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ANGLIJA SUSIRŪPINUSI PRINCESE MARGARITA

Margame pasaulyje visaip būna

raitės. Bet taip iš jų niekas ir
prieš šimtą metų

NEPROTINGOS ŽINIOS

emigravęs į Ameriką.
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vė Astmai jom naują temą, ati
duodamas pagarbą prancūzų

apta įvairias lietuvių gyvenimo 
sritis.

Kai diskusijos tebeina, cn-

PETER TOWNtOlD, AngHjou Kare attacfte Belgijoj. eta Jis Meiną 
su belgų pulkininku N baZnjrttos po pabuMų tautos *vent*s proga.

Gardine. Jie. ten buvo suvary
ti į požeminių bunkerių stovyk-

TRYS KARIUOMENES ATSTOVAI aptaria paskutine* paliaubų 
soMittcmanas Paomunjom barakuose. U kairės — kap. a M. Coie- 
man, pulk. J. K.. Webber ir S. L. Metcalfe ii New Yorko.

Kai princesė Margaret 
motina iš atostogų grįžo 
laikraščių paveikslai rodė 
labai linksmai nusiteikusią,
Londone kapitono ji nerado. 
Dvi dienas prieš jai pasirodant 
Londone Townsed buvo išsiųs
tas į Belgiją kaip karo atta- 
che.

neleidžia grįsti į pareigas. “U. 
S. News and W. Report” pra
nešė, kad Churchillis galįs ne
begrįžti. Jo vietą užimtų Ede
nas.

jį dar užsilikusių vadovėlių, liudijo, kad ji gunuai Karaliau

Luebecko, rusų įkalbėta, grįžo ji ten mokėsi skaityti, rašyti,

NETEKUS DĖDĖS GRIŽO 
1 LIETUVĄ

bių. Mokytojui 1949-m. susir
gus, jos daugiau nebelankė. 
Išeito mokslo pažymėjimui ga
vo tik paprastą mokytojo raš-

mokėm. Mokykla buvusi moky
tojo bute, špelverio name, Bi
rutės ir' Dariaus-Girėno gatvių

KELIAS ATGAL Į VOKIE-

Nustojusi lankyti mokyklą, 
gavom darbo alinėje. Bet 1950

gerai pajutusi bolševikų melą 
ir apgaulę. Jai Lietuvos gyve
nimas Luebeeke rusų buvo nu
pasakotas visai kitaip, kaip iš 
tikrųjų buvo. Nors ji su sese
ria buvusios 6 ir 9 metų mer
gaitės, jos buvo tardomos ir 
įtarinėjamos, kad esančios šni
pės ir išdavikės. Su ja grįžu
sieji lietuviai verkdavo ir de
juodavo dėl savo kvailumo, bet 
jau nebegalėjo savo likimo pa
keisti.

ukrainiečiai. Lietuvių buvo gal 
apie 300. čia visų pirma atė
mė daiktus, rūbus, brangeny
bes ir viską, kas tik buvo ver
tinga. Jai atėmė dar iš motinos 
paveldėtą auksinį laikrodėlį ir' 
šiaip viską. Nors buvo vaikas, 
tarėjo tuojau eiti į darbą, rink
ti šakas ir pan. Pietums davė 
kažin kokių mirkytų grūdų 
sriubos ir vieną 50 gramų rie
kutę duonos. Vėliau duonos 
normą padidino iki 100 gr.

Suaugusius tardė ir klausi
nėjo. Jaunus vyrus paėmė ne
va vienai dienai darbams. Aiš
kino, kad kitą dieną grįšią. Kai 
negrįžo, tai artimuosius ir mo-

Jie tarėjo normalius dokumen
tus ir dieną daugelis iš jų net 
turėjo darbo. Jie tik naktimis 
eidavo į žygius.

Pabėgusi iš Tauragės, atsi
dūrusi gilutėje. Ten nesiregist- 
ravo, bet vargo elgetaudama. 
Kadangi Lietuvoje ūkininkai 
jau buvo sulikviduoti ir ne
turtingi, tai dažnai traukiniais 
slapta nuvažiuodavusi į Rygą 
ir elgetavusi arba padėjusi 
dirbti pas apylinkės ūkininkus. 
Šilutės apylinkėje susipažinusi 
su vienu partizanų ryšininku 
vokiečiu, kuris valdė vieną ūkį 
kaime. Tas ūkis jau priklausė 
kolchozui, o partizanų ryšinin
kas buvo to“ kolchozo brigadie- 
rius.

Kai prasidėjo vokiečių regis
tracija, tai to vokiečio prikal
bėta, užsiregistravo kaip vo
kietė, nurodydama, kad pame
tusi dokumentus ir pameluoda
ma, kad gimusi Karaliaučiuje, 
o ne Tauragėje. Tas vokietis ir

Sunku Anglijos valdžiai. 
Galvosūkis po galvosūkio. Jos 
nepaklausė Amerika ir nenorė
jo matytis su Malenkovu. Ne
paklausė nė prašymo priimti 
komunistinę Kiniją į JT. Aki
plėša virto Kserkso palikuonis 
Mossadeghas, liepė susiimti vi
sus čemodanus ir be naftos ke- 

•liauti namo. Betrūko dar, kad 
ir tas faraonas iš Egipto že
mės lieptų plūduriuoti iš Sueso 
kanalo. Keturi valdžios minis- 
teriai iš to susirūpinimo atsi
dūrė daktarų priežiūroje. O 
Churchillis net 24 valandom 
buvo žado netekęs. Esą, net 
nebegrįšiąs į valdžią, ją per- 

. leisdamas Edenui, kurį dakta
rai, jau paleido i laisvę.

Atleido rūpesčius bent šau
nios karalienės Elzbietos karū
nacijos iškilmės. Tačiau tos ka
rališkos šeimos reikalai vėl su
rauksimo valdžios veidus. Už
sidarius valdžia tarėsi ir pada-

rė taip, kad karalienės moti
na su jauniausiaja dukra prin
cese Margaret išvažiavo pa
atostogauti į Afriką. O iš tik
rųjų vaidila norėjo turėti lai
ko apgalvoti, kaip iš jaunos ir 
gražios princesės galvelės iš
mesti mintis apie Karališkosios 
Didybės lakūną kapitoną Pe^er 
Townsed. ......

Tai kas kad tas Townsed 
buvo vedęs; jis dabar peršl

skyręs. Tai kas, kad jis turi 
porą vaikučių; jis juos dabar 
pas save augina. Tai kas, kad 
jis ne iš karališkosios šeimos. 
Princesė Margaret to nepaisė. 
Lygiai kaip ir jis. Bet valdžiai 
parūpo išspręsti klausimą: ar 
princesė gali ištekėti už pilie
čio, kuris, svarbiausia, yra per- 
siskyręs. Bet valdžios įhintys 
vargiai buvo palankios šir
dims.

TAURAGĖS NEBEAT- 
PAŽINO

Luebecko “ ulate” lietu
vis karininkas raminęs, kad 
Tauragė esanti nesugriauta ir 
ten būsią geraVgyventi.

Į Tauragę pateko pro Kau
ną. Iš Gardino jas su transpor
tu nuvežė į Kauną ir paleido, 
be maisto ir be pinigų. Arti sto
ties jas užkalbino vienas žmo
gus, kuris, sužinojęs jų likimą, 
nuvedęs prie netoliese stoties 
buvusių būdelių, nupirko joms 
maisto ir davė 20 rublių, už 
kuriuos'ji galėjo sau ir sese
riai nupirkti geležinkelio bilie
tą į Tauragę. Senojoje Vytau
to gatvėje, kurios naujo pava
dinimo nebeprisimena, nes lie
tuviai gatves tebevadina senais 
pavadinimais, rado dėdės šei
mą savųjų namų griuvėsiuose, 
įsitaisiusią su šešiais vaikais 
rūsyse. Dėdė ir jas priėmė, nors 
gyventi nebuvo iš ko. Ji ėjusi 
pas apylinkės ūkininkus už
darbiauti ar kiek prasimaitin
ti. Taip pat pradėjusi lankyti 
mokyklą, kuri betgi buvusi ru
siška. Joje lietuvių kalba bu
vusi tik vieną kartą savaitėje. 
Po kelių mėnesių metė tą mo
kyklą, kurioje vistiek nieko ne
suprato ir dvejus metus. 1947- 
49 lankiusi vadinamą “suaugu
sių gimnaziją". Tauragės nebe
pažino — taip ji.išgriauta.

Toji “suaugusių gimnazija” 
iŠ tikrųjų buvusi vargo mokyk
la, vienp Senuko mokytojo ve
dama. Jis su žmona buvo jos 
vieninteliai mokytojai, o mo
kiniai buvę visokio amžiaus ir . 
išsilavinimo. Mokykla neturė
jusi jokių teisių. Mokytojui bu
vo mokamas mokinių tėvų ma
žas atlyginimas. Mokytojui 
trūko ir vadovėlių ir mokslo

PATARKIT, KĄ DARYT „
Gėrimų gamintojai pasinau

dojo moksliniais išradimais — 
iš vyno ar alaus pašalinti 
85-95% vandens. Vandenį išė
mus daug lengviau tokius gė
rimus pergabenti. Pergabenus 
vėl galima tą pat vandens kie
kį duoti. Šiuo išradimu susirū
pino Amerikos muitinė. Jai da
bar nebeaišku, ar muitą ji tu
ri imti kaip už esenciją ar kaip 
už gėrimą.

KELIONĖ I MĖNULĮ
Apie kelionę į mėnulį daug 

kas galvoja ir mano greit ten 
keliauti. Prancūzijoje jau vei
kia Tarpplanetinio susisiekimo 
draugija, kuri rūpinasi skleisti 
visuomenėje propagandą ir or
ganizuoja turistus, norinčius 
mėnulyje praleisti vieną kitą 
savaitgalį. Draugijos pirminin
kas Aleksandras Ananoff, dėl 
atsargos, jei kartais dar jam

nebūtų lemta gyvam nuvykti, 
parašė testamentą: “Malonėki
te pirmon kelionėn paimti ir 
mano pelenus. Kiekvieną kartą, 
kai tik kas atkeliaus, pabars
tykite žiupsnelį pavėjui tarda
mi: — Jau jis čia seniai’”
Karo našlių neapvaginėjame

Prancūzė Adeline Leroy, gy
venanti netoli Marseillie, kartą 
turguje pirko daržoves. Eidama 
namo apsižiūrėjo, kad pavog
ta jai piniginė su visais doku
mentais. Po dviejų dienų ji ga
vo siuntinėlį, kuriame buvo jos 
pinigai, dokumentai ir raštelis: 
“Labai atsiprašome. Nežinojo
me, kad esate karo našle. To
kių mes neapvaginėjame.”

PAVELDĖJIMAS
Žinant, kad Rusijoje visos 

garsenybės greit prilipa liepto 
galą1 arba “pasitraukia” nuo- 
šalumon, jugoslavų Titas mėgi- 

• na gelbėti ir kelti viešumon di-

PRINCESEI MARGARITAI su
grįžus iš kelionės po Afriką Lon
dono vėjas ją sveikina, nepaisy
damas perdaug karališkos di
denybės.

Tuo tarpu tik valdžia dirbo 
slaptai, bet kokias žinias apie 
svarstymus dementuodama. 
Anglijos spauda tylėjo visai 
padoriai. Tik kai prapliupo už
sienio spauda rašyti, prašneko 
pirmiausia komunistuojančio 
Bevano, paskui ir kiti anglų 
laikraščiai.

džiuosius žmonijos genijus, o ši 
dorybė jame likusi iš meilės ir 
simpatijos žengti savo moky
tojo pramintais takais.

Taip Tito laikraštis Belgra
de “nustebino" pasaulį žinia, 
kad povandeninis laivas ir kul
kosvaidis esąs išrastas jugo
slavų, pirmąjį dirižablį (cepe
liną) išradęs daug tobulesnį 
Zagabrijos prekybininkas Da- 
vid Schwarz, kurio planus vė
liau pavogęs ir gėrokai apga
dinęs grafas Zeppelin. Tačiau 
labiausiai stebina pasaulį sura
dimas jugoslaviško Leonardo, 
kažkokio Tesla’š asmenyje, ku
ris, pagal Tito laikraštį, prieš 
50 metų išradęs elektros lem
putę mikrofoną, telefoną ir di- 
namo mašiną. Tas pats “geni 
jus” jau seniai turėjęs išradęs 
ir radarą, bet jo nelaimei, bu
vęs taip nedrąsus, kad jokiu 

. būdu nedrįsęs savo radinio

Princesės Margaretos šir
delės reikalas patapo viešuoju 
reikalu. O tai dėl to, kad ji 
princesė. Sosto atžvilgiu ji yra 
trečioji iš eilės. Ji nesirengia 
būti karaliene. Bet jeigu ka
ralienė Elzbieta iš Anglijos kur 
išvyktų, princesė Margaret tu
rėtų pirmininkauti regentų ta
rybai.

Taip lig šiol ir neišspręsta, 
ar viešoji opinija leis tekėti 
princesei už persiskyrusio vy
ro. Jei ne — ar princesė nueis 
savo dėdės VVindsoro kuni
gaikščio keliais, kuris dėl per- 
siskyrusios moters paliko sos
tą.

Vargas tai krikščionybei, kai

“Amerikos krikščioniškųjų 
bažnyčių tarybos" gen. sekre
torius pasiuntė prez. Rhee pa
reiškimą, kad “krikščioniškasis 
pasaulis nesutinka su jo ob
strukcija paliaubų derybose”.

Esą bloga, kai Dievulis žmo
gui protą atima. Bet ne ką ge
riau, kai nėra ko atimti...
• Vienas toks buvo Prancū

zijoje, kaime ne toli didžiojo 
Bordeaux miesto. Jam jo gra
žuolė vakare užtrenkė langą. 
Tada jis sugalvojo įeiti pro ka
miną. Tarp kaminų susipainio
jo ir pataikė leistis kaminu, 
ne pas savo gražuolę, o pas 
kaimyną. Dar blogiau, kad ka
minas juo žemyn, juo siaurė
jo, ir meilės riteris įstrigo taip, 
kad reikėjo šauktis ugniage
sius ir laužti kaminą.

• Vienam inžinieriui jau ki
toj Europos pusėj, Suomijoj, 
pradėjo veikti kažkoks atbuli
nis protas. Jis sugalvojo pri
taisyti elektros kėdę prie sė
dynės savo bute. Kai jo žmona 
nuėjo į tą instituciją, inžinie
rius įjungė elektrą. Nelaimin
goji stipriai apdegė ir gavo šir
dies priepuolį. Išradėjas dar 
turėjo tiek protelio, kad tvirti
no nenorėjęs žmonos nužudyti.

• Vienai iš Kalifornijos da
mai protelis greičiau apleidę

zų rašytojam Louis Aragon ir 
Paul Eluard. Tuo pasipiktino 
ir aštriai pasisakė B. Kazimie
raitis, B. Raila “Dirvoje” ir 
Juozas Tysliavą “Vienybėje”. 
Jų bendra mintis, išreikšta B. 
Railos žodžiais, tokia: “šiame 
kovos laikotarpyje komunisti
nis rašytojas, lietuvis ar nelie
tuvis, paklusnus Maskvai, už
ginantis sovietų okupacijas 
Europoje ir pasisakantis už vi
so pasaulio subolševikinimą, 
yra atviras mūsų tautos ir vi
sų mūsų idealų priešas ir kaip 
toks jokiu titulu nenusipelno 
įeiti į mūsų dvasinio gyvenimo 
sritį” t “Dirva" liepos 16).

Su pagrindu taip kalba ra
šytojas, pats buvęs prokomu
nistinio žurnalo “Trečiojo 
Fronto" dalyvis.

Tuo tarpu esąs komunistinis 
laikraštis "Vilnis” liepos 18 
“L. Lankus” taip pat peikia, 
kam jie nutylėjo ir ignoravo 
Eluardo vėlesnįjį gyvenimą ir 
jo visuomeniąę reikšmę, kada 
Eluardas, net mirdamas, kal
bėjęs apie Rosenbergus, kad 
jie neturį mirti.

Tuo tarpu “L. L.” rašytojai 
nepasisakė, Ar jie kitaip galvo
jo dėl komunistų rašytojų 
traukimo “į mūsų dvasinio gy
venimo sritį”, ar jie neatkrei
pė dėmesio į jų komunistišku- 
mą”. • '

Nežinia dėl ko
Ir dar vienas reikalas išsi

liejo spaudoje — Darbininke, 
Vienybėje, Dirvoje: santykiai 
tarp lituanistinės ir šeštadie
ninės mokyklų Brooklyne. Iš 
gausių pasisakymų, atitaisinė- 
jimų, užuominų taip ir neaiš
ku, kas ir ko ten nori. Atrodo, 
lyg būtų kovojama tik pagal 
principą: “Mes turime prieš ką 
nors kovoti”.

Naujienos liepos 18 “Litera
tūros” skyriuje tęsia diskusi
jas, ar leistina bendroji enci
klopedija ar tik lietuviškoji da
lis, kuri galėtų apimti porą to
mų. Autorius dėsto, kad bend
roji enciklopedija nepatenkin
sianti dienos reikalų lietuviško
je propagandoje, nes ji išei
sianti tik po 6 - 8 metų, siūlo 
išleisti “straipsnių rinkinį”

Teorija ir praktika
Vitais 18 išsirašė iš prof. 

K. Pakšto pasikalbėjimo “Dar
bininke" žodžius: “Visi prana
šai ėjo į dykumas, kad palai
kytų ir sustiprintų savo dva
sią”. Dėl to pasakymo komu
nistinis laikraštis irtina: 
“Jeigu šio pareiškirgb Autorius 
darytų logišką išv , mes jį 
patį turėtume ^rasti/kur nors 
Aliaskos pušyn , Arizonos 
dykumoje arba bent Kansas 
prerijose ...” Tokia esanti te
orija ir praktika.

Kai dėl praktikos, tai žinom, 
kad prof. Pakštas tuose visuo
se kraštuose yra pabuvojęs. 
Bet jeigu “Vilnis" logikos no
ri laikytis, tai ir ji teoriją tu
rėtų derinti su praktika. Bū
tent, girdama sovietų rojų, tu
rėtų savo redaktorius tenai pa
siųsti. Bet spauda kaip tik vėl 
pranešėy kad “Vilnies" L. Prū- 
seika vėl kreipėsi į Washingto- 
ną, kad persvarstytų jo bylą 
dėl deportacijos į sovie^nį ro
jų. Gyrė, gyrė, o kai nori nu
gabenti, tai spardosi visom ke
turiom. Anot to ruso, rojaus 
aš nenoriu, aš dar noriu gyven
ti. Tokia yra ta komunistinė 
teorija ir praktika.

AMERIKA PRISIJUNGS ANGLIJĄ
Taip rašė vokietis

Dabar surasta knyga, kuri 
kelia susidomėjimą tuo, kad 
mokėjo pažiūrėti į tai, kas dė
sis mūsų dienomis.

“Nors pranašų laikai praė
ję, mes tarsim, kas įvyks, nes 
tai turi įvykti" — kalba du 
autoriai — Theodor Poesche ir 
Charles Goepp knygoje “The 
New Rom”, kuri išleista 1853, 
taigi prieš šimtą metų. Knygo-

je sakoma, jog yra pasauly tik 
dvi lemiamosios jėgos: Ameri
ka, kuri virs tauta iš visų tau
tų ir pirmu kartu istorijoje 
įvykdys asmens suverenumą, 
ir Rusija, kuri siekia virsti pa
saulio imperija ir liks visada 
absoliutistinė. Pasaulio karas 
palies visas tautas, kai anglo- 
saksinės tautos po nuolatinio 
ilgo spaudimo palauš Vokieti
jos konfederacijos kraštus. 
Nei aristokratija, nei “pakriku
sios teretizuojančios Europos 
demokratijos negalės atsispirti 
valdžios ištroškusiam rusų ab
soliutizmui ir jo klastingam 
biurokratizmui”. Tai galės pa- 

kūną, negu ji suspėjo parašy-. daryti tik susijungusios lais- 
ti testamentą, kuriame paaky- vos tautos, vadovaujamos 

Amerikos, kuri nori sukurti pa- 
šiufio respubliką. “Rusija tu
rės arba eiti į derybas arba 
sunaikinime nuskęsti".

rė 5000 dol. jos mieliausiam 
šuniukui išlaikyti.

• Tiek ‘ pat esanti .protinga 
ir naujausioji mada vyrams au
tis lakuotais batais, apsivilkti

kiaušių rėkiančių spalvų dar su 
visokiom cackėm ant pečių ar 
pilvo ir tuos marškinius nešio
ti išleistus ant kelnių.
• Tokios pat vertės ir Las 

Vegas paskutinioji mada — 
dantų krapštukai auksiniai, kū
ne kaštuoja po 15 doL

Irgi paveldėjimai
Vokietijoje, prie Stadtroda. 

perkūnas nutrenkė 67 metų 
Emst Dofoch. Perkūnas buvo 
nutrenkęs jo tėvą, o taip pat ir 
senelį.

• Visai protingas betgi pa
sirodė juodasis gandras, kuris 
šiom dienom nusileido Koetae. 
Vokietijoje, tiesiai į aikštę pa
rodos su išstatytais vaikų ve
žimėliais, vaikų kraitelių viso
kiom grožybėm.

Anglijos valstybės galybės 
liks tik išviršinis ženklas. Tik
rasis angliškosios jėgos cent
ras bus Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Bus laikas anglo
saksam vėl susijungti. Ir Ang
lija su savo kolonijom bus 
aneksuota Jungtinių Amerikos 
Valstybių...

Taip rašė ne šiom dienom, 
bet prieš šimtą metų buvęs 
Magdeburgo mokytojas Poes- 
che. Jis sakos, kad kovoje prie 
Leipcigo jam nušvitusios tos 
mintys. Jam pasirodę, kad - 
Amerika bus naujoji Roma, 
kuri perskros okeaną, kaip se
noji Roma Viduržemio jūrą...
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Afrikoje. Stato pavyzdžiu Mek
sikos ir Brazilijos negrus, ku
rie jau beveik susiliejo su bal
taisiais. Sutikta elegantiška 
juoda ponia nesibaido' šio pa
siūlymo sakydama, kad Afri
kos prancūzą tada teatskirsi 
tik iš plokščios kepurės, o čia
buvį iš cilinderio.
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“sustiprintas romietis’k Ta ti
kę būrelis ' kavinėje. Negras ma pasirodė ir Mounier knyga, 

• tarnauja prie stalo, svečiai kuri visur išdėliota prancūzų 
linksminasi ir eina kalbos apie 
įvairiausius dalykuš ir reika
lus. Viena' amerikietė kalbaSUBSCRIPTION RA ras
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Juodasis pasaulis virs raudonuoju?
Iš Afrikos stumia europiečius lauk

I

VIEKAS Iš GERŲ ŽENKLŲ
RAŠĖM apie Europos likimo europinius advokatus, kurie 

• nekelia didelio pasitikėjimo, kad derybose su Maskva visa šir
dimi gintų Suropą. Rašėm, kad pasaulis išvydo naują jėgą —A 
pavergtąsias tautas.*

Galim pastebėti smulkių naujų ženklų, kurie kryptį ro- 
ninkais.

■h<75 mil. “Tarpmario” gyventojų, kurie priešina
me vjfrai ir moterys yra potencialūs Vakarų są-

Country” ir piktinasi, kad Pie
tinės Afrikos vyriausybė netei
singai elgiasi su negrais. — At
rodo esam dar prieš Abraomo 
Linkolno laikus, — sako. At
kerta olandas pašnabždom: 
“Amerikiečiai kaip maži vai
kai, nesupranta reikalo ir visur 
kaišioja savo labdarišką liežu
vį ir dažnai dolerį be jokios 
naudos”. Būrelis išsitaria nevi
sai cenzūriškai* ir Bunch adre
su, kuris prieš'kelis metus ga- 

x vo*Įaikos Nobelio premiją. Tai 
jau perdaug, juk jis negras.
Kavinės savininkas ėmė riesti 
dūdon amerikietę: “O jūs ką 
darote su negrais Amerikoje, 
praktiškai jų 14 milijonų stum
dote ir šiandien”. Įsiterpė švei
caras: “Žiūrėkite tam negrui į 
akis, žiba. Jos laukia kažko iš 
jūsų, turite jiems ką nors duo
ti, ne iš kišenės, ne per nuga
rą”.

Po kavinės kalbos eina poli
tika. Anglai veršiena, kad jų 
kolonijos nenori klausyti ir 
daug prašą, beveik visko — 
self govemment, kurio dabar 
neįmanoma suteikti, reikią pri- 
auklėti, o Mau Mau auklėjimą 
trukdą.

Prancūzai pradeda skelbti, 
kad juodasis afrikietis esąs

dykles brėžia pavergtųjų tautų link ir vadina jas sąj
Henry C. Wolfe, užsienių ręikalų korespondentas ir knygų 

apie Rusiją bei Vokietiją autorius, “N. Y. Herald Tribūne” lie
pos 22 pasakoja, kaip 1939 Talline Estijos užsienių reikalų 
ministeris Selteris jam nurodęs į galimą bolševikų ar nacių ar 
abieju invaziją. Kai aš klausiau, — rašo korespondentas, — ar 
Sovietai subolševikins Estiją, Latviją, Lietuvą ir kitus kraštus 
šitame “Tarpjūry” (autorius vadina: Tarpžemy — lfctween- 
land) nuo Suomijos įlankos iki Dardanelų, Selteris man atsa
kė: “Galima akmenį nuryti, bet negalima jo suvirškinti. Mes 
būtume Rusijos pilve akmenys. Nei rusai nei vokiečiai negalės 
mūsų suvirškinti”.

“Šiandien, po keturiolikos metų — sako Wolfe — faktai 
anapus geležinės uždangos patvirtino anuos Selterio žodžius. 
“Tarpjūrio” gyventojų, įskaitant Estiją, Latviją, Lietuvą, Len
kiją, Čekoslovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją ir Albaniją, 
yra 85 milijonai. Atmetant komunistus, koliaborantus ir nęut- 
ralistus, liks 
si Sovietam.
jungininkai”.

Toliau autorius svarsto, kodėl šie žmonės priešinasi sovieti
nei okupacijai. Jis daug apklausinėjęs, ir visi atsakymai veda į 
tautines, ekonomines, dvasines priežastis. Jos visos skiria tuos 
gyventojus nuo Sovietų: prieš karą gyvenimo lygis “Tarpjūry” 
buvo .aukštesnis negu Sovietuose; komunistų, išskyrus Čekoslo- 

"■‘■'vakijos pramoninius kraštus, buvo nežymi mažuma; tautinis 
susipratimas, išskyrus Rumuniją ir Albaniją, aukštas; Veng
rijos. Lenkijos, Slovakijos ir Lietuvos katalikiškumas, o Estijos 
Lci Latvijos protestantiškumas ar stačiatikybė buvo priešingi 
sovietiniam atizmui; ūkininkų individualizmas kovoje prieš ko
lektyvizaciją pasirodė stipresnis nei pačioje Rusijoje.

Autorius mano, kad šitie “Tarpjūrio” kraštai Sovietam di
delė grėsmė karo atveju.

Autorius padaro išvadą: “Būtų Vakarų tragiška klaida iš
leisti iš savo dėmesio tuos 75 milijonus sąjungininku anapus ge
ležinės uždangos, Tai ypa nesuvirškinamas akmuo Rusijos vidu
riuose”.

Vienas iš gerų ženklų
Geras ženklas, kad patys amerikiečiai ima kreipti saviškių 

dėmesį į šią 75 milijonų jėga. Būtų naujas, logiškas ir būtinas 
jų žingsnis — pasidaryti iš to praktines išvadas sprendžiant 
Europos likimą ir kalbantis su Maskva.

O kad tokias išvadas Amerika ir kiti darytų, — būtina 
tiem 75 milijonam .patiem subendrinti jėgas ir virsti ne tik ne> 
suvirškinamu, bet ir šaukiančiu, deginančiu, smogiančiu akmeniu. ČIA PASTATAI, kuriuose turėtų būti pasirašyta taikos sutartis Korėjoje.

KOJĄ
Amerikiečiai jaučiasi atspėję 

Afrikos troškimą — nusibodo 
europiečių globa, afrikiečiai gi 
savo ruožtu negali užmiršti ka
daise pažadėto ketvirtojo Tiu- 
mano punkto — teknikinė ir 
piniginė pagalba labiau suvar- 
gusiems kraštams.

Amerikos interasavimasis 
Afrika nėra naujas, bet ypač 
paskutiniaisiais metais juoduo
ju kontinentu pradėta daugiau 
rūpintis ekonominiu, o dar dau
giau strateginiu atžvilgiu. Dar 
1950 m. žiemą aukštas valsty
bės pareigūnas nuskubėjo Af- 
rikon ir į pietus nuo Saharos 
viename miestelyje sušaukė vi
sus Amerikos diplomatus gyve
nančius tose srityse slaptos 
konferencijos, kurioje aptarė 
svarbiausias Afrikos proble
mas. Po šios konferencijos, 
amerikiečių akim žiūrint, Afri
ka virto lyg Atlanto pakto pra
tęsta linija. Alžyras praktiškr i 
Įskaitytas savųjų grandin, o 

Mers-el-Kebir sumezgė galingą 
laivyno mazgą, Maroke pasta
tė 5 didžiulius aerodromus ir 
Libijoje milžiną — Whecler 
Field. Amerikiečių kapitalu ar 
jų interesams ginti pravesti 
geležinkeliai, kurių uždavinys 
karo atveju greitai permesti di
delius kiekius kariuomenės ir 
amunicijos. Pramatoma subur
ti savotišką Afrikos jėgų uni
ją, kurios uždavinys būtų ap
saugoti uostus ir susisiekimo 
linijas, o reikalui esant ginti 
ir Artimuosius Rytus.

Nors amerikiečiai domisi vi
sa Afrika, bet daugiausia dė
mesio kreipia į vakarinę dalį, 
o ypač Liberiją, nes ten jie 
sudėjo geroką kapitalą. Ten 
duoda gerą pelną kasykloj ir 
kaučuko gamyba. Į kitų spė
liojimus, kad Afrika yra gera 
dirva komunizmui plisti, ame
rikiečiai tvirtina priešingai, 
nes Liberija yra vienintelė Af
rikos sritis, kurioje nėra ko
munistų. Vadinasi, doleris bū
tų geriausias raktas užverti 
komunizmo propagandai duris. 
Tačiau tam nuoširdžiai netiki 
nė patys amerikiečiai, nes va
dinamoji Montgomerio linija 
Europai ginti prasideda kaip 
tik Liberijoje ir bent planuo
se eina per Nigeriją, prancū
zų vidurinę Afriką, Sudaną, 
Ugandą ir baigiasi Ken joje.

Karinis susidomėjimas Afri
ka erzina pačius jos gyvento
jus, nes pramato, kad nieko 
gero jiems nežada, o f k nori 

čia savo intrygas išspręsti. 
Vienas afrikiečių žurnalas pa
stebi: “Po europiečių globos ir 
Amerika atkrausto 
dievaitį”.

savo karo

TINKLĄ 
papročiai,

SOVIETAI PINA
Visi afrikiečių 

amocija ir net jų įvairiausios 
religinės apraiškos yra rusų 
studijuojamos iš pat pagrindų 
ir registruojamos specialiame 
propagandos archyve. Kai tik 
Maroko sultonas išsižiojo ir 
pasakė, kad “islamas savo kil
me ir gyvenimu priklausąs 
Rytams”, tuoj aidas pasikarto
jo ir Maskvoje, kad Rusija 
“kaip rytų šalis gerai visa tai 
supranta ir turi 20 milijonų 
musulmonų, kurie kuo puikiau
siai sugyvena su komunizmo 
linija. Rusų politika ir pritari
mas Afrikos nacionalizmui yra 
ne atsitiktinis^s^Spimas”. Ru
sija rimtai pasiryžusi Afriko
je sukurti savo globojamą 
panafrikizmo judėjimą.

Nuo 1947 
mėjo Afrika 
proletarizmo 
kalui įsteigė
riatą, kurio uždavinys kariau
ti su kolonistų įtaka. Kiek vė
liau įsteigė politinių studijų 
mokyklą Afrikos reikalams, 
kuri ti/rėjo paruošti ekstre
mistus negrus sukilti prieš ki
tus ir mestis į komunizmo glė
bį.

Rusų laikrašt:s “Ogcniok” 
pasigardžiuodamas rašo apie 
geriausius komunizmo laimėj - 
mus Afrikoje, o ypač Abisini
joje iš kurios, savaime supran
tama, komunizmo idėja persi-

m. nišai susido- 
ir pradėjo ruošti 
kovoms. Tam rei- 
kolonijų komisa-

mes ir kitur. Didžiausia komu
nistų partija Afrikoje yra Af
rikos Demokratų Unija, kuri 
turi, milijoną narių ir kita tiek 
prijaučiančių. Tačiau rusų 
tikslas būtų kuo greičiau įsi
galėti belgų Konge, nes ten yra 
uranijaus kasyklos, kurios duo
da didesnę pusę pasaulyje iš
kasamo uranijaus. Visa nelai
mė, kad belgai nėra jau taip 
blogi kolonistai, o tie vietiniai 
žmonės gana tingūs politiniam 
balsui.

Pietinėje Afrikoje riaušių 
metu pasirodė visa rusų komu
nistų įtaka. Kratos metu buvo 
rasta net Rusijoje spausdintos 
biblijos vietine kalba, kuriose, 
šalia Abraomo ir Nojaus var
dų stovi ir Stalino su Leninu 
vardai.

Iš šių fanatikų ir išsivystė 
Mau Mau, kurie gana rimtai 
terorizuoja baltuosius ir jų 
simpatikus. West African Pi- 
lot, rašydamas apie paskuti
nius ten įvykius klausia: “Ar 
tai nacionalizmas? Galbūt, bet 
nereikia užmiršti, kad to judė
jimo atstovai neseniai lankėsi 
Prahoje ir Maskvoje”.

O PATI AFRIKA?
Kai Pietinės Afrikos minis- 

teris pirmininkas Malan užsi
gavo išgirdęs, kad juodieji no
ri lygiomis teisėmis dalyvauti 
Londono konferencijoje, tai 
juodieji užsigavo taip pat šauk
dami: “Išnaudojimo ir prie- 
spaudosTaikai. baigėsi. Negili 
būti jokios draugystės su bal
taisiais!”

Iš tikrųjų Afrika atbunda.
(nukelta į 5 psl.)

J4EBGRI11IS 
STORMYRO VIENKIEMIO

ii ” -rį
— Ar tu manei eiti prie su

tuoktuvių altoriaus neprisipa- 
žinęs? Ta> juk didelė atsako
mybė. Ar nematei, ka'd tu Hil- 
du'rą ir jos šeimą įtrauktume! 
į negarbę, jei tavo nusikalti
mą atidengtų?

— Aš galvojau, kad aš ją 
geriausiai apsaugosiu, jei nie
ko nesakysiu.

Smarkia* riščia jie važiavo 
keliu. Dabar tėvas atrodė labai 
skubinąs greičiau pasiekti* vie
tą. Visą laiką jis kalbėjo į sū
nų. Visą praėjusį gyvenimą jis 
tiek daug žodžių jam nebuvo 
pasakęs.

— Aš norėčiau žinoti, kas 
pakeitė tavo nuomonę^ — ta
rė jis.

— Dėl to, kad atvyko Helga 
ir palinkėjo man laimės. Tada 
kažkas kieto manyje palūžo. 
Aš taip buvau jos sujaudintas. 
Aš jau šįryt dėl motinos ir dėl 
jūsų buvau susijaudinęs. No
rėjau pasakyti, kad nesu ver
tas jūsų meilės. Bet tuomet dar 

buvo kietumas manyje ir prie
šinosi. Bet kai atvyko Helga. 
tada viskas praėjo. Aš maniau, 
kad ji turėjo būti pikta, juk aš 
buvau kaltas, kad ji išėjo iš 
mūsų namų.

— Dabar, aš galvoju, tu bū
si su manim tos pačios nuomo
nės, kad mes tai turime pra
nešti ponui viršaičiui, — tarė 
tėvas.

— Taip, — atsakė Gudmun- 
das, silpnu balsu. — Taip, ži
noma, — pridėjo jis greit po 
to garsiai ir tvirtai. — Aš ne
noriu Hildros įtraukti į savo 
nelaimę. Ji niekada man to ne
atleistų.

— Aelvaerkro žmonės garbę 
didžiai vertina, kaip ir kiti, — 
tarė tėvas, — ir tai turi žino
ti, Gudmundai; kai aš šį rytą 
išvykau iš namų, pasisakiau 
sau, aš turėsiu papasakoti šitai 
viršaičiui, kas nutiko su tavim, 
jeigu tu pats nebūtum nu
sprendęs šito pasakyti. Kaip 
galėčiau tylėti ir leisti Hildrai 
ištekėti, kai kiekvieną valandą

dėl žmogžudystės gresia suė
mimas.

Jis plaukštelėjo botagu ir 
vis didesniu greičiu važiavo.

— Tai bus tau sunkiausia,— 
tarė jis, — mes turime taip 
sutvarkyti, kad tai tuojau 
įvyktų. Aš manau, viršaitis ir 
j^šeimą palaikys, -jog tu tei
singai elgies\pats pasiduoda
mas, ir bus tau draugiški.

Gudmundas nieko neatsakė. 
Jis atrodė, vis labiau kenčiąs, 
juo jie arčiau Aelvaero buvo. 
Tėvas toliau kalbėjo, kad jį 
padrąsintų:

— Kartą aš girdėjau pana* 
„ šią istoriją. — pasakojo jis. — 

Vienas sužadėtinis nužudė sa
vo draugą medžioklėje. Jis ne
turėjo tikslo nužudyti ir nebū
tų jo įtarę, kad jis tą mirtiną 
šūvį paleidęs. Bet po poros d'.e- 
nų jis tnrėjo-vesti. Ir kai atvy
ko į vestuves, jis priėjo pre 
sužadėtinės ir tarė: iš vestuvių 
nieko nebus, aš nenoriu tavęs 
įtraukti į negarbę, kuri manęs 
laukia. Bet ji jau buvo pasi
ruošusi, su karūna ir šydu, ir 
ji paėmė jį už rankos, nuve
dė į salę, kur buvo svečiai su
sirinkę ir viskas vestuvėms pa
rengta. Ir ji visiems garsiai pa
pasakojo visa, ką jai sužadėti
nis buvo sakęs, šitai aš pasa
kau dėl to, kad visi žinotų, jog 
tu nepasielgiai su manimi blo

gai, tada ji pasakė atsikreipusi 
į sužadėtinį. Bet dabar aš tuo
jau noriu su savim susituokti, 
nes tu liksies tuo, kuo esi, nors 
ir patekai į nelaimę, nors 'ne
žinia, kas tavęs laukia. Aš no
riu bendrai tau padėti nešti.

Kai tėvas baigė šitą pasako
jimą, jie kaip tik pasiekė ke
lią, kuris ėjo į Aelvaekrą. Gud
mundas skausmingu šypsniu 
jam atsakė:

— Taip mums neisis. -
— Kas žino, — atsakė tė

vas ir išsitiesė ratuose. Jis vėl 
pažvelgė į sūnų ir stebėjosi, 
koks jis šiandien buvo gražus.

“Nesistebėčiau, jeigu kaš 
nors didelio ir netikėto į ištik
tų”, — galvojo jis.

Tai turėjo būti didelės vestu
vės ir daug žmonių buvo susi
rinkę, kad kartu vyktų į baž
nyčią. Taip pat daug viršaičio 
giminių iš toli buvo atvykusių. 
Jie sėdėjo geriausiose vietose 
prieangyje pasirengę vykti į 
bažnyčią. Ratai ir vežimai sto
vėjo kieme, ir girdėjosi, kaip 
arkliai tvartuose trypė šukuo
jami. Kąimo griežėjas ant sto
ginės laiptų stovėjo ir derino 
smuiką. Prie langą viršutinia
me aukšte stovėjo pasirengusi 
jaunoji ir dairėsi, kad pamaty
tų sužadėtinį pirma, kol šis ją 
išvys.

Erlandas ir Gudmundas išli

po iš vežimo ir tuojau pasisa
kė, kad norį su Hildura ir tė
vu pasikalbėti. Netrukus jie 
visi stovėjo mažame kambary
je, kur buvo viršaičio rašoma
sis stalas.

— AŠ manau, pone viršaiti, 
tamsta laikraštyje skaitei apie 
muštynes, kur buvo nužudytas 
žmogus naktį iš penktadienio į 
šeštadienį, — kalbėjo Gudmun
das skubiai, lyg atsakytų iš
moktą pamoką.

— Taip, aš apie tai skaičiau, 
— atsakė viršaitis.

— Aš kaip tik aną į naktį bu
vau mieste, — tęsė/Gudmun
das.

Jokio atsakymo, mirtina ty
la. Gudmundui atrodė, lyg visi 
į jį spoksotų su tokiu siaubu, 
jog jis negalėjo toliau kalbėti. 
Bet tėvas jam pagelbėjo.

— Gudmundas keleto drau
gų buvo vaišinamas. Jis aną 
naktį tiek daug gėrė, kad kai 
grįžo, visai nežinojo, kas su 
juo buvo atsitikę. Bet pastebė
jo, jog buvęs muštynėse, nes 
jo drabužiai buvo suplėšyti. — 
Gudmundas matė, kaip su 
kiekvienu žodžiu kituose augo 
susijaudinimas, bet jis pats 
darėsi ramesnis. Pasipriešini
mo jausmas jame atbudo, ir jis 
ėmė kalbėti:

— Kai šeštadienio vakarą 
atėjo laikraštis ir aš perskai

čiau apie muštynes ir apie pei
lio geležėlę, kuri buvo likusi 
vyro galvoje, tuokart ištrau
kiau savo peilį ir pamačiau, 
kad jis buvo be geležėlės.

* — Tai blogos naujienos, ku
rias tu mums atnešei, Gudmun
dai, — tarė viršaitis, — butų 
buvę geriau, jeigu tu mums va
kar būtumei apie tai papasako
jęs.

Gudmundas tylėjo, ir tuo
kart tėvas įsikišo:

— Tai buvo ne taip lengva 
Gudmundui. Pagunda viską nu
tylėti buvo labai didelė. Šituo 
jis dau^ netenka.

— Taip, mes turime’džiaug
tis, kad jis dabar prakalbėjo 
ir kad mes netapome į negarbę 
įtraukti, — tarė karčiai viršai
tis.

Gudmundas visą laiką buvo 
akis įbedęs į Hildurą. Ji buvo 
su karūna ir šydu ir dabar jis 
matė, kaip ji pakėlė ranką ir 
ištraukė didelę špilką, kuria 
buvo prisegta karūna. Atrodė, 
kad ji visa tai daranti nesąmo
ningai. Kai pastebėjo, kad į ją 
žiūri Gudmundas. ji vėl atgal 
įkišo adatą. (

— Dar ne visai įrodyta, kad 
Gudmundas būtų kaltas^— ta
rė tėvas, — bet aš suprantu, 
jūs ną^fc Sutuoktuves atidėti, 
kol mes viską išaiškinsime. -

— Nėra prasmės kalbėti apie 

atidėjimą, — tarė viršaitis. — 
Aš manau, Gudmundas dėl sa
vo- reikalo yra tikras, ir mes 
tikrai vienodai manysime, kad 
tarp jo ir Hįlduros visam lai
kui viskas baigta.

Gudmundas tuojau neatsakė, 
jis priėjo prie savo sužadėtinės 
ir ištiesė jai ranką. Ji sėdėjo 
nejudėdama, ir atrodė jo ne
matanti.

— Ar tu nenori man pasaky
ti s&die, Hildura?

Dabar ji pažvelgė į jį ir jos 
didelėse akyse spindėjo šaltu
mas.

— Ar šita ranka peilį laikė? ♦ 
— paklausė ji.

Gudmundas jai nieko neat
sakė. bet kreipėsi į tėvą.

— Taip, dabar aš dėl savo 
reikalų esu tikras. Nėra jokios 
prasmės sutuoktuves atidėlioti.

Taip buvo baigtas pasikalbė
jimas.. ir Gudmundas su Erbn- 
du išėjo savo keliu. Jie ėk> per 
daugelį kambarių, kol išėjo 
oran, ir visur matė vestuvinį 
pasirengimą. Durys i Virtuvę 
stovėjo atidaro*, ir j;e matė, 
kaip daug žmonių joje bėginė
jo užsiėmę. Oras nuo kepimo ir 
virimo kvepėjo, krosnis buvo 
apdėta mažais ir dideliais puo- * 
dais. Variniai kaistuvai, kurie 
šiaip sau sienas puošia, dabar 
buvo nuimti ir panaudoti.

(Bus daugiau)
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po kito. Juos draugai vilko vie-

dratai -r- nutarėm ir

Žinoma, klausite, o kaip su

mas mūsiškių galiūnų skun-

to celės silpdavo, mirdavo, ir

anie greičiau purioj Lietuvos

pasakė jis,- pačiupęs gydytojo

ISPANAI VERŽIASI Į AMERIKĄkomedijas baigti. Vi

rys buvo tartum lietaus iš
praustas. Jis dvelkė šviežumu, 
nebuvo jokio aštraus kvapo.

Ligonis balstelėjo, žandai nežy
miai krustelėjo, seiles nurijęs, 
jis ištraukė iš

Na, dabar tai bus, — manė 
sau gydytojas. Komisaras šoks 
j akis. Bet tai buvo geriausias 
vaistas, pavartotas per pasku
tinius kelerius metus. Staiga

felčeri, dėžes savoj troboj au- t 
ginanti. Ji iš jo jų trejetą ižde- \ 
rėjo. Felčeris, kad ir kaip dėles '

Nežymi šypsena perbėgo ligo
nio veidą.

gailėjo — visą dėlių šeimą 
anam paaukojo.

Subėgom žiūrėti senoviško 
gydymo. Jau augusi, patyrusi

pagalbos neranda. / 
Jūs, amerikoniški rūkoriai, 

netikėsite — žaizda antros sa>^

ta koja neleido universitetan 
vykti; studentai, gi, klinikosna 
negalėjo būriais ateiti jo ištnin-

MARY K. GRIFAM. «■ Karoli
nes kandidate į Miss America, 
maunasi policininkės kepuraitę 
įstojusi tarnybon.

Tai toks tu ir vikas... 
nutarė 

rytą,

> senovei rūkė. Atimtus iš jo 
pa * draugai lankytojai 

vigubai, mat, vi-

Umverąiteto klinikų, tos ge
riausios gydymo įstaigos Lie
tuvoje, vardas taip populiarus 
buvo, kad ne tik eiliniai ligo- 
nys jose sėkmingai gydėsi, bet 
ir profesoriai, vyskupai, poe
tai, ministeriai bei komisarai 
su visa tų laikų mūsų krašto 
smetonėle ten dažnai lankėsi.

Komisaras atvažiuoja
Atsitiko, kad šias eilutes ra

šančio skyriun, vienutėn, atsi
gulė tais laikais didelis žmo
gus — Vytauto Didžiojo’ Uni
versiteto politinių mokslų pro
fesorius — bent taip jis save 
vadino, mat, leninizmu ir kito- 
kiais izmais jis ten studentus 
apšviesti stengės. Mes — ne

I

perbloskus

- po senovei

buvo mena* ir pats svarbiau-

žo užgavimo prasidėjus, dar 
vis toliau plito. Taip esti su 
kiekviena žaizda mūsų kūne, ar 
ji skrandyje, plaukuose, ar ki
toj vietoj atsirastų.

Nieko nepadėjo mandagūs 
gydytojo užsiminimai, negelbė
jo mediciniški išaiškinimai — 
komisaras privačiame kamba
ryje kasdien dūmuose skendo. 
O vienok, gydytojas rankų ne- 
nuleidp — jis ir užsispyrusį li
gonį pasiryžo gelbėti.

suvilgytą ligonio Uaižzdą arti 
žaizdos ir paleido išalkusias 
dėles ant pasaldintos odos. Dė
lės bematant įsikibo leninizmu 
persisunkusį kraują siurbti. O 
jo .prisisiurbusios atrodė, kaip 
“Baltos meškos” alaus bute
liai Chicagoj. Tada gail. sesuo 
užbėrė druskos dėlėms ant no
sių ir anos jau sočios nusirito 
nuo komisaro blauzdos.

neklaužadą — prieš gydytojo 
norą vis teberūkantį iš ligoru- 
nės neišrašėm,. nes žinojom, 
kad po to pats amžinu invalidu 
tapsi, o mes norėjom jums pa
dėti. Nors ir Maskva jums'ne
padėjo —. Kaunas turi sure
montuoti. Mes savo baigėm — 
dabar tamstai atėjo eilė. Tai

po kito. Juos draugai vilko vie- Yra toks Lietuvaičių Seserų 
toj papirosų. Saldainiais jis-Lituanistikos Institutas. Jį su- 
vaišino ir personalą, savęs ne- ’daro šv. Kazimiero, šv. Pran

ciškaus, Nukryžiuotojo Jėzaus 
ir N. Pr. Švč. Mergelės Mari
jos kongregacijų seserys. Mo
tinos M. Teofįlės iniciatyya, š..
m. balandžio 6-7 kongregacijų 
atstovių buvo susitarta pada

priedų užsitraukė. Kom saras 
pasveikęs paliko ligoninę.

Vėliau jis dėkingumo ženk- 
lan gydytojui kartkartėm siūlė 
naudotis savo mašina, susiti
kęs teatre dėkojo. Jis buvo vi
sai patenkintas, vietoj papiro
so burnoj saldainį turėdamas. 
Jis didžiavosi savo sveikata.
Komisaras įveikė, tai kodėl tau,

tojoms specialius lituanistikos 
kursus.

Kas sutarta — įvykdyta lie
pos 5-14 Putname, kur šiais 
metais jau dešimtą kartą sto
vyklauja mokyklinio amžiaus 
lietuvės mergaitės, kur N. Pr. 
švč. Mergelės Marijos seserų 
sodyba vis labiau virsta lietu-

iai vaistus iš sniego iškasau
Dėlė, kitaip dar siurbėle bei 

kumeldėle vadinama, savo kū
ne turi kraujo krešėjimą su
laikančią medžiagą. Toji me
džiaga medicinoj hirudinu va- . 
dinama ir reikiamu atveju pa
naudojama. žinoma, galima 
vartoti ir pačias dėles — jos 
įkasdamos* po oda • hirudiną

Komisaras papiroso nemeta
Komisaras patenkintas šyp- toks jūs esate ir bolševikas, 

sojos, kad lietuviai jį maloniai 
gydo; jis tada jau keturiasde
šimtą papirosų baigė rūkyti, ir 
jo kambarys jau dūmuose 
skendo. Bet žaizda ir po tokio 
“herojiško” gydymo bemanė 
pasiduoti. Tiesa, ji kraujavo 
kurį laiką — dėles vartojant 
visada taip esti, bet ir toliau 
pasiliko negydama. O tas varg
šas buvo idealistas — jis deg-

kad dėl papiroso atsisakote 
skleisti lietuviškam atžalyne sa
vo mokslą... Žaizda niekad 
neužgys, kęl t^fnstai keturias
dešimt papirosų bus arčiau prie 
širdies, nei leninizmas...jį komisaru vadinom.

Tai buvo Lietuje valstiečio
- sūnus, trylikos metų amžiaus 

Rusijon patekęs ir ten išaugęs, 
išsimokslinęs, gana simpatin
gas pusamžis''vyras. Visa jo bė
da — buvo prakiurusi dešinė/ įšvirkščia, bet tai jau per daug 
blauzda. Pusės dolerio dydžio, senoviškas, dabar jau retai 
milimetro - kito gylio žaizda, 
su aplinkinės odos paraudimu 
bei patinimu jam skaudėjo, ir 
jis dėl jos dirbti negalėjo. Li
gonis neturėjo išsiplėtusių ko
jose venų, nebuvo rasta, vėliau 
ištyrus, nei kitų priežasčių, 
trukdančių žaizdos gijimą. O 
jis ta žaizda jau nuo Maskvos 
laikų negalavo. Jis ten dėlėm 
vietos daktarų buvo gydomas. 
Gydymasis buvęs ilgas, bet tik 
trumpam pagerėję, kaip jis 
pats prisipažino. Žinoma, jis ir 
čia gydytoją prašė jį kaip nors 
anais gyvūnėliais gydyti.
Ką papirosas sugriauna — nė 

vaistų neišgali 
atstatyti 

jus visus galimus ir 
reikiamus tuo atveju gydymo 
būdus bei vaistus, žaizda nė iš

kur bevartojamas gydymo bū
das.

Taigi, tų dėlių komisaras, tik 
atvykęs gydytis, ir prašė. Ka- ' 
dangi visos moderniškos gydy
mo priemonės jokios geros įta
kos žaizdos gijimui neturėjo, 
nes ligonis nemetė 
gydytojas nutarę/ paskutinę 
priemonę panaų^Nfc, kad savon 
pusėn ligonį palenktų. Bet iš 
kur tu žmogus ištrauksi ku- 
meldėlę sausio pūgos vidury, 
Kaune gyvendamas, kai visos 
dėlės po pusmetriniu ledu kūd
rų dumble miega!- Gydytojas 
sayo planą ir rūpestį išsakė vy
resniajai gailestingajai sese- * — žaizda Kaune, kaip ir 
riai, o ji juokaudama dėstė: 
“Jei jis pagijęs lipusis visokiais 
ten leninizmais mūsų studentų 
galvas sukti — ką tokią ir to

lo:

papildyda 
si komisarui

Maskvoj, nemtaiso. Mes tams-

per pusnis atgabenom, kad tik 
pats greičiau pagytum. Kaip

Lietuvi, 100 lietuvaičiu sveikina tave!

RENGĖJAI

jos išpildys

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖS-PIKNIKO 
programą, LIEPOS 26 DIENĄ, Sekmadienį

* Bus paminėtas Mergaičių Stovyklos Dešimtmetis

• SESELIŲ "NAUJOSIOS KOPLYČIOS STATYBĄ.

„Amerikos atradimo metuda-
Meksikos srityse gy- 

įvairios tautelės, kurių

Jei leninizmo vardan komi
saras galėjo įveikti ir atsities
ti, tai kodėl tu, geradari pa
mokslininke, auklėtojau, tėve, 
negali atsižadėt! cigaretės daug 
kilnesniems tikslams.

— Tai mažmožis, — pasaky
si, visai pamiršęs, kad visi ne 
mažmožiai nuo adatos praside
da ir į dramblį išauga.
Tikrai, mes visų kampų dva
sios ir kūno daktarai, pirma 
patys išsigydykime, tada būsi
me nors kiek naudingi ir savo 
gydomam ligoniui.

Tu pats esi savo laimės 
kalvis

Kiekvienas esame savo lai
mės kalvis. Kiekvienas gydyto
jas klausia, „kiek anas rūko. 
Kol nemetama rūkyti, kibirais 
sveikatos neįpilsL

Sis tikras nuotykis su komi
saru įvyko ne prieš tūkstantį 
metų, bet mūsų akyse. Tegu 
jis primena, kad galima atpras
ti rūkyti ir nevartojant jokių 
vaistų. Komisaras savo padarė, 
o kada bus tavo eilė?

savo narsiojo vado Montezu- 
mos U, kuris išdavikų buvo 
nužudytas.

Kiti Naujojo pasaulio čiabu
viai yra inkai fr anais laikais 
gyveno maždaug dabartinių 
Peru, Ekvadoro, Brazilijos, 
Bolivijos ir Čilės teritorijose. 
Pats žodis “incas” vietinėj kal
boj reiškė vadą. Toks narses
nis vadas nuo 1200 pradėjo pa
vergti etnines artimesnes tau
teles ir taip sukūrė inkų gen

menų žingsniais į savo nuosta
biai aukštą kultūrą.

Visais atžvilgiais pranašiausia 
tautelė buvo aztekai, 

kilę iš karingosios Nahos gi
minės. Savo karingumu apsi- 
stūmėjo pirmyn ir pasisavino 
užkariautų giminių kultūrą bei
apsistojo Meksikos slėnyje. Pa-. tį, kuri virto į galingą imperi- 
grobę užkariautų giminių tur- ja su savo civilizacija, soeiali- 
tus, pastatė gražų. miestą Te- no-<fvarka, ypač inkų religija 
nochtitian —■- dabartinį Meksi- z-— garbinimu saulės. Tačiau 

nebuvo konstruktoriai tų pa
statų, kuriuos paprastai pri
skiria inkų statybai bei ihenui.
Jie yra likę iš dar ankstyves
nių tos vietos gyventojų, ku
riems istorija lig šiol nesuran
da atskiro vardo.

kos miestą, kuris buvo išpuoš
tas didžiuliais pastatais, pira
midžių formos šventovėmis, o 
iš lauko ir vidaus išdabintomis 
auksu, sidabru. brangakme
niais ir nuostabiais piešimais.

Pirmieji ispanų ateiviai, pa

to grožio užburti, o pasakiški 
turtai sugundė juos mėginti 
aztekus užkariauti, ką ir įvyk
dė kiek vėliau Fernando Cor-

1519 m. Didįjį Ketvirtadie
nį ties dabartiniu Vera <3hiz 
nuėstu pradėjo ispanai lipti į 
Meksikos teritoriją.

Iškėtė “galingą” armiją: 93 
arklius ir 500 vyrų, 

kurie per du metu stumdėsi su 
karingaisiais aztekais, nelaimė
dami jokios persvaros. Galų 
gale atsirado aztekų gražuo
lė, kuri, įsimylėjusi Cortez, iš
davė safo'genties karines pa
slaptis ir dar suorganizavo ki
tas gimines sukilti prieš azte- 
kuSyTaip Malinos išdavimu pa
vykę 1521 m. rūgpiūčio 23 d. 
palaužti aztekus, likusius be

„ Įsigalėjus ispanams, inkai ir 
aztekai pamažu susiliejo su 
ateiviais bei kitų giminių žmo
nėmis, pamažu priėmė baltųjų 
papročius ir atneštą civilizaci
ją, daugiausia apsigyvendami 
Meksikos ir Andų pašlaičiais. 
Įvairiausias pasakos apie mil
žiniškus inkų ir aztekų paslėp
tus turtus neturi jokio realaus 
pagrindo. Tai tik fantazijos 
padarinys, besistebint jų pasta
tų ir šventovių puošnumu. O 
vis dėl to, nevienas užburtų 
turtų ieškotojas yra prikišęs 
savo tuščią galvą, nes vietomis 
dar tebegyvena laukinės gimi
nės, kurios tokį ieškotoją pa
sistato jpric stulpo , ir pašoka 
savo tautinius šokius, paįvairi
na ramų monotonišką savo gy
venimą.

Ms.

Dalyvavo visų keturių kon
gregacijų atstovės — mokyklų 
vizitatores ir mokytojos: sės. 
M. Eucharista, nes. M. Koro- 
nata, sės. M. Juozefina, ces. 
M. Angelą, sės. M. Imelda, sės. 
M. Konsulata, sės. M. Cicilija, 
motina Aloyza, „sės. M. Felici
ja, aes. M. Veronika. Kursus 
globojo motina Aloyza ir sės. 
M. Felicija, šio kultūrinio ži
dinio gyvoji dvasia.

KĄ JOS SVARSTĖ?
Kursuose buvo norima pasi

tarti, kaip geriau lietuviškai 
išmokyti ir išauklėti pagal 
naujuosius gyvenimo reikala
vimus. Tam reikalui mok. 
insp. sės. M. Eucharista kal
bėjo apie “Lietuvių kalbos pra
ėjimą seserų vedamose mokyk
lose”. Savo mintis' iliustravo 
gyva pamoka - eilėraščio išmo- 
kymu. Vykusiai ją pravedė sės. 
M. Koronata angliškai kalban
čiųjų Amerikos lietuvaičių sto
vyklos grupėje.

Insp. sės. M. Perpetua dės
tė apie naujuosius jai pareng
ti pavestus vadovėlius ir skai
tomosios medžiagos pobūdį. 
Paaiškėjo, kad netrukus bus 
parengtas skaitymo vadovėlis 
III ir IV skyriams, vėliau bus 
V — VIII. Kas jau parengta, 
parengta sės. M. Perpetuos. 
Ant jos pečių kraunamas ir ki
tų vadovėlių parengimas.

Mok. ved. sės. M. Juozefina 
kalbėjo apie lituanistiką nor
malioje pamokų lentelėje, pa
iliustruodama savo mokyklos 
(Rochester) gyvais pavyz
džiais; jos mokykloje ir litua
nistikos dalykų pažymiai įrašo
mi į mokinių knygutes greta 
angliškųjų dalykų (panašiai 
kai kuriose Chicagos par. mo
kyklose). Tai pasisekė tiek 
vienur, tiek kitur be jokių kliū
čių.

insp. sės. M. Imelda turėjo 
paskaitą apie pradinį lietuvių 
kalbos mokymą parapinėje mo- 
kykloje, priskaitant vaikų dar
želį ir I-II skyrius. Teisingai 
iškėlė, kad lietuviškai kalbėti, 
lietuviškai dainuoti reikia pra
dėti nuo vaikų darželio, tada 
ne tiek bus vargo pirmuose 
skyriuose skaitymo bei rašy
mo technikai nugalėti.

Sės. M. Cicilija turėjo pra
nešimą apie lituanistikos mo
kymą parapinėje III-VIII sky
riuose.

Sės. M. Veronika kalbėjo 
apie tautinių tradicijų ugdy
mą, apsistodama ties dailiai
siais raštais audiniuose bei 
mezginiuose. Prie jos dėstymo 
buvo prijungta ir praktika — 
kursų dalyvės audė juostas, 
rengė lėles įvairaus stiliaus 
tautiniais drabužiais, kad tu
rėtų pavyzdžių.

KAS JOMS TAIKINO?
Į kursus buvo pakviesti kal

bėtojai ir iš .šalies. Prof. kun. 
St. Yla kalbėjo apie “religines 
lietuvių savybes", B. Brazdžio
nis — “vaikų literatūra", M. 
Avietėnaitė “Kodėl aš didžiuo
juos, kad esu lietuvė?", dr. A. 
šerkšnas — "Tėvų ir mokyto
jų bendradarbiavimas", dail. 
K. Varnelis — “Lietuvių litur
ginis meęas".

Liepos 12 buvo sušauktas

kursų pilnaties posėdis su vi
som kursų dalyvėm, prelegen
tais ir svečiais. Be minėtųjų 
dalyvavo dar iš Lietuvių moky
tojų sąjungos centro V. Čižiū- 
nas ir B. Kulys; taip pat O. 
Čižiūnienė, V. Jocienė, V. ir 
K. Marijošiai, A Skrupskelie- 
nė. Posėdį atidarė sės. M. Fe
licija, pirmininkavo V. Čižiū- 
nas. Čia buvo bendrom jėgom 
pakuiti tie klausimai, kurie 
buvo gyvai iškilę kursuose ir 
kurie čia rado apibendrinimo. 
Juos sutraukė V. Čižiūnas — 
lietuvių kalbos mokymas šiose 
sąlygose; sės. Eucharista — 
ryškesnieji lituanistinio moky
mo bei ’ auklėjimo momentai 
praktikoje; sės. M. Perpetua— 
vadovėliai ir mokytojų paren
gimas; sės. Juozefina —.skai
tymo mokymas lietuviškai ir 
angliškai tais pačiais metais 
pradedantiems ; B, *Kulys — 
lietuviškosios aplinkos sudary
mas, naujosios lituafiistikos 
programos; šeštadieninių ir 
parapinių mpkyklų tipai; A. 
SkrupskeliįRė — šeštadieninių 
ir parapinių mokyklų mokinių 
pajėgumas.
KAS PO KURSŲ PALIKO?

Kursuose ne tik pasikalbėta 
ir pasitarta. Jų metu veikė ko
misijos. Viena tokia komisija 
— eilėraščių komisija — atrin
ko iš knygyno tinkamesnius 
kūrinėlius vaikams ir juos at
spausdino. Kita komisija — 
tautinėm tradicijom — bendra
darbiaudama su mergaičių sto- 
vyklos'Tektore, K. Marijošienc, 
rinko, spausdino dainas ir su
darė medžiagos tautiniams šo
kiams.

Paliko ir bendros išvados 
apie padėtį. Būtent: kursų da
lyvės pasisakė už lituanistikos 
stiprinimą mokyklose, už naujų 
ateivių talką, kai pritrūksta 
kvalifikuotų seserų, už pasito
bulinimo kursų rengimą. Di
delio dėmesio atkreipta į tėvy
nės pažinimą mokykloje. Pri
pažinta, kad gimnazijos kur
das kasdieninėse pamokose te
gali būti dėstomas ten, kur 
susiburia reikamas skaičius 
mokinių • angliškoje ar šešta
dieninėje aukštesniojoje mo
kykloje. Tolimesnis lituanisti
nis išsilavinimas tegali būti 
prieinamas prie universitetų ar 
lituanistikos institute, bet ši 
sritis dar reikalinga didelės or
ganizatorių energijos, nors val
džios trukdymų beveik nėra, o 
kai kur yra net skatinimo. Vi
sose mokyklose labai kliudo lė
šų stoka; kliūtis palaužiama 
tik nepaprasto idealizmo ir 
energijos dėka.

Kursus papildė“ mergaičių 
stovyklos lankymas, laužai, 
akt. H. Kačinsko meninis skai
tymas, tautinių šokių jirati- 
mai, lit. pamokos ir kt.

O iš viso to mums paliko įs
pūdis: lietuvės seserys paju
to mokyme bei auklėjime nau
jų kelių reikalą ir jos pirmo
sios ėmėsi jais eitj ir vesti jau
nimą,’nes tik juo bus geriau
siai atlikta Įiareiga Dievui ir 
.Tautai. R. U.

PIRMA 81 > RKBRRAUtMIRlV 
Mktuvę naktini* tfMvyrm laivy
ne lt Guy BcrMnn rodo, kad 
nutupdyti priedu yra ti«i. kaip 
mnpaMti nykMta. Laivyną* u 
paskolino 5 oro daliniui.

I



Tironija naikina ir save ne-

pavaldinių kantrybę, ir vieną

tamsioje gatvėje kažkas suva
rė jo krūtinėn iešmo galą.

Labiausiai žinomas ištari jo
je yra . .

NEBONAS.

Komodas vadindavosi save vi
sų dievybių vardais, bet la
biausiai patiko vadintis Her
kuliu Save liepdavo pavaizduo
ti liūto plaukais apžėlusiu. Iš 
visų sportų labiausiai mėgdavo 
gladiatorių kautynes. Net jis 
pats žengdavo į areną ir išsi-

vė visų laikų literatūrai bei

Agripiną, savo žmonas — Ota- 
viją ir Pompėją ir tūkstančius 
žmonių, kaitindamas Romos 
padegimu. Skaitėsi didžiausias 
visų amžių poetas ir Graikijo
je literatūros lenktynėse lai
mėjo 1808 taškus, tai reiškia 
visus. Suprantama, tik todėl, 
kad buvo'Romos imperatorius.

Jau mažiau pažįstamas pa
sauliui yra

DOMICIJONAS, 
kuris valdė 16 metų (81-96 
m.). Jis buvo Vespasijono sū
nus ir jaunesnysis Tito brolis. 
Titas žmonių buvo vadinamas 
"vargšų ir skriaudžiamųjų už
tarėju”: Būdamas pagonis, 
stebėjosi pirmųjų krikščionių 
artimo meile ir ta meile suža
vėtas, išsitarė: "Jeigu aš pa
matyčiau, kad žmogus drįsta 
skriausti žmogų, aš savo impe
ratoriaus skraiste jį prideng
čiau, kad bent kiti nepamatytų 
ir iš to nekiltų papiktinimas 
kitiems”.

Tuo tarpu Domicijonas bū
davo vadinamas "žmonių rykš
te”. Įsakinėjo visiems jį vadin
ti dievu, prie savo vardo prisi
dėdavo garsiausius anų laikų 
karo vadų vardus, nors jis ne
buvo laimėjęs jokios kovos. 93 
metais iš Romos ir visos savo 
imperijos ištrėmė filosofus ir 
mokslo vyrus, kurie, pagal jo 
liguistą galvoseną, ruošią prieš 
jį, sukilėlius.

Kartą jo žmona Domici ja už
tiko

gladiatoriaus alga, kurią pasi
didžiuodamas pats eidavo atsi
imti. Buvo pramatęs visų mė
nesių vardus pavadinti savo

jautėsi Romos kūrėju, nes 
kažkokiame užkampyje buvo 
įtaisęs išvietęjJJo 12 viešpata
vimo metų suokalbininkai pri
sėlino su nuodais, tačiau jo at-

kėlė. Tada vienas iš taip vadi
namųjų karališkų jų nugaros

Po šio mirties Romoje ilges
nį laiką buvo betvarkė. Valdy
mu rūpinosi legionų vadai. Iš 
tokių pagarsėjo

Viešpatavo 7 metus, ir jo ar
timiausias padėjėjas turėjo bū
ti jo. brolis Getą, kurio Kara- 
kala labai nekentė, nes vaikys
tėje vežimų rungtynėse Getą 
išeidavo laimėtoju. Kartą juo- 
dviejų vežimams sukliuvus, 
Karakala susilaužė blauzdą. 
Už tai

savo
dabar
brolį motinos glėbyje

nudūrė,
vėliau sunaikino garsų-

nai turėdavo frrnnhšti atsigulti

bučiuoti jos apavus. Kuo jos

• GUN&A.

velkant užmušta. Kita gi m pa-

ratienes ir valdė įvairiausiais 
nusikaltimais ir teroru. Galų ga
le nužudė ir savo vyrą Kilpe- 
riką I. Romoje X amžiuje pa
garsėjo

MABOZUA, 
kuri nebijojo nužudyti popiežių 
Joną X. Antru kartu ištekėjo 
už Hugono, Provenco didiko. 
Pagaliau prieš ją sukilo jos po
sūnis Alberikas, ir uždaryta 
kalėjime, greitai mirė.

Liūdnai garsus yra ir
EZELINAS, 

kurį smarkiai yra subaręs šv. 
Antanas Paduvietis. Iškrypėlis 
iki aukščiausio laipsnio, 
belaisviams gyviems nulupinč-

kinėti po erškėčius.
Kartą išžudė 10,000 paduvie
čių. Prieš jį buvo suorganizuo
ta jungtinė kitų valdovų armi
ja, 1256 m. sumuštas ir nužu-

tėja Tito gaujaiė. Bet nė vie-

tą. Tatai dedas prieš mūsų ARLENE M J GAZC susitinka su save taneliais New Verko aerodro
me. Ji pabėgo nuo savo komunistų tėvų ii Lenkijos j Daniją. Ją 
tėvai buvo išsivežę prieS 4 metus.

MIRTIES BAUSME Už LEDU PASLAPTIS
Kada žmonės pradėjo vartoti mūsų mėgstamus ledus. Aleksandras Didysis buvo tikras le

dų smailyžius. Romėnai gabendavo sniegą ledams iš Alpių ar Vezuvijaus. Ledų gamintojai bu
vo karalių gerinami asmenys. Kas pirmas ledus atvežė į Am eriką, į New Yorką.

• Kva. Stosiąs Būdavas, gy
dytojų patariamas, ketina ku
rį laiką pailsėti nuošalesnėje ir 
ramesnėje aptinkamoje. Jau 
treti metai $s dirba pastora
cinį darbą tolimosios šiaurės 
airių misijų rajone — Rock- 
lande, Maine. Tačiau, atitruk
damas nuo tiesioginių pareigų, 
ir toliau ruošia spaudai savo 
raštus.

• Dr. Zenonas Ivinskis .at
vyko į Vokietiją rinkti lietu
viškos medžiagos Goettingeno 
archyvuose, kur yra perkelta 
daug medžiagos iš Karaliau
čiaus archyvų.

• Dr. Jonas Grimus, atosto
gas praleidęs Vokietijoje, npo 
rugpiūčio 1 d. vėl išvyksta į 
StrasbdUrgą, j Laisvosios Eu
ropos universitetą, kur jis pra
ėjusiais mokslo metais globojo 
lietuvius studentus.

• Kon. Dr. Jonas Aviža šiuo 
metu gydosi Bad Woerishofe- 
ne, Vokietijoje.

Kas iš mirtingųjų nėra pasi
davęs pagundai Čiulptelėt ledų, 
ypač vasaras karščiams rie- 
čiant liežuvį į skiedrą? Niekas 
nepagalvoja, kad ir
ledai turi savo ilgą ir garbingą 
istoriją, kaip ir visi kiti didin-

Vargšė moteriškė ilgai kanki
nosi ir verkė. Pagaliau, norėda
ma perspėti pavojuje esančius, 
išsitarė. Visi imperatoriaus pa
smerktieji pasamdė kažkokį 
Steponf, kyržs isirąc^ė nakčia 
pro langą į imperatoriaus mie
gamąjį ir jį durtuvu prismei
gė amžinai prie lovos.
Daug biogesais buvo 

KOMODAS, 
imperatoriaus ir filosofo Mar
kaus Aurelijaus sūnus. Nužu
dė savo seserį Lucilę, kurią 
įtarė besikėsinančią prieš jį, ir 
savo žmoną Krispmą bei daug 
senatorių. Paskui užsidarė «a-

mas nieko valdė per savą įga
liotinius. Vienas tokių Kiean- 
dras, imperatoriaus vardu sau
valiavo, dalindamas titulus Ir 
nominuodamas konsulais. Per 
vienerius metus paskyrė 25

JUOD. PASAULIS
__ (Atkelta is 3 p.)
Ji nori pati tvarkytis ir links
ta ton pusėn, iš kur jai dau
giau žadama, o kas daugiau pa
žadės, jei ne sovietai. F. Rat- 
zel savo įžangoje į Etnologiją 
iškelia afrikiečių fizinį prana
šumą, o prancūzų akademikas 
G. Duhamel pranašauja, kad 
už šimtmečio j 
kon, ir "išą^a 
baltieji.

1951 m. New Yorkas minėjo 
ledų šimtmečio sukaktį ir tarp 
didžiulio triukšmo ir plakatų 
buvo ir toks: “Garbė Jacobui 
Fussel — žmonijos gerada
riui!” Tą dieną ledus dalino 
veltui arba žymiai pigiau ir 
nevienas nuo to apsirgo. O, 
rodos, pernai New Havene Ya- 
leš universiteto studentai su
kilo, kuomet universiteto va
dovybė buvo uždraudusi par
davinėti ledus prie universite
to. Gavo įsikišti policija ir net 
buvo vienas kitas studentas 
pavaišintas "bananu”. Vis dėl 
to “sukilėliai” laimėjo, ir drau
dimas buvo atšauktas. Tomis 
dienomis New Havene ledų bu
vo suvalgyta daugiau negu 
normaliai per visus metus.

Ypatingai ledus mėgo valgy
ti didieji rašytojai. D’Anunzio 
ir Andrė Gide susitiko beval
gydami Florencijoje. Oscar 
Wilde valgydavo labai daug, iš
tisus vakarus prasėdėdavo Pa
ryžiuje, o dažnai stebėdavo be
tirpstantį ledą stiklinėje ir 
semdavosi sau liūdnumo, kurį 
išliedavo knygose, šiandien le
dus valgo visi, o daugiausia

Ir jis genuvietis kaip ir amerikiečiai, net ir žiemą, 
Amerikos atradėjas, ir jam drebėdami nuo šalčio, dar vėsi- 
garbę pavogė Jacob Fussel, naši ledais.
kai anam Amerigo Vespucci. Z. šaltuonis

Romėnų virėjai, naudodamie- x ko saldaus, nuo jų kabėjo ledo 
si graikų ir as^riečių receptais, 
gamindavo ledus, maišydami 
įvairiausių vaisių sunkas su ge
riausiais vynais ir sniegu. Pa
ti gamyba nebuvo taip sunki, 
bet gaminio išlaikymas kėlė 
problemas.
Sniegą imdavo iš Alpių kalnų 

arba Vezuvijaus.
Paskutiniojo sniegas būdavo 
laikomas geresnis, nes turėda-

varvekliai ir tarpuose buvo su
dėlioti įvairiausi ^vaisiai. Prie 
saldaus sniego riogsojo kremo 
kalnai ir viršūnės žėrėjo mar
gomis spalvomis. Reikėjo plyš
ti juoku, kai svečiai, nenujaus
dami to. valgio šaltumo, prari
ję gerą kąsnį, nežinojo, ką da
ryti, ir žiopčiojo, dairydamiesi 
pagalbos.

Kuom tie virėjai nusikalto, 
sunku pasakyti, bet reikia ma
nyti, kad bus išdavę "atomi
nes” paslaptis, nes abu baigė 
savo gyvenimą po kartuvėmis.

Greitai ledai nuo didikų sta
lų atsirado ir paprastųjų mir
tingųjų rankose.

Jau 1762 m. Oxforde atida
roma vieša ledų užkandinė, o 
Škotijoje greit dar daugiau at
sidarė, nSbąen daugiau buvo 
italų kilmės žmonių. Paryžiu
je atsirado garsiosios “Le Ca-. 
fė Procope, Glacerie Godette ir 
Cafė Tortoni”, kurios sutraukė 
ano - meto garsenybes: rašyto
jus, menininkus ir diplomatus.

Amerikon ledus atvežė 
Giovanni Bosio

Nors nėra tikrų davinių, bet 
reikia manyti, kad tais laikais, 
kai žmonės vertėsi gyvulinin
kyste, laukai ir miškai buvo 
pilni įvairiausių vaisių, žmonės . vo savotišką malonų skonį, 
iš pieno ir vaisių kombinavo 
ką nors panašaus į ledus. Iš 
turimų istorinių šaltinių — Šv.
Rašto — atrodo, kad # 
pirmasis ledų valgytojas buvo 

patriarchas Abraomas, 
nes rašoma: "Izaokas padavė 
Abraomui ožkos pieno tarda
mas — valgyk ir gerk, nes sau
lė degina”. Aišku, — sako kai 
kas, — jei nebūtų buvęs su
šaldytas, argi reikėjo sakyti 
"valgyk”. Kaip ten bebūtų, bet 
tikra, kad
Aleksandras Didysis buvo 

ras ledų smailyžius. 
Anų laikų kronikos mini, 
jis buvęs didelis mėgėjas 
šaldytų vaisių, net pats tokio 
skanėsto receptą palikęs — su
pjaustyti vaisius mažais gaba
lėliais, ir sumaišyti su ledais. 
Iš tų laikų dar yra užsilikęs 
— vaisių macedonija — var
das.

Vėlyvesnieji archeologijos 
kasinėjijnai patvirtino, kad le
dų naudojimas buvęs labai pa
plitęs. Karaliaus Priamo rūmų 
griuvėsiuose, senosios Trojos 
miesto vietoje, grindyse užtik
tos skylės, į kurias sustatyda
vo molinius indus su ledais. 
Panašūs radiniai rasti Egipte, 
Graikijoje jr Romoje. Čia bai
giasi spėliojimai ir
prasideda tikra ledų istorija.

Vergai su puodais skuloėdavo 
nešdami sniegą, bet dažnai 
parbėgę rasdavo puoduose tik 
drungną vandenį ir už tai bū
davo lazdomis vėsinami. Tokio 
luksuso, suprantama, galėda
vo leisti tik turtingieji.

Kiek vėliau sniego saugoji
mą pasiėmė į savo rankas ir jį 
laikydavo net šventovėse pago
nių kunigai, o viduramžiams 
besibaigiant ir katalikų dvasiš
kiai kai kur laikė šį paprotį. 
Vienoje kronikoje užtiktos 
kažkokio prelato sąskaitos, ku
rios mini "gauta 20 frankų už 
sniego laikymą, Catano vysku
pui pritariant”.

Karoliui pidžiajam viešpa
taujant, niekas nedrįsta užsi
minti apie “pagoniškus” gar
dumynus. Tiktai Marco Polo, 
sugrįžęs iš Rytų, tarp daugelio 
netikėtinų dalykų užsimena ir 
apie gardžius “šaltuosius val
gius”. Venecijos damos prade
da daryti įvairiausius mėgini
mus, d kai į uostus pradėjo 
plaukti Rytų laivai»ir grįžo 
Kryžiaus karų riteriai iš Pa
lestinos,
ledai atsistojo ant kojų ir at
sirado ledinės, kaip šiandien 
yra aludės arba kitokios užei
gos-

Florentietė Katarina Aledici 
1533, tekėdama už prancūzų 
Henrico II, pasiima su savim ir 
virėją Bountalenti, kuris buvo 
nepamainomas ledų specialis
tas. Kaskart išrasdavo vis nau
jo skonio ledų. Jo paslaptis iš
vogė prancūzas ir sukombina- 

. vo vanilės ir šokolado ledus. 
Karaliaus svečius užvaišino, 
kad tie nežinodami atsikando 
po gerą kąsnį, ir nuo šaltumo 
akys išsprogo ant kaktos.

Dalykas rimtas, kiekvienas 
valdovas nori turėti savo dva
re nepamainomą ledų dirbėją. 
Anglų Karolis I parsigabeno du 

2 italu: De Marco ir De Mirro.

^Mirties bausme uždraudė pa
skelbti brikam ledų gaminimo 

receptą
ir pažadėjo pensiją po 20 ster
lingų. Jų pagamintų ledų inau
guraciją aprašo anų metų laik
raštis "Tatler”. — Pabaigoje 
buvo atneštas dezertas, tai 
skyrėsi nuo visų kitų valgių, 
buvusių lig šiol. Didokas gaba
las. meniškai sutvarkytas, at-

DAR 1700 M. ledu* valgydavo M etikllnių ir be teaMteUy. tymiai rodė Urtum <**>*«- Vir*
vtliau amerikiečiai »rado keptiniua indelius. šuje stovėjo piramidės iš kaž-

Šimtmečiu vėliau Ispanijoje 
gimė r

PETRAS ŽIAURUSIS.
1350 m. atsisėdęs Kastilijos 
sostan, išžudė savo gimines. 
Klastingai pasikvietė viešnagėn 
Grenados karalių ir jį nužudė. 

— Vėlesniaisiais laikais, kylant 
civilizacijai kraugerių eilės ne
sumažėjo. Ričardas III, Angli
jos karalius (1483-1485 m.), 
lipdamas sostan, nužudė du sa
vo .vaikaičius ir savo motiną 
viešai apšmeižė paleistuve. Ne
atsiliko ir Rusija su

JQNU ŽIAURIUOJU, 
kuris užmušė lazda savo sūnų.

PETRAS DIDYSIS
viešpatavo"^ kraujuose. Nužudė 
sūnų-Aleksiejų ir 46,000 sukP 
lėlių, daugumai savo ranka atė
mė gyvybę.

POVILAS I

tik-

kad
su-

RUGPIŪČIO - AUGUST 9, 1953

o kiek
jį teisininką Papinianą ir sa
vo žmoną Piautiliją bei kitus 
artimuosius. Buvo įsikalęs sau 
galvon pamėgdžioti Aleksandrą 
Didįjį. Kadangi su anuo žy
giais negalėjo susilyginti, tai 
bent vaikščiodavo palenkęs 
galvą kairėn, kaip, pasak- kai 
kurių istorikų, darydavęs Alek
sandras. Ir tas buvo savo sar
gybinio nukautas.

Vadinamasiais barbarų lai
kais pasižymėjo

ATILA. __ -
Jis pelenais pavertė daug mies
tų ir išžudė daugybę žmonių.
Nebereikalo vadinamas "Dievo uždraudė kitašaliams įkelti ko- 
rykšte”, kur jam praėjus net 
žolė neaugdavo.

1162 m. gimė
D2INGES CHANAS, ' 

mongolų imperijos kūrėjas. 
Jis turi jo sBpoybę savo priešus 
virinti peadmsedr vadindavosi 
visos žemės viešpačiu ir visą 

žmonių valdovu.
Turėjo 500 žmonų ir, paėmęs 
naują savo priešų miestą, įsa
kydavo kiekvienom kareiviui 
išžudyti mažiausiai 400 žmonių.

Ankstyvesniųjų viduramžių 
laikais atsirado ir žiaurių mo
terų. Pirmoji pasižymėjusi des
potizmu buvo gražioji

TEODORA
Jos tėvas buvo cirko meškų 

prižiūrėtojas, o ji ištekėjo už

ją Rusijon ir saviškių niekur 
neišleisdavo. 1801 m. suokalbi
ninkų buvo pasmaugtas. Atro
do, kad sukilimui vadovavo jo 
sūnus.

Po kruvinosios prancūzų re
voliucijos, kuomet despotų ir 
nekaltųjų žmonių galvos risda-

LIETUVOS PRANCIŠKONU, KENNENNK PORT, MAINE 

ruošiamą NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENĄ

VIRS RAUDONU
renervuoee kaip reti žvėrys”. 
Gal truputėlį perdėta atrodys 
kitiems, bet ilgai gyvenanti 
Afrikoje vieno amerikiečio dip
lomato žmona štai kaip apta
ria Afriką: "J5 trindamasi akis 
keliasi iš miego. Ir atsižvelgus, 
kad vietiniai negrai* neserga 
nervų pailsimu, gali visaip bū
ti, o cnkm telieka rimčiau su
sirūpinti arba kraustytis”.

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:
10.30 vai. — Liurdo grotos pašventinimas. Pašventinimo apei

gas atliks Jo Eksc. Poętiando vyskupas.
— Iškilmingos primicijų Mišios su pamokslu naujoj 

Liurdo šventovėje, kurias laikys Tėv. Rainelis 
j šakalys, O. F. M.

— Pietūs
— Lietuvių Dienos meninė programa. Išpildys New 

Brįtaino lietuvių parapijos choras ir tautinių šo
kių grupė, vadovaujant prof. V. Marijošiui ir JC 
Mari jošienei.

Nuoširdžiai kviečiame Lietuvių Dioraje dalyvauti
Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rėmėjus ir visus * 

Amerikos Lietuvius
NEPRALEISKITE PROGOS

APLANKYTI LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNĄ GRAŽIOJE ATLANTO PAKRANTĖJE!

— Visais reikalais kreipkitės:
FRANCISCAN FATHERS, KENNEMJNK PORT, MAINE 

Telefonas: 7-2011

11 vai.

12 vai.
3 vai.

Į šv. Antano Vienuolyną, Kenebuak Port, Maine
Iš Bostono pro Sumner Tunnel vykite šiais keliais: route C-l, 

route 1 iki Portsmouth, N. R; nuo Portoinouth fld Keanebnnk 
Port, MaMr — Maine turnpike (toli 35) iki Keanebank Inter- 
ckange, paskui route 35 per Kennebtmk miestelį iki Pranciškonų 
vienuolyno Kennebunk Port, Me. (5 mylios) arba važiuokite van
denyno pakraščiu route 1 iki route 9, už 4 mylių dešinėje —



VAŽIUOJAM I ATLAIDUS PUTNAME 
[O KOKO?

Vieni lietuviškus atlaidus 
atsimename patys... Būdavo,

artinimo šventė, Putnam, 
Conn., bus mūsų atlaidai. Čia

LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
ANT MARIŲ KRANTO.

Didieji vasaros karščiai'iš- 
bloškė ne vieną iŠ tvirtų'pozi
cijų. Visi paliko televizijas, 
draugijas ir nusitrenkė prie 
vandenų. Skridau ir aš prie 
marių kranto. Užteks tepti vi- 

' suomenės ratus, reikia vėsiam 
vandenyje atgaivinti sparnus. 

| į * Nulekiu ir- krentu į pirmą 
krūmą. Žiūriu nustebęs, mano 
geras pažįstamas, veikėjas, ku
ris niekada diržo neatleido,

bar guli paslikas. Maniau, bus 
visai slaptai pasitraukęs nuo 
visų vairų. Bet kur tau, ir čia 
jis atsivežė bėdas.

liai, virtinės pėsčių ir važiuo
tų marguoja kaip žąselės per 
kelias parapijas. Tolimiauseji 
jau iš vakaro pas gimines ar 
miestelėnus atsikasė.

Šeštadienio pavakare mieste
lis jau pasirengęs. Bažnyčia iš 
lauko ir vidaus papuošta vai- 

. nikais, žalumynais. Šventorius 
išgrėbstytas, iššluotas. Ir iš 
gatvių šiukšlelės pranyko. . O 
prieš pat saulėleidį šventorių 
aprietė “karabelninkų” drobi
nės būdelės. '

Pati atlaidų diena... Ak, 
kiek čia privažiavo kunigų. Iš

linksmo jL dalia visai taip kaip 
Lietuvoje. Dar daugiau, čia su
sirinkusiųjų lietuviškąją dvasią 
palinksmina 100 vasarojanč ų 
mergaičių pramogos, kad ir 
Lietuvos atlaiduos nebūdavo. 
Čia ir laimėjimai, gausios do
vanos dalyviams paįvairina 
kasdienybę. Čia randa kiekvie
nas, ko ieškot ir dvasiai peno 
ir liežuvį kutenančio skonio ir 
ausiai bei akiai malonumo.

Tad, ateinantį sekmadienį, 
liepos-July 26 dieną keliauki
me į Putnam, Conn., į N. Pr. 
Seserų Vienuolyno sodybą. Čia 
kiekvienas laukiamas, kiekvie-

tais ir spėlioja. O nedidukėj 
bažnytėlėj- klausyklos apgultos 
dvigubomis eilėmis. Prie visų 
altorių mišios vienos po kitų.

nudurtą New Yorke 
Chicagą iškilmingai

visiškai taip! Beveik

lį saulėsargį, susikrovęs rekor- 
dų-bylų didelę krūvą, skaito 
panarinęs galvą.

Tūpiau ir aš prie jo šono. 
Gal ant marių kranto ištrauk
siu žinių laikraščiams.

— Štiš, netrukdyk man, — 
suriko rūsčiai, — matai, kad 
kuriu lietuvišką bendruomenę.

— Bendruomenę! — išpū
čiau visas plunksnas nustebęs. 
— Ar dar ji gyva? Aš čirš
kiau, jog Lietuvių Bendruome
nė tai tokia “bendrovė”, kurią 
vieni veiksniai įkūrė, kiti veiks
nią! tuojau nudūrė. Sakiau, 
kad pats skaičiau laikraščiuo
se, kaip 
nuvežė į 
laidoti.

— Ne
pateko ji pas graborių, bet kai 
daktarai nuo jos pasitraukė, 
tai šiaip taip išsisuko, — aiš
kino veikėjas. Dabar Lietuviš
ka Bendruomenė atsidūrė ant 
marių kranto, galima sakyti, 
Falangos miestelyje, kaip toje 
dainoje. Papildėme tiek daug 
susirašinėjimų, sukūrėm įga
liotinių sistemą. Dabar tikrai 
ims judėti, kai aš šituos popie
rius perskaitysiu.

— O ką jūs veiksite, išju
dinę Bendruomenę?

— Ką? Susirašinėsime vie
nas su kitu. Pažiūrėk, kiek raš
tų jau prirašėme, sukėlėm to- 
kią tobulą partinę buhalteriją, 
kad niekas jos neįveiks, nei su
pras. Ot kas yra. Dabar tik rei
kia popierius perskaityti ir at
sakyti į raštus. .

— Čia didis darbas, — krai
piau galvą, — čia reikią tie
siog Vytauto kraujo, kol tokius 
darbus įveiksite.

— Aš manau, kad tas aš ir 
būsiu. Ir apsiėmiau tuos sun
kius darbus nuveikti, žinoda
mas, kad įveiksiu. O kada su
prasime, kad yra Bendruome
nė, bus toliau viskas lengva.

Čia papūtė stiprus marių vė
jas ir pagavo didelę laiškų by
lą. Staiga atskleidė, atplėšė ir 
sviedė į kylančias bangas. O 
jos užvožė savo putom, apglė
bė ir nusinešė tolyn. Veikėjas 
šokosi, pribėgo prie marių 
kranto, bet visos bangos sku
bėjo tolyn.

• — Tai tau, ir ku.k ir judini,
bendruomenę, kai pati slysta 
nuo. marių kranto. Parašyk į 
savo laikraštį, kad visi, kurie 
rašė į Bendruomenę įvairiais 
reikalais, atsakymo nesulauks.* 
Tai neįmanoma. Ne! Tegul 
kiekvienas gelbstisi savo/ gai- 
ya.

Palikau jį vieiffl^pestovintį 
ant marių kranto, sprukau to
lyn galvodamas, ir ką jam da
ryti, kai viskas pačioje pra
artoje nuskandinama?

2v. BePastogis

ir uždarbis... Pagaliau votiva, 
giedotos mišios prie atlaidų 
šventojo altoriaus. Jau visi ži
no, kas sakys pamokslą. Tai 
turi būti geriausias apylinkės 
pamokslininkas. Jis prabyla ne
retai šventoriuje, nes bažnytė
lė nesutalpina susirinkusių. 
Šventės centras — suma, pa
čios if iškilmingiausios mišios, 
nes su išstatytu Švenčiausiuo
ju. Atlaidus užbaigia mišparų 
iškilmių procesija.

Dabar išsipila iš bažnyčios, 
iš šventoriaus, ir prasideda 
margaspalvis “biznis” ir vai
šės. Čia ir medauninkai, ir 
pyragai, ir dešrelės, ir pasal
dytas padažytas atšaldytas 
vanduo, ir rašančiai, medalikė- 
liai, maldaknygės ir šiaip kny
gelės ... Saulutei slinktelėjus 
link vakarų vėl būrius sutrau
kia jaunimo organizacijos su
ruoštas vaidinimas vakaras — 
šokiai. O anais maskolių prie
spaudos laikais atlaidų prie
danga iš tolimiausių kampų 
mūsų. šviesuoliai susirinkdavo 
pasitarti tautos reikalais.

Daug atlaidų būdavo Lietu
voj — šv. Jono, šv. Petro ir 
Povilo, šv. Onos, tačiau gar
siausi ir gausiausi atlaidai bū
davo Švč. Mergelės Marijos 
švenčių atlaidai. Kas nežino 
Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, 
Krekenavos ?

Kas dabar tų atlaidų 
jau nepažįsta, juos gali patir
ti ir čia. Nekalto Prasidėjimo 
Seserų rengiama lietuvių susi

Help Wanted Malė

durt. J. Vasaris
Vykstančių j Putnam žiniai. 

Visus svečius maloniai prašo
me nepalikti automobilių ant 
kelio, bet važiuoti į Vienuoly
no sodybą, šiemet bus pakan
kamai vietos visiems Vienuo
lyno sodyboje. Paruošta vieta, 
kur telpa labai daug automobi
lių. ’

Skautės talkina seselėms. 
Lietuvių susiartinimo šventės 
dalyviams pietų metu maloniai 
sutiko patarnauti Hartfordo 
skautės, vadovaujamos p. J. 
Ruseckienės. Taip pat tarnaus 
prie stalų buvusios stovyklau
tojos iš Bostono.

P-lė M. Avietėnaitė, Camp 
Immaculata, Putnam, Conn. 
rūpinasi Amerikos lietuvaičių 
tautiniu auklėjimu, ypač steng
damosi jose įskiepyti. lietuviš
kos savigarbos jausmą. Įdo
miai pasirodė jos vieno laužo 
programoje pavaizduodamos 
lietuviškos patarlės, pav., Vie
na bėda ne bėda, Kas skaito, 
rašo, duonos neprašo, Kaip pa
siklosi, taip išsimiegosi.

Br. Kulys, Lietuvių Mokyto
jų S-gos pirmininkas, per pas
kutines dvi savaites padeda 
Mergaičių stovykloje, praves- 
damas pasikalbėjimus lituanis
tikos klausimais.

Ekskursija, prie žuvusiųjų 
lietuvių palaikų. Mergaičių sto
vykla liepos 19 dieną aplankė 
Marianap^lio atnaujintą koply
čią, kur gražioje koplytėlėje 
patalpinti Flossenburgo kon
centracijos stovykloje žuvusių 
mūsų tautiečių pelenai. Apfe 
koplyčią paaiškino kun. St. 
Yla, o B. Kulys kalbėjo apie 
žuvusius mūsų tautiečius,
sa stovykla atviroje gamtoje, 
Marianapolio parke, apėjo kry
žiaus kelius už žuvusius ir ken
čiančius lietuvius.

“Sveika Marija” — naujoji 
kun. St Ylos maldaknygė bus 
galima gauti per Liet, susiar
tinimo šventę, Putnam, Conn. 
prie lietuviškos spaudos ir de- 
vocionalijų stalo. Taip pat čia 
bus galima gauti ir vaikų mal
daknygė.

Kan. F. Kapočius, Liet, su
siartinimo šventėje; liepos 26 
dieną, Putnam, Conn. atnašaus 
šv. mišias. Šv. mišios prasidės 
11:00 vai., per mišias visi gie
dos lietuviškas giesmes.

Vi-

BEEF BONERSZ
ENPERIENCED

STEADY WOP.K

PLENTY OVERTIME

PIECE WORK

$200 to $300 per wk 

Ideal Workiag Coaditions 
Apply peru 

COLUMB1A PACK1NG CO.

1235 George St

Help Wanted Malė 
or Female

• Elena Kuprevičiūtė, smui- 
kininkė, po koncertų Europoje 
žaua atvykti į JAV ilgesnei

- koncertų kelionei.

• Domas Velička, pedagogas 
ir kultūrininkas, Chicagoje pa
kviestas administruoti Suaugu
sių ir Jaunimo Lietuvių Teat
rą. Šias pareigas pradėjo eiti 
liepos 10 d.

VTRAIIR 
MOTERYS

bendriems dirbtuvės darbams.
• Geras pradinis atlyginimas
• Puikios dar'to sąlygos
• Gydymo programa

Apmokamos šventės ir atostogos 
Prisistatyti asmeniškai ....

BUDLONG PICKLE Co.

DfiAKBOKN Z4IKI* 
TO PLACE HELP WANTED Alks 

A'dc For Ad Taker

' Help Vt anted Malė

BANTAN BENHOGAN sveikina nevvyorkiečius, laimtjp Anglijo
je golfo pirmenybes. Jj pasitiko uoste maycro specialus komitetą*.

VYRAI—VYRAI
Galite sustoti dairęsis ir eiti darban šiandie^ 

MUMS REIKALINGA
SANDELIUOSE DIRBTI VYRU PAKAVIMUI 

IR AUTOMOBILIŲ BEI SUNKVEŽIMIŲ 
PAKROVIMUI

Norint kasdien sumokama pinigais. Nuolatinis darbas arba 
jūsų laisvadieniais. Priimami tik rimti vyrai. Geras pradi
nis mokestis ir po 8 vai. viršavalandžiai. Kreiptis:

Workman for Workmeh
601 W. Washington Blvd.

Help wanted Female

THE LAWRIN CO.
urgently needs

GENERAL FACTORY HELP
We want dependahįe men Tor steady work. Experience not 

necessarOk WE WILL TRAIN YOU. 
TOP WAGH^Wh opportunity for inereases 

to steady workers.
Occasional overtime at l’/> over 40 hours 

CUffside 4-0440
3930 S. IVINCHESTOR AVĖ.

Employment Office opai SaturdayNJuly 11, 8 a.m. to 12

WOMEN -18-35
GENERAL FACTORY WORK — , OPENINGS ON 2 SHIFTS

• 7:3« A. M. to 4 F. M.
• Start .at $1.39 per hour
• Raiše after 30 pays $1.45 per hour
• 4: P. M. to 12:30 midnight
• Start at $1.51 per hour
• Raiše in 30 days to $1.58 per hour.

Good working ccnditions—Uniforms furnished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization & surgical plan—Paid Holidays 
2 Yr High School’ only Reųuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co.. 505 N. SACRAMENTO

TUOJAU PRIIMAMI

DIRBTUVEI PAGELBININKAI
kurie nusimano padėti elektrikų darbams, bet ne būtinai

• • Geras pradinis atlyginimas
• Atlyginimas automatiškai didinamas
• Visos tarnautojo privilegijos
• Pusantro karto tiek mokama už antvalandžhis

Kreiptis asmeniškai:

Ther Electric and Macliine Works
. 17 S. JEFFERSON

Help Wanted Malė

MEN — 18 ■ 45
GĖNERAL FACTORY WORK —

• 7:30 A. M. to 4 P. M.
• Start at 1.62'/2 per hour
• After 30 days $1.68l/? per hour.
• 4: P.'M. to 12:30 midnite
• Start at SI .77 per hour <.
• After 30 days S1.84 per hour

Good working eonditiens—Uniforms furnished—Cafeteria on 
premises—Free hospitalization & surgical plan—Paid Holidays 
2 Yr High School only Reo.uirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co.. 5C5 N. SACRAMENTO

OPENING ON 2 SHIFTS*

Ieškomi
Prityrę kartoninių dėžių

dirbėjai
spausdinimo

2 pamaina
ir piaustymo

1 pamaina
ir piaustymo

2 pamaina

Prityrę mašinų valdytojai.
• Aukščiausias atlyginimas
• Apmokamos atostogos
• Veltui gyvybės apdrauda.
• Ligoninės priežiūra
• Mokamos 6 šventės

Prižiūrėtojas

Spausdinimo

Spausdinimo

ir piaustymo

operatorius

operatorius

Susitarimui kreipkis i Joe Ellis.

C8RNRATIMI

EStebrook 8-2383

D i s p I a y

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos įdėtos prieš 1-ją menesio d. veikia nuo 1-mo 

Įsteigta
1916Dovanai daoda man konaplel^tan 

ptankana ir pieštuke ra kiekvienu 
MeHa.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. rytp iki 3 vai. p p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
no*. Trečiadieniais visą diena už
daryta.

i
Savtags and Loan Assodatioa

FBANK 4. KINST, vyluL Strektmira 
6635 W¥ST CERMAK ROAD GUnderson 4-2600

Driveta LOMBARDO

Fl Harare 3-0502

| Rimnion 

į dividendo

SPAUSTUVININKAI 
naktimis 

RUTULINĖS PADAVĖJAI 
$2.55 UŽ VALANDA 

SPAUSTUVININKAI PRIE ATSKIROS 
HORIZONTALES IR VERTIKALĖS 

$2.75 UŽ VALANDĄ 
TAIP PAT 

CROSS PADAVIMO OPERATORIAI 
$2.55 UŽ VALANDĄ

ĮVAIRIOS DARBININKŲ BENEFICIJOS 
ĮMONĖ ATVIRA

GERIEMS VYRAMS NUOLATINIS DARBAS 
W E B B - L I N N P R I N T I N G C O. 

511 S. SANGAMON ST.

!■■■■! ■ ■■ ■■■ ■ ■■ — I ■■>■■■ -»

Help Wanted Female

MERGAITES 
MOTERYS

20 - 45

IRBTI NETOLI
NESUNKUS DARBAS, JUS BEMO
KANT PRADINIS ATLYGINIMAS 
>1.00 VAL. PRIE ŠVARAUS. INDO- 
MAUS IR LENGVO DARBO MŪSŲ 
SVARIOJE IR MALONIOJE ĮMO
NĖJE SU PUIKIOMIS GALIMYBĖ
MIS KILTI ŠIAME AUKŠTOS KO

KYBĖS BIZNY.

KREIPrflTĖS ŠIANDIEN

FOTO FINISHERS, INC.
1736 W. NORTH AVĖ.

t y p i s t s
Permanent positions with vvell 

established firm.
Interestin^ detail work in 

pleasant surroundings. 
5-day—37’/2 hour week. 

Group Insurance, hospitalization, 
siek benefits.

Traineer Jobs For
JUNE GRADUATES

FOR INTERVIEW
Phone MR. TURNER

CENTRAL 6-6511

HARTFORD STEAM BOILER
120 S. LA SALLE ST.

. Switchboard Operator-Stenographer
Age 25—35

Mušt have some knowledge of Shorthand and dietation. 
Small plaesant Office — Salary Open.

371/* hour — 5 day week. Paid vacations

Gerson Electric Ginsi ruction G).
2711 S. WabMh DAnnbe 6-5858

DĖMESIO!
Bendriems raštines darbams padėti 

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

LIGONINĖS IR GYVYBĖS APDRAUDIMAS
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
Rąžyti:

BOKB.K.1M
Rm. 914« 79 W. Monroe SU Chicago X DL



Dr. Bohtayrohuk vieton Vaitonio. 
KĄna.ĮnK lųCMtari* POVfi«S Vai O- 
nū buvo pakviestas lotai ant pir
mos lentos u* Kanadą prie* N. Ze- 

, landiįą, korė pondantinige 106 len
tų rungtynėse. Vaitonis turėjo su
sitikti su N. Zelandijos meisteriu 
estu Sarapu. Pasirodo, Vaitonis ne
galėjo priimti šio kvietimo dta jo 
darbo ir studijų. Vaitonio vieton 
dabar įkeltas ukrainietis dr. Boha- 
tyrcknk.

Cbass Life. liepos 5 d. nr„* pa
skelbė pilnų Trans-Mūsisaippi pir
menybių lentelę (75 dalyviai). Tai 
puikus lietuvių pasirodymas! Vir
šūnėje. tarp pirmų tataų, 3 jietu- 

-viai:
1. Povilas Tautvaiėaa su 6^ tš.,
5- tas S. Winikaitis 5^ ir
6- tas AL Zujus 5’4 taško.

^Latviai: J. Pamiljens ii New Yor- 
ko ir V. Pupois » Ltncoln. Neb. 
stovi 14-15 v., turėdami po m 
taiko.

Žalys teitas Montrealy. 1953 m. 
Montreaiio miesto pirmenybės užsi
baigė Šitaip: 1. Wffiiama, Montrea- 
bo meisteris. 13 taikų (ii 17). 
2-4 v. Joyner, Coben ir Moviteky 
po 12’4. toliau Barter 11. Ignas Ža
lys 10’4. Shilov ir Davis po 9'į. 
tauragtakte Boikovita 9 ir kt. ma
žiau.

- - Motų Afrikos v-hėse, anglų Chess 
Įvardina dalyvį su lietuviška pavar

Kad būtų linksmiau—

Malonus nustebimas
— Aš turiu iki rytojaus 30 

dol. iš kur nors ištraukti, ta
čiau niekaip nenujaučiu, kur 
galėčiau juos gauti.

— Ačiū Dievui, aš jau gal
vojau, tikriausiai mane išpom- 
puosi.

— Ar tai teisybė, kad mėne
siena žmogų gali aplankyti. 
Jis:

— Tikrų tikriausia. Tu ge
rai prisimeni, kaip aš mėnesie
noje paprašiau tavo rankos. .

Seneliui prirašė daktaras 
vaistų, kurie buvo labai negar
dus. Jonukas pamatė besirau
kantį senuką ir klausė:

— Kodėl tu turi gerti tuos 
baisius negardžius lašus?

—- Todėl, kad anksčiau esu ,
"nr v l III-I——1111

Lietu vi ų Radijo Korporacija
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SO 8-0439 

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki*12:30 vai. . Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Ftorists Gėlių ir Dovanų kraatuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.
unBaMasBBHuauMManaaaHaHmMBacEWBBEaBB

, M. tsv MTO<
M. and Z. AUTO COLLBSIOM WORKS
Lietuvių specalistų coHision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

AtBekamt viri collision, dažymo ir tnaeh. taisymo dariau. 
Tepimas ir peliruvraas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

3. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
937 Grand Street BrooMyn, N. Y.

X *

de: K. Grtvtaais H taikų.
- atfA^«ttaaod»je. kuri laimėjo 

pmenybes. taMė O.
I. Griarenius (pi Hetuvū?).

JĄ V" MHMrit Bcsbevsky, po 
laimėtą? rungtynių su argentiniečių 
Najdorf, pasisako teigiamai dėl jo 
dalyvavimo Pasaulio kandidatų pir
menybėse. šveiearijoje, rogs8jo- 
spaiių mėn. . . .

Tose pirmenybėse greta 9 Sovie
tų didmeistrių (Auer-jaeh. Boles- 
tavaky, Breaitein, Geber, Keres, 
Kotev. Potamian ir Tabesas* (da- 
lyuąus < Vakarų didmeistriai: Be- 
shevsky JAV; Najdorf. Argentina; 

'Dr. Euwe, Olandija; Szabo, Veng
rija; Stahlberg, friedija; Ghgoric, 
Jugestavėja

tttų pirmenybių laimėtojas, ki
tais metais rungsis su 'pasaulio 
meisteriu M. Botvinnik’u.

Amerikieti* Schprwin, dalyvauda
mas Jaunių psaauKo •pirmenybėse, 
Danijoje, įįtįo i tų pirmenybių baig
mę, bet baigmėje sunkiai varosi pir
myn. Po 5 ratų turi m taško. Be
liko 2 partijos. Pirmauja Darga iš 
Vak. Vok. ir Panno iš Argentinos.

Prie paskeltų Dr. P. M. Liųto lai
mėjimų, AngMjeje (Dsabtaisk&s, Ke
po* 17) galine pridėti:

1943 West Lgnrion p-bėse: J.. Sir 
Thomaa, 2. P. M. List. \ 1

1944 Liet lošė 1 lentoKJ^ndono 
rinktetatje prieš aBjantų karius.

1946 dalyvavo Londono tarpt, tur
nyre, surinkdamas 4^ ^aško (ly
giom su H. Steiner. JAV. Benu- 
tein. Planetai ja ir anglu Fairhurst; 
laimėjo prieš Gcdombek. L. Stone ir

išgėręs nemaža gardžių lašelių, 
mielas Jonuk.

Kalėjimo direktorius krei
piasi į naują kalinį:

— Jūs esate virėjas? Gerai, 
aš jums leisiu dirbti virtuvėje.

— Labai gerai, pone direkto
riau. Mano virimo menas yra 
labai garsus. Pamatysite, kiek 
daug veršis pas mus. -

— Gerbiamasis, jūs anksčiau 
taip nešaukėtę. Aš dar nepa
liečiau jūsų kiauro danties, — 
sako dantų gydytojas pacien
tui.

— Bet jūs, pone daMare, už- 
mynėte ant mano kojos nuo
spaudų.

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Pvtnam, Conn.*

Jų
Prie* 15 metų Anglijos Hastings 

turnyre dalyvavo keri UeUmaL 
pasekmės'

Premier Reserve “AM
1. I. Keemg. Jugoslavija 6

- 2. M. Luckis. Lfetnva 5^ 

v. p. M. Uat, Lietuva su 4 U.7
To pat turnyro Major “B” grupėje
I-mą vietą laimėjo beturiu Ignas 

viso 10 dalyvių.
Dabar Žalys gyvena Moatrealy. 

1950 m. jis buvo Montreaiio meis
teris...

Aršinai, kad
• Seniausias Amerikos meš

keriotojų klubas yra Schuyl- 
kiU Fismng Company. Jis yra 
įkurtas 1732 m. ir 1844 m. in
korporuotas.

vo auklėjamas kalinio. Tokie 
kaliniai buvo atgabenami iš 
Europos ir turėdavo pasirašy
ti sutartį. 1737 m. Jurgio Wa- 
shingtono tėvas iš Anglijos at
vežė tokių kalinių laivą. Jų tar
pe buvo ir jo sūnaus mokyto-

• Iki šiol JAV yra pagamin
ti 95 modeliai garu varomų au
tomobilių. ^—=5

• Tyrimų būdu nustatyta, 
kad greitai besimoką/lgiau at
simena, negu tie, kurie mokosi 
pamažu.

DISPLAY

CHOCORUA VIEW HOUSE. 
CHCGORUA, NEW HAMPSfflRE 

For a happy vacation in clear, 
bracing, mountain air. oniy 333. 
weekly, including excellent meals; 
children balf, Also bungalos—spe- 
cial rates for New Yorkers, $35. 
vr^kly. Modem conveniences, beau- 
tinil tocat’n.j ideal family group. 
bathing, fistung, natūrai interest- 
ing sights.—Main White Mountain 
Route 16. Write Chocerua View 
Hoose Chocorua, New Hampshire. 
In New York, Tel: TAlmadge 8-3814

WILLLAM J. DRAKE
( n A « t? N A s )

I

Lietuvis Advokatas
85-93 WAEEHAM PL, ' JAMAICA, &. V.

TeL JanvUea 9-7272

ix m iL^ZUVIŲ BADK> VALANDOS PBOGRAMA 
WESX—1239 kilccycles—MarMehend-Snlem, Mmh.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: LITHUANIAN BADI0 
H0UR, 59 Cottage SL, Nenvood, Maas.

Skyrius: LITHUANIAN FURNITURE C&, 326 W. Rroadvay,
So. Boston 27, Mass. x

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: N0rwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

TeL SO 8-2159
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

AJphonse S&ecke
Dengtam Stogus ir Sienas

(Free Erifamte) 
dageliais

228 Broadvvay, Brooklyn, N. Y. 
trief. EV 8-6656

Paltai, eilutės, “toppert”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų* ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio "stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skeRrirau ir gaosit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškaL

į a Uthuanian |
? Furniture Co< ¥

80 MC18
INSJRED and BONDKD

Serialai suriaMi B Mftų 
Chaaa ir Ncar Yorke (Ebese*Bmfevr

Tek €£ 4-2945

HELP WAfiTB«: MALE-FEMALE
■ ! .1 ■ I. ■■ U ■!■■■■

PRITYRĘ SIUVĖJAI - 81UVSJO6 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo maMnos operatorius 
tik prityręs.

Siuvyklos bendrų darbų padėjėjas. 
Braižytojas ir matuotojas reikalingas 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 

Kreiptis: IANNONE COAT CO.
57 Tharnes St., Brooklyn 

(Thames ir 'Knickerbocker gatvių 
. kampas). TeL: HY 7-4449

REALESTATE

LĄURELTON, L. I. 
paraslodamas plytom apdėtas
7 --------------------------------------- ~AMBARIŲ NAMAS.

fau baigtas rūsys ir pastogė (3 
tfiieg. kambariai), 1^4 vonios, tele-« 
vizijos prietaisai ir žaidimų kam
barys. Didelė moderni virtuvė, nau
ji kilimai, “tiie” stogas, garažas, 
švirkštas. Kiemelio plotas 40 X 106 
Patogioje vietoje visais atžvilgiais. 
Savininkas apleidžia miestą ir ati
duoda už prieinamą kainą.
Pamatyti galima — 131-86 229th SL, 
arba pašaukti savininką:

LA 8-2330
OZONE PARK

Dailiai apmuštas šeimai bungšlow 
tipo namas/4% kambarių, be to, 
beveik baigta 2 kamb. pastogė ir 3 
kamb. su vonia tinkamas išnomuoti 
skiepas. Garažas, plytų panašumo 
geras stogas, aliejinis šildymas, au
tomatinis karštas vanduo ir dveji 
įėjimai. Skalbimo mašina ir kiti 
priedai. Kiemelis sutvarkytas ir 
40 X 100. Arti prie visų patogumų, 
.gera aplinka. Tikrai geras pirkinys 
—tiktai $16,500 , 
Kreipkis į savinin 
Įvertinti — Tel

ti ir
2203

STONY BROOK LODGE,
Pr. Lapienės vasarvietė

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

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

Susisiekiinas automobiliais 25A keliu ir Long Island 
traukiniais Į Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

Adresas: MBS. LAPE, STONY BBOOK, L L, N .Y. 
TeW. Stamy Brook 7-9586

Basa. teL EV. 4-9972 Office teL EV. 4-6639 Namų teL EV. 4-1913

Lietuyiy Amerikos Piliečių Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 

VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

Skaitykite ir patinkite

Skaitykite ir platinkite “Šv

žm uNięw AVĖ.

' Ii—

ffelp war^tfid F&ftgle

TO; NE 8-1379

MOYttYS BEKAUNGOS KARL EH PORE. STORES

darbai S <fienos savaitėje.

Kreiptis: Pirmad. - Penktad.
AMBER GLO

24 Broad Street, N. Y. C.

MERGAITES REKAUNGOS

GeneralA)ie & Stamping Co 
262 Mott St. N. Y. C.

(prie Houston St.)

SIUVĖJOS
suknelėm pageidaujamos. Unijos 
siuvykla, pastovus darbas. B—auto
busai sustoja prie siuvyklos durų.

Kreiptis:

5 South Seventh Avenue.
Mt. Vernon MO 7-9692

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
su patirtimi draperijos siuvime. Nuo
latinis darbas, aukštas atlyginimas, 
malonios darbo aplinkybės.

Kreiptis: 
CENTURY INTERIOR 

1104 Bedford Avė. 
Brooklyn 

Tel. NE 8-4096

PAGEIDAUJAMOS SIUVĖJOS 
siūti dalimis marškinius, darbas akor- 
dinis ir pastovus. Aukštas atlygini
mas, geras darbo aplinkybės.

Kreiptis:
PAULS SKIRTS 

5214 3rd Avė., Brooklyn 
Tel.: HY 2-6276

SIUVĖJOS MOKANČIOS SIŪTI 
BLIUSKELES 

Ištisinis arba dalinis darbas. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. 

Kreiptas: , .
ACTIVE BLOUSE 
ąo W. Ist Street 

Mount Vernon 
TeL: MO 7-9894

PARDUODAMI NAMAI
Ridgfewoode — 4, 
East New Yorke — 3, 
Woodhavene —5, 
Richmond Hill — 6, 
Ozone Park —.3, 
Jamaica — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms; kaikurios iš jų yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates
nes informacijas gauti pas:

J. VASTCNAS 
198-97 Liberty Avė. 

Richmond Hffl 19, N. Y. 
Tri. Vlrgfaria 8-2239

WINTER GARDEN TAVERN. Ine

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms.

J. Zakarauskai Mgr,

BROOKLYN, N.- Y.

parengimams, susinu- j
kimaips, etc. I__

1883 MADIS(& BBOOKLYN 37. N. Y.
TeL EV Forest Avr. stoties!. Rtdgrwood

9IP n nĄAT n yi iyų|Ri A BRiR Į>b4»W«> nAAilMMIAP

ApCHtare^maa ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Koktaus baigęs Europoje

128 E. Mth SnJU.1 NEW YORK CMJ
Viri LsKingtoa Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
U visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

G^ndale, N. T.

139-59 Baeaavelt Avenue 
FhnMng, N_Y.

88-38 Porėta Avenue

89-94 Woodtade Avenue 
Woedside, N. Y.

MAIN
8202-16 BfYRTLE AVĖ.

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE :

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

NEW YORK

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Balsamiiotojas
Moderniška. Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5943

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton 
Beikald Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station)
Woodhayęn,-N. Y.

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

Tel. VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph t^arszva
Graborius-bulsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

185-34 Hnrece Hardlag Blvd 
Fresh Mendow«, Fluahing

219-17 Jamaica Avenue 
Queens‘ VUlage, N. ¥.

VaUey Stream, N. Y.
4389 Vbito Fialas Road

Brenx, N. Y.
19 Weta Fota Road

WUte Halas, N. Y.
STORE

GLENDALE 27, N. Y.

BOSTON, MASS.

S. Baraoevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOSHS 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BABACEVICHJS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNEKAL HOME

197 WEBSTSS AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 
tr ttalsamuoto jas k

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Nauja moderniška koplyčia šer. 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Mass.
D. A Zaletakas, F. E. Zaletakas 

Graboriai ir Balsamųotojai 
Patarnavimas dieną ir naktj.

Koplyčia šermenims dykai. 
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 8-0815 
SOuth Boston 8-2609

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Dzingelio 
padavimų 

kad Dzin- -

Kvepiančio 
tR I j šaknis turi 
v nuo s®1*0'’55’ 

gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 

VA kvapo, nuomario, para-
' Ų* lyžiaus, dieglių ir skaus
mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligonį, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrypus šaknis maišyti j taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio 33.00; 
kvoteris svaro 31.00.

ALEKANDER’S CO. 
414^BROĄDWAY 

SOUTH BOSTON 27. MASR



a

rengiasi dalyvauti Vyčiųjubi-

nomis Bostone, Mass.
” J. E. VYSK. V. PADOLSKK)

aplankęs savo tėvus Pulaski 
highway tarėjo katastrofą ir 
buvo paguldytas Newarke šv. 
Jeronimo ligoninėje, jau grįžo 
į Brooklyną ir gydosi namie.

kelionės tvarka buvo kiek pa
keista. Žinomos datos yra šios: 
liepos 18 d. Los Angeles, lie
pos 26 d. Portland, Oregon, 
kelionėje lankė tremtinius ku
nigus. Chicagon sugrįš apie 
rugp. 10 d. Lankys Detroitą 
rugp. 16 d., Pittsburghą rugp. 
18 d., ir Vyčių Seime dalyvau-

. ja rugp. 28-30 dienomis. Wor-
• cesteryje bus rugp. 30 d., Ken-

nebunk Porte rūgs. 1-2 dd. ir cialiai dar kartą K. Cibo per- 
Kanadoje rūgs. 3-13 dd., Ku
nigų Seime ru^s. 16-17 dd., 
Philadelphijoje rūgs. 20 d. ir 
Girardvilleje rūgs. 27 d.

Maršruto reikalais prašome 
rašyti: Rev. P. Karalius, 1515 
So. 50th Avė., Cicero 50, III.

Kunigų Vienybė

į Europą Balfui sutiko pratęs
ti Amerikos vyriausybė ir šie- 

Lietuvių Enciklopedijos leidė- . _____., _ . WT met Kokia tai didele parama,jas, iš Bostono lankėsi New 
Yorke ir atvežė vienai cinko- 
grafijai padaryti pirmojo tomo 
klišes. Visos nuotraukos spė

fotografuotos (Enciklopedija 
turi įsirengusi savo foto labo
ratoriją), pritaikytos įvairiems 
dydžiams. Originalai buvo tuoj 
pat sugrąžinti jų savininkams. 
Pirmame tome įus per 400

per pusmetį Balfas išsiuntė 
118,000 svarų, už kurių per
siuntimą būtų reikėję sumokė
ti 16,000 dol., jeigu nebūtų tos 
lengvatos. Nuo rugsėjo pakė
lus transporto išlaidas, už tą 
patį gėrybių kiekį reiktų su
mokėti 25,000.

Angelų Karalienės parapijos J 
bažnyčioje

vyksta šv. Onos novena. Pa- J 
maldos būna kasdien 8 vai. ry- 
to. Novena užbaigiama bend
rom pamaldom ir pusryčiais, 
kuriuos suruošia Amžinojo Ro
žančiaus draugija. Pusryčiai 
bus šeštadienį, liepos 25 d. po 
bendrų mišių 9:30 vai. Kvie
čiami visi.

Jonė Žukauskaitė ir Janina 
Brarinskienė,

kurios neseniai Bradley Beach 
prie Asbury Parko atidarė va
sarvietę, “Darbininkui” ir 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lynui paremti atsiuntė 10 dol. 
auką, už kurią “Darbininko” 
leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

VL Koppas,
buvęs Kaime advokatas,

žmona grįžo praleidęs atosto
gas Pranės Lapienės vasarv e- 
tėje, kurioje yra 7 lietuvių me
nininkų dailės paroda.

Amerikos Liet. Leg'jonas,
kuriam vadovauja Petras 

Jurgč’a. išleido, statutą. Legi- 
jonas yra inkorporuotas 1935 
metais.

su

D. Pranevičius,
1 ki’ęs iš Garliavos vaisei *us 

ir Lietuvoje dirbęs kaip gele
žinkelietis, iš Vokietijos atvy
kęs į JAV, gražiai įsikūrė ir 
šiuo metu dirba geležies liejyk
loje. Grįžęs iš darbo atliekamu 
laiku jis pats dirba sau naują 
televizijos aparatą.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmin- 
go Klubo susirmkimas

Liepos-July 31 d. įvyks Lie
tuvių Kriaučių Neprigubningo 
Klubo pusmetinis susirinkimas, 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y. 
Susirinkimas prasidės 7:30 v. 

» vakare, o mokesčiai bus pri
imami nuo 6 vai. Kurie norite 
duokles užsimokėti, pasistenki
te anksčiau ateiti, kad nerei
kėtų laukti po susirinkimo.

Pirmininkas J. Peterson

L

jau !2rnetiĄ,f kai uim ktauM 
ribh yLJETUVO^ 

fttdimirumiį 
RAMO VALANOU 

Iomos UoruCmjMCMMs
, .JEŠTADIENIAI4 

u Nenv 'ioiko storiu
1330^-107.

DIREKTORIUS

cuUtu^a Alf.PETRUTl/

Vi HILiaiDE, N. J

tūnos

MAURICE J. TOpiN, buv. dar
bo ministens ir Mas*, gubernato
rius, nuoširdus lietuvių prietelis, 
staigiai midi savo rezidencijoje.

“Darbininko” naudai
jau rengiama New Jersey Lie
tuvių Diena, kuri įvykš rug
piūčio, 16 d. Lindene Laisvės 
Parke, N. J. Bus programa, 
šokiai, laimėjimai, valgiai bei 
gėrimai.

ri&ayoru buvo išrinktas 
^darnas 38 metus am- 
nuo to laiko visada bu
stose pareigose. Šiais 
kėlęs į valdžią respub-

DARĘININKO RĖMĖJAI
Visados atsiranda gerašir- Mrs. P. Kabašinskas, Maspeth, 

d žiu žmonių, kurie savo auko- N. Y.; Miss E. Lašaitė, L A. 
Razmantas, Richmond Hill, L. 
I., N. Y.^Mrs. L. Tiškus, J. 
Petrauskas, Flushing, L. I., N. 
Y., J. Rupšis, A Kazlauskas, 
R. Ralys, C. Dansevich, Mrs.

mis padeda “Darbininkui” 
žengti pirmjji ir kaskart vis 
labiau tobulėti. Čia paduodame 
aukotojų vardus ir pavardes ir 
kiek kas aukojo:

Charles P. Kai, Chicago UI. 
— $8.00.

Mrs. V. Mulevich, Richmond 
Hill, L. L, N. Y. — $5.00.

Mrs. A. Lenkauskas, N. Ar- 
lington, N. J. — 4.00.

Po $3.00:
Mrs. P. Puzinas, Brooklyn, 

N. Y., P. Sinkevięh, Hempsted, 
L. I., N. Y., Mrs. U. Butkus, 
Naugatuck, Conn., A. J. Petec- 
kis, Hartford, Conn., F. Klo
nius, Raymond, Wash., J. Ri- 
mašauskas, Cleveland, Ohio, 
Mrs. O. Jasinskienė, Maspeth,

Po $2.00:
Mrs. K. Lenienė, Mrs. M. Ku- 

belskienė, Mrs. A. Ragelis, V. 
Karmazinas, Mrs. U. Daukan
tas, F. Skwar, Miss A Garbon, 
Pr. Mačiulis, VL Mylimas, A 
Jonaitis, Mrs. O. Kadišienė, B. 
Sližys, A. Ergmanas, F. Mi as, 
Mrs. V. Šlikas, A. Mickevičius, 
Miss P. Pakalniškytė, J. Lukas, 
I. Gasiliūnas, B. Cigas, Mrs. A. 
Yagella, Mr. & Mrs. J Kazlaus
kas, Mrs. A. Zubkus, J. Židana- 
vich, J. Zaveckas, Mrs. K. Vęč- 
kienė, Mrs. U. Yanush, S. Mil
tenis, Mrs. V. Aukštalis, J. Re- 
meža, Mrs. M. Podžius, P. Ada- 
monis, P. J. Montvila, M., P. 
Ballas, Mrs. J. Klant, P. Gai
galas, A. Lelis, M. Laukus, K. 
Ehmer, Mrs. Kontryn,' Brook
lyn, N. Y., Mrs. M. šaulys, P. 
Kasparas, J. Wolkus, M. Ta- 
čionis, V. Slepakovas, Pater- 
son, N. J., S. Saveikis, Mrs. T. 
Staugaitis, Nebark, N. J., J. 
Liudvinaitis, Mrs. R. B. Yršie- 
nė, Linden, N. J.; V. Rama
nauskas, A. Dulinskas, J. Vaič
kus, Kearny, N. J.; Mrs. P. 
Bernotą, Bayonne, N. J.; A 
Zalkowski. Jersey City, N. J.; 
I. Ožalas, Elizabeth, N. J., A 
Wileikis, Hackensack, N. J., K. 
Ęubaitis, Roselle, N. J., A. Gi
lius, Cliffton, N. J., Mrs. A 
Pettus, Paulsboro, N. J., K. 
Budris, Mrs. M. Zamblowska,

V. Povilauskas, New York, N. 
Y., Pr. Puidokas, VI. Lelevi- 
čius, Rochester, N. Y., A. Gal
dikas, Kew Garden, L. I., N. Y., 
T. Yagella, Elmhurst, L. L, N. 
Y., Mrs. M. Kwetcian, Lyon 
Mt., N. Y., B. Slifka, Little 
Falls, N. Y., P. Lapė, Setau- 
ket, L. I., N. Y., Mrs. K. Liu
tikienė, Tribes Hill, N. Y., J. 
Minikowsky, Astoria, L. I., N. 
Y., Ch. Saldis, Yonkers, N. 
Y., Miss M. Kazlauskaitė, 
Great Neck, L. L, N. Y., W. 
Jankus, Centerpoint, N. Y., 
Mrs. S. Bugenis, L. I. City, N. 
Y., Mrs. J. Budrys, Jackson 
Heights, L. I., N. Y., S. Ma- 
riošius, Springfield, Mass., R. 
Stanulionis, Lowell, Mass., Mrs. 
Jaudzimas, Mrs. S. Samuolis, 
J. Vaišvila, Mrs. A. Abrew, 
Mrs. M. Babulis, Mrs. A. Sti- 
baitis, Mrs. S. Pužaitis, Mrs. 
C. Gėrikas, Mr. & Mrs. C. Ma
tuliam, I. Smolskis, A. Uogin
tas, Waterbury, Conn.; G. Dra- 
gūnevičius, J. Povilonis, P. But
kevičius, Hartford, Conn., Mrs. 
A. Mingelionis, P. Gudinąs, 
Mrs. K. Navickienė, Miss B. 
Empakerytė, New Britain, 
Conn., Mrs. L. Demskienė, Mrs. 
P. Steponaitis, Mrs. M. Puido
kas, Tariffville, Corih., X Mi
šeikis, E. Haven, Conn., G. 
švelnys, Ansonia, Conn., Wm. 
Gerulaitis, Broad Brook, Conn., 
Mrs. G. Kižis, So. Windsor, 
Conn., M. Petrauskas, Bristol, 
Conn., J. Gegeckas, Shelton, 
Conn., J. Mockus, Oakvi-le, 
Conn., J. Karazija, Bridgepo.t, 
Conn., J. Kalinauskas, Water- 
town, Conn., Mrs. V. Ermala- 
vich, Seymour, Conn., J. Kisie
lius, New Haven, Conn., V. Ro- 
mazas, Plantsville, Conn., T. 
Tamulevicz, Branford, Conn., 
Mra. K. Karvelis, N. Manches
ter, Conn. Miss K. Kaminskiū- 
tė, Simsbury, Conn., Mrs. S.
Jegelevicz, Bristol, Conn., F.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTĘAUKŲ; norite atnau^nti seną fotografiją?

a Jpms geromis -sąlygomis padarys

' VYT, MAŽEIJS

Pūkas, J. D. Navickas, Phila., 
Pa., Mrs. A. Pepper, Pitts- 
burgh, Pa., Mrs. C. Pukshtis, 
Bryn Mawr, Pa., A. Ražimė- 
nas, Bewer, Pa., M. J. Make- 
lonis, Harvey’s Lake, Pa., Wm. 
Steckis, Media, Pa., Mrs. F. 
Ropis, Shenandoah, Pa., Mrs. 
C. Baltrušaitis, Dunmore, Pa., 
C. Vasiliauskas, Mt. Carmel, 
Pą., A. Šimkus, Braddock, Pa., 
Mrsį M. Kulbinski, W. Hazle- 
ton, Pa., P. Bundonis, Spring- 
fieid, Pa., Mrs. A. Lushas, Gi- 
rardville, Pa., Mrs. P. Dennis, 
L. Reivydas, Manchester, N. 
H., Mrs. A. Žukauskas, Lon- 
donderry, N. H., E. Ciočys, A 
Dzekevičius, Providence, R. L, 
L. Bagdonas, San Francisco, 
Calif., VI. Kazlauskas, Los An
geles, Calif., M. Ramanauskas, 
San Diego, Calif., Mrs. V. Pa- 
naraus, Mrs. O. Žukaitis, Port 
Washington, Wis., Mrs. 0. 
Schultz, Sheboygan, Wis., A. _ 
Waslof, Racine, Wis., Mrs. A. 
Godinas, Mrs. E. Uzdila, St. 
Louis, Mo., L. Bajorūnas, Ri- 
verdale, N. Dąk., B. Kavalaus- 
kas, M. Vaitekus, Mrs. M. 
Bartkus, T. Lapinskas, Chica
go, UI., Mrs. V. Jankauskienė, 
Mrs. M. Nažinskas, Cicero, BĮ., 
V. Judickis, F. Geležius, K. 
Pravilionis, Rockford, UI., L. 
Barauskas, Melrose Park, Ilk, 
K. Vaičius, Jacksonville, Ilk, C. 
Merrion, Springfield, HL, P. 
Dombrowski, St. Charles, UI., 
Dr. A Aviža, Manteno, III., 
Mrs. S. Bulzgis, Joliet, UI., Miss 
J. Karpiūtė, Westville, III., 
Mrs. A. Steptanites, Spring 
Valey, III., V. Tauteris, Grand 
Rapids, Mich., Mrs. H. Surbes, 
P. Pajojus, Detroit, Mich., P. 
Aleknavičius, Ontonagon, Mi- 
chigan, B. Choponis, Luther^ 
Mich., Mrs. J. Demjokienė, Sa- 
ginaw, Mich., Mrs. M. Slavic
kas, Grand Rapids, Mich., L. 
Briedis, Cleveland, Ohio, Mrs. 
V. Suželis, Newton Falls, O., 
F. Kodis, Youngstovn, Ohio, 
C. D. Urban, Alliance, Ohio, 
R. Gineitis, Dayton, Ohio, F, 
Velavich, Canton, Ohio, Mrs. C.
Kapetski, Biddeford, Me., Mrs.

• A. W ai terš, A. Diljonas, Miss 
R. Kučiauskas* Baltimore, Md., 
A Tragus, Elm Grove, W. Va., 
J. Laurinaitis, Thomas, W. Va., 
M. Stokes, Delmar, Dėl.

Mirė Maurice J. Tobia
Buvęs Bostono mayoras ir 

Mass. valstybės gubernatorius, 
mano laikais darbo sekre- 
us, energingas ir veiklus 
tikas, įžymus demokratų

partijos veikėjas Maurice J. 
Tobin mirė sekmadienį, liepos 
19 d. rytą nuo širdies smūgio 
savo žmonos rankose. Palaido
tas labai iškilmingai iš Bosto
no Šv. Kryžiaus Katedros lie
pos 22 d.

M. Tibin buvo kilęs iš netur
tingos airių imigrantų šeimos 
ir nuo vaikystės dienų turėjo 
pats pelnytis duoną. Tač.au la
bai anksti buvo pastebėti jo 
visuomeniniai gabumai, jo kaip 
organizatoriaus ir kalbėtojo ta
lentas ir todėl anksti ėmė kil
ti karjeros laiptais. Bostono 
miesto 
vos tu; 
žiaus ii 
vo auk 
metais
likonams, dirbo'*vienoje preky
bos firmoje New Yorke, o šei
ma buvo Bostone arba vasaros 
rezidencijoje Scituate. Toje va
saros rezidencijoje jį ir ištiko 
lemtingas širdies smūgis, skai
tant rytinius sekmadienio laik
raščius. M. Tobin buvo 52 m. 
amžiaus ir rimtai buvo mini
mas vėl kaip demokratų kandi
datas gubernatoriaus vietai 
1954 m. rinkimams. Paliko dvi 
dukteris — 20 ir 18 metų ir 
sūnų 13 metų.

M. Tobin buvo neblogai pa
žįstamas ir daugeliui bostoniš- 
kių lietuvių. Jis prisidėjo prie 
lietuvių ir airių santykių išly
ginimo. Būdamas aktyvus ka
talikas, jis veikė įvairiose ka
talikų draugijose, susitikdamas 
ir su lietuviais. Vėliau, būda
mas valdžioj, paskyrė ne vieną 
lietuvį į valdžios vietas. M. J. 
Tobin buvo artimuose santy
kiuose su mūsiškiu adv. Jonu 
Grigaliumi. Bostoniškiai lietu
viai jungiasi į’bendrą čionykš
tės ir visos šalies visuomenės 
užuojautą ir apgailestavimą, 
kad šis įžymus ir talentingas 
veikėjas palyginant jauname 
amžiuje turėjo išsiskirti iš gy
vųjų tarpo.

Ginčas dėl mokesčio už 
važiavimą

pakėlimo labai išsiplėtė. Tik
rai nebuvo pakeltas mokestis 
iš 15 ligi 20 centų liepos 20 
d., kaip buvo numatyta MTA 
vadovybės, kuri tvarko miesto 
susisiekimą. Valst. gubernato
riaus įstaigoj dabar eina to 
klausimo tyrinėjimas.

Marijos Dangun t £m?mo 
šventėje, rugpiūčio 15 d., Bos
tono arkivyskupijos bažnyčio
se bus laikomos mišios vaka. e. 
Ark. Cushing taip patvarkė 
vykdydamas naujuosius Šv. 
Tėvo nuostatus.

Mokykloje yra vietos!
Parapijos klebonas ir seselės 

įspėja visus lietuvius, kad yra 
neteisingi gandai, jog mūsų pa
rapijos mokyklos ateinančiais 
mokslo metais truks vietos. 
Mokyklos vadovybė yra nu_i- 
stačiusi priimti visų lietuvių 
vaikus ir tuo reikalu prašo 
kreiptis į seseles.

Autobusai į Putnam seselių 
gražią šventę

ateinantį sekmadienį, liepos 
26 d., iš Bostono išeis 8 vai. 
ryto nuo L. Pil. Draugijos na
mo — Kampas W. Broadvvay 
ir E St., So. Boston, Mass. Vi
si kviečiami vykti!

So. Bostono Vyčiai foto
grafuojasi

penktadienį, liepos 24 d., 7 
vai. vak. prie liet, parapijos 
bažnyčios. Visi vyčių nariai 
prašomi susirinkti.

“Vyties” žurnalas spausdi
namas Bostone

Nuo ateinančio numerio Vy
čių organizacijos žurnalas “Vy
tis” bus spausdinamas J. Ka
počiaus spaustuvėj, So. Boston 
ne, buv. Darbininko namuose.

Ligi šiol žurnalo keletas nu
merių buvo spausdinta Worces- 
ter, Mass., bet tai sudarė dide
lių nepatogumų redaktoriams, 
kurie gyvena Bostone.

Kun. dr. J. Prunskis
iš Chicagos parašė nuoširdų 

laišką Vyties redaktoriui dr. 
J. Leimonui, kuriame išreiškia 
savo didelį pasitenkinimą Vy
ties turiniu. Šiemet švęsdamas 
25 metus savo spaudos darbo, 
kun. J. Prunskis skiria 25 do
lerius premiją Vyties platinto
jų konkursui. •

Rimantas Ivaška, 
žinomas So. Bostono lietuvių 

veikėjų sūnus, šią vasarą atlie
ka karo pratimus Fort Sill, 
Okla. Angliška spauda prane
ša, kad jis ten gavo komanduo
ti artilerijos bateriją ir kad 
išėjęs karininkų kurs4 Boston 
College ir atlikęs praktiką, jis

gaus artilerijos ats. leitenatfto 
laipsnį. * (į

Kun. Ant Kardauskas
iš Grand Rapids vyskupijos 

buvo atvykęs lankyti savo sese
rį Norwood, Mass. ir ta proga 
aplankė pažįstamus Bostone. 
Kun. V. Brazauskas, marijonas,

vieši pas tėvus So. Bostone.* 
Jo tėvas nesenai turėjo opera
ciją Carney ligoninėje ir dabar 
gydosi namie.

Liepos 19 d. kun. Brazaus
kas laikė mišias ir skaitė evan
geliją salėje 7-toj gatvėj. Ku
rie jo asmeniškai nepažįsta, 
buvo įsitikinę, kad tai iš trem
ties atvykęs kunigas, nes tikrai 
gražiai kalba lietuviškai. Ištik
tųjų kun. Brazauskas yra gi
męs ir augęs šiame krašte. 
Šiuo metu gyvena ir dirba Ma- 
rianapoly, kur tarp kitų daly
kų tvarko ten esančią lietuviš
ką biblioteką.

Graborius J. Kasperas
su sūnumi išskrido pasiva

žinėjimo kelionei į Chicagą. Jo 
sūnus šiemet baigė liet, parap. 
mokyklą ir įstojo į Boston Col- 
lege High School.

Išskrido į Kolumbiją
Dvi So. Bostono lietuvaitės, 

Elena Pieškutė ir Agnietė Ne- 
vezelskaitė, išskrido į Kolum
biją susipažinti su tuo kraštu 
ir aplankyti ten dirbančius sa
leziečius kunigus jų gimines, 
kun. Tamošiūną ir kun. Matulį.

Kun. M. Urbonavičius, MIC
buvo atvykęs iš Chicagos į 

Marianapolį vesti rekolekcijų ir 
ta proga buvo užsukęs į So. 
Bostono kleboniją.

Sisters of Charity,
kurios dirba Carney ligoni

nėje, rengia įdomią maldininkų 
kelionę į Baltimore į Mother 
Šeton’s Shrine. Išvyks trauki
niu į New Yorką penktadienį, 
rugsėjo 4 d. 10 vai. ryto. New 
Yorke išlips ir apžiūrės miesto 
įžymybes. Poškui plauks laivu 
į Baltimore, Md. Ten bus įdo
mi programa ir ekskursijos į 
kalnus. Išvyks iš Baltimore 
pirmadienį, rugsėjo 7 d. ir grįš 
į Bostoną tos dienos vakare. 
Visa kelionė kaštuos 55 dole
rius, įskaitant nakvynę ir išvy
ką į Washington, D. C. Užsi
registruoti pas Carney ligoni
nės kapelioną ar kitus komite
to narius.

gyv.
Skambinti tek HYadnt 7-4677

P. Kovas, J. Sh;slosky, P. 
Franceson, J. Laričiškis, A. 
Gasiūnas, P. Motekūnas, M. Si
monaitis, A Sniečkus, Brook
lyn, • N. Y.; A, Kačanauskas, 
Kearny, N. J., A. Verbyla, J. 
Rumbaitis, Richmond Hill, L 
I., N. Y., S. Šiaučiūnas, John
son City, N. Y., J. Babravičius,

Middle Village, L. I., N. Y., K. 
Balsys, W. Forest Hills, L. L, 
N. Y., K. Pupelis, Woodhaven, 
L. I., N. Y., J. Chepurna, Mrs. 
E Galuškas, M Valuckas, Wa- 
terbury, Conn., Mrs. M. Baltru
šaitis, Mrs. C. Brilvitch, Brid- 
geport, Conn., K. B. Kraučiū- 
nas, Canton, Conn., M. B. Jur
kus, Paųuonock, Conn., Miss J. 
Bakšytė, Hartford, Conn., Mrs. 
E. Kimshelis, Wethersfield, 
Conn., W- Marcinkevich, Pitts- 
burgh, Pa., J. Yasas, Norris- 
town, Pa., P. Rasavage, Kings- 
ton, Pa., A. Stanulis, Wilkes 
Berte, Pa., B. Bražinskas, Mun- 
hall, Pa., B. Matulionis, Wal- 
lum, Lake, R. I., J. Karauskas, 
Nashua, N. H., V. Ramonas, 
Chicago', I1L. Mrs. M. Janusky, 
Melrose 
Detroit, 
Detroit, 
Detroit,
Baltimore, Md., J. Sličkus, E. 
Chicago, Ind.

širdingai dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

Park, DL, B. Walls,
Mich., L. Grunovas,
Mich., L. Grunovas, 
Mielu, • C. Surdokas,

Brooklyn, 7. 20. 1953.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko administracijoje 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111 
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p. 
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos 
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p; • 
St Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, n t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
• Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p. 

V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas 
BELETRISTIKA

p.

$1.00 
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$1.00

3.00

1.00
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V. Pietaris, Raštai, m t, 267 p. .100
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 437 p. 3.50 
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.
POEZIJA
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 LITERATCRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 o.
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum
V. Pietaris, Lapės' pasaka, 96 p.
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho, 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
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J. Kačinskas. Missa In Honorem Immacjlati 

Cordis B.M.V.
C. Sasnauskas, Lietuviška muzika
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

"DARBININKAS”,
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