic churctr. Point Pleasant, N. J.

— Visai taip ir mano tėvas 
sako, — atsiliepė vienas pyp-

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų. Širdies 
supyldmo, šiurpuBavimo, per
šalimo, (Bėglių, reumatitmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

_ĮĘui tėkimas, o mes, lakū
nai, behErnne ūtojantto, kas 
greitai skuba ir kas ne.

— Tikrai gerai, — atsako 
ana patenkinta. — Įsivaizduo
kite, kokia pažanga! šiandien 
mano vyras jau galėjo * išimti 
vatą iš ausų.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

Home for elderly. Ėxcellent 
food & care counl 
ment largė TV & living room. 
R. N. in attendance. Private 
room $35 — Singl, from $30. 
Near catholic churches 

CRONWELL CREST 
Middle town, Conn.

Diamond 6-9613.

One Day Auto Trip 

BUSHKILL FALUS 
“Niagara of Pennsyh’ania” 

100 ACRES OF PICNIC 
GR.OŲNDS

Write for Free Auto Map 
C. EL PETERS

BusM 23, Pike Co., Pa.

UŽSUK | ST. CHARLES HOTEL 
2 Maplewood Avė., Keensburg, N. J. 
Baseinas, čiožinftti, maudytis, tenisas, 
gčdfas, jvairips pramoges. Būti die
nom. savaitėm ar visą, sezoną. Bū
sit nustebinti Pašauk Mis. O’Shea 
per Keensbtirgti 6-9834. Pgkščiom 
pasiekiama kat. bažnyčia.

SOMERSET HOUSE
126 St. Jam* PB-, Atlantic City, N J. 

Pusė bloko nuo vandens, pėkičiom 
pasiekiama kaL bažnyčiau Prieinama 
kaina.

Tel. Atlantic City 5-4578 
G. O. OtOiNNELL, Vedėjas

87 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, -N. N.

Tel. APplegatc 7-7083

Rooms, private, Catholic fam
ily; near church, boardwalk, 
trolleys; dble. or twin beds. 
MRS. A. HEENAN, 110 ADEL- 
PHIA AVĖ., ATLANTIC CITY, 
N. J.

jau buvo su nauja' gyventoja 
snsipažinę ir jiems ji patiko. 
Bet dabar.... * triukšmas per 
naktis palangėse. Buvo iššaukta 
ir policija, kol pęnia Shedtey 
su sunkvežimiu išsiaiškino, kad 
jos daiktai iš Bremerton, Wash., 
nuėjo kitur, o čia... kaž kokio 
saliūno įrengimas. -

CRK«TWiB^B <' ' toltoO
tome etato namas. $fle stogas, pus- 
antęu vonios, saulfts porėtus, 3 mie
gamieji. 1 tarnaitei'kambarys, visi 
modernūs įrugįbsai, 4 Noksi ligi 
mokykloė ir stottea. Arti kaL mokyk, 
los ir bažnyčios. Ifcrikelia kitur. Sa
vininkas; SPencer 9-6316.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
ėių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

TeL EVergreen 7-4335 ..

Stephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHAUNS - 
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

Ocean Bleck, Open all year.
COMFORTABLE 

ACCOMMOOATION 
Running water in all rooms

LYNBROOK. Sacrifice sale. 6-rm 
modem house with enclosed porch, 

modem throuout, wall-to-wall carpet- 
ing, 2-car aluminum door garage; 
near station, bus and Catholic msti- 
tutions. See to appreciate. $14,500. 
Principais only. Call for appointment. 
IV 3-8372.

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PVBUC

Patarnavimas diena Ir nakti
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TB 6-64M

Give Yoorsalf the Gift of Security!
If you haven’t found a successful way of saving for the future 
—find out loday about the sure, systematic Payroll Savings 
Plan. Here's all you do:
Go to your company's pay officc, choosc the amount you want 
to save—a couple of dollars a payday, or as much as you wish. 
That money wifl be sėt ąside for you beforc you even draw 
your pay. And automatically invested in U. S. Series E Sav- 
ing* Bonds which are turned over to you.

. — Dfeja, mes pėstininkai 
dar skutome greiti-

Ir paskyrė piniginę baudą.,

Mokytojas aiškina vaikams, 
kad. gėriau yra kitam žmogui

Valley Stream W«stwood Soction
PATOGUS VISAIS METAIS

Tiaka profesionalams. Įvertinimui aplan
kyk. Porčius au sėtais, rėmai. Puikus su 
medžiais aptvertas sodas. Erdvūs kamba
riai, centrinė halė, pilnas valgomasis, vir
tuvė, didžiajam tikras židinys, prijung
tas purčius, kietmedžio grindys. S mie
gamieji. 2 vonios, erdvus šandėlys ir klo- 
setai, baigtas žaid. kamb. ir prausykla 
rūsy, aliejaus šiluma, patio 2 auto gara
žas. Kiti priedai Arti kat. mokykla ir 
bažnyčia. Kampinis 90 x 100. Tik betar
piai. Specialiai $20.400. VA 5-4012

BOLIDAI FARM. Hancock, 
N. ¥. prieDelaware upės. Pa
tiems vėto gafimybė, maudy
tis, ' vnitoftl gydimų
kambaryj prašyk knygutės, 
^jectofios kainos geg. ir birž. 
mėnesiais. Arti. kat. bažnyčia.

RED GABLES
NEW LONOON NEW HAMPSHIRE 
Puikiausia vieta atostogoms, prie Lake 
Pleasant. privatus smėlėtas paplūdimys, 
maudytis, laiveliai; žuvauti, shufflebor- 
das. tenisas ir t.t. Viskas vietoj, 
bažnyčios. Knygutė įį 10.

Kainos $39.00-$46.00.
Frante T. McCauley, Sav.

5S2 Onmd St, Bywktyn, N. T.
,Tei. EVergreen 4-8902

IJcIuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus Ir pyragaičiu* pagal vImj 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynom* ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausial.

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.^ 

JOSEPH BARACEVICIDS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2596

Wefdi5Y«vr Savfogs Grow!
If you sign up to save $7.50 a sreek, 19 years 8 months will 
bring you $10,313—a small fortune to retirc on! If you save 
$18.75 A week, you’ll have $10,700 in Ie«s than 10 years!

Savings Bonds earn interesu at an average of 3% per year, 
compounded senriannually, ivhen held to maturity! And tbey 
can go on earning interest for as tong as 19 years and 8 months 
if you wish, giving you back 80% more than you put in! 

Ei^it million working men and womcn are building the i r 
security with the Payroll Savings Plan. For your sake, and 
your family’s, too, bovr about signing up today? If you are 
sdf-employed, ask your banker about the Bond-A-Month Plan.

Nothing could be more appreciated, more appropriate for 

your graduate than “the present with a future”—a United 
States Savings Bond! So easy to give—no sizes or colore to 
worry about. So toonderful to receite—because it becomes 
more valuable as time goes on.
The Bond you give now may well be a start toward the rcal- 
ization of the dreams of Commencemcnt Day. Dreams made 
possible by a sure, systematic plan of saving, throughBonds! 
Give the gift that grows with the years—a constant reminder 
of yourihouįhljulncss, and a symbol of bis faith in the future.

y Prabangus svečių namas 
VitlA moterim. ir porom. Tinka 
r" ^vshstiiam ir atostvi-mu 

mane Kasdien imtos, erdvi ap- 
Claire. lauke plaukiojimo ba-

Ho Ho Ku* aeftiaa. vienam Ir dviem 
m' a kambariai, privačios vonįoa 

* ■ ir vanduo. Labai gena
maistas. Skambink: Saddle 

- •. River 1-0658. prašyk inier-
•načijų.

HARBOR INN
Cw*r ttairbor. N. H. 

Narna ttHan nuo narnu
Minutės nuotoly noot Winnipemukee ežero. 
PatogUs kaabtfitL Karoie gamintas mais
tas. Arti tebydoM. $38.06 savaitei su 
trim va^gto FT 6ttėa*. Vaikams ligi 10 
pusė kainos. Gotinvm Imti modernee atski
ras kabinas n avo pragyvenimu- Rašyk:

HELEN BLMUCHARO, Box 10
Center Hartor, fL- H. arba Tel. 512#

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

HOTEL PIHES on RT. 209
RO. #1, East Stroudsburg, Pa. Tel. 
1616 J. Main Lodge — Cottages or 
New Indi v. units. Bar, Home Cooking, 
Churches Nearby — Rate $45 up.

EMILIE'S GUEST HOUSE
ROOMS AND APARTMENTS ’ 
118 SOUTH OCEAN AVENUE 

ATLANTIC CITY, N. J.
A FRIENDLY PLACE TO STAY 

Catholic Church around the corner 
... Phcne Atlantic City 4-9146

Emilie M. Sundloff, Prop.

Joseph Garszva
GRABORIUŠ
BALSAMUOTOJAS

SHELTER ISLAND, L 1. . 
Furnished sununer homes for 

rent 
Call EDgewood 4-7226.

Reikalinga darbininkė namų 
ruošos darbams, išskiriant vi
rimą, vasarvietėje. Rašyti: 

O. Menderis,
White Sulphur Springs, bj. Y. 
Tel.: Liberty 520m2

DiE GROVE HOOSE
EAST OUOGUE, L I. TęL Bamfton Bayg StR

On Shinnecock Bay. Long known for our excel!ent 
food. Bathing, boating, familles welcome, reasonable 
rates. Near Catholic Church.

BOOKLETS

NEMOKAMAI Sv. Teresės 
Novttt*, kaygeiS. Rašyk: Mm. 
F. Vogt, 4847 1619* St. Fhi- 
shtag 58, N. Y.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

į Tel. STagg 2-5043
i Matthew P. Baliai

(BIELIAUSKAS)
S FUNEEALHOME
5 M. P. BALLAS—Direktorius
| ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas
z 660 Grand Street
> Brooklyn, N. Y.
g NOTARY PUBLIC

iv. Paskalio Bayloniečio parapijoj Ang- 
lų Tudor. plytinis, geram stovy,^ ir pusė 
kamb., Holyvvood vonia, purkštas, visi 
priedai, aliejum, garažas. 2 malkom kūr. 
židiniai, 1 baigtam rūsy, 2 kamb. butas 
su pilna vonia ir purkšiu, arti par. pra
džios ir aukšt. mokyklos bei valstybinės 
su transportacija. Tinka 1 ar 2 šeimom. 
Prašo $16,500. Savininkas, LAurelton 5- 
5160.
Legalių pajamų nuosavybė. Tik betarpiai.

HĖMPSTEAD — Naujas pagal už
sakymą statytas namas, 7 kamb., 
pustrečios vonios, langas į stogą, 2 
auto garažas. A laipsnio rajone. Ma
rijos Loreto parapija. Bus išdekoruo- 
ta pagal skonį. Arti kat. mokykla 
ir bažnyčia. Kaina $24,900. $18,000 
duodama morgičiais. Skambink susi
tarti IVanhoe 3-9334.

FREEPORT. — 7 Bedrooms, ‘ 2'/2 
baths,' 2-car garage. BeautifuUy 

shrubbed. 125x175 plot. A-1 neighbor
hood. Near Catholic schoois and 
churches. Permit may be obtained for 
2-family house. $18,990. Mušt sėli. 
Ovvner. FR 9-6243.

LEVTTTOWN (Wantagh Section), 
1951 ranch: 3 bedrooms, oversized 

^ar. covered patio, storins, screens, 
refrig. Bendix, dishwasher, walking 
distance to Catholic church. July 
occup; $12.950; princ. only.

LE 3-3378.

HEMPSTEAD VICINITY 
Bargain! Asking $15,750. Brick, 
fieldstone, 3 B R, garage, oil, nevv 
w-t-w carpeting, finshed basement, 
laundry, many extras. Large land- 
scaped plot, near Catholic school and 
Catholic church. Ovvner. IV 1-7974.

HARTSDALE. Charming Cape God, 
custom bu i lt, stone front, slate rf, 

6 rms, 3 bedrms (1 smgle, 2 double), 
2 baths, lav, playrm, 2 fplcs, "2-car 
garage. Exquisitely landseapešt near 
Catholic church and Catholic school, 
vvalking distance to R R station, low 
tax; $22,000. Ovvner. WH 8-2230.

LITTLE NECK HILLS. Cen hall Coj, 
3 bedrooms, 2l/2 baths (extra on 3 

fl), 2 fireplaces, lovely setting, many 
extras, oil heating, near Catholic 
church and Catholic school. $25,500. 
BA 9-7920.

HASTING-ON-HUDSON. 4 bed- 
room, l’ o bath. Dutch cotoniaL 
Asking $19,500. Near Catholic 
Church and School. _ Owner. 
Hastings 5-3105.

EAST ROCKAWAY. O\vner transfer- 
red. Cape Cod in most south loca- 

tion. Large living rm with fireplace. 
modern kitchen.. 2 bedrms down. 2 
up. Finished basement. ’ storms and 
screens throughout. Convenient to 
station and shcpping, 3 blocks to 
public school. 6 blocks to St. Ray- 
mond’s church and school. hours
from excellent town beach. Imm occ. 
priced for quick salė. $18.500. Prin
cipais only. LYnbrook 9-7773

H O L L 1 S 
SL Pascal Parish 

Semi-detached selid brick. 2 story, 
6 large room* and finished basement 
with kitchen and bath. Near all 
schoois, store* and 2 bus įmes. 

$15,000. LAurelton 7-3142.

SGARSDALE, VIC.
6 rooms, 3 bedrooms. 3 full baths. 
10 elosets: corner 100x100, highly 
landseaped; station bus at corner; 
Catbolic school and church within 
vvalking distance; many exras.

$30,000. SC 3-7920.

NEW HYDE PARK —
Lšktvilk Estatos, 7 rms., din- 
ing rm. and kih, storms, 
sersufts. Commfitont mmrytbing 
Near catholic school and cą- 
TnOHC cnurcn* MCoTVCiny TOT 
$17,500. Florai Paris 4-3073.

BRONXVILLE HGT8 IN YONKERB. 
115 Round Hitt Drhr« — $25^00. 

N«w modern 3-bdrm ranch oomptaMy 
ėguigped, on corner M, <n Catholic 
arto, too owner-bulld«r at 111 Round 
Hin ortv* 8P S-2045.
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GYVYBĖS APDRAUDA

Klausykite

New Yorko

PASILINKSMINIMAS

I3NUOMUOJZJAAS kambarvs
SPORTO BIČIULIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI,

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA KENNEBUNKPORT, Me

kiniams, etc

Angelų 
choras,

Iš New Yorko apylinkės berniukai bus atvežti ir grįš specia
liu autobusu tėvų pranciškonų priežiūroje. Autobusai išeis 
liepos 2 d, 9 vai. ryto, 680 Bushwick Avė. Kas norėtų auto
busu pasinaudoti, prašomas iš anksto pranešti.

* Liet. Stud. Sąjungos
New Yorko skyriaus Finis se- 
mestri įvyksta birželio 25 d. 
Grand Paradise salėje.

Birželio 18 d. Mykolas Poš
kus 64 m., gyv. 561 E. 6th St., 
nuliūdime palikęs du sūnus, 
dvi dukteris ir brolį, palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

Joninių laužas'
A. Lapienės vasarvietėje, 

Stony Brook Lodge, šeštadie
nį, birželio 25 rengiamas Joni
nių laužas. Programą išpildys 
New Yorko lietuviai skautai.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto racbo, 
stiprintuvai (unpHfiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooidyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmood wnĮ, Ozone Perk, IHorest HiU,

Mari jos vaikelių draugija 
birželio 16 d. suruošė išvyką į 
Canobie Lake, N. H. Išvykoje 
dalyvavo apie 200 draugijos 
narių, yadovavo kun. Jonas 
žūromskis ir parapinės mokyk
los seselės mokytojos.

Vyks "atostogų
Šv. Petro bažnyčios mišių 

patarnautojai birželio 27 d. iš
vyks savaitei atostogų pas ma
rijonus į Thompson, Conn.

Žalgirio tunto skautų 
stovykla įvyks rugpiūčio 27 — 
rugsėjo 5 d.d. amerikiečių 
skautų stovykloje netoli Brid- 
gewater, Mass.

Tolimi pirmininkaujant pa
skaitė' gautus šia proga, sveiki
nimus be* pareiškimus* -.Vals
tybės sekretoriaus Dulles, bu
vusio prezidente Hooverio, 
New Yorko gubernatoriaus 
Harrimano ir kitų.

Priimta rezoliucija JAV pre
zidentui. Reloliucijoje primena
ma Pabaltijo kraštų okupaci
jos, deportacijos ir prašoma 
Pabaltijo irJdtų pavergtų kraš
tų išlaisvinimo

Mirusioji ' ‘
Iš šv. Petro parapijos baž

nyčios .palaidoti: gegužės 3 d. 
Jurgis Kviraga 63 m., gyvenęs 
113 W.3rd St, palaidotas šv. 
Marijos kapinėse.

Gegužės. 16 d. Kristina Ga- 
tulienė 64 m., gyv. 189 W. 9th 
St, nuliūdime palikusi du sū
nus ir dvi dukteris, palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Gegužės 21 d. Jonas Šulins
kas 49 m., gyv. 7 Brewster St., 
palikęs žmoną ir dvi dukteris 
Lietuvoje, palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.*

Birželio 1 d. Jurgis Žukaus
kas 61 m., gyv. 190 Athens 
St., nuliūdime palikęs žmoną 
ir sūnų, palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Birželio 14 d. Zofija Ced- 
rauskienė 68 d., gyv. 24 Beach 
St, Charlestown, Mass., nuliū
dime palikusi vyrą, sūnų ir 
dukterį, palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

Birželio 15 d. Adelė Ambro- 
zaitė 24 m., gyv. 87 Savin Hill 
Avė., Dorchester, Mass., nuliū
dime paliko tėvą, motiną, bro
lį ir keturias seseris, palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Birželio 17 d. Karolis Kos- 
mačius 65 m., gyv. 280 W. 3rd 
St., nuliūdime palikęs žmoną, 
tris sūnus, dvi dukteris ir bro
lį, palaidotas Mt. Hope kapinė-

Antanas Mažiulis, 
liet Enciklopedijos bendra
darbis, jau kelios savaitės, kaip 
New'Yorke renka lituanistinę 
medžiagą tolimesniems enci
klopedijos tomams. Lituanisti
kos jis nemaža rado New Yor
ko miesto bibliotekoje ir “Tė 
vynės” laikraščio redakd oje.

KONCERTINĖJE VAKARO 
PROGRAMOJE

Tėv. Modestas Stepaitis,
Darbininko redakcijos narys, 
nuo birželio 18 pradėjo savo 
atostogas..

Šv. Onos Draugija
Maspetho lietuvių parapijos 
salėje Joninėse,' birželio 24, 
penktadienį, rengia “Strawber- 
ry Festival”. Pusė pelno ski
riama naujos bažnyčios staty
bai ir kita pusė labdaros rei
kalam.

■Telefonas: EVergreen 4-9293

495 GRAND STREET

apylinkės ' šeštadieninės mo
kyklos mokiniai išlaikė lietu
vybės egzaminą — įsigijo li
tuanistinių žinių ir sustiprno 
savo kalbą ir papročius.

Mokytojams K. Barzdukui 
ir muz. Alg. Kačanauskui pri
klauso didele padėka už visus 
rūpesčius ir didelę kantrybę 
vaikus mokyti fr dar tokiam 
gražiam pasirodymui juos pa-

tris paties dirigento kompo
nuotas damas, viena su solistu 
B. Piekalnitis. Pabaigai Ange
lų Karalienės parapijos cho
ras, ved. M. Liuberskio padai
navo “Pražydo jazminai po 
langu” ir “Parveski Viešpa
tie,” — muzika J. Striolios, žo 
džiai P. Jurkaus, ši paskutinė 
giesmė itin įdomi, išpildyta su 
solistu, A. Mrozinsku palydint 
pianinu, praskambėjo visai 
gražiai. -

Minėjimas užsitęsė tik dvi 
valandas ir visiems paliko ma
lonų įspūdį. —♦.

Dalyvaus piknike , 
Šv. Petro parapijos orkestras 
liepos 4 d. dalyvaus marijonų 
rengiamame piknike.

CYO organizacija 
birželio 15 d. išrinko naują 
valdybą sekantiems metams. 
Ją sudaro M. Druzdis, Z. Ber
notas, P. Dambry ir J. Ambro-

PETER J. VANCE sįt.«.1305.t°,131°
LIETUVIS AGENTAS ( N^^T^Y.

Equitable Life Assuranee Society Business TeL: CHickering 4-8200 
of the United States Residence TeL; SLocūm 6-4332

Home Office, New York 1, N. Y.

parapijos Maspethe bazaras 
rengiamas rudenį rugsėjo 16— 
19 dienomis ir 23—26 dieno
mis, du savaitgaliu. Bazaras 
bus parapijos salėje. Išrinktas 
parapijos bazaro komitetas: 
pirm. Antanas Visminas, vice- 
pirm. Antanina Kivytienė, se
kretorė Marijona Laukaitytė, 
iždininkas kun. Jonas Kartavi- 
Čius ir iždo globėjas Fogelma- 
nas. Prašome parapijiečių da
bar jau aukoti daiktus bazarui.

Susituokia
Birželio 25 d. šv. Petro baž

nyčioje 10 vaL ryto moterystės 
sakramentą priims Richard 
Bradley su Birute Alasevičiūte, 
o 2 vaL p. p. Romualdas Vež
tas su Marija-Reda Stelmokai-

/ (Atkelta iš 1 psL) 
kalboje jis iškėlė šio minėjimo 
svarbą, prisiminę Pabaltijo 
kraštų okupavimo istoriją ir 
pareiškė protestą prieš bolše
vikų tironiją.

Jo žodis palydėtas Lietuvos 
himnu, kurį sugiedojo 
Karalienės parapijos 
ved. M. Liuberskio.

Estų vardu kalbėjo 
nęs Kaiv, o jų himną sugrojo 
vargonais. Latvių vardu kalbą 
pasakė prof. Peter Starcs, Pa
baltijo Laisvės Komiteto vice
pirmininkas ir Latvų Organi
zacijų Tarybos pirmininkas, pasirodė visos trys tautos. Es- 
Latvijos himną sugiedojo tų Helen Tobias pagrojo var-
“Dauguvos Vanagų” vyrų cho- gonais S. Bacho B—minor, 
ras. Preliudą ir Fugą, latvių vyrų

Minėjimo pagrindiniu kalba- choras — Daugavas Vanagi”, 
toju buvo Michaal A. Faighan vedamas B. Skulte, padainavo 
kongreso atstovas iš Ohio.

Baltijos kraštų okupavimo 
faktas — kalbėjo atstovas — 
demokratiškam pasauliui iš
ryškino sovietinius metodus. 
Pasisakė, kad visada rėmęs 
Kersteno rezoliuciją ir kad da
bar reikia visais būdais kelti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei 
kitų pavergtų kraštų pavergi
mą, įnešti šį klausimą į Jung
tines Tautas ir Sovietų Sąjun
gą paskelbti agresorium.

Jo kalba buvo nutraukta 
daugelyje vietų karštais ploji
mais.

V. J. Atsimainymo lietuvių ti žodžiu, muzika ir šokiu.
Jei pirmieji — religinės mo

kyklos mokiniai savo progra
mą vykdė angliškai, vieną ki
tą dalykėlį įterpdami lietuviš
kai, tai šeštadieninės mokyk
los mokiniai patraukė visų dė
mesį, išpildydami programą 
gimtąja kalba: lietuviškai dai
nuodami, eilėraščius sakydami, 
pasakas skaitydami, pasirody- 
dami grupėmis ir k.

Miela ir malonu buvo klau
sytis lietuviško žodžio, gražiai 
tariamo su tikru lietuvišku 
skambėsiu. Neįmanoma čia vi
sų išpildytų dalykėlių nušvies
ti bei visus programą vykdan- 
čiusius dalyvius išvardyti. Vie
na galimą pasakyti; kad šios

SKELBIMAS
Dėl .ligos norima labai grei

tai parduoti ūkį (farmą), kurį 
sudaro 155 akrai ženfės ir vie
nas trečdalis girios. Gerą pel
ną duoda vynuogynas. Ūkis 
yra už 265 mylių nuo New 
Yorko, prie “Penkiapirščio” 
(Five Finger) ežero, New Yor
ko valstybėje. Kaina 6000 doL 
Reikia įmokėti 2000 doL Pra
šoma skambinti vakarais 6 
vai. telefonu TAylor 7-6131.

Kai vėl ateina vasara, prisimename, kad žaliasis Maine 
yra vadinamas vasaros atostogų kraštu, čia daug žalumo, 
švelnus tyras oras, melsvi Atlanto vandenys. Lietuviam tai 
primena gražųjį Palangos pamarį, ypač smėlėtosios ir puši
mis apaugusios Kennebunkport pakrantės. Jose kas vasarą 
krykštauja ir bangose taškos būriai berniukų.

Ir šiemet kviečiame berniukus nuo 7 iki 16 metų vasa
ros atostogas praleisti Kennebunkport, Maine, tėvų pran
ciškonų gražioje sodyboje prie Atlanto. Kas jau anksčiau 
buvo, šiemet ras dar daugiau pagerinimų ir patogumų, dau
giau žaidimų ir pramogų, gerus patyrusius vadovus.

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 VAL. P. P. 
IŠ WWRL, 5000 kcl.

su virtuve Woodhavene.

Kreiptis: Tel.: VI 6-2126.
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1883 MADISON ST. (VYT. BELECKO SVETAINĖJE)

Nijolė Ambrazaitė, 
studentė iš Clevelando' savai
tę svečiavosi pas savo tetą B. 
Gedvihenę-Vilkutaitytę.

Angelę Kar. parapijos 
piknikas šiemet ruošiamas lie
pos 10 d. Jis bus Jamaicoje, 
kur iki šiol piknikus ruošdavo 
lietuviai siuvėjai

Išvažavimas autobusais, kurį 
organizuoja šv. Vardo draugi
jos vyrai į Oak Ridge, N. J., 
bus labai linksmas. Važiuos 
gražus* būrys žmonių. Jei kas 
norėtų prisidėti, turi skubiai 
užsisakyti vietas, nes nedaug 
jų beliko.

Kun. V. Dabušts,
Angelų Karalienės parapijos 
-vikaras ir Ateitininkų Federa
cijos gen. sekretorius, birželio 
20 pradėjo savo atostogas.

Rima Kriaučeliūnaitė, 
studentė* studijuojanti Mt- St. 
Joseph, Ohio, porą savaičių 
atostogavusi pas savo mamytę, 
išvyko į Cincinati praktikos 
darbams.

Religinės mokyklos mokiniai 
drauge su lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokiniais viešai 
pasirodė birželio 12 d. per su
rengtą mokslo metų užbaigi
mą naujoje erdvioje parapijos 
salėje.

Keletą valandų užtrukusi 
įvairi ir įdomi programa davė 
progos pamatyti jaunųjų, be
siskverbiančių į gyvenimą, ga
bumus ir sugebėjimą pasireikš- rengti.

i Taip pat padėka parapijos 
kleb. kun. L. Voiciekauskui, 
kuris šią mokyklą visokeriopai 
rėmė ir žada remti toliau.

K. Paulis (Paulauskas) iš
rinktas demokratų partijos pir
mininku Warren County, N.J.

Parapijos parengimas (šo
kiai) gegužės 21 d. naujosios 
bažnyčios fondui davė gryno 
pelno $555.

Parapijos piknikas, kurio 
pelnas eina irgi bažnyčios fon
dui, įvyksta liepos 31 d. Lind- 
bergh Park, Heledon, N. J.

Piknikui surengti komisija 
sudaro pirm. Wm. Grinevičus, 
pagelbininkai P. Velevas ir dr. 
Yong. J- M.
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