
KOMVNIŠTINI S *TE-

/ ■ :



Darbininkų sukilimas Vokietijoj
• t

Vokietija, monstravo”, kad žmonių
o dau

no vyriausials 
teris Ji am 
rė didesni *įspūdį ghgu tokia 
Stalino mirtfe, IdaiKkios at- 

FlSO BrooUjm, N. T. 
v-....—. 13.00 Putai meta __

siplepėjo, -fcpks prašymas bus 
vyriausybei‘duodamas. Tada

susirinko jų

tidnlnkus. Tiktai tankais rusai 
ir “atsigynė”, Arba jų žodžiais 
tariant, “apsaugojo darbo kla
se”.' . ■ '/. ■

redakflja taiso savo nnotiflri. Nenaudoti 
tiktai autoriams prašant. Pavarde paara-

tosvų rinkkaų”, “Suvienyti 
jau papasakoti tiksliau faktus, Vokirtiia„ “Ivanas teeu eina

Visa Udšaukė 
' tūkstąntinės minios choras. Ul-

už rytų Vokietiją. Kai kur

Dirželį lu uarui-

Ka primena kruvinos Berlyno dienos? ninku turėjo nuvokti į Stalino
1 j _> ąlėją (tokia yra jau ir Berly

ne) ir įteikti “vokiečių respub
likos” nrinisterio pirmininką 
pavaduotojui Ulbrichtui prašy-

J -
Vokietija taip pat sulaukė baisiųjų, birželio dienų. Istorijoje 

jos/paliks nenuplautos nuo kraujo, kuris buvo pralietas, šaudant 
alkams vokiečių darbininkus. M< 
kių kaltinimų kitiems, kad nuo sa 
nepateisins. Kas atsuka tankus ori 
jaučius laisvės ir duonos, pria/ą 
teisingumas.

Maskva kaltina vakariečius, kad jie darbininkus pakurstė. 
Kaitinimas yra be pagrindo: vakariečiai savo, pirštų čia nekišo. 
Tačiau, kad jie būtų visiškai be kaltės, istorija jiems to nepripa- 

• žinš. Tik jos kaltinimas bus visiškai kitoks, negu raudonosios 
Maskvos. Vakariečiai bus kaltinami už bendradarbiavimą su 
darbininkų žmogžudžiais, ir tai ne vienos Vokietijos, bet visų pa
vergtų tautų — ištisų milijonų.

Mat, kas įvyko Vokietijos miestuose, buvo tik vienas epizo
das visos virtinės panašių kruvinų nusikaltimų anapus geležinės 
sienos. Berlyno riaušės tiktai priminė, kad geležinę sieną vidury 
Europos ne vieni bolševikai pastatė. Ji buvo sumūryta ir vaka
riečių rankomis, kai jie 1945 m. visai šaltai atidavė Kbolševikų 
rankas didelius Europos plotus. '

Kas tuo metu buvo Vokietijoje, pačiame fronte, negaišo 
suprasti, kodėl sąjungininkai neėmė Berlyno, Pragos ir Vienos. 
Visus tuos miestus galėjo užimti per kelias valandas. Vokiečiai 
siūlėsi vakarų sąjungininkams kapituliuoti be jokių sąlygų, bet 
jie buvo grūste įgrūsti į Maskvos kišenę. Vėliau tik paaiškė o, 
kad taip buvo slaptai susitarta, o paskui* dar iškilo aikštėn, kad^ 
pasitarimuose vakariečių patarėjais buvo Maskvos agent 
si diplomatija .strategus sulaikė kaip tik ten, kur dabar 
ležinė siena. ** ' -

Vienas iš tų strategų buvo ir gen. D. Eisenhowerist vakarų 
sąjungininkų vyr. karo vadas. Jis savo 'žygio neužbaigė taip, kaip 
to reikalavo Atlanto charta ir pralietas už laisvę karių ir civilių 
kraujas. Ta auka savo tikslo iki galo nepasiekė, ir dėl to dabar 
kpnta tūkstančiai aukų, naujų ir nesuskaitomų, kurios despera
tiškai ginasi nuo'žudikų. Jos buvo paliktos žiauriam likimui.

Paliekamos ir toliau neviltyje, nes vakariečiai vis dar vi
liasi, kad pakaks tik save ginti -— tik “atgrąsyti užpuoliką nuo 
naujų* puolimų”, kaip yra pareiškęs gen. Eisenhoweris, tapęs 
jau JAV prezidentu. Ir šiomis dienomis, po kruvinų Vokietijo e 

-įvykių, spaudai tepareiškė, kad jam gaila žmonių anapus geleži
nės sienos, bet jis nesiims jokios intervencijos.

Taigi, į tarptautinę politiką dar neįeina Dievo draudimas 
žudyti žmones bei tautas ir moralinė pareiga juos ginti. O kol 
to nėra, veltui ir visos viltys, kad užpuolikas nelies šiapus gele- 
žines sienos Sočiai ir saugiai dar gyvenančiųjų.

askya gali čia prigalvoti Viso- 
kaltę numestų, bet tai jos 

ieš nekaltus žmones,-reikalau- 
anksčiau ar vėliau atsisuka ir

mė SĖD (bolševikinės vieny
bes partiją). Ten turėjo įvykti 
ir tęs partijos Berlyno sky
riaus mitingas. PrašymS^ijį 
mitingas turėjo Reikalauti, kad 
nebūtų “didinamos darbo nor
mos”. Tuo buvo, norima pade
monstruoti, kad ir bolševikams 
valdant galima iš “vyriausybės 
reikalauti.” Bet kartu buvo pa
rengti ir plakatai, kurie skel
bė, kad “mes pasitikim savo 
vyriausybe’’. Vaidinimas ne 
tiktai nepavyko, bet komunisti- 

'nė vyriausybė dar sulaukė to
kio “pasitikėjimo”, jog prireikė 
tankų ir kulkosvydžių. O tai 
atsitiko taip.

bar virto kruvincipis riaušė
mis.

“ŠarroeFud drauge

ežė iš Berlyno

isrcewohlio, ministe- 
inko, žmona atsidūrė

miausia šoko gelbėti savo šei
mų, nes pamatė, kad čia jau 
geruoju nesibaigs. Sovietų tan
kai komunistinių ministrų žmo
nas ir vaikus
ir pasiuntė j Meklenburgo pro
vinciją.
rio pin
net Baltijos pamaryje. Tuo
tarpu pirmininko pavaduotoją 
Nuschkę demonstrantai nustū
mė į vakariečių zoną. Ten jis 
buvo suimtas, bet netrukus pa
leistas. Tačiau vakarinio Ber
lyno radijo stctis “Rias’
suspėja su juo padaryti pasi
kalbėjimą. Kai jo paklausė, 
kodėl prieš beginklę minią, 
reikalaujančią laisvės ir duo
nos, atsukti bolševikų tankai,

tiesiai prieš šautuvus, šaukė: 
“gaudykite! Vieną dieną ir jūs 
turėsite atsakyti!” Daug kur 
liaudies milicijos pareigūnai 

priversti eiti drauge su* 
demonstrantais. Masinės de
monstracijos įvyko Branden
burge, Madgetourge, Leipzigė, 
Bailėje, Dresdene, Warne- 
muendėje ir k. Kai kur buvo 
sustabdytas traukinių susisieki
mas, paleisti politiniai kaliniai, 
,apdaužytos milicininkų būsti
nės, keli & jų užmušti. Daug 
kur milicija buvo nuginkluota.
Tankai ir darbininką lavonai

Leipzige ‘ demonstravo apie. 
. 60.000 žmonių. Miesto burmis

tras komunistas Uhljgas buvo 
priverstas žygiuoti priekyje ir 

/nešti vokišką vėlmvą. Visa ei
lė SĖD (komunistu partijos) 
namų buvo padegta. Susirėmus 

dar V11 rusų tankais, 3 žmonės už
mušti ir 100 sužeistų.

Protestuodami prieš šaudy
mus, 
skelbė s 
Bolševik au

bos suteikiama JAV pilietybė jaunuoliams, kurie b« paimti i kariuomene, bet nėra dar piliečiai.

JENOJE, Vokietijos pramonė* centre, kur gaminami preciziniai fo
tografijos aparata ir periskopai povandeniniam* laivams, sukilę dar
bininkai paleido ii kalėjfano poltinins kaliniu*. S—<

siusti. Magdeburge jie sušaudė 
5 darbininkus, Saksų uranijaus 
kasyklose — 12, kitur — po 
vieną, du ar tris, kuriuos ap
šaukė “kurstytojais”. Paimda
vo, kas papuolė po rankai. Kai 
Saksų uranijaus srity darbinin
kai nuginklavo apie 2000 mili
cininkų, rusų tankai užmušė 
25 darbininkus ir sužeidė apie 
300. Protestuodami darbinin
kai visą eilę kasyklų sunaikino. 
Buvo padegtos garsios Leuna 

prie Merseburgo ir 
visa eilė kitų.

kų teroro užtvaros, šeši karstai 
-tų žuvusiųjų, kurie buvo iš va
karinio Berlyno, užversti buvo 
gėlėmis. Prie duobės buvo pa
statytas ir tuščias bedarbio šo
ferio Willy Goetlingo karstas. 
Jie jį nužudė, apkaltinę kaip 
“vyriausiąjį kapitalistų agen
tą ir kurstytoją.”

“Tai didžiausias melas”
Willy Goetlingas yra visiškai 

nekalta auka. Jis gyveno va
kariniame Berlyne, rūpinosi tik 
savo šeima ir nepriklausė jo
kiai partijai ar organizacijai. 
“Tai didžiausiaš melas, jei jie 
tvirtina, kad mano vyras bu
vę svetimos valstybės agen
tas”, pareiškė sujaudinta jo 
žmona. Jam terūpėjo savo šei
mai uždirbti duonos kąsnį. Pa
skutiniu laiku jis buvo netekęs 
darbo. Kaip bedarbis kas sa
vaitę vykdavo atsiimti 39 RM 
pašalpos, kuri jam buvo išmo-

Tylioji demonstracija
Darbininkų žudymas sukėlė 

didžiausią pasipiktinimą rusų 
bolševikų žiaurumu, žuvusiųjų 
giminėm- ir apskritai rusų pri
slėgtiems darbininkams reiškė 
gilią užuojautą ir simpatijas 
vakarų Vokietijos prezidentas 
Heuss, kancleris Adepaueris, 
parlamentas, darbininkų unijos
ir visos partijos, išskyrus ko- karna Berlyno priemiestyje 

Neu Koeln. Artimiausias kelias 
į ten veda pdžeminiu trauki
niu, kuris vienoje vietoje pe
reina per rusų sektorių. Jis 
tuo keliu ir. važinėdavo. Taip 
buvo ir paskutinę dieną, kai 
Berlyne kilo riaušės. Namo jis 
nesugrįžo. Žmona susirūpino, 
nes nesijautė sveikas. Paskui , 
per radiją buvo paskelbta, kad 
bolševikai rado jį esant ‘di
džiausiu kaltininku kilusių 
riaušių.” Jį sušaudė, skaudžiai 

(nukelta į 5 psl. )''**** ’

munistus. Berlyne bolševikų 
teroro aukos buvo pagerbtos 
visų įstaigų, tame skaičiuje ir 
Berlyno vakarinių zom 
dantų. Buvo Ua- 
tos vėliavos V 
darbas, ypač/p 
tylioji demonsra 
koms paj^ri^aępl 
rūmas ir profea 
Dalyvavo 200.0C 
vykęs į Berlynu

ęomen- 
nuleis- 

Rt rauktas 
aga buvo 
eroro au- 
engėjau- 
sąjungos.

At
vykęs į Berlyną pdfc kancleris 
Aderiaueris pažymėK kad vie
ną dieną subyrės visoNx>lševi-

pusei

STORMYRO VIENKIEMIO

Gudmundas pastebėjo, kad ji 
lengvai jas privėrė, nes ji ne
sijautė visiškai atsiskyrusi su 
išgelbėtoju, ^oms stovėjo lau
ke. Jam neatrodė netinkama 
viską matyti ir girdėti, kas dė
josi viduje/

Senieji maloniai linktelėjo 
Belgai, kai tik ji įėjo. Motina 
tuojau padėjo vaiką į lopšį, pri
ėjo prie spintos, paėmė riekę 
duonos, puodynėlę su pienu ir 
pastatė ant stalo.

— Gr^ai? Sėskis ir valgyk, 
— tarė įL* Po to priėjo prie ži
dinio ir uždėjo porą malkų. — 
Aš ugnies neišgesinau, kad 
galėtum grįžusi drabužius išsi
džiovinti ir apšilti. Bet pirma 
pavalgyk, šitai tau Reikalin
giausia.

Belgą visą laiklį stovėjo 
prie durų.

— Tamsta neprivalai manęs 
taip gerai priimti, motina, — 
tarė ji pamažu, — aš negausiu 
iš Pero pinigų. Aš ieškinį at
šaukiau.

— šiandie vakarą jau buvo 
kai kas čia užėjęs. Jie buvo 
teisme ir girdėjo, kaip tau ėjo
si, —tarė motina. Mes vis
ką žinome.

Belgą stovėjo prie durų lyg 
nežinodama, kas daryti.
Tėvas padėjo į šalį darbą, pa

stūmė akinius ant kaktos ir 
suraukė ją, kad pasakytų tai, 
ką visą vakarą galvojo.

— Yra taip, Belgą, — tarė 
jis. — Motina ir aš, mes visada 
norime būti garbingi ir teisingi 
žmonės, bet tada su mumis į- 
vyko taip, kad tu buvai negar
bę užtraukusi. Atrodė, lyg mes 
nebūturfie tavęs mokę atskirti 
gera nuo blogo. Bet kai mes 
dabar 
šiandl!
<psaMė 
bar 'žmonės galės matytu jog 
tu buvai gavus tvarkingą iš
auklėjimą. Ir mes manome, 
kad, galbūt, tu dar džiaugsmo 
mums suteiksi. Ir motina neno
rėjo, kad mes atsigultume, kol

avė išgirdome, ką tu 
padarei, tada mes pa- 
e vienas kitam, kad da-

tu sugrįš/ nes tai tinkamas grį
žimas. I

Belgą iš StormyRe-<»bar at
vyko į Naerlundą, ir viskas ge
rai -klostėsi. Ji sutiko ir buvo 
pasamdyta ir dėkinga už kiek
vieną draugišką žodį, jai pa
sakytą. Ji visada jautėsi men
kiausia ir niekada nenorėjo 
veržtis priekin. Ilgai netruko, 
kol ponai ir taKiai ją pamilo.

Pirmomis dienomis atrodė, ' 
lyg Gudmundas vengtų su Bel
gą kalbėtis. Jis bijojo, kad 
mergaitė ko nors neįsivaizduo
tų, prisiminus jo pagalbą. Bet 
tai buvo nereikalingas rūpės- _ 
tis. Belgą laikė, jį per daug 
garbingu ir aukštu, kad butų 
išdrįsusi pakelti savo žvilgsi}. 
Ir Gudmundas pastebėjo, kad 
jam nėra reikalo šalintis nuo-?' 
jos. Belgą kaip tik labiausiai/ 
jo drovėjosi.

Tą patį rudenį, kai ji atėjo 
į Naerlundą, Gudmundas daug 
kartų aplankė Aevaekro šei
mą. Ir buvo daug kalbama, 
kad jis turi visus galimumus 
tuose namuose pakliūti žentu. 
Tikras žinias, kad jo piršima
sis buvo priimtas, žmonės tesu
žinojo tik apie Kalėdas. Tada 
atvyko viršaitis su žmona ir 
dukterimi į Naerlundą ir buvo 
visai aišku, kad jie *ia atke
liavo pasižiūrėti, kaip eitųsi 
Bildurai, jei ji ištekėtų už

Gudnundo.
Tai buvo pirmas kartas, kai 

Helga iš arčiau pamatė tą mer
gaitę, kurią Gudmundas norė
jo vesti. Eriko Bildura^ dar ne
turėjo dvidešimties metų. Nuo
stabiausia buvo joje/tai, kad 
kiekvienas, kuris ją • išvysda
vo, turėjo pagalvoti, kokia šau
ni ir puiki kada nors ji bus 
namų šeimininkė. Ji buvo aukš
ta, stipri, šviesiaplaukė ir gra
ži; atrodė, kari daug savimi 
rūpinasi. Ji niekai nebuvo 
drovi arba sunušusi/Daug kal
bėjosi ir dėjosi, kad ji žinanti 
geriau kaip tas, su kuriuo ji 
kalba. Porą metų ji buvo mie
sto mokykloje ir dėvėjo gra
žiausius drabužius, kokius tik 
Helga buvo mačiusi. Bet ji ne
darė tuščios arba prabangą 
mėgstančios mergaitės ^pūdį. 
Turtinga ir graži, kokia j bu
vo, galėjo kiekvieną dieną pui
kų vyrą gauti, bet visada sa
kydavus nenorinti/ pasidaryti 
dama ir rankas sėdėjusi sėdėti. 
Ji norėjo ištekėti už ūkininko 
ir būti tikra ūkinMcė.t

Hildura Belgai atrodė kaip 
tikras stebuklas. Nė vieno ji 
nebuvo mačiusi, kas taip pui
kiai galėtų eiti. Ji nebūtų pa
tikėjusi, kad žmogus galėtų 
būti visais atžvilgiais toks pil
nutinis. Ir jai atrodė, kad ous 
dkfeAė laimė ateityje tokiai po* 
riai tarnauti.

Viršaičio šeimai atsilankius, 
viricas gerai praėjo. Bet kai 
Belgą po dienos apie tai pa
galvojo, ją apėmė nerimas. k! 
svetimiem atvyko, ji išėjo ir 
rengė kavą. Kai ji su kavos in
du grįžo, tai viršauto žmona 
pasilenkusi paklausė josios po
nią, ar tai nesanti mergaitė iš 
Stormyro. Helga girdėjo jos 
klausimą. Motina Jngeborga 
pasakė taip\Tada antroji kaž
ką pasakė, ko Helga negirdėjo, 
bet tai buvo kažkas, lyg ji ste
bėtųsi, kad šitokį asmenį na
muose pakenčia. Šitai Belgai 
suteikė daug rūpesčio, bet ji 
stengėsi pasiguosti tuo, kad tai 
buvo motina, o ne pati Hildura.

Pavasario pradžioje vieną 
sekmadienį taip susidėjo, kad 
Helga ir Gudmundas kartu ėjo 
iš bažnyčios. Bažnyčios kalve
lėje jįe susimaišė didef&m žmo
nių būryje. Bet greitai vienas 
po kito išsisuko ir pagaliau li
kosi vieni.

Tada GudnamSL-atsinųnė, 
kad nūo ano Vakaro Stormyro^ 
jis niekada nebuvo vienas su 
Helga. Prisiminimas į apėmė' 
visu stiprumu.. Tiesą pasakius, 
žiemą jis pagalvodavo apie jų 
susitikimą ir visada įausdavo, 
kaip kažkas saldaus ir malo
naus jo jausmais perbėgdavo. 
Kai jis būdavo prie darbo vie
nas, stengdavosi atsiminti visą 
nakties gražumą: baltą rūką, 

a <

šviesią mėnesiena, tamsią miš
ko aukštumą, slmdrią lygumą 
ir mergaitę, kuri kaklą apkabi
nusi iš džiaugsmo veritėr^— 
dažniau šitą 'įvykį atsimindavo, 
juo jis jam darėsi gražesnis. 
Bet Gudmundas Belgą matyda
vo namuose su kitais/wrban- 
Šą ir vargstančią, jžfam buvo 
sunku įsivaizduoti, kad ji buvo 
kartu..Dabar, kai jis buvo vie
nas su ja, pakeliui iš bažnyčios, 
jis nega||jo netrokšti, kad va
landėlei vėl ji būtų kaip aną 
vakarą.

Belgą tuojau ėmė kalbėti a- 
pie Bildurą. Gyrė ją, sakė, kad 
ji gražiausia, išmintingiausia 
mergaitė visoje apylinkėje, lin
kėjo Gudmundui laimės, kad 
jis tokią garsią žmoną gau
nąs.

— Tu turi pasakyti, kad ji 
visam laikui - mane paliktų 
Naerlunde, — tarė ji. — Tai 
būtų pulku tokiai poniai tar- 
nautį/^

Gudmupdas šypsojosi iš jos 
^tecįgiavimo. Atsakė tik 
Kimpak lyg tai jo neliestų, bet 
jam buvKgera, kad jai patiko 
Hildura ir kad džiaugiasi jo 
vestuvėm.

— Tąu juk gera buvo pas 
mwržtwną? -— paklausė ^s.
CŽTaip, žinoma. Aš negaliu 

nė apsakyti, kokia gera buvo 
motina Ingeborga ir jūs visi.

— Ar tu nepasHlgai mftkof

— Taip, prad^bje labai, bet 
dabar nedaug.

— Aš manau, -kam miškas 
namai, negali jo nepasiilgti.£ \ 
'^Ęriga atsisuko ir pažvelgė K 
jį, kurts-ėjąantrąja kelio pu
se. Gudmundas paskutiniuoju 
laiku jai buvo pasidaręs svetfc=----
mas ,bet dabar jo balse ir juo
ke buvo kažkas artima Taip, 
jis jlik buvo tas pats, kuris di
džiausioje jos nelaimėje atvyko 
ir ją išgelbėjo. Nor§^ią-*r-sa-^ 
kita tuokiasį^Jbefjibuvo tikra, 
■kądJisUifcsjai geriausias drau
gas ir ištikimiausias gelbėto-

Jai pasidarė lengva ant šir
dies. Jautė, kad gali juff pasiti
kėti daugiau, kaip bent kuriuo 
kitu. Jai rodęsi, kad ji turėti/ 
jam viską papasakoti, kas įvy
ko po jų pasikalbėjimo.

— Aš noriu tau pasakyti, kad 
pirmomis savaitėmis man iš 
tikrųjų Naerlunde buvo sunku, 
— Qą|dėjo ji. —- Bet šito tu ne
turi papasakoti motinai Inge
borgai.

— Jeigu tu nori, kad aš tylė
čiau, tai tylėsiu.

— Tik pagalvok, kad aš pra- 
džioje nepapYastai ilgėjausi na
mų! Aš karkartėmis nubėgda* 

' vau į mišką.
r- Tu ilgėjais namų? Aš 

maniau, kad tau buvo džiugu 
pas mus būti.

(bus daugiau)

-



o kitus atiduodu lotinai. TBtiU 
į Dievą, bet j bažnyčią bemaž

a

kalba

Ši grūpė savo skaičiumi no-

Pfrtooje Vfttoje Ate Vaitie

kui jtefcnfei tfctiir Rudolfas.

bei drit&Mite fotito, te ašpriešingybių ir kraštutinumų

30
čs-- 
jpy--5

f 
t i

atkakytnai 1 fttdm Hft&MuB 
yra nuogi ir kruvinu taip kflp 
vina buvo jų jaunystė bei su
jauktas vidinis ir išorinis jų

Pirmasis iš tų nptyvų, pats 
didžiausias, tat nora ;

nėra taip lengva.
Praktikoje šios trys studen

tų kategorijos nėra taip ryš
kios. Didžioji tiahs studentų,

pakelyje, o kitų žavingi pianai 
būna, knygų naštos apardyti. O 
tos naštos kasmet vis sunkėją,

visas mokyklos teikiamas prak
tiškas galimybes.

Antrosios grupės svarbiau
sias iffteres&s —

fefovate yr»gry-‘ 
. Santykiai.

sakiniu.

■i

”3

<

ms snmmviVAiMteon:
ien Amerikos kolegijų, gyvenimo draugų bei draugių 

universitetų ir kitų aukštųjų susiradime galimybes ir t.t. Vi- 
mokykių skaičius siekia arti 1,- sa tai patraukia didelį studen- 
700. šias mokslo įstaigas lanko tijos procentą, 
apie 2 milijonai studentų. Apie 
35-38% vidurinės mokyklas 
baigusiųjų kasmet stoja taukš
tąsias mokyklas.

Jų studijavimo motyvai yra 
gana skirtingi. Yra trys patys 
ryškiausi, pagal kuriuos apy
tikriai galima sugrupuoti visą

Šiam “studijuojančiam” jau
nimui paprastai nėra laiko j 
knygą pažvelgti, šią kategoriją 
didžiuma sudaro turtingų tėvų 
vaikai, kuriuos ar patys tėvai 
ar kokios kitos aplinkybės Ver
čia įsigyti akademinį &$snį.

Šiai katęgcrijai priklausą 
studentai - studentės vadinami 
“bread and butter students”. 
jte žiūri į mokyklą kaip . pro
fesinį pasiruošimą ir išnaudoja. kurie nori pasiruošti profesijai, 

su nemažu susidomėtam gili
nami 1 stoefoų šakas. Hūmanita-

vtfa'eČiams tipiško <kaušntn- 
gumo tvarkbje, vakarais ir 
naktimis tefteasi dirb
tinio rojaus be joltiiį vkržtų. 
Jo&a moralė jos nevaržo. Ne
turi jokie tikėffipo te itešfetoini 
dvasios problemomis. “Netu
riu, — sako, — jokfe dfevai- 
čiO^ kuriam turėčiau tikėti.” 
Savo gyvenimo tikslu laiko 
gp&rtą. Bet'koks pOjūSų ,pa-

mo Sportas”. Draugystę mėgs
tanti tik su vyrais, te Meko blo-

tesnių knygų. ”Ateitis man ne- 
švnrfiū,* — sako ji,
gtanu Itoru nesidomiu; jėi kil
tų, aš itestistabdysta Norėčiau, 
te manau, ateityje &bo-

“net ir

— MefUriu jokių politinių 
nuomonių, nekeą&i karo ir 
nfekaa nefchl kariauti, tegul 
kati pasitaria! Vaikystėje bu
vau nacis irtareivis, tfbturė-

VOKIEČIŲ RŪPESTIS SAVO JAUNIMO KELIAIS
LAIŠKAS to EUttOlPOS‘Vieną pfaneūžų istorikj, pa- 

bUVO$išį Ilgiau Vokietijoje, pa
klausė, kdkį jath įspūdį patibrė 
Vokiėėfų jauhimaš. Jis atsakėt

takos. . » ■ . • ' būtų naivu norėti, kad susiža-
Su juo kalbėjęs žurnalistas vėtų demokratija jaunintos,

Capą Rudolfą taip apibūrtina: kurs Vakar buvo apviltai; toto kaip pirmajai grupei.

Po k
inp nuo šio momento sensaci
jos. Pavojus pasirinkti jiems

idealų, kurie vėliau buvo ap
šaukti nusikaltimais. To jauni
mo skepticizmo negali, senes
niosios kartos žmonės suprasti.

Visam jaunimui bendras taip 
pat

duonos
nu

sivylimas, baimė, užskridšįmai 
be jokių vilčių.”

Gal šiedu tipai nevykusiai 
atsiradę ir beturi teisės kalbė
ti visos jaunime kartos vardu, 
bet Jei-visas jaunimas toks bū
tų, taip galvotų, ir tik 

se-

miaUsia atspėti JO dvasią. Prieš

den įtod FVHhfeit” leidinyje,

žibo, kad žanogefe turi kilnesnių 
Uždavinių ir kad juos reikia 
atlikti. Jie

lavintis valstybiškai te politiš-

M. S.

mos ketitefcfe vokiečių jaunimo

kai atsiranda kliūčių te smū
gių. Jie bori greit pinigo užsi
dirbti, kad gyvenime prisivytų 
tai, ką jie prarado karo me
tais, ar tikriau — ką jie įsi
vaizduoja praradę.

Paskutinėj grupėj jaunimas, 
kuris turi aiškų supratimą apie 
savo uždavinius. Jo visur ra-

tautai ar nėSagirddavimas jau
nimas pasijunta bejėgis. Ge
riau tad stovėti nuošaliai ir 
nesidomėti.

NFesėdoriiėjkną dar stiprina 
sockdinės sunkios sąlygos. 
Darbo laukia savo specialybė
je 250JJ0O jaunų darbininkų. 
Neteisėtai sieną peržengusių

pasiekia pavydėtinai aukšto iš- 
sHavMmo, bet savotiškai ati
trūksta nuo gyvenimo tadte- 
nybės, kuri te jūbš* užgriūva, 
baigus studijas.

Treti pasirenka kolegiją.
jaunystes Setams pra

skaidrinti.
Šiam reikalui, žinoma, progų 

yra daug: įvairios pramogos, 
kasdien vis ftaujos pažintys,

ttikąJt gyvetftmo pusę. Gi 
“laisvės paidėBČiMtts'’ stengia
masi apkarpyti Spartins. Da
bar pasiekto gerumų rezulta
tų, net ittidettsm, kuroi pa
žymai blogi, gresia karteofrie- 
ne. Vis dėlto kai kas nusiskun

čiųjų rodą pakankamai suge- 
bė^ffib te noro mokytis. Vieno 
CohmiMjos universiteto profe- 
sbriaOs nuomone, apte pusė 
studentų nėra verti to vardo.

LIETUVIŠKO JAUNIMO BARUOSE
♦ Ausdrafijbje gražiai Veikia 

lietdvių jaunimo Sportininkai. 
Jie turi įvairias sekcijas, pasku
tiniu, laiku organizuoja buria
vimo ir sklaidymo sekcijas.

• Angebsa Dirsytė Brazili
joje Sao Paulo prie universiteto 
medicinos fakutelto baigė gai
lestingos sesers mokslus. Ji yra 
aktvw-ti

Vfltušfe. Moksleivių AtertMnkų 
sąjungas Centro pfrmftiifftas, 
jo pa vaduotoju buvo A. Ieš
mantas, berniukams vadovavo

iu visuomenės na- 
lus, dirba vie- 

je miesto ligoninėje.

BagdonavtHūs, vyresniosioms 
mergaitėms — A. šapaMtė, 
jaunesniosioms E.' BhMJy- 
tė. AteitetfrtkiŠkų vado
vė buvo Kavonatamė, dainų— 
Pi*, Zarenka ^sporto —V.Krik- 
<š&ūnas. Stovykla baigėsi bir
želio 28 d.

BANDYMAS STUD
R. uanVytas

kute, 1M — V. Jurskts.

IMpMa kursus teftteo 8> Trt*b-darbą. TaSAu toks planavimas

jtftęs darbininko būklę, jtatoa-

Braaco

Lietimai moksleiviai
vadovybė susitarė, tad ik) hb-

JAUNIMAS VISAME PASAULYJE

b pasturofo broliai — Antanas

manitarinius mokslus.

ti apie dolerį už valandą. Dirb
ti reikėsią 4-5 vai. kasdien.

mm darbui.
Tai yra tik baidymas, ku

rio rezultatai paaiškės, kai bus

daugelis jau turi brandos Ates
tatus.

Tfeša, reikalingi stJectelfctai 
bus pasamdyti atskirai, bet

čltts didėja. 1952 rt.jgjtofiaiijas 
baigė 4, 1953 m. pašoks iki 9. 
Uftivėrsitete šiais metais stu
dijuoja 7, laikinai nutraukė sto

davo maždaug 125,000 tičt. Sti
pendijų kr pfodfoių, tafo štu-

zero. Buvo mokrievių iš Detroi
tu, Canibrtdge, OMo ir iš kitur, 
daugiausia fe Chicagos. Viso 
stovyklavo apie 80 moksleivei- 
Stovyklai vadovavo Adomas

Sydnėjuje studijuoją lietu
viai yra įkūrę Austr. Liet Są
jungos skyrių. Dabartinę jo 
valdybą .sudaro: pirm. —- V.

sus — 4. meno te Mužikus mo
kyklas — 2.

i, bet 
ne dėl to, kad Jfc būtų reika
lingas, bet tariu patirti, taip 
visa tai yra.

geriau

tafta Mdtatfte

ir

'V.

Amerikos mokslinės siste
mos dadiai keičiasi. Įvairiau
siais būdais bandoma pritaiky
ti jas prie gyvėhihiO. Nesėrtiai 
spaudoje buvo pranešta apie 
naujausią bandymą.

Valparaiso universitetas nu
pirko 22,000 kv. pėdų sklypą 
su pastatu, kuriame ytš du

Be piniginės parartos teikia

kinti šu dart» sątygtahtt. Ypač

stutemti. ttiB rtdu studentas, 
baigdamas universitetą, bus

betiiidf bėbori sielotis jtdttois

GYVENIME ko: už netikrus Meolus milijo- a-1 v IjlNIiTlIj -_ . *_ matuose, universitetuose. Pra
eitis atėmė jiems daug iliuzijų,nai turėjo mirti; to jau su mu

mis nebus... jiems svarbūs du 
dalytas, kuriuos jie laiko tik
rais:

erotika it* pavalgymas.
Šios grupės žmonių ypatin

gai daug tarp pabėgėlių iš ry
tų, kurie jau tiaugelK nepažįs
ta tėVų namų šilumos. Jų ne
vienas nuklysta į svetimšalių 
legioną ar į kalėjimą.

Antroji grupė ieško visur 
penggrv^faflų. Jie Skaito

Už W ptobigte rtMBM®, 
tiMfttan, tad ValpMtifeO wni-. kad Ufanftštų kasdtehybę. Juos

išmokė juos daug ko atsisa
kyti ir maža kuo tenkintis. Jie 
dažnai alkani ir vis dėlto pada
ro nuostabios pažangos, be
siekdami savo gyvertmc^tikslo.

Tačiau visam jaunimui yra

pažadus, jokiais idealais, 
kol jie nepaversti darbais. Kai 
kurie net abėjoja, ar idealas 
bebuvo išgalvotas tam, kad 
jaunimą apgautų, nes jie matė _   ...... _ -»^L . _ . _

Apskaičiuojama, kad pradi
nes mokyklas Arentinojė lanko 
apfe 2,000 fiėtuviukų, daugu
moje Šioj šaly gimę. Visos tos 
mokyklos valstybinės.

Gimnati jas ir vidurinio mok
slo įstaigas bendrai lanko per 
200 lietuvių jaunimo, Jpatin-

lyvaViinas Bturgijdje ir ftRgi-

hagri-

taDrttffc/tatofltas,

^Kristaus statulą.

smulkias įmonėles smilksta 
sunkiose sąlygose. JiAns nus
lysti į nusikaitimų kelią ne
daug reikia. Apie 10,000 per 
metus grįžta iš svetimšalių le
giono. Apie 3,500 kas mėnuo- 
atsiranda naujos ir jaunos dar
bo jėgos fe sovetinės zonos. Iš 
8 mil. pabėgėlių ketvirtadalis 
yra jaunimo. Kasmet baigia 
20,000 aukštąsias mokyklas ir 
nori stoti į gyvenimą, bet rei-

(nukelta į 5 psl.) J

dė je, atvykusi į Australiją 1950 
m., nė žodžio nemokėdama 
angliškai, labai gerai Išlaikė 
vidurinės mokyklos egzaminus. 
Ją paminėjo vietinė Australijos 
spauda ir pažymėjo, kad ji tu
ri padėti dar sergančiai moti
nai , ,veda sekmadienio anglų 
kalbos Masę, atostogų metu 
dirbu, kad padėtų sato Šeimai. 
Ji žada studijuoti mediciną.

• Moksievių ateitininką sto-

KMktI S

šiais Metais taip-pat^ tona ir 
Lfet. SdtA Atstovybės Austra
lijoje pareigas. Atstovybė ple
čia savo veiklą ir nori susisiekti 
su kitais AnstraHjos studen
tais lietuviais, kurte yra išsi
blaškę pd visą kfaStą.

Buenos Aires, Eva Peron, 
kordobos ir Rosario utiiversi- 
tetMte šbuRfooja apie pora 
dėSbtitų Sėtuvių, taip pat dau- 
gttrtidjė jau Argentinoje gi
to . M^Biilia, inžinerija, hu- 
matiftoritoal mokslai, teisė — 
mūsų jatotiįną daugiausia pa
traukia. Utovtrsiteto mokslus 
jau baigė per 10 lietuvių. Ag- 

. rbnaafljos Utaittetą — Juozas 
ButaMus, medicJnbs — Vil- 
&Skas te JakhnaVičhtt, civtii-

Bfrteto 28 d- atelpnii^M Me
no draugijos “Šatrijos* ftatių 
suvažiavimas, įvykęs Htn&ale, 
netoli CfUcagos, . KMfaftiftgai 
priėmė tikraisiais narialšl kttn. 
M A. Jtetiii tat Alfonsą 
dfamiį, T. Tfefftą žforaft), &P., 
Vitaliją Batefiytą, Akm Ikto- 
žitiškaitę (ft BhidMjfa, K. Y.),

kmytę, Vladą Būt**, Stasį 
DŽJtigą, Adote* taą
Prakapą (ti Wo« Mo- 
je)), Aleksandrą Šitą, fttaą 
Zaranką (H Detroit, MMl). ir 
Vytautą žvirfdį. Jfonto ttovo į- 
teiktos, arba boa tiaferttt drtu- 
gftos spalvos.



ČJF OKD KO?
VAKEI^INAl PER KARgTg

Prasidėjo baisiausi karščiai, 
sirgo šiltine. Savo prakaitu 

.perpila visus floras. Jau kelin
ta dieną ir aš negaliu grįžti į 
savo pastogę. Pasidariau tikras 
bomas. Ką veiksi , pastogėje 
juk gali iškepti kaip koks kei- 
kas. įsitaisyčiau gerus kandiši- 
nus, bet mano bosai to neprilei
džia. Sako, šusk ir prakaito la
šais rašyk. Taip ir tupiu parke 
po šaka, sparnus paleidęs. Nie
kis, visas veikimas.

Aną dieną mano kaimynas, 
kuris gyvena keletą florų že
miau, pasiėmė vakeišenus. Sa
ko, merksim skūrą j jūrą, tai 
bus gyvenimas. Užteks prakai
tu plauks. ,

Ankstų rytą susikėlė visą 
familiją į karą, įsidėjo alaus 
dėižę ir išbirzgė į byčių, dai
nuodami “Ant marių Jtrantelio 
būsim šlapi iki kelių*’.

— Buvom lig šiol kaip sū
driai, galime sakyti, kaip galan- 
ski, bet dabar pasidarysime 
tita*i indėnai. Paimsim saulę į 
save— kalbėjo vyras žmonai.

Ką čia ir sakyti, nusigrūdo į 
byčių ir puolėsi kaitinti kojy
čių. Įsikasė, įsitaisė nei žvirb
liai .dulkėse besitardami. Pa
guli paguli. 0 saulė tik glosto, 
tik bėga per nugarą. Tada jie 
pasuka kitą šoną, aplaisto a- 
lum, kad spinduliai geriau im
tų. Koks patogumas, koks ma
lonumas! Gyvenk ir norėk.

Po geros valandos nutarė 
lįsti į vandenį. Bet kaip čia, 
negi taip ir droši tiesiai. Vyras 
ir sako žmonai:

— Tu eik į kairę, aš j dešinę, 
paskui susitiksime prie šito pa
rašo! io.

Taip ir nudrožė. O žmonių 
daugybė. Galima sakyti antra 
jūra pritvinus ant kranto. Len
da pro juos, maišosi. Va, žiū
rėk, čia bambliai maudosi, ne
gi čia lįsi. Ten vėl nigerių pul
kas. Kaip čia su jais, gali dar 
nusitepti. Taip ir traukia tolyn 
ir vienas ir kitas, kol galų ga
le pavilgė skūrą, kaip jūros 
plekšnės. •

Išlindę eina ieškoti to para- 
solio, tos umbrelos. Bet, va,

' pasiutimas! Kai jie išėjo, ro-| 
ttos, Mxrvo tik viena, o dabar 
kelijšimtai. Sustoja prie vienos 
palaukia, nieko: atsivaro prie 
kito, irgi nieko. Vaikščiojo 
landžiojo ir šen ten. kaip toje 
dainoje .o saulė ėmė. o ob- 
liuovo skūrą.

Tik pavakarin. kai visi pra- 
siskirstė, pamatė viepęs kitą. 
Apsidžiaugė, kad jie ne sūriai, 
šokosi prie alaus likučių ir iš- 
birbė namo. Bet kai parvyko 
į namus, žiūri visi kaimynai, ir 
jie tik ne iš Raudonosios aikš
tės grįžta, kad taip įraudę. Kai 

. suėjo į vidų ir prasidėjo visa 
muzika. Reikia prisėsti, negali, 
reikia prigulti, degina šonus. 
Vėl plovėsi alum ir greit pra
dėjo keikti visus vakeisinus.

Stovėdami naktį praleido ir 
šaukėsi net medicinos, kad su
laikytų skūros gaisrą.
nutarė, kad kitą kartą jie dums 
į šiaurę. į šaltus vandenis.

Žv. BePastogis

Ar Kazimieras yra Čarlis?
Karkas čia Amerikoje Kazi

mierą be niekur nieko vadina 
Cariiu. Ar yra tam pagrindo? 
Pagaliau, iš kur tas vardas at
siradęs?

Vėlių vėliausiai iki 15-to amž. 
toks vardas lietuvių tarpe ne-

DR. JONAS MATYSIS

skaros” ar, tiesiog “kazimieri- 
nės”. Vadinasi, Kazimieras vi
siškai sulietuvėjo. žodžio ^dė
tis ir ištarimas nėra mūsų kal-
bai svetimas. Kumeliukds šau
kiamas “kazy-kaza” ar “kazu- 
kaza” ir tai vadinama ‘‘kazen- 
ti.” Vaikų kalboje patsai arklys 
yra “kozis” ar kožis”. Kazėnas 
tai Kazio sūnus, o vietovė Ka
zėnai, kame daug gyventojų 
Kazėno pavarde.

Panašių į Kazimierą vardų 
gausu Azijos kraštuose, tiks
liau sakant, artimuose Rytuo
se. Ana, Irano Kurdų vadas 
Kaži Mohamed’as po n pasau
linio karo mėgino steigti “Kur
dų Respubliką.” O Irano net 
ministerių tarpe tokie vardai 
mirgėte mirga: Bagher Kaze- 
mi, Kazem Hossibi, Kazim 
Sheibani...

Ispaniškai 
kalbančiuose 
miero vardas
Neseniai mirė Dona Casimira 
Sacasa Debaybe, kuri, iš tiirų- 
jų, buvo trijų Nicaragujos 
(cetnr. Amerikoje) prezidentų 
artima giminaitė: duktė R. Sa
casa, sesuo J. Batistą Sacasa 
ir uošvė dabartinio Anastasio 
Somoza.

■ Taigi Kazimieras yra kone 
tarptautinis vardas.
- Pagaliau, ir angliškai kal
bančiam jis nėra jau taip sve
timas, kaip vienas kitas mano. 
Ana, anksčiau minėta braiįgi 
vilnonė medžiaga rašoma ta
riama trejopai: cashmere, ca- 
simere ir casimire. O Amerikos 
katalikams Kazimieras yra ge-

žinomas. Lietuvoje bus pridė
ję atsirasti Kazimierų, tik 
visam kraštui priėmus krikš
čionių tikėjimą. Kadangi tikė
jimas priimta lenkų tarpinin

kavimu, taigi ir šis vardis, 'ku
ris Lenkijoje buvo plačiai pa
plitęs .

Tačiau Kazimieras ne lenkiš
ko kilimo. Yra pagrįstas moks
linis spėjimas, jog šis* žodis iš 
Indijos pasiekė Lenkiją apie 
kokį 9-tą ar 10-tą amžių. Mat, 
tuomet Kinija - Caina valdė In
diją, Tibetą, tai viena, ir pat) 
Kinų valstybė siekė Kaspijos 
jūrą, antra. Vadinasi, Indija, 
taip sakant, priartėjo prie Eu
ropos. O prekyba tarp Euro
pos ir Kinijos bei Indijos, per 
sirus ir arabus, klestėte kles
tėjo.

Šiaurinėje Indijoje, prie Ti
beto ir Kinijos sienų, yra tokia 
valstybėlė Kešmir ar, pagal 
slavišką tarimą, kašmir. Te
nai, kaip ^Tibete ir visoje Hi
malajų srityje, yra kalnų ožkų, 
iš kurių švelnučių vilnų audžia
ma nepaprastai minkšta vilno
nė medžiaga. Ji prekybos keliu 
patekdavo į Europą. Vilnonė 
medžiaga, kaip ir jos kilimo sri
tis, šiandien visur vadinama 
Kešmir ar Kašmir. O senovėje 
tas žodis tarta Kėsimir, Kasi- 
mir. Vokiečiai kitaip negalėjo 
ištarti, kaip “Kazlmir”. Tas pat 
ir lotynų kalboje.

Taigi Kazimiero žodis iš In
dijos per vokiečius ir lenkus 
atkeliavo į lietuvių žemę. Dar : rai žinomas. Visi kunigai jį ži- 
šio šimtmečio pradžioje visoje 
vakarinėje Lietuvoje buvo* ži
nomos brangios “kazimierinės

VAIKUS MOKYS

ir portugališkai 
kraštuose Kazi- 
neretas daiktas.

gliškai išleistame šventųjų už
tarytojų sąraše yra ir Kazimie
ras, ir tai aiškiai pažymint sri
tį bei reikalus, kurių jis yra 
ypatingas globėjas'bei užtary
tojas.

Help Wanted Malė

BLACKSMITH
Steady work .

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

English reųuired.
Open up imti] noon on Saturdays

AMERICAN
LOCOMOTIVE CO. 

23rd & Enclid Avė.
Chicago Heights, Illinois

no iš brevijoriaus ir iš kovo 
mėnesio liturginės Mišių eilės. 
Maldinguos amerikečiams an-

IR ŠI4 VASARĄ

M E N.
Soldering

Light Assembly
Clean Work

Will train — Steady work
Overtime

Come ready to work 
if accepted

SERVOTROL CO.
114 W. Illinois St.

Jau IŽmetų-, kai ircu ktcuLto 
fdlh "LIETUVOS 

(jUtL (ltd įminimą 
R Acto VALANDŲ 

kuurnyva. U Q« 
ŠEŠTADIENIAIS 

ii NOVU 'iovko i totu i 

/330h-/O7.3m 
DIREKTORIUS

a*Utu^a. JUf.PETRUTM

NORWOOD, Mass. — Tra
giškųjų dienų Lietuvoje mi
nėjimas įvyko birželio 21 d. Iš 
ryto šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos ir pa
mokslas, kurį pasakė kleb. kun. 
F .Norbutas. Jis 1941 metų 
išvežimus Lietuvoje ir dabarti
nes kančias palygino su nese
niai praėjusiu pro N. Angliją 
viesulu. Ragino nepailsti kovo
je su komunizmu, kuris naiki
na žmones, kaip koks gamtos 
viesulas.

Vėliau Balch" School salėje 
buvo pats minė'imas. Paskaitą 
skaitė A. Paulhikonis, huvęs 
Lietuvoje gimnazijos- direkto
rius. dabar gyvenęs Worcester, 
Mass.

Vasaros mė*\ykla , prie šv. 
Jurgio parapijos veiks taip pat 
ir šiemet. Vaikai bus mokom; 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 3 
kartus per savaitę. Bus mokoma 
lietuvių kalbos, lietuviukų dai
nų. žaidimų, pasakų ’r rank
darbio. pritaikyto vaikų am
žiui. Tie vaikai, kurie lietuvių 
kalbos jau daugiau moka, bus 
mokomi sunkesnių lituanisti
kos dalykų. Mokyti maloniai
sutiko mokyt. V. Tumknė. I

Kleb. kun. F. Norbutas daug 
rūpinasi šia vasaros mokykla ir 
kviečia visus-tėvus nepraleisti 
gražios progos ir siųsti savo 
vaikus, kad jie nedykiifėtų, o 
naudingai praleistų vasaros a- 
tostogas. J. siiiėuas

HARTFORD, CONN.
‘The Hartford Couraht” 

dienraštis birželio 30 d. pir
majame puslapyje įdėjo foto
grafijas ir platoką aprašymą 
Tado Mickevičiaus ir Giedrės 
Ruseckaitės. kurie susituokia 
rugpiūčio 15 d. Laikraščio dė
mesį patraukė tai. l.ad abu 
tremtiniai, pavyzdingi, gera: 
mokosi ir abu karo metu nete
ko tėvų: jaunojo tėvas buvo 
užmuštas miške Lietuvoj,o jau
nosios—išvežtas į Sibirą.

KKAL ESTATE U
Darom ir Lawrmce apyttnkėjr 

parduodamas aedidefis 
GYVENAMAS NAMAS

Mėnesinės pajamos sudaro $285. Ap
statyta baldais ir geram stovyje.

Kreiptis darbo dienomis po 3 PM

Chicago, UI.
• Dr. V* Smogira* jau ati

davė Terros leidyklai spausdin
ti jos paruoštą Lietuvos istori
jos vadovėlį pradžios mokyk 
kims. Ji rašo ir platesni Lietu
va; istori os veikalą.

• Chieagoje privatiniai as
menys turi įregistravę apie 1,- 
000 mažų lėktuvų .avo asme
niniams reikalams.

Help Waiited Malė

DRIVERS
WE NEED COMPANY MEN 

AND BROKERS
with at least cne year 
semi-trafler experience 
and good references.

Ages 25—45
We pffer good eųuipment 
Steady year around work 

and good e^rnings.
’See BURT SINGĘR

TRANSFERCO.
MTOWEST
7000 So. Pulasld

Help WantedFemale

Mergai tes-Moterys

litavimo ir lengvo montavimo 
darbams, švarus darbas, bus 
išmokytos. Ateiti pasiruošusioms 
tūoj dirbti, jei bus priimtos^

Servotrol
114 W. Illinois SL

T Y P I S T S

Permanent positions with well 
established firm.

Interesting detail work in 
pleasant surroundings.

5-day—37 y., hour ^veek.
Group Insurance, hospitalizatięn, 

siek benefits.
Traineer Jobs For 
JUNE GRADUATES

FOR INTERVIEW 
Pbone MR. TURNER 

CENTRAL’ 6-6511 
HARTFORD STEAM BOILER 

120 S. LA SALLE ST.

Help Wanted Female '

Switcbboard Operator-Stenograplier
Age 25—35

Mušt have'šcane knowledge of Shorthand and dictation. 
Sfnall plaesant Office — Salary Open.

37^ hour — 5 day week. Paid vacations

Gerson Electric Construction Co.
2711 S. Wabash DAnobe 6-5858

ATTENTIO?HGIRLS!
TOP PAY — PLŪS BONUS

GENERAL OFFICE HELP WANTED
Experienced or Beginners

CLERKS-TYPISTS
Air conditioned Office — Permanent positions z

HospitaHzation and Life Insurance
Good working conditions and empioyee benefits with okl 

established concem. Apply to:

BELL AND GOSSETT CO.
8200 NO. AUSTUS AVĖ., MORTON GROVE. ILL.

Independence 3-4040- ORchard 3-3700

Display

Faber’s T0WER LongBeaeh 
NATIONAL BLVD. 

AT WEST BROADWAY 
Moaday tiirougli 9 p AMOSSION 

<• per Peršon
Dressing Room, Bot and Cdd Showers, Steam Room 

AMUSEMENTS • RESTAURANT 
SEASONAL RATES

SPECIAL RATES TO GROUPS and ORGANIZATIONS 
• LONG BEACH 6-5726 •

BATHS

Friday

DKABBOBN 
a ?LACĘ HKUP r “ 

Ask For Ad
• 7 • •

u 
AM

Help Wanted Malė
v

A T T E N T I 0N
DIE SINKERS 
DIE MAKERS 

DIĘ REPAIRMEN
KELLER MACIŪNE OPERATORS 

ALL SHEFTS — NEW PLANT — ,NEWEQU1PMENT 
LOCĄTED IN SMALL WISCONSIN CITY WITHIN 
Vi HOUR OF METROPOLITAN ADVANTAGES OF 

700,000 POPULATION
Goad WagM — Overtime — AR employee benefits — 
AmMMee gh*P in securing snitabte hoosing — Enjoy 

CuMĮtiy Livtaag with City eonvenienees^ 

WRITE FOR INFORMATION OR COME 0UT TO

KIEKIIAEFER CORP.
Cedarburg, Wisc.

WE HA VE OPENINGS FOR GOOD MEN 
IN SHIPPING DEPARTMENT 
Opportunity For Advancement 

Good pay — 5 days
Ali Company benefits, Converūent location 

40% discount on all merchandise

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

TUOJAU PRIIMAMI 

DIRBTUVEI PAGELBININKAI 
kurie nusimano padėti elektrikų darbams, bet ne būtinai

• Atlyginimas automatiškai didinamas
• V&ms tarnautoją privilegijos
• Puaantro karto tiek -mokama už antvalamlžius 

Kreiptis asmeniškai:

Ther Electric and Macliine Works
175 JEFpERSON

MEN! MEN! > ME^!
GO TO WORK TODAY! WE WANT WAREHOUSE MEN 

PACKERS, CAR&TRUCK LOADERS 
Dafly cash k you need it Work steady or work on your 
day off, Oniy reliable men vvanted. Good starting rate with

• r overtime after 8 hours. Apply:

WORKMAN FOR W0RKMEN<
601 WasblDgtoa Boulevard

Hėlp^ršnted Female

GIRLS^-WOMEN 
TYHSTS — EXPEKIENCED 

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

ExceUetit opportunity for advancement.
Ali company benefits inciude.

Bernus plan—Insurance. Up to 4-week paid vacation. 
40% discount on all merchandfee.
JOHN PLAIN & CO.

«4* W. WA8H1NCTON BI.VD. • Se» Mh« Kohlmaa

DĖMESIO! ‘ 
Bendriems rastines darbams padėti

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

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERUOS PADAVĖJOS
BELL & GOSSETT CO.

S2M N. AUSTIN — NORTON GROVE
INdepedmeme TeL ORchard 3-3760

ALL AROUND COOK
Mušt be abie to do all around cooking and baking.

Good Wages. Good Woridng Conditions.
SEE MISS MAJOR

Franklin Blvd. Hospital



PADĖKA

F1NGEBWAVE* - MANIUI MIST 
Patyri L Darbas panterų*. Geras ii 

i i

Eta. S. Ldvečkte, 
Rfchmond HHL U L, K Y

• Gani lengvaatlete Yvette UHI- 
; Uams iirtkta «h| mėta spdrtbHrike

136-56 Beeoevett Aveaae 
Fhahing, N. Y.

68-38 Foresst Avenue 
RMgewood, N. Y.

66-64 Woodride Avenue 
VVoodrtde, N. Y.

_ _____ __ . agorimu
varžybas. Bėgimo varžybose jte bu-

KARE EHMER — PORK STORES

^ktešteM flptotr patiekta jdomą 

•totikima te aportinin varžytai Afri-

■njni|nn< ■i.'tĮtid. Hjį A" » ■ 
FuMMile

■■ 111,1
JOiBRt ŠERUHLA, M.a

NEW TOS* cm
Viri Lextagton Ava. praminto traukinto stoties. laatvn jeivattuot 
it visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir moCertbta

Į Otoapinut žaidimų metų ji. Jutaažjo 
’ aukso medau.
’ • Bombėjuje pravedamame«^o- 
- key (Aga Khani turnyre Lusita- 
Į niaas H- C. nugalėjo garsųjį Tata 
<8port»€teh, kuris ilga taika dbtni-

Vis. MsMe ravi, 2 juodukai atsigulė 
tat temės, ims jie ntaAė. kad yra

. nušauti.
užmiestyje staaba meta ntaUdcteje šei
moje. Gyvenama kartu. . Duodamas 
kambarys, maistas ir alga. Kreiptis:

, to šakoj.
< ttafijoje numatyti nuostatai.

■ kurte ano 1963* m. neteis žaisti hit- 
1 boto' totam,

• Olandas Wim van Kast laimė
jo Tour de Ftandres dviračiu lenk
tynes, nugalėdamas belgą Keteleer.
• Austrijos futbolo meisteris F. 

K- Austria Brūselyje. Belgijoje, au-
* sitiko su garsiąja škotu komanda 

Hibemian. Rungtynės baigėsi austrų
■ laimėjimu 3:2. Belgija turi dažniau 

progos pasidžiaugti užsienio koman
doms. kurios savo susitikimus pra-

. veda Belgijos teritorijoje.
• Trinidado saloje iškilo naujas 

bėgikai Michael Agostini. kuris jau 
2 kartus nugalėjo garsųjį amerHdc-

. tį bėgiką Stanfleid. Neseniai jis 100 
yardų nubėgo per 9.4 sek. Tai tikrai 
dėmesio verta pasekmė.
• Kad būtų galima objektyviau 

vertinti greitojo ėjimo vartytas, 
australas R. Fidd išvysi ė fotografinį

• metodą. Dabar bus be sunkumų 
. galima nustatyti, ar varžybų daly

viai neprasižengia su taisyklėmis.
• I Australija išvykusiems Ame

rikos rugby tolėjams gastrolės ne
labai sėkmingos. Štai viena, iš gar
siausių australų rugby komandų 
Queenstown nugalėjo amerikiečius 
39:36. Kiek vėliau amerikiečiai su
sitiko su Far North Queėnsland ko
manda ir šj karta jiems pavyko iš-

par. bažnyčioje, Patersbn, N. 
J^' susituokė mūsų mylima 
dukrelė Angelė su p. Jonu V. 
Stanaičiu.

' Nuoširdžiausiai dėkojame 
gerb. klebonui kun. J. Kintai, 
daug pasidarbavusiam ren
giant sutuoktuvių iškilmes, 
gerb. kleb. kun. Vyt. Demikiui, 
palaiminusiam jaunųjų santuo
ką, p. p. M. Šiaulienei, F. Za- 
rankai, J. M a j a u s k i e - 
nei, Bražinskienei ir E. Vili
mienei, labai daug paskiar- 
bavusiem rengia n tsu tuoktuvių 
vaišes bei vaginant svečius. Pa
galiau dScojame ir visiems sve
čiams, kurie taip gausiai atsi
lankydami pagerbė bei parėmė 
mums taip brangią jaunąją šei
mą.

Geteevaftū ir Vaclovas 
Slepakcrai

PAIEŠKO Izabelės (ar Vero
nikos) Bingeliūtės ■ Buiktivie- 
R6s, Kilusios iš MykottŠkės kai- 

sikovoti lygiąsias 17:17. Tai pirmas mo, Vilniaus krašto. Ieško A- 
kartsa. kad amerikiečiai nepralaimė- • KavaHauskfene;
jo rungtynių. ... — -------

G Vokietijoj mėgėjų futbolo rink
tinė nugalėjo Prancūzijos futbolo 
rinktinę 1:0.

kreiptis pas Am Šito, 17-04 
Norman St., Ridgewood 27, 
N. Y. Td. EV. 6-9576.

Brooklyn;

Bayonne; J. Odkas, St Aitams, 
V. Kamantauskas, N©rwood; 
Mins V. Jurgėhitė, So. Bortai;

Zutettenl, Bteten; M. VlrGns- 
kaa, Wkr«hoim Potat; P. Bert-

ma. Malonios darbo sąlygos. Kreiptis: 
BEAUTY BOK

1M UndesMB Ave^ Breoklya, N. Y.

186-24 Haraee Hardlng Bh d 
Fresh Mandato, FlueMb*

219-17 lamaiea Avenue
Oueeus VUlage, N. Y.

176 Roekanay Avenue
Valley Stream, N. X

4386 Whtte PtaiM Boad
Branx, N. Y.

19 West Port Boad
WMfe Hahtt, N. Y.

ton.
PotlAO

Mrs. P. Pusine*, Brooklyn.

dMai dėkojame.
T. T. PRANCSKON AI

Mrs. O. Bannlng, P. Adomo
nis, Mrs. S. Barakauskas, J. 
Bartkevičius, Mrs. S. Miltenis, 
Brooklyn; J. Liudvinaitis, Lin-

LKNKBJOS (WINDERS)
prie Foster mašinų, patyrusios. ga

balinis darbas, . geras atlyginimas, 
malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

ACB YAltN WINDING CO.
76 Otttea Ptaee, BTdya, N. Y.

- TeL NE 8-5166

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

, i
' J
11X-

i
■i

Eglutė, RFD 1» Putetn—, Conn.

zabeth; Yuncza, Trenton; B. 
Budris, Freehold; J. Venriau- 
skas, New York; F. Rajeckas, 
Maspeth; K. Zakurica, Amster- 
dam; J. Ciplickas, FhBhing; 
Mrs, M. Barauskienė, Mrs. E. 
Mačis, H. Waichtoks, E. kfiae- 

, vičius, A. Keturakis, Sd. Bos- 
ton; A. Daukantas, F. Jankau
skas, Mrs. M. Palaima, Cam- 
bridge; P. Skeivte, Brpckton; 
P. Kerulis, Worčester; A. Tu
mas, Nonvcod; J. Grigas, Lo- 
weH; Mrs. V. Laite, Lawrence;

Help Wanted Malė
prie Merrovr mašinų. Darbas pasto
vus. Geras atlyginimas. Malonios 
darbo saiygto. Kreipus:

M Ros* Kaittfag Mill
2632 Bergen SA Brooklyn, N. Y.

TeL IH 5-6184

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

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

4

Motai Verm

$1.71^ Per Hour

LAB0RKK8

$1.56 Per Hour

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

NEW YORK BOSTON, MASS.

S. Bagacevičius te Sferas 
FUNERAL ROME 

854 W. Braadway 
Soutfi Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVICTOS 
LMMuvfai SteeMMlbb 

Tel. SOnUi Boston 8-2SM

1
I Tel EVftgreen 7-4335 |
i • • !
ĮStephen Aromiskis?
j (Annakauskas) Į

Graborius-Balsamuotojas !
Moderniška Koplyčia

I 423 Metropolitan Avė. ■ 
| Brooklyn, N. Y. i

8CHOLE8 RAKINO, Dto. 
Vk Lukas — Vedėjas

532 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Ltettndfica duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki- 
tdktoms likihnlngūtnk progoms. 
Užsakymai itplktami kogeriau-

PRANAS WATTKUS

i
D1SPLAY NOTARY PUBLIC

»

i
C

Suss. teL EV. 4-6672 Office iri. EV. 4-6639 Namų Ui. EV. 4-1913

| Lietuviu Amerikos Piliečiu Klubas

J. Zakarauskas, Mgr ilgiau kaip keturias savaites.

2X0 UNION A VE BROOKLYN, N. Y.

lim persisverti, ir jis lažytež

BrooMya 8, N. Y. 
TeL APptegate 7-7963

KIEKVIEN4 SEKMADIENI — nuo 1:30 Iki 2.-00 vai. Jei norite 
Šoje radijo' programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF LITHUANtA WLOA 
MUDDOCK. PA

SOMSU
n«URED and BONDED

sil, Roslindaie, Mass., F. Tau-
CECO STEEL PROD. CORP. 4

*

kvoteris svaro 31.00.

Ak*

uyaaaateuš

1

L’e,tuJl?s ,.Yx<S#lĘądij0 Programa

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 

VESTUVIŲ POKUJAMS IR T T.

vaikšifou gražiame pušyne, pamėtyti pasagų arba gtožti* televizija' 
bei gardžiuotis užkandžiais. ■ •

Už kelių žingsnių švarus upelis atsivėidnlmui ir greit automobfttu 
pasiekiamas geras pamarys. Sekmadieniais parūpintas ‘ susisiekimas 
bažnyčion. %

Kadangi visų norinčių nejmanonta MitalpteiU tuo pat laiku, tai vie
tos rezervavimas turi būti susitartas iš inksto. Laikas įkaitomas 
nuo šeštadienio popiečio ligi kito šeštadienio vidurdienio. Savaitinis 
mokestis 330. Vieta užsisakyti telefonu; Tarrtagtea WW arta rainn’.:

•TiTteim..

Kad būty linksmiau
“Nedėčiau žinoti, ar Jonas 

mane tikraf inyli?”
“Aišku, kad myli. Kodėl jis 

turėtų tik tau išimtį daryti.“

Gem fadktefiacijB
Rauto akis buvo padaužta. 

“Turėjai namie istoriją t’ 
klausia draikas.

‘Taip- žmona paleido J ma
ne alaus tenka“.

“Tai kodėl gi tu nepasitai
kei, kai ji metė?“

“Pasdetikiau, bet ji tai buvo 
įkalkuliavusi mesdama.“

Ji: Viena tu man, Petreli, 
turi pažadėti — sužadėtuvių 
laikas negali ilgai trukti.

Jis: Nesirūpink, brangioji,

Vienas berniukas giriasi ki
tam: “Mano tėtė turi jau pli-

Kitas nenusileidžia: **O ma
no tėtė turi akinius.“ Pirmas: 
“Bet mes turim triušių tvar
te.” Antras: “O mes turim 
blakių virtuvėje.”

. “Sakyk, Antanuk, ką veikia 
Jonkis?”

“Jis guli: jj gipse sutvarstė."
‘Tai kas gi nutiko?”
“Matai, mudu susilažino®,

—net Rūksta keliui. Jeigu Tamsta w- 
sijuoktum jų klausydamas, reftrtM BH 
pasitarti pas savo daktarą. Kataste 
Idol H'

625 Genwood Avė.

Hteftie, N. J.

WAITKUS 
VCNERAL ' HOMF 

197 WEB8TER AVĖ.

PEIST LANE 
DRUGS

405 80.4TH ST&KET
Cor. Hetees St

BrooklyB, N. Y.
Visokį vaistai, kdstnatika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs dangte
liai Jigonių kambariui reikme
nys — už griežtai Žemas kainas.

EDWIN LAME, M. G.
EV. 7-6238 EV. 4-8200

Stephen Bredes Jr
advokatas

PARDODAMA VAISTŲ 
GAMYBOS ĮMONE

Parduodama garsi vaistų gamybos 
įmonė, plačiai žinoma pasaulyje. Grei

tam pirkėjui auksinė proga ir lai
minga ateitis kaip sapnas. Galima bū
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ta moteriai. informacijos reikalu 
tuojau rašyti:

BEKOPS PRODUCTS
P. a Bok 666, Newark, N. J.1

Lithuanian 
Fumiture Co

* 4

VšviTišiT »IITIlTTITimtir

f L L aPIoToIc 1oICqIc£člGERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖM®!

LR PARENGIMAMS

MM*99M0eteteMMM9MMMMteteteteMtekSxM«MMNteW

“DARMNEMKO*SPAUSTUVĖJE
680 Btuhirtek Ave^ Brooklyn, N. Y

• Pi rengimų prtgratnog♦ Žurnalai

.^PlįjBOS DARBAI 
t. 4 V : ■- ^bd^taCB rtųgkite:1
f<,:•! .NIN1A8*

TeL STagg 2-5643

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERĄL HOME., 
M. P? Ballas — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Baltea 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, 

f/ O T A R Y PUBL

uja rttodemiška koplyčia šer
nu ĄkaL Ąptarnaujn Cam- 

ir Bostono kolonijas fe-' 
usioenis kainomis. Kainos tos 
os ir i kitus miestus.

Reikale šaukite: TeL TR 6-MM

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Maso.

TeL Vlrgtete 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite Ir phttekfte

Skaitykite Ir putinkite “Šv

Oratoriai ir PahaniaHojai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL 80 8-6813
SOath Bootoa 3-2669

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi padavimų 
Šuo senovės, kad Drin
gelis buvo vartojamas 
nuo Išpūtimu, dusinimo, 
troškulio, heatgkvtne

lyfta«, Meglht ir ikaut 
mtngų mėnesinių; uMagna kvuĮitai

suskutus šokate darytis ortartą fr

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Bara%SAL£ vestuvėms, 
is, sūdriu- 

kūnams, etc.
ip.U

1883 MADBON ST.



ŽINIOS

MASPETHO ŽINIOS

mų.
Silvestras Zavadskas, parda

vęs savo “Silver Cafe” Andriui 
Strakauskui, dabar atostogau-

MB. HARRY S, TBUMAN, tave* preataemtas, dntar 'paprasta* pilietis, 
praėjusi* savaite p&Mta vafldtfpėj* pa Neur Tarka ir tratinta pas 
kirpėja C. Dtttinger. Buvusiam prezidentai 'patikę, kad žmonės ji at
pažinę ir sveikinę. s

su garsiuoju orto-viausia i 
dalių pa; 
kas vąžii

Aptakus PeldŽius, buvęs ilga
metis “Darbininko” administ
ratorius, daug dirba ruošia
mam Darbininko didžiajam 
piknikui liepos 12 d., Brockton 
Fair Grounds.

Kymantas Ivaška, Bostono 
Kolegijos > studentas, išvyko i 
Fort Sill, Oklaboma, atlikti 6 
savaičių karinių pratybų.

Rolandas Mariukus, elektro- 
teknikas, buvo parvykęs iš ka
riuomenės savaitei atostogų 
pas savo tėvus į Jamaica Plain. 
Po/atOstogų išvyko Japonijon,totvn ar 

žeminiu

m meno, Dr. A. L. Kapočius ir Bronė 
Cnafenė išsiėmė leidimą susi; 
tuoktu Jungtuvės įvyks liepos 
11 d. §v. Petro liętuvių baž
nyčioje.

Prof. Ignas Končius su sū
num Vytautu iš So. Bostono iš
sikėlė gyventi j Dorchesterį, 
252 Columbia- Road.

Kasys Ir Valerija Barniai iš 
DOrchesterio atsikėlė gyventi j 
So. Bostoną, 931 E. Fourth st. 
Kartu atsikėlė ir Barmionės 
patėvis muz. J. Gautas, kurs 
čia turi nemažai savo moki-

Jronte priejvjbolševikus, prieš 
kuriuos jo tevčiįs kovojo Že
maitijoje kaip Lietuvos ka
riuomenės savanoris - kūrėjas. 
Jo motina (Birutė Svilaitė) y- 
ra buvusi Lietuvos Universiteto 
studentė.

KL Antanas Benzeviehis/be
simokąs šy?. Jono kunigų semi
narijoj, pasinaudodamas ato
stogomis, su savo mamyte buvo 
nuvykęs į Montrealį, Kanadą, 
kur dalyvavo pranciškono Ra- 
faelio šakalio šventimuose ir 
primicijose. Sugrįžęs nuvežė 
motiną į Kennebunk Port, kur 
ji per vasarą dirbs pranciško
nų stovykloje, o pats išvyko j 
seminarijos vasarinę stovyklą 
New Hampshire valstybėje.

Sudegė IntematMita^Cafe
„ Lietuviams žinomoji Interna
tional Cafe, kurią seniau 
daugelį metų vedė Pranas Raz-

BirteBo 24 d. 18 vai. Litua
nistikos grupė Brooklyno Ap- 
retikfrno parep. mokyitioje at
liko mokslo metų oficialų už
baigos aktą. '

šiais mokslo metais buvo 
kasdien dėstoma pagal naują
sias pro^amas: lietuvių k. bei 
literatūra, tėvynės pažinimas, 
istorija, geografija, tautinė? 
tradicijos, tautiniai šokiai, 
liaudies dainos, lietuviškieji pa
pročiai, tikyba ir dainaVimas. 
Dirbo pedagogai: D. Kunskai- 
tė, V. Jocienė, kun. A. Račkau
skas ir muz. P. Sakas. Jiems 
pątalkinėjo seselės ir kiti kvie
sti specialistai.

Priaugantis naujakurių ir 
senakurių jaunimas kasdien 
turėjo progos bendrauti, rengti 
kartu minėjimus, ir pasirody
mus. Sudaryti tvirti ryšiai 
bendromis dainomis, giesmėmis 
ir gimtosios kalbos vartojimu 
mišrioje mokinių bendruomenė
je. Ugdyta lietuviškoji ambici
ja .savo dvasios turtų neatsisa
kyti net ir ten, kur ne vien lie
tuviai susiburia. Čia dideli nuo
pelnai priklauso idealistams 
mokytojams, tėvams ir mokyk
los išlaikytojams, ypač parapi
jos kleb. kun. N. Pakalniui, 
kuris savo širdyje klestinčiu ir 
niekeno nerašytu lietuvybės iš
laikymo įstatymiFsudarė saly-' 
gas lietuvių kalbos painokas įf 
terpti į normalią panjokų^iert- 
telę ir. nuolat gaivina viltį, kad 
lituanistika dar plėsis šioje 
mokykloje.

Kasdieninio mokymo reikš
mę ir kasdieninio pamoki; pa
reisimo (namie) konkretų pa
lengvėjimą tuojau pajuto ir 
tie tėvai, kurie jokių pedago
ginių studijų nelankė, betgi yra 
suinteresuoti savo vaikų tinka
mu išmokymu; ypač ši aplin
kybė daug pasako, kai matai, 
kaip skaityti ir rašyti išmoko 

moki
niai. Todėl tėvai visai nepai
sė, kad mokestis (5 dol.) tikrai 
buvo nemažas. Tėvai patyrė, 
kad yra už ką atiduoti prievo-

metais Lietuvos Kariuomenės 
minėjimą, Kalėdų egįutę, Moti
nos šventę, atskirai gi su- 
rengė Vasario Šešioliktosios, 
Sv, Kazimiero minėjimus, me
ninę popietę ir oficialią moks
lo metų užbaigą.

mokykloje, tvirtai klestėjo 
drąsiai reiškiamas gimtasis žo
dis mišrioje mokinių bendruo
menėje: ir nelietuviai mok? 
niai nusiteikė pagerbti ' savo 
mokslo draugų kalbąjr jų gim
tąjį-kraštą, apie kurį seselės 
angliškai klasėsė nepašykštėjo 
šiltų žodžių vasario 16 d. Ir 
nelietuviai ėmė giedoti ir dai 
nuoti muziko P. Sako vedama
jame mokyklos chore.

Gražių ir jaudinančių valan
dėlių praleista šioje kasdieninė
je mokykloje. Granai ji išsi
laikė šiais mokslo metais ir sa
vo darbo vaisiais atkreipė vi
suomenės dėmesį. Kasdieninė 
mokykla tampa vis ryškesne' 
lietuvybės išlaikymo bei ug
dymo tvirtovę. Tai ne kartą pa
brėžė prelegentai, svečiai Vq1- 
bejpjftir is kurių paminėti —J. 

ZE. vysk. Padolskts (svečias iš 
Romos), kleb. kun. N. Pakal
nis, prof. J. Brazaitis, ped. B. 
Kulys, kun. -A. Račkauskas, 
pulk. adv. J. Šlepetys, prel. J. 
Balkūnas, min. V. Sidzikauskas 
ir kiti.

Be kultūrinės veiklos mo
kykloje, visas dėmesys ir jė
gos buvo daugiausia sutelktas 
kasdieninio mokymo pažangai: 
mokytojai kreipė atidą į kiek
vieną mokinį individualiai, ne- 
sišykštėjo triūso ir laiko pamo
kintam ir nepamokiniam dar
bui. Taigi ir mokslo metų už
baigos rezultatai išėjo geri ir 
džiuginantieji. Kiek atsiliku
sieji, individualiai skatinami ir 
apmokomi atskiromis pratybo
mis, pasivijo savo draugus bent 
patenkinamai, ir kai baigs Ap
reiškimo mokyklą, spės baigti

Garsieji ligoniai pasverto — jų 
gydytojai mirė.

Kada Anglijos užsienių rei
kalų mimsteris Anthony Eden 
apleido New England ligoninę, 
pasveikęs po kepenų-tulžies o- 
peracijos, tai operacijoje daly
vavęs garsus chirurgas Dr. La- 
hey, to pat vardo klinikos į- 
steigėajs, buvo palaidotas. Jis 
mirė nuo širdies smūgio, su
laukęs 73 m. amžiaus. Panašiai 
atsitiko
pedijos chirurgu, Dr. Peterson- 
Smith, kurs, padaręs sunkią o- 
peraciją populiariam televizijos 
aktoriui Arthur Godfrey, su
sirgo širdimi ir mirė, o jo ligo- 
ms Godfrey pasveikęs išskrido 
į savo ūkį Virginijoj.

Ruošiasi bazanii
Šiemet parapijos bazaras ne

bus vasaros metu, bet rudenį— 
spalių 9-12 ir 16-19 dienomis. 
Draugijų atstovai jau išsirinko 
bazaro komitetą: pirmininkai 
(co-čhairmen) Vincas Abejas 
ir Ona Visminienė, sekretorė 
Marytė Laukaitytė ,iždininkas 
Ch. Fogelmanas ir ižd. pagelb. 
W. Keršulis.

Šis komitetas rūpinsis ir kun. 
Pijaus A. Lekešio sukakties 
vakariene lapkr. 22 d. /

Atostogauja
Seselės pranciškietės išvyko. net "žemesniųjų skyrių 

į motinišką namą Pittsburghe 
Visam mėnesiui atostogų išva
žiavo Jonas Tuska ir kun. J. 
Kartavičius.

Išvyka į gamtą
Sekmadienį, liepos 19 d. 1 

vai. po piet,’ Rožėno ūkyje, prie 
Lakeside ežero, miške Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Bostono skyrius rengia ge
gužinę. - -

Programą išpildys p. Ivaškie- 
nės iš Bostono vadovaujama 
tautiškų šokių grupė, pagarsė
jusi visoje N. Anglijoje.

Bostono skautai maloniai pa
linksmins prie pūikauš laužo.

* %

Gros Brocktono orkestras, 
išgirsite pranešimą apie lietu
vių buvusį suvažiavimą Wa- 
shingtone.

Veiks bufetas ir virtuvė. Ga-

Kaip rasti Angelą Karalienės 
parapijos pikniką?

<Tai vieta, kurią galima leng- 
i ir iš visų miesto 
a ii pasiekti. Jei 
GG (Cros 
rt Line) ę 

.traukiniu (kuris eina 
Ginkų krautuvę), tai 
persėdimų tevažiuoja iki 63s$t. 
stoties ,iš kur ligi parko tik 
keli žingsniai. Kas važiuos 8th 
Avė. subway (taip pat INDe- 
pendent Line), tai irgi be'per
sėdimų (“local” traukiniu) te
važiuoja iki 65 St. stoties. 8th 
Avė. $ubway, (INDependent 
Line) eina iš New Yorko 
Jamaicos.

O jei kas važiuos BMT 
ja, ,tai Queensboro Plaza 
tyje tepersėda į IRT liniją ir 
tevažiuoja iki 69th St. stoties, 
iš kur iki pikniko vietos vos 
keli žingsniai.

Jei kas važiuos auto mašina 
(“karu”), tai iš Queens Blvd. 
tepasuka 65th St. iki 38th Avė. 
(pora blokų), kur yra National 
Park.

žodžiu, visi keliai veda į An-

BUS DIDELIS POTVYNIS
Brocktone Jfepos 12 d., sek

madienį, tuojau po pietų už
lies didelės minios žinomąjį vi
siems parką — Brockton Fair 
Grounds, kur yra daug erdvės, 
žalumos, pavėsio ir tyro r'i,o. 
Dėl to čia rudenį minios su
plaukia į vadinamus “fėrus”. 
Liepos 12 d. takius “fėrus” 
rengia “Darbininko” rėmėjai'LA 
Brocktono, Bostono ir jo apy
linkių. Bus ten visko, ko tik 
širdis nori, o pažįstami visi, 
net ir tie, kurių kituose pikni
kuose nesutinki * Atskris ir 
; “Aitvarai” iš paties Brooklyno. 
Kur tik jie dalyvauja, niekas 
to pikniko ar parengimo ne
praleidžia. Dėl tpjau dabar di
delės minios'lietuvių niekur ki
tur nesirengia vykti, kaip tik 
į “Darbininko” pikniką liepos 
12 d.

vardu pasidžiaugęs didelėmis 
pastangomis ir gražia veikla, 
darbo vaisiais, palinkėjo ii* va
saros metu neapleisti maldos 
lietuviškai, nepamiršti lietu
vėms knygos ir veikimo. B. 
-Kulys. Liet. Mokyt. Sąjungos 
vardu k^Tbej^sSšįfėlė šios mo
kyklos reikšmę ir j8S“'p&skirtf 
dabartiniu Lietuvos laisvinimo 
metu ir skatino, kad lietuviško
sios mokyklos (kasdieninė ir 
šeštadieninė) Brooklyne pa
trauktų ir tą jaunimą, kuris 
dar merdi svetimoje įtakoje.

įspūdingas buvo momentas 
įteikiant pažymių knygutes, 
kurios, anot B. Kulio, nebūtų 
gėda parodyti ir Lietuvos par
tizanams.

Pažymėtini patys geriausieji 
mokiniai:

Nijolė Dubauskaitė, Vita 
Gerdvilytė, Jūra Klinavičiūtė— 
I sk.; Visvaldas Gerdvilis, Al
gis Strazdas, Algis Vasiliaus
kas — II sk.; Raimondas Jake- 
latis, Jūra Kleizaitė, Salvinija 
Gedvilaitė — UI sk.; Regina 
Kulytė, Donatas Banaitis, Ire
na Butrimaitė

Rm. Dr. Vyt. Balčiūnas,
Lietuvių Kolegijos Romoje 

dvasios tėvas, pirmadienį, lie
pos 6 d., Queen Mary laivu at
vyko į New Yorką. Jo pasi
tikti touvcf atvažiavęs brolis 
Dr. Jurgis Balčiūnas iš Cam- 
bridge, Ohio. Svečias trum
pam laikui sustojęs pas Dr. A. 
Skėrį ir aplankė pažįstamus 
bei bičiulius.

Už &a. SL S&ną 
geduĖhgos pamaldos trijų me
tų mfrties sukakties proga bus 
atlaikytos trečiadienį, liepos 8 
<L, 8 vai ryto, Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje.

Maironio šešt. numykia 
birželio 20 d. baigė 4-uosius 

mokslo metus. Pabaigtuvių 
proga buvo pamaldos, po ku
rių Apreiškimo par. salėje bu
vo aktas ir laimėjimų paskirs
tymas. Akto metu pranešimą 
apie mokslo metų rezultatus 
padarė m-los vadovybė, o svei
kinimo kalbas pasakė PLB 
New Yorko apygardos pirm. p. 
Šlepetys ir tėvų k-to pirm. p. 
Milaševičius. Aktas baigtas 
hiiųnu.
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Mirė
Birž. 25 palaidota draugijų 

narė Marijona Kvarinskienė. 
Liepos 2 d. palaidotas Zenonas 
Straukus.

Pasižymėjo skautai
Lietuvių par. skautai gavo 

pažymėjimo lapą. Trūko tik tri- 
• jų dešimtadalių laipsnio gauti 

geriausiam tunto pažymėjimui 
Queens apskr. Skautais rūpina
si Ch. Fogelmanas ir A. Wicks 
( Vėževičius).

lę mokyklai, kol daugiau para
mos bus suteikta. Mokslo me
tų eigoje* jau prisidėjo tiek at
skiri bičiuliai, tiek visuomenė 
aukomis: negalintieji susimo
kėti buvo atleisti. Nė vienas 
geros valios liėtuvis neatsiėmė 
savo vaikų iš kasdieninių lietu
vių kalbos pamokų. ______

Ši ,kaip tėvai pavadino, kas
dieninė mokykla gražiai sugy
veno su Maironio šeštadienine 
mokykla: kartu surengė šiais

ir liet progimnazijos kursą ir 
stoti į aukštesniąją lituanisti
kos mokyklą (VAHII kl.)

Mokytoja V. Jocienė, pada
riusi apžvalgą, dėstytojų var
du padėkojo kleb. kun. JJ. Pa
kalniui, liet pamokų iniciato
rei mokyt D. Kunskaitei, pe
dagoginės priežiūros vadovui 
B. Kuliui, tėvų komitetui, tė
vams ir visiems bičiuliams ir 
rėmėjams. Kun. K. Račkaus
kas, parapijos klebono ir savo ’

das Remėza, Algirdas Rimavi-k 
eitis — VI sk.; Vidas Kleiza, 
Gražina ’aūtė — VU 
sk.; Virginija Sutkutė’^ II 
sk. Jie gavo dovanų — lietu
viškų knygų.

Oficialiam aktui pasibaigus, 
dar mokiniai būreliais spietėsi 
apie savo mokytojus, vieni ki
tiems linkėjo Imksmų atosto
gų ir laimingo susitikimo kitais 
metais Lituanistikos grupėje.

gėlų Karalienės parapijos pik
niką, į kurį prašome visus. Bū
kite tikri, kad ten bus puiki 
nuotaika. Gros puikus orkes- 

yra speciali aik- 
jei būtų vėsu ar 

tai visiems 
po sto- 

kara- 
inuosi- 
enimą 

už- 
kelb.)

vadauskas, birželio 28 d. ry- * Įima bus pasimaudyti, laive- 
te, visiškai išdegė. Gaisro prie- liais pasivažinėti ir pameške- 
žastis tiriama. rioti.

štė la 
bent kiek krapn 
vietos užteks salėje 
gu). Rinksime parapi 
lišką šeimą, šoksiine, 
me, kad net per visą 
tos gegužinės 
miršti.

Lietuviu Kadio Draugijos Programos •
AM <HNKUS, Dtrektort'M ,:

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami Įvairūs visuomenes pranešimai, 

naajtenos, muzika, , 
TeL EV. 4-TBM 
AD JEZAVrms

4MGBANDST.
J. P.' CINKUS 
Dtrcktoctai

BROOKL.YN 11, N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.
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