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Gen. Vedemayeris kalbėjo lietuviams 
TIK JO MINTYS LYG 18 MĖNULIO IŠKRITUSIO

Washigtoaas. — Gen. A. C. 
Wedemayeris, kalbėdamas tau
tininkų sąskrydyje birželio 20, 
gasisakė tikįs, kad Rusija ir 
Amerika galėtų taikingai ben-• 

' dradartšauti, jeigu Rusijos gy
ventojai pažintų Amerikos tai-, 
Ringą nusistatymą.

Dėl to —kalbėjo jis.— a- 
merikiečiai per savo gimines ir 
pažįstamus anapus geležinės 
uždangos turėtų painformuoti 
apie Ameriką, kad būtų atities
ta komunistų propaganda. 
Tuo tarpu esą sunku pasiekti 
anapus uždangos tautas, bet 
Amerika turi milijonus savo 
piliečių, tarp jų ir lietuvius, 
kurie turi giminių ir ryšių savo 
buvusiose tėvynėse. Jie gali ir 
turi viską padaryti, kad būtų 
teisingai paskleistas Amerikos 
nusistatymas.

Jeigu ‘N. Y. Times” teisingai 
generolo mintis atpasakojo, tai

tos mintys verčia manyti, kad 
jų autorius j sąskrydi nukrito 
tiesiai iš mėnulio — tiek jos 
nutolusios nuo tikrosios padė
ties.

WILU GOFTUNG. Berlyno be-
<tarbis ioferis, bolievikų nubau
stas mirtimi ui tariamąjį Ber
lyną riaušių kurstymą. Bolševi
kai jį apkaltino, kaip vakarie
čiu imperialistu arenta. Tuo t^r- 
pu Kerai žinoma, kad Berijnrt. 
Sovietu zonoje, riaužės prasidėjo^ 
dėlto, kad bolševikai norėjo dar
bininkams pailginti darbo valan
das už ta pati atlyginimą. Jie 
parodė nepasitenkinimą bolševikų 
priespauda darbininkams.

Pasaulio akys nukreiptos i prez. Rhee
P. Korėjos kariuomene išeina iš J. T. karines vadovybes

Korėja. — Prez. Rhee įsa
kymas paleisti belaisvius, ne
norinčius grįžti pas komunis
tus, paliaubų derybose sumai
šė kortas.

Amerikiečiai savo žinioje tu
rimas stovyklas stipriai sau
gojo ir apie 40 belaisvių, mėgi
nusių pabėgti, nušovė, apie 100 
sužeidė. Paskui puolėsi gaudyti 
išbėgusius ir per pusantro tūk
stančio suėmė. Tačiau laisvėje 
atsidūrė arti 26,000 ,ir ameri
kiečiai pareiškė, kad nėra vil
ties juos surankioti.
, Šitokia eiga nebuvo laukta 
Washingtonui. Prez. Eisenho- 
weris pasiuntė prez. Rhee pro
testą, kad
Rhee išsilenkė iš bendros Jung. 
Tautų karinės vadovybės ir pa

sielgė vienašališkai.

Komunistai aštriai apkaltino 
amerikiečius, 

tvirtindami, kad belaisviai 
buvo paleisti su jų žinia. Ko
munistai reikalavo, kad belais
viai būtų sugrąžinti į stovyklas, 
ir kuriam laikui atidėjo paliau
bų pasirašymą.

Indija ir įį/eicarija pareiškė 
savo abejojiųats ,ar jos galės 
toliau būti kpmisijoje.

Prez. Rhee į visus kaltinimus 
ir įkalbinėjimus atsakė naujais 
žodžiais ir veiksmais. J prie
kaištus, kad jis pasirodęs ne
dėkingas Amerikai, kuri jam 
viską davė ir gelbėjo, Rhee iš 
naujo pareiškė savo dėkingu
mą, bet priminė, kad Amerika 
taip pat prisidėjusi prie Korė
jos nepriklausomybės praradi
mo: 1904 ji sutikusi, kad Ja

ponija Korėją okupuotų; 1945 
ji susitarusi su Sovietais pada
lyti Korėją. Prez. Eisenhovverio 
siūlymą Korėjos sujungimo 
klausimą perkelti į politinę 
konferenciją Rhee pavadino 
gerų norų, bet nerealia politi
ka, nes ji vedaųtį Korėją į to
kią padėtį, kuri ištiko Čekoslo
vakiją Hitleriui įsigalint. To-' 
liau jis paskelbė, kad 
pietų Korėjos kariuomenę jis

išima iš Jungtinių Tautų
• karinės vadovybės.
O dėl paliaubų, tai jis negali 

sutikti, kad paliaubų sutartimi 
Korėja būtų atiduota j pusant
ro milijono kiniečių rankas. 
Turi iš Korėjos pasitraukti ki
niečiai ir turi būti paleisti likę 
belaisviai, kurie nenori grįžti 
pas komunistus:

10 CENTU

PREZIDENTAS D. EISENHOWERIS dfttaugiasi nauja meškere, kurią 
jam padovanojo Louis VViHiams H Chattanoora. Trnn. Prezideutas 
pasakė: “Aš kaip tik tokios norėjau.”

• Roma. — Birželio 14 die
nos įvykius paminėjo lietuvių 
bendruomenė. Pamaldas atlai
kė Liepojos aridvysk. A. Urb
šys. Per Vatikano radiją kalbą 
pasakė bendruomenės pirmi
ninkas kun. V. Mincevičius.

♦ Pijaus XII naujoje encik- 
Mfcoje viso pasaulio vyskupams 
primenamas šv. Bernardo 800 
metų jubiliejus.

Kai kurie senatoriai kėlė 
mintį siųsti komisiją ištirti, ar 
amerikiečių karininkai neprisi
dėjo prie belaisvių paleidimo; 
kiti kalbėjo, kad padėtį galėtų 
pataisyti prez. Rhee pasitrauki
mas. Rhee smerkė taip pat JT 
sesijos pirmininkas ir gen. sek
retorius.

Buvo laukiama, ką pasakys 
komunistai.

Bermudos
Londonas. —Bermudos kon

ferencija, kurioj turi susitikti 
Amerikos prezidentas, Anglijos 
bei Prancūzijos min. pirminin
kai, atidėta į liepos 8, nes Pran
cūzija vis dar neturi savo vy
riausybės. Konferenciją labiau
siai skubino Anglija.

konferencija bus liepos 8
šia šių metų diena — 93,7 laip
sniai, bet drėgmės tik 57. Lau
kiama atvėstant, nes ateina šal
tesnė ir sausesnė banga iš Ra
miojo vandenyno.

PAVYZDŽIAI STIPRINA DVASIU
arga gerojo pasaulio dešinė nežino, ką daro kairė

KODĖL ATMETĖ ROSENBERGŲ MALONĖS PRAŠYMĄ
JŲ N IKM?LALTIMAS GRĖSĖ MILIJONAMS NEKAL TŲ GYVENTOJŲ

. Julius ir Ethel Rosenbergai 
birželio 19 dienos vakarą prieš 
saulei nusileidžiant mirė elek
tros kėdėje.

Teismo sprendimas artėjo 
lėtai, bet neišvengiamai, ir dra
matiškos pastangos »jį uždelsti, 
gal būt, tik prisidėjo prie pa- 
škubinimo. Vyriausias teismas 
atšaukė teisėjo Douglas baus
mės atidėjimą 6 balsais ,prieš 
3. Prezidentas Eisenhovveris 
malones prašymą atmetė.

žinau, — atsakė prezidentas 
— kad šitas atsitikimas ir Čia 
ir užsieniuose jaudina rimtus 
ZIIMJkHJo UUI RaJjoI li^miIU.

Nuteisimas yra rimtas dalykas, 
bet dar rimtesnė yra mintis a- 
pie milijonus nekaltų žmonių, 
kuriuos gali .ištikti mirtis dėl 
nuteistųjų kaltės, kurie savo 
išdavimu galėjo pagreitinti a-

tominio karo galimybę. Visos 
demokratijoje leistos priemo
nės Rosenbergų gyvybei išgel
bėti buvo duotos išmėginti. Ir 
jeigu teismas rado ir iškilmin
gai pripažino juos kaltus, tai 
aš negaliu jo sprendimo sustab
dyti.

Rosenbergų advokatas Blo- 
chas .atmetus malonės prašy
mą, spaudai isteriškai kalbėjo: 
esą vyriausybės elgesys rodąs 
pasauliui, jog žmonės, kurie jai 
vadovauja, yra barbariškesni 
už nacius; kad malones prašy
mo atmetimas reiškia, jog mus 
valdo karinė diktatūra, nors 
ir civiliniu drabužiu.

Rosenbergai dar turėjo vie- 
- nintelę priemonę išsigelbėti — 

prisipažinti ir išduoti savo ben
drininkus. Bet jie tuo nepasi
naudojo ir ėjo į elektros kėdę

žodžio netarę, lydimi kalėjimo 
ir valdžios pareigūnų ir kalėji
mo rabino.

Elektros kėdėje Rosenbergai 
buvo pirmieji už šnipinėjimą. 

-Iš viso elektros kėdėje Sing 
Sing kalėjime nuo 1891 m. lie
pos 7 dienos jau buvo pasodin
ta 566; tarpų jų tik 8 mote
rys.

Rosenbergų laidotuvės bir
želio 21 Brooklyne virto prote
sto prieš vyriausybę demons
tracija. Dalyvavo apie 10,000. 
Kai po įvairių kaltinančių kal
bų laidotuvėms vadovavęs ra
binas paminėjo, kad reikia bū
ti teisingiems ir valstybės gynė
jams, jei jie padarė tai, ką 
jie laike teisėtu dalyku, tai mi
nia ėmė švilpti ir šaukti: ne.

PERKŪNAS 18 GIEDRO 
DANGAUS

New Yorko daugelio vietovių 
gyventojai ir nežinojo, kad sek
madienį, birželio 21, Bronx iš
tiko audra su perkūnija, kuri 
nutrenkė tris žmones ir 11 su
žeidė.

Sekmadienis buvo karščiau-

Rosenbergai buvo viena šnipų tinklo akis
Rosenbergų šnipinėjimo is

torija iškilo prieš trejus metus 
kaip vienas narelis dideliame 
sovietinio špionažo tinkle. Tą 
paslaptingą tinklą, kuris buvo 
nutiestas Kanadoje, Britanijo
je, Jungtinėse Valstybėse, pir
miausia nurodė sovietinis tar- 

' nautojas, ‘iššokęs” iš Sovietų 
atstovybės Kanadoje ir Kana
dos peticijai atidaręs akis. Nuo 
tada viena tinklo akis buvo ren
kama po kitos.

1950 m. vasario 3 Britų 
Scotiand Yard valdininkas su
ėmė Dr. Klaus Fuchs, kilusį iš 
Vokietijos, dirbusį Britanijos 
atominėje labdratorijoje, o 
1945 dirbusį taip pat su ame
rikiečiais specialistais Meksikos 
valstybėje. Fuchs prisipažino 
esąs sovietų agentas nuo 1939 
ir perdavinėjęs jiems atomines 
paslaptis. Pagal Britanijos į- 
statymus jis buvo nuteistas 14 
metų. Tai buvo pirmasis ato
minis šnipas, kuris buvo susek
tas.

Po Fuchso parodymų Ameri
koje 1950 m. gegužės 23 Pfe- 
Jadelphijoje buvo suimtas che
mikas Harry Gold. Jis prisipa
žino ir gavo 30 metų. j/

Goldą suėmus, pefTns sa
vaitės FBI agantai pasibeldė į 
duris David Greenglass, kuris 
buvo dirbęs Los A lamos —ten, 
kur buvo gaminamos pirmosios 
atomihės bombos. Greenglass 
taip pat nebematė reikalo gin
tis. Bet buvo į aferą įvelta ir 
jo žmona. Norėdamas ją išsuk
ti, Greenglass dalį kaltės pri
siėmė sau, o didžiąją dalį sten
gėsi suversti Juliui ir Ethel Ro- 
senbergams — Julius Rosen- 
bergas buvo Greenglasso žmo
nos ttikras brolis; savo ruožtu 
Rosenbergo žmona Ethel buvo 
Greenglasso puss^ęrė.

Rosenbergas buvo suimtas 
1950 m. liepos 17, o po dešim
ties dienų ir jo žmona. Vyriau
sybės organai gavo žinių ir 
daugiau — apie kitų agentų 
veiklą. Buvo suimtas dar ir

Morton Scbell, buvęs radaro 
specialistas. Buvo taip pat iš
aiškinta, kad visos žinios plau
kė į Sovietų vicekonsulo Ja
kovlevo rankas. Bet tos žinios 
buvo ne iš Rosenbergų.

Surankiojus šias tinklo ake
les, sovietų Jakovlevas turėjo 
kuo skubiausia mauti į Mask
vą, o jo agentai atsidūrė teis
me. Didžiausias teisme įtempi
mas buvo, sustačius akte j akį 
Rosenbergus ir Greenglasą. 
kuris kaltę vertė Rosenber- 
gams, o tie viską atmetė, sakė 
jie nesą kalti. 1951 m. balan
džio 5 teismas buvo pakanka
mai įtikintas, kad teisėjas 
Kaufmanas galėtų paskelbti 
sprendimą Rosenbergams — 
mirtis už nusikaltimą, kuris y- 
ra didesni; nekaip žmogžudys
tė. Sobellis gavo 30 metų, 
Gre^l^lass 15, jo žmona ištei
sima.
\ Nuo tada dvejus metus ėjo 
kova dėl Rosenbergų gyvybės. 
Visas pasaulis buvo pastatytas 
ant kojų, bet jis negalėjo nu
kreipti kietos teisingumo ran
kos.

Paryžius. — Parlamentas ne 
patvirtino ir ketvirto kandida-
to į min .pirmininkus —Andre 
Marie. Jau visas mėnuo Pran
cūzija be valdžios. Dabar pa
kviestas ją sudaryti Pinay, bu
vęs min. pirmininkas ir palikęs 
gerą atminimą tarp... Šeimi
ninkių savo kova prieš kainų 
kilimą.

Gera daryti—nusikaltimas sovietų akyse
Lietuvoje bolševikiški laik

raščiai vis rašė, kad trūksta 
tinkamų vadovėlių mokykloms. 
Su dideliu susidomėjimu buvo 
sutiktas lotynų kalbos vadovė
lis, kurį paraše trys autoriai: 
M. Račkauskas, E. Frolovas ir 
J .Starkus. Bet kai tik knyga 
pasirodė, “Sov.‘ Litva” auto
rius išplūdo.

Jie buvo apkaltinti: stambios 
politinės klaidos, iškraipymai, 
apolitiškumas, beidėjiškumas, 
atitrūkimas nuo gyvenimo pa
vyzdžių. 1

Ką tie žodžiai reiškia, matyti 
iš konkrečių pavyzdžių, kurie 
nepatiko sovietiniam laikraš

čiui. štai esą vadovėly tokių 
pavyzdžių: “Likimas aklas”, 
“Nuolat darydamas gera, nu
galėsi blogį”, “Kentėk, nieko 
nekaltink”.

Tuose pavyzdžiuose bolševi
kai štai ką įžiūri: “šiuo būdu 
autoriai sąmoningai ar ne yra 
reakcinio buržuazinio mokslo 
“nepasipriešinimo piktam” ir 
kitų krikščioniškosios “mora
lės” principų propagandistai."

Taigi išvados? “Autoriai aiš
kiai užėmė svetimas ir nepri
imtinas buržuazinio objekty
vizmo pozicijas. Jie paruošė 
mūsų jaunuomenei antimark- 
sistine ir priešmokslinę medžia-

BOLAEVIKU TANKAI rytiniame Berlyne, kur darbininkai būva voki
te pele* ja eagčjm Immantattm. TūkMznčiai darMninki) arršt mta 
Berlyne ir kltuaei na< valdomuose Vokietijos miestuose. t ranijaus 
kasyklom Šatra—Ijm darbininku sukilimas buvo pats stipriausias. Jis 
prtadai rMH teartu

Prezidento Eisenhovverio pa
skatinimas yra svarbus: “...tu
rime savo bažnyčiose, mokyk
lose, namuose, kasdieniame gy
venime ieškoti dvasios stipry
bės, kuri mums reikalinga, kad 
išsaugotume laisvą gyveni
mą.”

Dvasią labiausiai stiprina to 
“kasdieninio gyvenimo” pavyz
džiai. štai jų keletas, kurie ga
li prisidėti prie sustiprinimo 
dvasioje pasitikėjimo demokra
tija ir jos skelbiama piliečių 
lygybe, krikščioniškuoju tei
singumu bei laisvojo pasaulio 
solidarumu.

DEMOKRATINĖ LYGYBE
Senojoj demokratinėj Švei

carijoj, Ženevos kantone, biSvo 
balsavimai konstitucijai keisti 
— norėjo suteikti moterims 
balsavimo teisę. Siūlymas 17,- 
967 balsais prieš 13,419 buvo 
atmestas. Tuo tarpu naujojoj 
Egipto diktatūroje, naują kon
stituciją ruošdama, komisija 
nutarė: “Moterys turi naudotis 
tokiomis pat politinėmis teisė
mis kaip ir.vyrai”.

Šitas pavyzdis stiprina dva
sioje tikėjimą, kad demokrati
jos skelbiama vienoda visiems 
piliečiams lygybė, jeigu ji lai
dojama vienoj susen ėjusio j de
mokratinėj valstybėj, tai ji at
gyja kitoj naujoj, nors ir dilu 
tatūrinėj. Taigi ji nenužudoma.

SĄŽINĖS LAISVĖ
Šveicarijos konstitucija re

miantis yra uždrausta Šveica
rijoje veikti jėzuitams. Bet 
komunistai veikti joje gali. Tuo 
tarpu Švedijoje jėzuitams veik
ti draudimą pernai panaikino.

Šitas pavyzdys stiprina ti
kėjimą, kad jeigu demokratijos 
skelbiama sąžinės laisvė nepa
jėgią žengti pirmyn vięnoj ne
utralumu besiginančioje vals
tybėje, tai ji prasimuša kitoje

TROCKIO ŽUDIKAS BAI
GIA BAUSMĘ

Meks&a. — Krank Jadcson, 
kitaip vadinusis Jacųues Nar
nai,! Van Den Dreschd. kuris 
1940 nužudė Trockį. Stalino 
priešą, šiais
mėn. paleidžiamas iš kalėji
mo. Jam buvo priteista 13 me
tų.

tiek pat neutralioje. Taigi ji ne
sunaikinama.

KRIKŠČIONIŠKASIS 
TEISINGUMAS

Prancūzijos katalikų šviesuo
menės tarpe, vadovaujant gar
siam rašytojui Francois Mau- 
riac, sudarytas komitetas ko
vai už Amerikos šnipų Rosen
bergų bylos peržiūrėjimą, kad 
nebūtų, sako, padarytas žings
nis, kurio neptitaisyti. Tai gra
žus ir jautrus krikščioniškojo 

' teisingumo reikalavimas žmo
gui. Tik neteko girdėti, kad 
garsusis katalikų rašytojas 
Mauriacas būtų suorganizavęs 
komitetą ar pakėlęs kitaip bal
są už suimtus ir pasmerktus 
Lietuvos katalikų vyskupus.

Jei čia krikščioniškasis tei
singumas nėra pritaikintas tei
singai, tai netenka nusiminti, 
nes kitas prancūzas, David 
Rcusset, buvęs komunistas, su
organizavo komitetą kovai 
prieš koncentracijos lagerius 
pirmoj eilėj Sovietuose. .

Šitie pavyzdžiai stiprina tikė
jimą, kad teisingumas nemirš
ta ir jam vykdyti Dievas pasi>, 
renka sykiais garsius katalikus, 
kitais sykiais garsius buvusius 
komunistus.

LAISVOJO PASAULIO 
SOLIDARUMAS

Kai Rosenbergus nuteisė, su
kilo manifestacijos, protestai Iš 
pasaulio ir Amerikos. Gražus 
solidarumas dėl žmogaus. Tuo 
taipu- bai bolševikai Berlyne 
šaudė darbininkus iš tankų; 
kai bolševikai oficialiai paskelbė 
vieną šoferį sušaudę kaip agen
tą, neteko girdėti, kad Ameri
kos bet kuri darbininkų unija 
surengtų mitingą ir sukeltų pa- 
stpHctkiimo triukšmą.

Tokis pavyzdys apie darbo 
žmonių solidarumą laisvajam 
pasauly stiprina tikėjfaną, kad 
Amerikos psichologinio karo 
vadyba ilgam turės darbo ir 
duonos...

Panašūs “kasdieninio gyve
nimo” pavyzdžiai stiprina dva
sioje tikėjimą, kad visi tie de
mokratijos principai — teisin
gumas, laisvė, lygybė — yra 
tiek dideli ir tiek tvirti ir tokie 
šviesūs, kad lig šM jų nepajė-

inetais gruodžio gia nuslopinti ir jų šviesos nu
stelbti jų didžiausi nedraugai.
negainm tų kteaty fcto«žto<Qjų 
apdlridkno ir vridmainystM.
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koje atsitiko, yra tai pasėka

žariją" rajone, tiksliau, kom-

Ksenija pažino savo būsimą

dėmesio, kad ji nutarimo nėra
&

čių pradingo. Tik dabar kom
jaunimo skyrius galėjo jos rei
kalo imtis.

komitete principinių klausimų 
nesupratimas.

Sėkmingiausia priemone ko
voje su praeities Mtaučiais ir su 
religija rajono komiteto nariai

je konstatavo komjaunuolių
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TurSjo mėdaūs mėnesį
į

-.Maskvoje leidžiama “Kom- 
tolskc Pravda”, 1952 m.

rašyta Pjaturuno, kuri čia pa 
. /'duodame.

Bet as negaliu.
‘Tu negali?”, paklausė susi

erzinęs jaunikis. “Gerai, tada 
eisime kas sau. Tokių kaip tu, 
rasiu, kiek noriu.”

Kitą dieną Dulceva atėjo į

rajono

tartnySą?

‘Vestuvių procesija nusitęsė 
per visą kaimą. Pirmame veži
me iškilmingoje pozoje sėdi 
nuotaka. Viršum jos galvos 
jau pagyvenusi teta ir nuotakos 
krikšto motina laiko šventą 
paveikslą. Seka antras vežimas. 
Jame sėdi jaunasis su savo gi
minėmis, o dar kitame vežime 
svečiai.

Kaimo gyventojai nuotakoje 
atpažino grūdų paruošos rajo
no centralės tarnautoją, kom
jaunuolę Kseniją Dulcevą. ša
lia jos sėdėjo komjaunimo or
ganizacijos vicesekretdrė, vi-» 
dūrinės mokyklos mokytoja 
Marija Sadova. Pagaliau tre
čiame vežime, gale vestuvių 
procesijos, radosi komjaunimo 
rajono komiteto sekr etorė Lidi
ja Popovą.

Kompartija griebėsi už 
galvos

Žinia apie komjaunuolės baž- . 
nytinęs vestuves perlėkė kaimą 

, lyg žaibas Apie tai sužinojo ir 
komjaunimo organizacijos ra
jono komitetas. “Gėda”, sakė 
rajono komiteto tarnautojai • 
pasipiktinę ir griebėsi už gal
vų. “Kaip tai galėjo atsitikti?” 
Bet jų susigėdinimas tuojau 
pavirto pasiryžimu ir pykčiu. 
“Ji turi būti čia pat nubausta”.

. pareiškė rajono komiteto pir
moji sekretorė, draugė Plotni- 
kova. “Visi tenai dalyvavusie
ji turi būti iš komjaunimo pa
šalinti”, pridėjo antroji sekre
torė. draugė šveč.

Kitą dieną Marija Sadova ir 
Lidija Popovą turėjo prieš 
komjaunimo draugus pasiaiš
kinti ir atsakyti. Jų elgesys 
buvo griežtai pasmerktas: vie
nu balsu buvo nutaria, kad tai 
yra nesuderinama su priklau
symu komjaunimo organizaci“ 
jai.

Komjaunuolė Ksenija Dulce
va, svarbiausioji ceremonijų 
kaltininkė, tuoj po vestuvių pa
siėmė atostogų ir porai savai-

šėriką, Michialą Akininą prieš 
tris mėnesius. Jįe susitikdavo 
šen bei ten, tačiau Michailas 
nė žodžiu neužsiminė, kad jis 
norėtų Kseniją vesti. Visiškai 
nelauktai vieną spalių mėn. va
karą jis pasiūlė Ksenijai tuok
tis, ir toji sutiko.

Kai du jauni žmonės val
džios įstaigoje užsiregistravo, 
atsitiko tai, ko Ksenija visiškai 
nelaukė. Išeinant iš metrikaci
jos įstaigos Michailas pasiūlė 
Ksenijai bažnytiškai susituokti.

“Bažnytiškai?”, paklausė 
mergaitė išsigandus. “Juk aš e- 
su komjaunuolė”.

“Tai kas?... Mano motina to 
nori. Aš gi negaliu jai priešin
tis.”
jį “Bet tu suprask, Michailai...” 

“Vienas, du, trys, ir mes su- 
situoksim bažnytiškai. Tu da
bar vadiniesi jau ne Dulceva, 
bet Akinina. žmona gi turi sa
vo vyro klausyti.”

vienai nepavyko savo vyrą nuo 
bažnytinių sutuoktuvių atkal
bėti, ji nutarė pasikalbėti su 
komjaunimo komiteto nariu 
Gregoriju Vitriaško; jis buvo Įėjimo priemonių komjaunimas 

turi imtis, kad tokie atsitikimai 
ateityje nepasikartotų.

Galima buvo prileisti, kad 
rajono komitetas savo padary
tą klaidą pataisys ir komjauni
mo skyrių griežtai įpareigos su
stiprinti pas save sistematišką 
ir mokslišką jaunimo auklėji
mą. Bet apie tai rojono komi
teto nutarime nėra nė ženklo. 
Jis pasitenkino šablonišku nu
tarimu: “Dėl dalyvavimo reli
ginėse apeigose komjaunuolės 
Marija Sodavo ir Ksenija Dul
ceva yra pašalinamos iš kom
jaunimo organizacijos, o kom
jaunuolė Lidija Popovą gauna 
griežtą įspėjimą.” Taigi pa
prastas įvykio konstatavimas

pažadėjo Ksenijai su juo pasi
kalbėti.

Bet po trijų dienų Vitriaško 
savo pažadą užmiršo. Tuo tar
pu jaunikis ir uošvė trunąiai 
drūtai pareiškė: “Arba tu sek
madienį bažnyčioje susituoksi, 
arba mes daugiau nieko apie 
tave nenorime žinoti.” Tada 
Dulceva, prieš savo geriausius 
įsitikinimus .turėjo nusileisti.

Lygiai panašiai be principų 
pasirodė ir jaunosios prietelkos 
bei draugės, kurios dalyvavo 
bažnytinėse ceremonijose. Baž
nyčioje be Sadovos ir Poppvos 
buvo dar ir kitos komjaunuo
lės (Ona Jalagma, Darija Je-^ j"lokių'iš to išvadų, 
žova, Valentina Nikitiną, Pela- 
gija Podsolga, Nina Opivalova (bus daugiau)

Ką galvoja lenką rašytojas apie santykius su lietuvais
Britanijos lietuvis paprašė 

lenkų rašytoją Zygmantą No- 
wakowskį, kuris prieš karą 
lankėsi Lietuvoje, paskui para
šė aštrų straipsnį apie lietu
vius, kad jis parašytų dabar 
apie lietuvių-lenkų santykius. 
Birželio 4 d. nr. buvo paskelb
tas Nowakowskio elegantiško ap*® psichologinius abiejų tau
tino straipsnis, kuriame jis ap
gailestauja ano meto nesusi
pratimą, o dėl dabarties ra-

SPAUDA lenkais, kaip Jūs norite likti 
lietuviais.”

“Malonūs ponai, esu ne poli
tikas, bet rašytojas, tačiau ne
noriu sausai išsisukinėti, lygiai 
kap nenoriu pilti alyvos į lie
tuvių lenkų nesantaikos židinį.

MAŽAI ŽINOMAS PASAULIS UŽ PENKTOSIOS AVENUE UŽDANGOS

norėdami A-

Savo paties pavyzdžiu ir as
menine patirtimi pasiremda
mas, tvirtinu, kad įvyko tam 
tikri pasikeitimai.”

Atrodo, kad rašytojas kalba

LT. COMDU DAITO <Y>TT. 
ant*m. povandenini* Mlvo ka- 
pltaMK. >«ltpa I kranta Port*- 
>n*Mth nmte. Anglijoj H laivu 
Andrrw. kuriuo pt-rpZaukė ,x» 
vandeniu vma Atlanta, nuslir- 
Aunan 2.5*0 myku/ Laiva* pa*

i? i fe

Skiriasi Amerika nuo Euro
pos. Niekas nenupieš tikslaus 
Amerikos veido, nes jis vis dar 
keičiasi. Tačiau
meriką atriboti nuo europinių 
Žmpnių, drąsūs žmonės šitaip 
apie amerikiečius atsiliepia: 
kur yra vienas amerikonas, 
ten televizija, du amerikonai— 
beisbolo rungtynės > trys ame
rikonai — bankinės^peracija; 
keturi amerikonai — Marshal- 
lio planas...

Tokie yra amerikonai ir 
Nevv Yorke. nors tai internacio- 
naliausias miestas, tikras babe- 
lis. Jame kaip retai kur kitur 
išryškėja kraštinumai.. Tame 
demokratiškiausiame krašte iš- 

■ ryškėja socialiniai kraštutinu
mai. Vieno atstovai dažniau 
girdėti — jie susitelkę Bowery 
gatvėje; kito kraštutinumo— 
Penktojoj Avenue. Pirmieji ne
turi bankų, bet nori "apie juos 
pasvajoti apsisvaiginę. Penkto
sios Avenue piliečiams bankų 
neužtenka, ir jie svajoja dau
giau už bankus. Jie nori susi
daryti iliuziją, kad jie yra aukš
toji visuomenė, rinktinė Ame
rikos aristokratija, atsiskyru
si nuo kitų griežtai nepermato
ma jų gyvenimo uždanga.

Tai uždaras, net labai užda
ras. luomas. Jo gyvenime da- 

* lyvauja tik tie. kurie yra į- 
traukti į liesą knygeliūkštę— 
“Sočiai Register”, išleidžiamą 
kasmet. Sako, net nežinia, kas 
ją išleidžiu ir kas joje pavar
des išbraukia ar naujas įrašo. 
Užpakaly stovi kokie pilkieji 
eminencijos. Sako, kad šios 
rinktinės visuomenės prieky

stovi Mrs. Vanderbilt. Ji esanti 
lyg nevainikuota New Yorko 
karalienė. Užtenka, kad būtum 
išbrauktas iš jos arba ir iš. Du 
Ponts, Rockefellerių svečių są
rašo, tai būsi išbrauktas ir iš 
ano “Sočiai Register”. Taip 
dingo iš jo Mrs. Roosevelt, Ri
ta Hayworth ir kt.

Daugelis šeimų į aukštąją vi
suomenę patenka pačiu gimi
mu. Kilę iš šeimų, kurios atvy
ko į Ameriką laivu “Mayflo- 
wer”, ypatingai vertinami. Jie 
visi Tūri savo kilimo šakas ir 
jam įrodyti popierius. (Tik at
plaukusių tuo laivų esą tiek, 
kad šiandien jų nesutalpintų 
jau nė “Queen Mary” (/rauge 
su savo karališkąja seserim 
“Queen Elisabeth”!) Antra 
grupė tinkamų į aukštojo luo
mo visuomenę — tai kolonistų 
šeimos iš prezidento Washing- 
tono laikų, ištikimos buvusios 
Anglijos karūnai. Privilegijuo
ti yra ir kilę iš Bostono. Prie
šingai sunku patekti žmogui iš 
pietų valstybių. O jokiu būdu 
nepateks katalikas ir airis.

Vienų pinigų nepakanka pa
kliūti į tuos išrinktuosius, bet 
be jų ir neapseisi. Nesvarbu, ar 
jie įgyti būtų ir vergų prekyba.

Pavojus iškristi iš sąrašo 
gresia visada? Kaip minėta, Ri
ta Hayworth iškrito dėl savo 
mezaliansinių vedybų; Mrs. 
Rooseveltienė dėl savo valkų 
pergaurių ir nuskambėjusių 
skyrybų: leidėjas Mortimer W. 
Hali iškrito, nes jis prie alto
riaus nusivedė Almos žvaigždę.

Vedybos su karininku žemesnio 
laipsnio kaip gen. leitenantas 
jau netinka tokiam luomui.

“Sočiai Register” piliečiai 
nori dėtis labai konservatyvūs, 
saugoti puritonjikas tradicijas 
ir pažiūras, izomcionizmą nuo

veikla — taip kaip Vanderbilt, 
Rockefeller, Chrystler, Fire- 
stone, Camegie, Astor, Kelley 
ir pan.

Nedera jiems ir tam tikruo
se restoranuose lankytis.

Jiems tinkamas bendrauti 
viešbutis tėra Grand Hotei toje 
pat Penktojoj, kuris priklauso

Sergijui Obolenskiui, rusų ku
nigaikščiui, vedusiam Lady 
Astor...

Vaižgantas pavadintų juos 
zubrais. Bet jie yra ir — nieko 
nepadarys. Jie gal būt yra pa
daras to nesąmoningo ameri
kiečių noro turėti pas save vi
sa, ką yra turėjusi Europa. 
Atsigabenti europinius vidur
amžių muziejus, gal net Pary
žiaus Eifelio bokštą, — lygiai 
taip ir nunykusį europinės ari
stokratijos muzėjinį luomą.

O gražiai moka Amerika į- 
rengti muziejus — ir ištaigin
gai. * M.

tų pasikeitimus, o taip pat ir 
apie pasikeitusias sąlygas, ku
rios vieną ir kitą tautą pastū
mė į panašią padėtį ir kurios 
verčia dabar vienodai jausti. 
“Kai paskutiniuoju metu pre
zidentas Eisenhoweris ėmė 

kalbėti apie išlaisvinimą už 
geležinės sienos valstybių ir 
tautų, lietuviškos ir lenkiškos 
širdys plakė tuo pačiu ritmu. 
Kai paskutiniomis dienomis Sir 
Winstonas, užuot kalbėjęs apie 
išlaisivinimą (liberation), ėmė 
kalbėti apie vergijos sušvelni- 

, nimą (“liberalisation”), apė
mė ir Jus ir mus vienodas pyk
tis. Kai britų spaudoje skaito
me, kad esanti kažkokia gali
mybė susikalbėti Vakarams su 
Rusija, apima ir jus ir mus 
toks pat juokas. Kai pastaruo
ju metu prancūzas, ministeris 
Bidault Strasbourge, pareiškė, 
kad vakarų valstybės turėtų 
imtis asimiliacijos politikos pa
bėgėliams iš už geležinės sie

nos, apėmė mus vienodas pa
niekos jausmas. . Norime likt;

Nowakowskis pasisako prieš 
tokį lietuvių-lenkų santykių 
sprendimą, kurio buvo ėmęsis 
“genialusis lietuvis Juozas Pil
sudskis”. Jis nori surasti bū
dą, kuris “neįžeistų jausmų a- 
biejų tautų... Nors tarpusavyje 
ir nepalaikome diplomatinių ry
šių, niekas meužtvenkia kelio 
pradžiai kolegiškiems santy
kiams. Rašytojai kai kada bū
na geresni diplomatai, negu 
profesionalai.”

Negalima nepasigrožėti 
grakčia išraiška, kuria auto
rius teisingai įvertina esamą 
padėtį. Bet tarpusavio lietuvių- 
lenkų santykiams labiausiai 
dėmesio vertas jo pareiškimas, 
kad “įvyko pasikeitimai”. Iš
orinių aplinkybių pakeitimas, 
net tėvynės netekimas, bendras 
vargas dažnai nepakeičia dva
sios, įsitikinimų, užsikirtimų. 
O kol dvasioje nėra “įvykusių 
pasikeitimų”, tol ir nesuranda
ma kelio susiprasti. Jei, kaip 
autorius sako, yra įvykusių pa
sikeitimų; jei privatus tarpusa
vio santykiavimas juos toliau 
plėtotų, tai tie dvasiniai pasi
keitimai galėtų būti reali psi
chologinė atrama normaliems 
ir draugingiems santykiams 
susimegzti.

Htr» tik Ansltoj* krante. Sakn-

ikta kelkmė po \andrniu. nri* 
kylant j pavirsiu.

KAIP DE GASPERI SUDA
RYS VYRIAUSYBĘ

Roma. — Italijos vyriausy
bės bloką sudarė lig šiol kr. 
dem.. Saragato socialistai ir li
beralai. Per rinkimus netekus 
blokui daug balsą, Saragatas 
siūlė de Gasjicriui kviesti į vy
riausybe ir kairiuosius socialis
tus. Nenni vadovaujamus, ku
rie turi 75 atstovus. De Gas- 
jM'ri siūlymą griežtai atmetė. 
Žinome. — sakė de Gasperi— 
kur stovi Nenni.* Jis yra ko
munistų sąjungininką^ ir Sta
lino "laikos premijos" laurea-
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Lengviausia vairuoti Fordo mašina
Pagettnnis Fordo “Master 

—Guide” šokinėjimo prietai
sas šią savaitę bus paleistas a- 
pyvarton su 1953 V-8 keleivi
niu automobiliu. Prietaisas hi
drauliškai kontroliuos krypties 
pastovumą ant betkokio kelio 
ir palengvins patį vairavimą 
bei automobilio pastatymą ligi 
75%.

Fordo Divizijos viceprez. ir 
generalinis reikalų vedėjas, L. 
D. Crusoe šį mechanizmą paly
gina su automatišku lėktuvų 
bei laivų vairu, kuris duoda di
desnį kontroliavimo pajėgumą, 
palengvina vairavimą ir didina 
saugumą net ir greitai važiuo
jant “Jei kartais ir nusprūsta

pakanka ketvirčio jėgos atsuk
ti į normalią padėtį ir dėl to 
žymiai saugiau galima jaustis 
automobilyje”, — aiškina p. 
Crusoe.

labai lengva vėl atstatyti, nes

L. W. Smead, Fordo genera
linis menedžeris, priduria, kad 
tas naujasis vienetas išlygina 
duobėto kelio sukrėtimus ir net 
šokinėjant automobiliui nenu
stoja savo lygsvaros, o prie to 
dar reikia skaitytis ir su regu
liaciniu pastoviu vairu, kuris 
jau savaime niekad nenustoja 
savo pajėgumo. “Nors Fordo 
automobiliai ir taip lengvi vai
ruoti, bet ss potobulinimas dar 
labiau palengvina ne tik vai
ruoti, bet ir staiga sustabdy
ti visokiose sąlygose”, —tvir
tina p. Smead. (Skelb.)

TĖVŲ MARIJONŲ K MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

DIDYSIS PIKNIKAS

Šeštadienį, Liepos-July 4, 1953
MARIANAPOUO KOLEGIJOS PARKE THOMPSON, CONN.

• 11 KM) vai. iškilmingos šv. Mišios
• Kalbės J. E. VyskjV. PADOLSKIS
• Naujų Šiluvos Marijos ir švč. Jėzaus širdies Altorių šventinimas
•' Choras — Dainos — Pasilinksminimai—Laimėjimai
• 3:00 vai. ŠOKIAI — gros BOB ZINKUS orkestras
• Skanūs valigai ir gėrimai
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GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFU A
Nello Vian, gv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111
S t. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p. „ 
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

z bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELJETRISTIKA «
V. Pietaris, Raštai, III t., 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.
POEZMA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelionė, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
VAIKŲ LITERATCBA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 ;>.
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum
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Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo. 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis. Doleris iš Pittsburgho, 57 p.
K. Binkis, Baltūsis vilkas, 36 p.

MUZIKA
J. Kačinskas, Misša In Honorem Immaculat i 

Cordis B.M.V.
9C. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)
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“DARBININKAN”,
Brooklyn 21, N. Y.
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venimo, .nusikėlė Italijai, ši-
Darbai ir gyvenimasPRINCESE

je
IŠ KUR ATKELIAVO NOSINAITE

VASARA ATNEŠE NAUJAS ELEGANTIŠKAS MADAS

Put-

A.K.
Inžinierius sumeni

M i n t v s

JACųUEUNE COCHKA5, iy- 
mi aviatore, pirmoji ii moterų

laisvę ir.moteriškumą. Jauna 
tapytoji Beveriy Pepper, kuri,

vi

buvo labiau prie namų prirista, 
bet taip pat tiesa, kad ji buvo 
ir namų valdovė.

ja tik prakaitui nušluostyti nuo 
veido.

skraidė greičiau už gan*. Paki
lo ir nusileido K aerodromo Mu- 
roc Dry Lake, CaL

sa, kad dieną moterį Amerikoje 
traktuoja lygiateisiai su vy
rais, bet po darbo tie patys vy-

MANO DRAUGAI

Gyvenime turėjau du draugu —

Maudymosi kostiumai
Didelė permaina įvyko mau

dymosi kostiume — perėjimasr 
j vilnonį, mėgstą kostiumą su 
nylon priemaiša, kad greitai 
džiutų.

“DARBININKO" ADM1N. 

6M Boshwick Ave„ 

Brookiya 21. N. Y.

Šalies civilizacija matuoja
ma tuo, ką galvoja ir žino jos 
moterys, perduodančios naujai 
kartai savo mintis ii; pažiūras.

Labute

Mergaitės garbė — visas jos 
turtas: ji brangesnė už didžiau
si paveldėjimą.—Šekspyras

Seniai lauktas, gražiai parengtas

KUN. ST. YLOM

puikiai IMMACULATA spaudos 

išleistas mažasis maldynas

bendradarbė pavirstų vėl gry
nai moteriška būtybe. Su to
kiu dvilypiu gyvenimu aš nie
kaip negalėjau suaugti.”

M JS.

Sveika Marija
Kietais viršeliais, 371 ps!.,

' Kalas 9tM

Moters savarankiškumas ir laisvė
buvo, atrodytų nesąmonė. Bet

terš savarankiškumo su laisve. 
Darbo bei profesijos pasirinki-

gyvenime daugiau savarankiš
ką, bet nesuteikė laisvės. Pats 
darbas virto pareiga, bemaž 
visais atvejais toliau nuo namų,

tų ir dviejų pažiūrų moterų pa
sikalbėjimas. žilagalvė senutė 
stebi savo dukraitę, glamonė
jančią naujagimį, ir sako:

— Nesuprantu, kaip galėsi 
apsisukti, pradėjusi vėl dirbti. 
Ar galutinai apsisprendei vėl 
eiti į dirbtuvę?

— Aišku, po poros savaičių.
— Daryk kaip išmanai, bet 

mano laikais moters darbas bu
vo namie saugoti vaikus.

— Ah, jūsų laikais... Tada, 
žinoma, buvo “aukso gadynė”.. 
Bet šiandien moterys turi išsi
kovojusios sau laisvę ir teises 
tokias, apie kurias jūs neturė
jote nė supratimo. Neturime 
mažiausio noro vėl užsidaryti 
namuose, atsižadėti laisvės ir 
supti vaikus bei nerti mezgi
nius.

— Taip, aš suprantu jūsų no
rus .bet ir matau, kad esate vi
sos apsikrėtusios modernišku- 
mo dvasia ir net mūsų laikų 
nemokate teisingai suprasti. 
Manote, kad senutės ir prose- 
nutės audė tik tautines juos
tas? Ne, jos buvo gyvenime 
daug reikalingesnės ir net lais
vesnės už jus. Laisvę jūs su
prantate kaip savarankiškumą,

Liet. Kat. moterų 
konferencija

Pernai lapkričio 2 d.
na, Conn., įvykusioje N. An
glijos lietuvių katalikių mer
gaičių ir moterų konferencijoje 
buvo nutarta šiais metais su
šaukti tokią konferenciją ir su
kviesti visos Amerikos liet. kat. 
mergaites bei moteris. Buvo 
tam reikalui išrinkta komisi
ja, į kurią įėjo M. Galdikienė, 
M. Avietėnaitė, G. Kaneb, V. 
Kulbokięnė ir A. Liūdžiūtė.-

Vykdydama šį nutarimą, ko
misija rugpjūčio 16 d. Chica- 
goje, III., šaukia visos Ameri
kos lietuvių katalikių mergai
čių ir moterų vienos dienos 
konferenciją. Visos smulkesnės 
žiruos bus praneštos vėliau per 
laikraščius.

g

i-

t

nepriklausomumą. Bet nuo ko? 
Nuo namų židinio. Atitrūku- 
sios nuo namų, tapote svetimų-

Graži jūsų laisvė, kada sau te
turite vos savaitgalius, net jū
sų vaikus augina svetimi. Kas 
iš to, kad galite būti daktarė
mis, advokatais ir net kariais.

Atvėriau.

17 milijonų anglių moterų 1O 
mifi jonų ir šiandien yra grynai 
namų aplinkos darbuose.

Amerikos moteris yra piri

Jie buvo man kaip broliai

Juose- guldydavau pavargusias mintis.

Kaip kūdikis tėvams.

(Iš "Ateities” 6 nr.)

ku, kad moderniškas gyveni
mas moterį labiau pavergė ir 
nustūmė nuo jos paskirties, bet - reikalauja, kad jų ienos 
ne visada moteris kalta, jei 
turi dėl pragyvenimo atitrūkti 
nuo šeimos židinio. Tačiau la
bai teisingos yra senutės pa
žiūros. Juk praeityje turime 
daug moterų, kurios mokėjo 
būti ir savarankiškos ir lais
vos.

Ypač paskutinių karų metu 
moters laįsvė praktiškai pasi
rodė nelaisve. Kai kur joms te
ko užimti vietas vyrų, kurie 
buvo pašaukti frontam Tose, 
parūgose padidėjo pilietiška 
lygybė, bet nukentėjo moteriš
ka laisvė. Darbovietėje joms 
reikėjo dirbti petys į petį su 
vyrais, o namie vėl grįžti į mo
teriškas pareigas. Toks dvily
pumas pasidarė sunkus ir joms 
pačioms.

Karo pabaigoje buvo apklau
sinėtos visos Anglijos moterys, 
kurios buvo įsijungusios į vy
riškus darbus ir turėjo didesnę 
laisvę negu kitos moterys. Trys M spnmsminiu lektūra F-se 
ketvirčiai prisipažino, kad jos 
norėtų sugrįžti į normalią šei
mos židinio aplinką, visiškai

Kai praveriame rankinuką ir 
ištraukiame gražią apsiuvinėtą 
ir iškvėpintą nosinaitę, ar pa
galvojame, iš kur1- ji pas mus 
atkeliavo? Tikrai Jieva neturė
jo nei rankinuko, nei kvepalų, 
nei nosinaičių.

Mūsų pirmiesiems tėvams 
užteko lapų, o jų buvo pilna, 
visokiausiais būdais iškarpytų. 
Reikia manyti, kad ir tada, kai 
Adomas siekė kokio šiurkštaus 
lapo, Ieva skynė minkštus, 
švelnius ir kvepiančius lapus 
savo nosytei nubraukti. To
kias pat lapines nosines.var
tojo senovės žydai, asyrai ir 
chaldiečiša. Ir dabar kai kurios 
Azijos tautelės nosį valosi la
pais arba savo ilgų drabužių 
skvernais.

Medžiaginė nosinė pirmiau
sia buvo vartojama prakai
tui nuo veido nusišluostyti. Ji 
gimė Graikijoje. Hipokrato lai
kais vartodavo net dvi nosines:

Suknelės
Didžiausias pasikeitimas suk

nelėse ęvyko ne fasone, bet 
spalvų derinyje. Mackngiausio- 
mis šios vasaros spalvomis pa
sidarė rūžava, kremava ir ne
užmirštuolių mėlynumo spal
vos. Ypatingai yra pamėgta ne
šioti rūžavą spalvą su krema- 
vos spalvos papuošimais. Iš 
Paryžiaus atkeliavęs suknelių 
spalvotumas yra kiek skirtin
gas : balti žirniukai ant šviesiai 
mėlyno dugno; taip pat ir juo
di žirniukai ant kaklo dugno.

Medžiagų rūšyje šią vasarą, 
kaip paprastai, dominuoja “cot- 
ten”' (bovelna). Tačiau, šalia 
bovelnos popui iaromis medžia
gomis yra pasidariusios: “ar- 
lon", “shantung”, “rayon”, ir 
‘‘nylon", kuri nesiglamžo, ge
rai skalbiasi ir, be to, gražiai 
atrodo.

Fasonai, atsižvelgiant į šilu
mą, yra daugiausiai dekoltuoti, 
su iškirptom nugarom. Bp to, 
suknelės yra daugiausiai lygios 
ir siauros, kas labai tinka gat
vei. Vakarinių suknelių fasone 
vyrauja kliošinis, labai smar
kai pūstas, sijonas; priekis ir 
nugara yra iškirpti.

Šalia šitų megstukų labai 
mėgiami tau) vadinami pajūrio 
męgstukai, kurie naudojami 
apsisaugoti nuo vėjo. Jie dau
giausiai yra uždari, su trijų 
ketvirčių rankovėmis, išmar
ginti įvairiaspalvėm juostom.
Vieni jų ilgi, kiti trumpesni, ' Mūsiškę~'nosinę japonai-varto- 
bet visi turi plačią užsegamą 
apikaklę ir ilgas rankoves.

vieną prie rankos, kitą prie dir
žo. Tada žmonės pažino ir kve
palus, ir jų buvo nuostabiai 
gerų ir brangių. Jau ir tada į 
nosinaitę įlašindavo ilgai kve
piančių lašų.

Iš graikų nosinaitė nukeliavo 
į Romos imperiją. Nosinę jie 
pavadino sudarium. Tačiau čia 
jau paskirtis pasikeitė. Ją ne
šėsi romėnai į teatrus ir cirkus, 
kad galėtų pamosuoti gladiato- 
riajns ir liūtų tramdytojams, o 
nosį valėsi rankovėmis ir 
skvernais.

Ir pats Neronas, kuris norė
jo būti tikrai “elegant” vy
ras, taip pat siekdavo savo ap
siausto kampo. Vėliau pradėjo 
ja šluostytis prakaitą. Pasako
jama, kad imperatorius Aure
lijus, norėdamas pasigerinti 
Romos liaudžiai, išdalinęs po 
medžiagos gabalą nosiai ir 
prakaitui šluostyti. Nuo to lai
ko liaudis atpranta griebtis 
rankovių ir skvernų.

Iš romėnų šis paprotys pa
plito po visą Europą. Bet ir čia, 
dar baroko laikais, vyrąms bu
vo visiškai leista brūkštelt no
sį į puošnią švarko rankovę. 
Jos galas būdavo kitos spalvos, 

lengvai pritvirtinamas, kad 
būtų galima greit pakeisti.

Japonai ir šiandie nosis valo 
plonais popieriukais, kuriuos

• ALRK Moterų Sąjungos 
seimas šiemet įvyks Chi 
rugpiūčio 17, 18 ir 19 d.<jL šv. 
Antano parapijos sve 
Cicero, III. Iš eilės tai 
tasis jubilėjinis seimas. Tam 
reikalui yra organizuojamas 
atskiras lėšų fondas ir ragina
mos visos sąjungietės kuo gau
siausiai seime dalyvauti.

• “Moterų Dirva" birželio 
numeryje daug vietos skiria 
busimojo seimo Chicagoje rei
kalams. Angliškame tekste 
trumpai supažindinama su lie
tuvėmis moterimis rašytojo
mis, su G. Petkevičaite, Žemai
te, Lazdynų Pelėda, Marija 
Pečkauskaite.

• Raminta Mantautaite bai
gė Newton, Mass., šv. Jėzaus 
Širdies kolegiją. Studijavo ma
tematiką ir baigė pirmąja. To
limesnėm matematikos studi
jom gavo stipendijų pasiūly
mus iš trijų universitetų. Pasi
rinko Boston College.

• Birutė Micutaitė, chemi
kė, baigė Newton, Mass., šv. 
Jėzaus, širdies kolegiją trečią
ja. Tolimesnėms chemijos stu
dijom gavo stipendijų pasiūly
mus iš penkių universitetų ir 
pasirinko Loyolos Universitetą 
Chicagoje.

• Genovaitė Alekūnaite Chi
cagoje baigė Muzikos Konser
vatoriją magistro laipsniu. Ji 
išrinkta atstovauti Chicagos

Ši vasaros mada yra nauja 
ir įdomi. Joje glūdi paprastu
mas, kuris yra labiausiai pa
trauklus; tau) pat ir atitinka
mų spalvų suderinimas, kuris 

Jdomu, kad juoda “nylon pabrėžia skonį. V. K.
tafieta” medžiaga yra pasida- - 
riusi populiari kostiumui. To
kios medžiagos kostiumas turi 
menamas užsegamas ’ sagas 
priekyje ir platų, neperflgą si
jonuką. Nors šią vasarą domi
nuoja vieno gabalo kostiumai, 
bet taip pat labai madingas y- 
ra dviejų dalių kostiumas, ku
ris neturi jokio perskyrimo per 
liemenį; priekinė dalis mažais 
kaspinėliais sueina aplink kak
lą. šios naujos mados kostiu
mų spalva yra arba ruda, bal
ta, raudona ar juoda, Ant jų 
dėl grakštumo dažnai yra dėvi' 
mas megstukas: baltas, ilgas ir 
su trijų ketvirčių rankovėmis; 
arba baltas, ar mėlynas, trum
pas, tesiekiąs liemenį.

muzikus Delta Omecron suva
žiavime liepos 30 d. Blsmarck 
viešbutyje.

• Daaute Giedraitytė, gy
venanti Melbourne, Australijo
je, verčiasi tautinių drabužių 
audimu. Jau Lietuvoje su ma
myte ji audė tautinius drabu
žius, Kauno Meno Mokykloje 
lankė - audinių skyrių. Vokieti
joje, Freiburge, Taikomosios 
Dailės Institute studijavo me
no istoriją ir pusantrų metų 
dekoratyvinius audinius.

• Aldona Korsakaitė, atvy
kusi į Ameriką 1949 m., gy
venanti Los Angeles, Calif., 
studijuoja meną. Praeitais me
tais Kalifornijos valstybes pa
rodoje ji gavo pirmąją premi
ją už piešimą.

• Elenos Kuprevičiūtės kon
certas Zueriche, Šveicarijoje, 
įvyko gegužės 20 d. Koncertas 
surengtas PLB Šveicarijos
Krašto Valdybos pirmininko
inž. Stankaus pastangomis. Po 
koncerto buvo priėmimas, ku
riame dalyvavo šveicarų val
džios ir spaudos atstovai. Pa- • 
žymėtina, kad smuikininkė 
Kuprevičiūtė keliauja, lydima 
josios draugės kinietės Miss 
Josephine Yng. Iš Šveicarijos 
smuikininkė vyksta į Austriją
ir į Vokietiją.

• Australijoje jaunimas dis
kutavo tautinės šeimos klausi
mą, pasisakydamas prieš tuos, 
kurie sudaro mišrias šeimas.

• Melbourne, Australijoje, 
gražiai veikia Soc. Globos Mo
terų Draugija. Neseniai suren
gė loteriją, kurios pelną skyrė 
Vokietijoje vargstantiems lie
tuviams.

Meilės jėga gyvai pasireiškia, 
tik netekus mylimo žmogaus.

A. Čechovas

Įvairenybes
• Amerikoje yra 158 tūks

tančiai pypkes rūkančių mote
rų. šią paslaptį paskelbė viena 
New Yorko pypkių gaminimo 
firma, pridėdama, kad daugu
moje pypkelę įsikanda pasis
lėpdamos nuo vyrų arba užsi
dariusios nuo visuomenės tarp 
keturių namo sienų.

• Nienburge, Vokietijoj po
licija pastebėjo vyriškį, be
krausiantį ponus rankinuką. 
Teisme paaiškėjo, kad vagis vo
gė savo pinigus. Mat visą savo 
uždarbį turėdavo atiduoti žmo
nai. J “nusikaltimą" jį pastū
mėjęs gyvas reikalas, nes no
rėjęs po truputėlį “prisivagi- 
nėti” ir nusipirkti naują barz
dai muiluoti teptuką.

PARVEŽĖ BENT PELENUS
Mandžiurijoje gyveno rusė 

pabėgėlė. Po pirmojo pasauli
nio karo ten pateko ir vokietis 
karininkas, inžinierius, už ku
rio rusaitė ištekėjo. Abu buvo 
be namų,
dirbo, kad galėtų grįžti į Vo
kietiją. Bedirbdamas sulaukė 
ir antrojo pasaulinio karo. Da
bar raudonieji užėmė Mandžiu- 
riją ir vėl reikėjo bėgti. Abudu 
atbėgo į Kiniją, kur vokiet is po 
sunkių išgyvenimų mirė. Mir
damas prašė, kad jo pelenus 
nuvežtų ir palaidotų Vokieti
joje, gimtajame mieste. Jo 
žmona, komunistų persekioja
ma, paspruko, ir angių laivu 
atplaukė į Vokietiją ir susira
do tą miestelį, kur ir palaido
jo vyro pelenus. Jos vyras bu
vo protestantas, o ji pati—pro- 
voslavė.

Gaunamas

Megstakai
Labai parbėgtas šią vasarą 

yra megstukas. Manoma, kad 
vėsūs šios vasaros vakarai yra 
jo populiarumo priežastis, do
minuojanti spalva — balta. 
Fasonai yra labai įvairūs: iš
kirpta nugara ir iškirpti pečiai 
su siaura juostele aplink kak
lą; taip pat tampriai liemenį 
aptraukiąs su rankovėm — 
dažniausiai baltas kadhniro 
megstukas, puoštas pailgom, į- 
vairiaspalvėm juostom; arba 
bliuskutės pavidale, be ranko
vių ir maža aptakle.

STONY BROOK LODGE
Pr. Lapienes vasarviete

turi kambarius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
nomis. Atskirose vilose išnuomojami kambariai norintiems 
patiems šeimininkauti. Miškas ir saulė tinka vasaros pra
mogoms. Arti jūra.

Visą šį sezoną vasarvietėj vyk 4 a mūsų dailininkų A. 
Galdiko, V» K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų. P. Kiaulėno, 
P. Lapės ir R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan
gos. Visi kviečiami.

Susisiekimas automobiliais 25A keliu ir Long Isla.nd 
traukiniais J Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

AdrNM: MBS. LAPE, STONY BROOK, L L N .Y.

įsigijęs
Gipsinį Lietuvos Laisves Statulos 

BARELJEFU, 
pagamintą skulptoriaus V. Kašabos.

KAINA $4.00.
Gaunamas: “DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ,

I NAUJIENA VARGONININKAMS
Uetavte ImupoaltoriMM —kurtes MlMas

MISSA TN HONORKM IMMACULATI C0RM8 BJbLV 
Mišriam chorui, soprano, alto, tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA f ISO

. Gauaąma “DARBININKE” BM» Parimk* Avr„ 
Brookiya 21, N. Y.
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Help Wanted Malė

A T T E N T I ON
PAMIRŠO PATS SAVE ?Help \Vantc<l Mule

/

Vyrai prie automati

T0.PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

KELLER MACHINE OPERATORS
ALL SHIFTS — NEW PLANT — NEW EQU1°MENT 
LOCATED IN SMALL WISCONSIN CITY. WITHIN 
¥_> HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPU L ATI ON
Good VVages — Overtime — All employee benefits — 
Assistance given in securing suitable housing — Enjoy 

Couatry Living wtth all City conveniences.
WRTTE FOR INFORMATION OR COME OUT TO

BLACKSMITH
Steady work 

Overtime time and hatf 
$1.81 per hour and up to start 
Commensurate with ability and 
experience—Insurance and pan- 
sion plan — Siek benefit. Paid 
vačation and holiday.

English reųuired.
Open up until noon on Saturdays 

AMERICAN 
LOCOMOTIVE co.

23rd & Euclid Avė.
Chicago Heights, Illinois

O KO KO J

v
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fe... < Per karą ,kai mušė Europoje 
g. germanus, į armiją išėjo vie- 
fe; nas iš Brooklyno. Buvo jis lie- 

tuvis, bet lietuviškai tekirto tik 
keletą žodžių. Atsidūręs Euro- 
poje, atsidūrė ir Vokietijoje, 
kur buvo dypukų. Kaip pas 
juos neužeisi. Užėjus rado ir 
lietuvių. Nors temokėjo tik ke- 

į. lėtą žodžių, bet vis tiek susi- 
j 1 kalbėjo. Ar daug reikia, kai y- 

ra noras?
Svečiavosi vienur, kitur, bi

čiuliavosi. Ilgus vakarus su
gaišo, ir kareiviukas . išmoko 
lietuviškai. Ir kodėl jam neiš
mokti savo tėvų kalbos? Juk 
jos nereikės nešiotis kuprinėje 
ar vežiotis džype, kaip kokį 
sunkų daiktą. Moki, ir tiek. 
Kai reikia, kalbi. Ir niekas 
nieko nesako. Nesipiktina nei 
viršininkai. Net dar džiaugiasi, 
kad jis mokytesnis.

Grįžo jis į Brooklyną ir tuoj 
prašneko lietuviškai. Taip ir 
sužiuro visi saliūnai ir klubai:

— Žiūrėkite tu man, Europo
je išmoko lietuviškai. Ką tu pa
sakysi. Tai kraštas. Apsimoka 
atlikti kelionę.

Paskui atsitiko, kad pradėjo 
plūsti dypukai iš užmario į šį 
kraštą. Ir buvęs kareivis sura
šė visus popierius buvusiam 
savo mokytotjui. Sako, atvyk, 
gyvenk ir kurkis, nes mane iš
mokei lietuviškai.

Atvyko anas kirstukas. Mies
tas, uh. — begalinis. Yra kur 
išsitiesti. Tai ne kempės. Nar
dė šen ir ten. Kol atsidūrė 
prie vienos įstaigos durų, kuri 
ima į kariuomenę. Apžiūrėjo, 
pamatavo, pasvėrė. Tinka. Pa
ėmė į armiją ir išsiuntė atgal 
į Europą.Buvęs kareivis jį iš
lydėjo ir tarė:

— Atlik kelionę į Europą ir 
daug išmok.

Iškeliavo jauniklis. Ten 
porą metų, rašė laiškus, 
viena kartą nutrūko visi 
tai. Sako, keliauju ir šen ir ten. 
Galų gale atsitarnavęs parke
liavo ir į Brooklyną.

Išlipo iš laivo išsipustęs, at
siganęs. Visiškai tinkamas būti 
šapos bosu. Kišenėje spaudė ir 
pinigėlį. Pasitiko jį buvęs ka
reivis uoste, o šis jauniklis nė 
žodžio, nė skei*so sakinėlio lie
tuviškai.

— Kam man ta lietuvių kal
ba. kam! — sako jis angliškai. 
—Duonos ji man neduos. E- 
miau ir pamiršau, palikau Eu
ropoje.

Taip iiį sužiuro visi į šį pien- 
bu: niuką.

— Žiūrėk tu man. Europoje 
užmiršo lietuviškai. Tai niekais 
atliko kelionę.

Buvęs kareiviukas palingavo 
gahą'ir pasakė:

— Tu dar vaikas ir dar pai
kas! Papultum man į rankas, 
tai įdėčiau diržinio mokslo, ta
da gal į-įdėtum į galvą, ką esi 
praradęs. Keliauk sveikas ki
tur. pas mane negyvensi! Dar

- imsi ir pamirši. kas» tavo, kas 
mano: imsi+r-p; i ras i r.m Ic.- 

kaip savo!
Žv. BePastogis

DIE SINKERS
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN

KIEKHAEFER CORP
Cedarburg, Wisc.

KUN. DDK. STARKUS, iv. Petr» ir Pavfl* Vete«te patBBijM ateūnUtratorius (viduryje) su para
pija* mokyklos mokiniais, gavusiais premijas: Jcseph W«jtala (jo motina lietuvė) ir Regina Pet
rauskaite.

Kalinys ramina tremtini
Paprastos ir sudėtingos mašinos 

(spindle) 
Cleveland automatai 

5 darbo dienos savaitėje 
51 valanda darbo

TITAS NARBUTAS,

Jis

Nuliūdusio veido, palaužta
širdimi sėdėjo prieš mane jau- Michigaa valstybės kalėjimas 
nas kalinys.

— Nežinau ką daryti
skundėsi, — kaip galėčiau pa
matyti savo mylimąją. Jau ke
turios savaitęs nesimatėm. Ar 
negalėtum man pagelbėti. 1

— Žinai ką. — aš tariau. — 
jau devyni metai, kai aš nega
liu matyti savo sesers. *

Jis pakėlė akis, nustebo ir 
susidomėjo:

— Kaip? Kodėl ?
-r— Ji gyvena, jei dar gyve

na, sovietų okupuotame kraš
te. Tu laimingas, nes gali savo

. mylimajai laišką parašyti. Ta
ve aplanko motina, kuri papa
sakoja ir apie tavo mylimąją.
O man niekas jokios žinios ne-

atneša. Niekas. Supranti? Jo
kio ryšio! •

Jis žvilgterėjo į mane su už
uojauta.- Kalinys pamatė, kad 
mano kančia didesnė už jo. Ma
no nelaime jis tapo suramin
ta s.-

Machine Products
4824 W. KINZIE ST. 

EStebrook 9-4H24

WE WANT 
WAREHOUSE MEN 

PACKERS 
CAR AND TRTJCK LOADERS 

DAILY DRAWS
WORK STEADY OR PART TIME 

ONLY RELIABLE MEN WANTED 
OVERTIME AFTER 8 HOURS 

APPLY
VVORKMAN for WORKMEN 

601 W. WASHINGTON

kad DRIVERS

pylė 
kol 

raš-
LIETUVIAI GAVO PIRMĄ

SIAS PREMIJAS
Elizabethe šv. Petro ir Po

vilo lietuvių parapijos mokyk
los mokiniai, kurioje mokyto
jauja lietuvaitės seselės pran- 
ciškietės, baigdami mokslo 
metus nusinešė pirmąsias dvi 
didžiausias premijas. Abidvi 
premijas ir diplomus laimėjo 
lietuviukai. Pirmoji premija— 
Arkiv. Walsh medalis už ge
riausius tikybos pažymius — 
teko tremtinei Reginai Petrau
skaitei. Antrąją gavo berniu
kas Joseph VVojtala. Jis gavo 
Amerikos Katalikių Dukterų 
skirtą dovaną už poeziją. Tai 
aukščaiusios dovanos visoje 
Nevvarko vyskupijoje:

Birželio 5 Tumokyklą lan
kė J. E. vysk. V. Padolskis. 
kuris svečių albume parašė sa
vo pasigėrėjimą bei linkėjimus 
tolimesniam mokyklos klestė
jimui. S. M. K.

Po mišių kaliniai užkvietė 
mane pusryčių.

— Ne koks mūsų valgymas, 
— jie skundėsi, kai mes ėjome 
j didelį valgomąjį ir susėdom 
prie gelsvai dažytų stalų. Jie 
šypsojosi, kai aš mėginau jų 
pusrytį. Mes gavom pieno su 
grūdais, gėrėm kavą su pyra
gaičiais. Kai kuire nepasitenki
no pyragaičiais, ėmėsi duonos, 
kiek norėjo.

Valgomojo suolų ir stalų for
ma man priminė Kauno Kuni
gų Seminarijos klasės suolus.

— Žinot ką, vyrai, — tariau. 
'— kai aš buvau, studentas se
minarijoje. gaudavau menkes
nį pusrytį už jūsų.

Jauni vyrukai stebėjosi ir ne
norėjo tikėti. Tik jau nebedrįso 
skųstis valgymu.

— Sovietų kalėjimuose sėdi 
tūkstančiai, nežinodami už ką 
ir nežinodami kaip ilgai sėdės. 
Nežinia labiau piauna, kaip il

gesingas laukimas.
Čia dabar pamačiau,

Laurynas marp laisvės pavydi. 
O kalėjimas vistiek yra kalėji
mas. kad ir geriausios sąly
gos jame būtų. Kiekvienas 
linys skaičiuoja dienas ir 
landas iki laisvės, kuri 
taip brangi kiekvienam.

Palikau šiandieną kalėjimą 
gailėdamasis Lauryno.

ka- 
va- 
yra

WE NEED COMPANY MEN 
ANDfeROKERS 

with at least one year 
semi-trailer experience 
and good references.

it*-:.

< -

PAKVIETIMAS
Šv. Pranciškaus Seserys nuo

širdžiai kviečia Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvius atvykti į 
metinį parengimą liepos 4 d., 
vienuolyno sode. Jau dvide
šimt devinti metai, kaip lietu
viams ši diena jau įprasta ir 
seserų naudai palaikoma.

Šv. Miišos pra idės 12 vai. 
J vairi programa ir užkandžiai 
bus svečiams gražiai parengti.

Seserys Pranciškietės yra 
labai dėkingos už tų ilgų metų 
paramą, kuri padėjo joms įsi
kurti . išsilaikyti, ir progresuo
ti.

Būtų labai malonų vėl sueiti 
į puikų seserų parką, su pa
žįstamais pasimatyti ir lietu
višką įstaigą paremti. Iškylos 
pelną- skiriamas pagreitinti 
naujos koplyčios statybą.

Dar kartą, ląhai maloniai 
prašome atsilankyti ir gražioj 
vietoj, draugiškoj, lietuviškoj 
nuotaikoj laiką praleisti.

Motina M. Loyola

— Kodėl, Laurynai, atrodai 
taip nubudęs. — klausiu vieną 
dieną savo sekretorių.

— Dar 58 dienos iki laisvės. 
Tas laikas taip pamažu slenka.
— jis atsako, uždaro savo ra
diją. užsidega papirosą ir užde
da kojas ant savo rašomojo 
stalo.

— Matau naują laikrodį turi. 
Tavo laikrodis už mano geres
nis.

— Tai mano motinos dovana 
gimtadienio proga. — atsako 
šypsodamasis: — o kad grei
čiau išeičiau į laisvę!

. Tu laimingas. Laurynai,
— palakiau.

Jis nežinojo ar stebėtis, ar 
iš jo .juokiamasi.

Chicago, III.
• Kan. Jurgiui Paškauskui, 

Švč. P. Marijos Gimimo para
pijos klebonui, po sumos buvo 
įteiktas visų parapijiečių vardu 
kanauniškos isignijos — kry
žius ir žiedas. Po pietų įvyko 
parapijos salėje iškilmingas 
kanauninko pagerbimas. Daly
vavo daug žmonių ir visuome
nės veikėjų.
. • Balys Brazdžionis, uolus 
lietuviškos spaudos bendradar
bis, liepos 4 susituoks su chi- 
cagiete Juze Andrašiūnaite šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Help Wanted Malė

BUTCHER & BONER

ALL AROUND MAN*

Excellent starting salary
Permanent

GUGGENHEIM
PROVISION CO.

835 Fulton St.
MO 6-03S4

MEN! MEN! MEN!
GO TO WORK TODAY! WE WANT WAREHOUSE MEN 

PACKERS. C4R&TRUCK LOADERS 
Daily cash if you need it. Work steady or woik on your 
day off. Only reliable men wanted. Good starting rate with 

overtime after 8’hours. Apply:

WOKMAN FOR WORKMEN
601 W. Washinct«Hi Roulevard

Help Wanted Female

ALI. AROUND COOK
Mušt be able to do all around cooking and baking. 

Good Wages. Good Working Conditions.
SEE MISS MAJOR

Franklin Blvd. Hospital
3240 West Franklin BcmJevard Sacramento 2-3020

We offer good eąuipment 
Steady year around work 

and good eamings.
See BURT SINGER

MIDWEST 
TRANSFER CO

7000 So. Pulaski

Soldering
Light Assembly

Clean Work
Will train — Steady work 

Overtime
Come ready to work 

if accepted

SERVOTROL C O 
114 W. Illinois St.

Help Wanted Female
Work i n your neighborhood 

Šame Time — and Money 
Excellent Transportation

Crescent Industries
5900 W. TOUHY

Assemblers
WOMEN 18-45

LIGHT LINE ASSEMBLY 
7:30 A. M. to 4 P. M. 

8:00 A. M. to 4:30 P. M. 
9:00 A. M. to 3 P. M. 

5:30 P. M. to 11:30 P. M.
WILL TRAIN 

APPLY TODAY

ROdney 8-6464 
NDes 7-8900

IMMEDIATE OPENING 
for ,

Gi ris—Women
SOLDERERS-WIRERS
FOR RADIO CHASIS
Good starting wage

Pleasant working conditions 
Apply in person

Hedco Mfg. Co.
161 W. H«roa

Mergai t es-Motery s

litavimo ir lengvą montavimo 
darbams. Svarus darbas, bus 
išmokytos. Ateiti pasiruošusioms 
tuoj dirbti, jei bus priimtos.

114 W. IHtoofa St.

WE HAVE OPENINGS FOR GOOD MEN 
IN SHIPPING DEPARTMENT 
Opportunity For A d van čemerį t 

Good pay — 5 days
Ali Company benefits, Convenient location 

40% discount on all merchandise

JOHN PLAIN & CO.
444 W. WASHINGTON H. KOHLMAN

THE CONGRESS HOTEL

offers outstanding opportunity for a man who can handle 
Multitgraph Maciūne that is used to type Menus. An inte- 
resting job for the man seleeted. Good starting salary. Best 
woridng conditions. Congenial surroundings. Good Trans
portation. Many free employee benefits.

Apply.* Personnel Office

CONGRESS HOTEL
500 S. MICHIGAN AVĖ.

Help wanted Female

GIRLS—WOMEN 
TYPISTS — EXPERIENCED 

KEY PUNCH OPERATORS
Experienced preferred būt not necessary — Will train. 

Excellent opportunity for advancerrrent.
Ali company benefits include.

Bonus plan—Insurance. Up to 4-week paid vačation. 
40% discount on all merchandr-e.
JOHN PLAIN & CO.

444 W. WASHINGTON BLVD. See Miss Kohliran

IMMEDIATE OPENINGS!!! OFFERED BY 
THE CONGRESS HOTEL

• Swftch Board Operatore
• Inspectors • General office work

The very best transportation.ExceBent starting wage.

Maay addttioaal company benefits 
APPLY PERSONNEL OFFICE 

CONGRESS HOTEL 
569 S. MICHIGAN A VE

DĖMESIO!
Bendriems rastinės darbams padėti 

AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PU ANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
BELL * GOSSETT CO.

8200 N. AITSTIN — - * MORTON GROVE
INdepedeMM 3*4640 TeL ORrhard 3-3700

I t
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Menat Veraen 8-M53

(Aak far HANS).

B<$įp wanted Femak
-

į tikrąją šaltinį vienintele A- mokančios rankomis megzti moteriš
kus megztukus. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union Šhop).

Kreiptis:

nence St. Brookiyn 
TtLMAin 4-2941

73

Amerikos lietuvių spaudoje dalyvaus apie 400 vaikų. Jie 
jau buvo užsiminta apie orga
nizuojamas vasaros stovyklas 
Vokietijoje lietuvių vaikams. 
Kai kam toks reikalas gal keis
tas atrodą Tačiau gihan. jį pa
svarstęs, kiekvienas panftto jo

Jau tešetą kartų buvo minė
ta kokį! smarkumu lageriuose 
siaučia džiovas ir kitų ligų pa
baisa. Tai vis sunkių gyvenimo 
sąlygų paseka. Net sveiki ir 
tvirti organizmai per metų ei
lę palūžta. Tai ką bekalbėti a- 
pie trapų augantį vaiką. Rei- 

* Ida kokiu nors būdu jį gelbėti. 
Tą pirmąją pagalbą suteikti ir 

lų uždavinys.
Be to, didelė dalis vaikų lan

ko vokskas mokyklas. Pama
žu j jų galvoseną pispaudžia 
lietuviškumui svetimos nuotai- ______ ___ _
kos ir pamirštama dar gėrai _ įįcai"pįžįtĮma^ 
neišmokta tėvų kalba. Tėvai 
tiesiog nepajėgia atsverti tos į- 
takos ,kuri ateina iš mokyklos 
ir gatvės. Yra būtina, kad vai
kai bent trumpą laiką pasijus
tų lietuviškoje aplinkoje, iš
girstų pasakojimų apie jiems 
nepažįstamos tėvynės groži, 
dainuotų lietuviškas dainas, 
žaistų žaidimu?, kalbėtųsi sa
vo tarpe lietuviškai.

Šių metų vasaros stovyklose

Ar žinai, kad

• New Yorko požeminis 
traukinys^ B^TT tunelyje tarp 
Welfare Island ir Manhattano, 
kirsdamas 60 gatvę, nusileidžia 
112 pėdų žemiau jūros lygio. 
Tai giliausiaa sausa vieta.

• Vieta, kurioje stovi Ro- 
ckefelier Centor, priklauso Co- 
lumbijos universitetui Uni
versitetas RockefeMeriu žemę 
išnuomojo iki 2015 metų. Meti
nė nuoma puskevtvirto mil. Po 
2015 metų Ročkefellerio Cent
ras atitenka universitetui.

• Amerikiečiai dabar išgeria 
kavos daugiau nei visas pasau
lis prieš 30 metų — būtent, 
daugiau kaip 115 miliardų puo
dukų per metus, arba po du 
puoduku kiekvienai Amerikos 
piliečio burnai kasdien.

• Iš Amerikos vyrų, kurie 
stojo karinės prievolės atlikti 
per paskutinius penkerius me
tus, buvo priimti apie 55% tin
kamų. Didžiausias tinkamų 
procentas buvo Kansas valsty
bėje — 79,4%. Ar ten tikrai 
stipriausi ir sveikiausi vyrai 
gyvena?

• Yalc universiteto knygų— miai rečiau sutinkami tokie pat 
mėgėjų draugija iškrapštė iš 
kažkur žirtią, kad 1644 T. 
Reinking parašė knygą apie 
Švediją; bet skaitytojai buvo 
taip ja pasipiktinę, kad reika
lavo autoriui mirties. Autoriui

mMunronsnii iTtinTnniiiniiiinBri_i ,ut.i
nuo New Yorko miesto. Sre*M vrm, Mmfe gaminama* maistas, 
švarūs ir malonūs kambariai.

Tarp įvairiausiu pramogą čia rasite Badmintoną, galėsite pasi- 
vaikšičoti gražiame pušyne, pamėtyti pasagą arba gėrėtis televizija 
bei gardžiuotis užkandžiais.

Už kelią žingsnių švarus u;>elis atsivčsinimui ir greit automobiliu 
imsiekiamas geras pamarys. Sekmadieniais parūpintas susisiekimas 
bažnyčion.

Kadangi visų norinčia neįmanoma sutalpinti tuo |»at laiku, tai vie
tos rezervavimas turi būti susitartas iš anksto. Laikas skaitomas 
nuo šeštadienio popiečio ligi kito šeštadienio vidurdienio. Savaitinis 
mokestis $30. Vietą užsisakyti telefonu: T^rrMgtam 998$ arba raiant:

P

ten išbus po 20 dienų. Vienos 
dienos pragyvenimas vaikui 
kaštuos apie 3 DM. Visas sto
vyklavimas vienam vaikui išeis 
virš 12 dot

Kai buvo kreiptasi dėl vaikų 
vasaros stovyklų į Apaštališko 
Sosto Nuncijų Vokietijai J. E.

tam planui labai pritarė, (išgy
rė, pats davė 1000 DM. ir ra- 

nizadją — Balfą, su kurio pir
mininku Kan. Dr. Prof. J. 
Končium, pasisakė, esąs astne-

Balfas šį 
reikalą nuoširdžiai remia, su
prato jo reikalingumą ir paža
dėjo visą reikalingą pagalbą.

Aukas vasaros stovykloms 
Vokietijoje prašoma siųsti per 

'Balfą: United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brookiyn 11, N. Y.
Tev. Alt. Bernatonis OFMCap

Vyriausias Sielovados
Tvarkytpjas

pagaliau buvo duota pasirinkti 
—arba jis neteks, galvos, arba 
turi suvalgyti savo knygą. Ką 
vargšas darys — išsivirė savo 

e knygą ir suvalgė.
• Ligi 1849 Amerikoje dau

giausia aukso pristatydavo 
šiaurės Carolinos valstybė.

• Vienas iš pirmųjų New 
Yorko rangoraižių — 26 aukš
tų — buvo šv. Povilo namai, 
statyti 1899 prie Broadway ir 
Ann gatvės.

• JAV ketvirtoj divizija 
motinos dienos proga buvo išsi
rinkusi savo “motiną”, iš Lie
tuvos kilusią Amo Roeseler. 
Ponia Roeseler studijavo Kau
no universitete ir ketverius me
tus mokėsi dainavimo Kauno 
konservatorijoje. 1944 m. ji 
buvo išvežtą į Vokietiją prie
vartos darbams.

— Hollywoodas nemėgsta 
nuodėmės. Ištyrus Foxo ga
mybos filmų vardus (per 40 
metų) susidaro toks santykis: 
pirmauja žodžiai “moteris, ' 
mergaitė, ponia, panelė.” žy-

vyrų vardai, žodžiai “pavojus’ 
remdamas 92 kartus, "mušty
nės” 90, “meilė” 72 ir “nuo
dėmė” visuose filmuose tik 31 
kartą. Tai dar nereiškia, kad 
Hollywoode nenusidedama.

2:1. Sve- 
Glasgow, 
stadijone 
rinktine

FUTBOLAS. Prancūzijos futbolo 
pirmenybės laimėjo Stade Reūns. 
Luksėmburgo meisteriu tapo Nie- 
derkom. gi Belgijoje meisterio var
das atiteko FC Liuvenui. Italijos 
meisteriu tapo Inter. Turkijos fut
bolo rinktinė tarpvalstybinėse rung
tynėse nugalėjo Šveicariją 
dijos rinktinė nuvyko j 
kur garsiajame Harnpden 
svečiai nugalėjo Škotijos 
2:1.

Praeitą sekmadienį šiame krašte 
savo gastroles užbaigė 2 garsūs Eu
ropos futbolo klubai:..FC Liverpool 
ir FC Bem. Ją susitikimas baigėsi 
lygiomis 1:1. Tuo būdu abi koman
dos sėkmingai baigė savo gastroles 
šiam kontinente, nes nei vienas klu
bas nepralaimėjo nei vieną rungty
nių.

Offenback Kickers, vokiečių fut
bolo komanda, ir toliau sėkmingai 
tęsia savo gastroles po Aziją. Jie 
nugalėjo Japonijos rinktinę 9:0. 
Belgija varžybose dėl pasaulio fut
bolo meisterio nugalėjo Suomį®, re
zultatu 4:2.

TENISAS. Varžybose dėl Davis 
taurės tupiamos toliau. Vokietija tu
rėjo nusileisti Prancūzijos atstovams 
1:4. Danija nugalėjo Filipinų rinkti
nę, Italijos atstovai laimėjo prieš 
švedus, gi Belgija nurungė Anglijos 
rinktine. T. Trabert laimėjo national 
hard court teniso pirmenybes, fi
nale nugalėdamas T. Brown per 3 
setus. Anglijoje. Kent teipso turny
re. australas Worthington netikė
tai nugalėjo žymųjį amerikieti G. 
Mulloy, tuo laimėdamas minėto tur
nyro vyrų grupės varžybas. Mau- 
reen Connolly laimėjo moterų gru
pės varžybas. Vic Seifas laimėjo va
karinės Angliojs varžybas, finale 
nugalėdamas E. Morea, iš Argenti
nos per 3 setus. Vokietijos moterų 
rinktinė nugalėjo Prancūzijos rink-

Įvairenybes
< Kas turi būti mtūtytojasf
Rusų kompozitorius Igor 

Stravmsky apsigyveno Ameri
koje, ir prie jo tuojau prisi
statė amerikietis džiazo fcom- 
ponistas Gershwin, prašyda
mas, kad didysis rusų meiste
ris duotų jam privačių kompo
zicijos pamokų.

“O kiek tamsta dabar su sa
vo darbu uždirbi?” paklausė 
rusas.

“Apie 10,000 doL per me
tus”.

“Tai geriau tamsia man 
duok pamokas”, nusprendė 
rusas.

• Du škotai nuėjo į kiną. 
Nors buvo abudu kempanjonai, 
bet vienas kitu nepasitjkSjo. 
Staiga vienas susijaudina: 
**131 dailiausia, aš gf neužraki
nau seifo su pinigais.” Kitas 
nuramino: "Tai niekis, mes gi 
čia esam abudu.”

• Fotografas “nupaveiksla
vo” artistę iš visų pusių ir ri- 
sokiose pozose. Nė viena foto
grafija jai nepatiko. "Man ro
dos visos tamstos paskutinės 
nuotraukos yra geresnės nei 
šios”, kalbėjo artistė.' "Gal 
būt; gal tai dėl to, kad pasku
tinį kartą tamsta fotografuoda
mas a& buvau ,dešimčia metų 
jaunesnis,” aiškino taktingas 
fotografas.

finale nugalėję Kanados rinktine 
27:18.

LENGVOJI ATLETIKA. I Ameri
ką atvykusi Oxford ir Cambridge u- 
niversitetų rinktinė lengvosios atle
tikos varžybose su kai kurių Ame
rikos universitetų bendra rinktine 
turėjo šeimininkams nusileisti. Ame
rikiečiai varžybas laimėjo 9:6. I 
Glasgową httvykę amerikiečiai 
laimėjo savo disciplinų varžybas ten 
pravestame lengvosios atletikos pa
sirodyme. Garsioji olandė Blanker 
vėl pradėjo treniruotis ir žada da- 

uti įvairiose lengvosios atletikos 
ateinančio sezono metu. 

Bu manoma, kad ši garsi sporti
ninkė jau gautinai pasitrauks iš 
aktyviųjų veiklos.
• Anglijos polo rinktinė įveikė 

Amerikos rinktinę 10:7. P. V.

Užsisakykite

REAL E8TATE

CONEY KLAND _____
Brick fūrnished room house near 
ocean; fully rented, newly re- 
modelled, 1 roontz& kltdi’nette, 
and 2 rm & Kitcbeitc; nevz oil 
burner, new sprmkler system, 
brass piumbing, r e v roof. 
year round; no ir.ortgage, 4 
bungalow vacint for ūse of 
touyer. Sacrifice, leaving N. Y.
Isadore Yaged, 2841 M est 28 St.

Tek: Certey įsi 6-4C47

AH 
rm

SHINGLE HOtSE
4 families. 2 apartments 

5 rooms each.
For Information call ovvner

UL 4-7986

50th St. 941 — S FAMILY SEMI 
DETACHED BKftCK S ear garage 
—madera A-l čeaditian; 6 rooms, 
finisked bnsement vncaat—Prrn-

GE 5-3493

Ra Y SIDE—FOR OCICK SALE 
Reduced $16.500 to $15,300. At- 
tacteed Brick 6 Rooms, 3 Bed 
Rooms, 3 track aluminum win- 
dovvs, front palto. finished base- 
ment rentabie $50 monthly. 
Broad loom thru-out Extras.

Call owner
BA 9-2725

V. Lukas — Vedėjas

* UetuvHka duona — gerlauųa 
t ūutMMU M«« kepame daonaa, py-

vestuvėms, krikftynoms ir ki- 
Mktorta fftilmtneosfts progom.

prfva&tH namu*. TeL APplegate 7-7083

>9O»69»6 00 900999000

PARDUODAM NAMUS :
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond J! 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

J. P. MACHULIS
; REAL ESTATE St INSURANCE

8656 85th Street Koodhavrtl 21. N. Y.
TeL VIrgifiia 7-1896

—O— 0 0 0 0 0 9 a 0 00 0 0 9000OOOOCOO 0 0 »

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms,
parengimams, susi n n 

kimams, etc.

< vo
- ’

■ttUMtUMe

MEN (D WANTXD FOR KITCSDEN 
and *11 reund work in Restauraat. 
Sotne kiknriedge of German or Ėng- 
Itoh preferrM. Wages $45. Room and

Tel EVergreen 6-5181 1
KARL EHMER—PORK STORES
Geros Milės įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kmn^ai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
00-38 Myrtie Avė. 18&-24 Horace Harding Blvd

Gleadale, N. Y. Freeh Meadows, Flushing

136-59 Rooseveit Avenue 
Fluabing. N. Y.

219-17 Jamafca Avenue 
Oueens VHlage, N. Y. 

176 ftoeknway Avenue
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. Y.
Valley Stream, N. Y. 

4880 White Plaim Boad 
BronS, N. Y.

60-64 Woadside Avenue 19 West Post Road
Woodside, N. Y. WMte Raina, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

lįsi

FINGERWAVK8 
mokanti vboo rūšies darbus. Pasto
vus darbas. Savaitinis atlyginimas 
pradžioje 899, malonios darbo sąly
gos. Kreipti* j:

PAEKSIDE BEAUTY SALON 
629 Rogen Avė. Brookiyn, N. Y. 

TeL BU 4-9229

DARBININKĖS

mokančios dirbti Singer, Merrow ir 
sagoms skyles daryti mašinomis, pa
stoviam darbui *su geru atlyginimu, 
malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

TOBRA KNTTTING MILLS
795 Driggs Avė. (kampas Grand St) 
Tel. EV 4-1646 Bldyn, N. Y.

NOSINIŲ KLOSTYTOJ A 
patyrusi, pastoviam darbai su geru 
atlyginimu, malonios darbo sąlygos, 
įvartis priedai. Kreiptis: .

Brookiyn Handkerchief Co. I
62 Schenectady Avė., Brookiyn, N. Y.

MERGAITE 
lengvam fabriko darbai, patyri
mo nereikalinga, darbas pastovus. 
Kreiptis:

JORE KNTTTING MILLS 
71-07—60 SU Lanė, 
TeL HY 7-3791

Glendale,
Queens

HELP W. MALE-FEMALE

PORTERIAI, pasiuntiniai, kėlėjai ele- 
vattoriam, durininkai —gyvenamiems 
namams, klubams, viešbučiams; 
PATARNAUTOJAI virėjai, porteriai, 
tvarkdariai, pasiuntiniai, kėlėjai ele- 
vaitorium, gaisrininkai — viešbu
čiams ir įstaigoms;

MERGINOS slaugiu padėjėjos, kam
barinės, patarnautojos— patyrusios ir 
■ėįetytusios — viebučiams ir įstai
goms. Galima kreiptis kiekvieną die
ną.

CHASE AGENCT
676 — 8th Avė. (4Sr«1 St.), N. Y. C.

ANE8TEZISTAS 
reikslfaigus M lovų HgoaineL Mėnesinis 
atlygirimas $359, su visu išlaikymu. 

Kreiptis:

MIDWOOD HO8PTTAL
19 Winthr»p St,, Brookiyn

HOUSEHOLD HELP
Every kind, wanted at once 

First rate' jobs; Steady, Good 
Also unskiiled iaborers, 
Professional workers.
Apply immediateiy.
FOREST MADISON 

7115 Austin Str., Forcst Hills 
' BO 8-1110

Pay.

Stephen B rėdės Jr
ADVOKATAS

JOHN DERUHA, M. D

Mokalus baigęs Europoje 
rr„ NEW YORK CITY

Virt Leziagton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & ORIU
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UžfelTI 

Pavieniai if su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Impertuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK BOSTON, MASS. i 
. j

■ -J

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
1 Brookiyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bailaus
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 
_Aib. Baltrūnas—Balton 

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLI c

EVergreen 8-9770

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkv.ay Staūon>
Hoodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja-

Tel. Vlrginia 7-4499

Joseph Garszva
Graborius -Nulsamuotojas

Ž31 Bedford Avenue
Brookiyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
"DAliBININKĄ”

Skaitykite ir platinkite “Šv.
Pranciškaus Varpelį”! •

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

į

4
4

i
, i

l

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y
TH. EV 2-9586 (Prie Forest Avė stoties), RMgewood •

t

4

4

S. Baracevičins ir Būdus 
FUNERAL ROME 

254 W. Broadway 
South Boston. Mav 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktoriui 

Tel. SOiith Boston . 8-2590

WAITKUS 
FUNERAL HOMF--I 

197 WEB8TER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS , | 
Laidetuvią Direktorius 

ir B&lsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį >' 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- Į 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 

..■ij

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A. Zaletskas, F. ’E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojai 
Patarnavimas d:eną’ ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 8-0815 
SOath Boston 8-2699

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio Dringelio 
šaknis turi padavimu 
nuo senovės, kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio,. neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, diegliu ir skaus

mingų mėnesiniu; uždegus kvepian
čio DzingeJio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligonį^ 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrj nus šaknis maišyti j taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 BROADWAY 

ROUTH BOSTON 27. MASS.

I I




