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IŠ SPAUDOS

Naujas skandalas Vokietijoje: kaip bolše
vikų agentai buvo įsifiltravę į parlamentą

pinio saugumą bendruomenės pairo, nesuedti 
rugpiūčio 19 iki 22. Penki ministeriai — Bei 
aemburgo, Olanctijosir Vokietijos — atmetė 
laujamas pataisas prie sutarties, kurių buvo 
pių. Kompromiso nesurasta. ‘

n* Įjungiant Vokietijos jogas; 
2. snkfcdyti vokiečių imperia
lizmo atgijimą, jos karines jo
gas pavedant tarptautinei eu
ropinis kariuomenės vadovy
bei; S. sustiprinti Europos ap- 
sljungĖmą kariniu ir politiniu 
atfrifcta šalia jau veikiančio, inano po- 

nuąistaty- 
mums tuo- 
Ir sugrie- 

Padėtį gel-

deda prie nepadorių madų po
puliarino. Ragino vyskupus 
ir kunigus, kad išmintingu bū- 
du atkreiptų J tai tėvų dėmesį.

K. F. SehmHt - VtttnMMfc. V. 
VekUtiie* Apartame*** narys, 
CDL’ parUeds, evanaelUata, pa- 
bėge* pankai O. Jahmi i Rytu 
Vokietijai.

rija dėleuro- 
Ji truko nuo 
Italijos, Luk- 
cūajos reika- 
įyta 14 pusla-

visa nepn-

‘NEUTRALUS” ŠVEICARI 
JOS BIZNIS

ja kreipėsi telegrama j prezi
dentą, kad jis vetuotų įstaty
mą prieš komunistų partiją, 
nors tas įstatymas turi dau
giau moralinės reikšmės, nes 
Kongresas. sutarė su Baltai
siais Rūmais išbraukti visas 
sankcijas prieš dalyvavimą ko 
muniatų partijoje. Komunistų 
partija nėra uždaroma, o tik 
atimamos iŠ jos tokios teisės, 
kaip dalyvauti rinkimuose, tu
rėti savo sąskaitas bankuose 
ir pan.

ADENAUERIS LAUKIA
Adenaueris pareiškė, kad

prašo 
veto

Pijus XII kreipėsi į vysku
pus, nurodydamas j plintančias 
nepadorias drabužių madas. 
Tos mados pasiekiančios jau 
ne tik miestus, bet ir kaimus, 
ne tik gatvss, bet ir Dievo na
mus. Apgailestavo, kad ir laik
raščiai bei filmas daug prisi-

Šveicarija pardavė Ameri
kos aviacijai 25 sviedinius, ci
garo pavidalo, kuriuos paga
mino Zhiriche Oerlikono fab
rikai. Sviedimai yra vairuoja
miradaru ir skirti lėktuvam 
šaudyti. Jie gali būti užtaisyti 
atomine energija Jie yra 16 pė
dų ilgio; vienas kaštuoja 20,- 
000 doL Atgabenta 40 šveicarų 
technikų tų sviedinių bandy
mam.

Neutralioji Šveicarija, aiš
ku, tokius sviedinius pardavė 
ir į kitą pusę uždangos.

išsimiegoti jis gavo

Adenauerio,' AmenKus politi- 
kos tagrhivimu. Tačiau iš es
mės gerai, kad taip išėjo, nes 
baigėsi savęs apgaudinėjimas, 
ir nieko neveikimas, kuri$ pa
dėjo laimėti laiko Maskvos 
naudai. Europai bus sveijca, jei 
Amerika įsitikins, jog kovai 
prieš bolševizmą reikia telkti 
Vokietiją ir kitas jėgas, kovo
jusias su komunizmu, ir ypa
čiai pavergtuosius kraštus, jai 
tai dar ne pervėk.

VETERANU PROTESTAS ,
> Ciacinnati įvykęs katalikų 
karo veteranų sąjungos kong
resas pareišė protestą prieš 
nepadorius kinus, pramogas ir 
pasiūlė, kad karo kapelionai 
sudarytų komisiją, kuri patar
tų, kas karių pramogom dera 
ir kas nedera. Kongresas taip 
pat pasisakė prieš knygas, ku
riose žadinamas vaikų palin
kimas į nusikaltimų avantiū- ' 
ras. ’s , '

ąūneš kariuo- 
j; kad pataisos 
?būti tvirtina- 
?šalies parla-

kad jo klientas būtų pripa
žintas nepilno proto; jis esąs 
žydas, o garbinąs Hitlerį ir 
jo antisemitinę taktiką.

Mintį 
gumo 
Prancūzija. 195‘ 
jai pritarė šež 
konferencija^. 4d

pertrauką.
leniniai pasi- 
unt kompro- 
riai dalyvavo 
feowerio ste-

NAUJAS REKORDAS 
■ {AUKŠTĮ

Amerikos karinis sprausmi- 
nis lėktuvas pasiekė naują pa
saulinį rekordą . į aukštį — 
83,000 pėdų .- (apie 27 kiL); 
lig šiol buvo, rekordas anglų 
lėktuvo 63,668 pėdos.

Sprausminis lėktuvas, pa
pildomas kuru ore, išsilaikė 
nenusileisdamas 35 valandas 
h* padarė per tą laiką 17.000

dabar jis Jaukia iš Amerikos, 
A’nglijčs. 'Prartcūzljoš greitų 
žingsnių, kad Vokietijai būtų- 
tuojau grąžinta 
klausomybė, nors jis dar nepa
meta vilties, kad Mendes-

•pinio sau
lę davė 
gūžės 26

labiausiai pakilo rugpiūčio 20 
vakarą, kai penki ministeriai 
griežtai prikišo Prancūzijai, 
kad jau 27^ mėnesius ji užvil- bęs 
kino sutarties tvirtinimą ir da
bartinėm pataisom nori visai 
nustumti sutartį į nežinią. Ta
da Prancūzijos ministeris 
Mendes-France išbalęs pakilo

France energija pajėgs įtikin
ti Prancūzijos parlamentą sO-

Mehdes -France, Prancūzi
jos nūn. pirou, tiesiai iš Briu> 
seko nuskrido pas ChurchiBį 
kalbinti, kad Britanija įstotų 
į europinio saugumo bendruo
menę ir tokiu, būdu ją išgel
bėtų nuo laidojimo. Britanija 
numato kaip ir lig šiol atsisa
kyti.

• Indokinijoje karo belais-. 
viai komunistai pasipriešino, ■ 
kad prancūzai grąžintų juos 
komunistam. Prancūzai, vers
dami juos grįžti, vieną nušo
vė ir kelis sužeidė.bedamas, Bei 

sigriebė padai
- Paskui ė joj 

kalbėjimai, j 
mišo. Juose ( 
prezidento I 
kėtojas Dovydhlf K. E. Bruce. 
Mendes - Frattta nurodinėjo, 
kad be jo ęSomų pataisų 
Prancūzijos pferiamentas su
tarties netvirtins; kad jo vy
riausybė bus nugriauta, ir at
eis nauja sovietam palanki. Iš 
priešingos pusės buvo nurodo
ma, kad pataisos įveda dis
kriminaciją Vokietijai, pirme
nybę atiduoda Prancūzijai, o 
svarbiausia et 
menės nesuku 
iš naujo turėl 
mos kiekvieni 
mento.

Kom. Vokietijos radijas 
pranešė, kad iš vakarų Vokie
tijos atbėgo ir gavo globą dar 
viena stambi žuvis — Kąri 
Franz Schmidt - Wittmack su 
žmona ir dukteria Schmidt 
buvo Bonnos parlamento na
rys, CDU atstovas.

Schmidt - Witmack daly
vaudavo parlamento komisijo
se, kuriose būdavo uždarom 
durim svarstomas Vokietijos 
sujungimas, apginklavimas,

Taigi

New Yorke prieš teisėją Sa- 
muei Leibowicz rugpiūčio 13 
stojo Joseph Goldman, 18 me
tų, kaltinamas pavogęs auto
mobilį. Teisėjas klausė: “Ar 
tamsta baigei public schoolf’

“Taip.”
“Išraidžhiok (spėliok)) žo

dį: “cat”, paskui “dog.” Vai
kinas klupdamas vargais ne
galais atliko. Bet žodis "pen- 
cil” nėjo toliau kaip iki pir
mos raidės. Vaikino advokatas 
puolėsi gelbėti. Sakė: “čia 
nieko ypatingo, kad jis nemo
ka: prieš kelis mėnesius ture- nCpBnameSę teismai, 
jau klientą tokio pat amžiaus, 
tai jis nemokėjo nei rašyti, nei 
skaityti, nei spėlioti.”

“O aš prieš keletą mėnesių, 
—r atsakė teisėjas. — nuteisiau 
ilgiem metam 18 metų vaiki
ną, kaip įsilaužėlių gaujos va
dą. Tas jaunuolis buvo taip pat 
baigęs public school ir taip pat 
nemokėjo nei rašyti, nei skai-

Bėhdruomenės idėją labiau
siai palaikė Vokietijos kancle
ris Adenaueris ir rėmė Ameri
ką. Jai buvo priešinga Sovietų 
Sąjunga, nes Vokietija tokiu 
būdu aktyviai būtų įsijungus į 
Vakarus, o Sovietų tikslas pa
daryti ją “Neutralią”, kad il- 
gainiui sovietams žinomais 
metodais įsijungtų į Sovietus. 
"Prancūzija apsižiūrėjo, kad 
bendruomenėje Vokietijos įta
ka gali išaugti, ir Vokietijos 
baimė Prancūzijoje pasirodė 
didesnė nei Rusijos.

Briusselio / konferencija bai
gėsi vėl Maskvos laimėjimu ir

Vėl pereitą savaitę sušneko 
spauda 
chuliganų gaujas, kurių 4 pak
liuvo į policijos rankas. Tai 
15-18 metų vaikinai.. Tai ne 
skurdeivų vaikai. Iš turtingų 
ir gerų šeimų. Policininkai ė- 
mėsi už galvos, kai paaiškėjo, 
kad ta gauja botagais plakė 
dešimtametes mergaites, ne
kaltus žmones daužė ir vertė 
atsiklaupiu; ant kelių tiem 
chuliganam bučiuoti kojas; ri
šo kitam prie kojos gazolinu 
suvilgytą popkrį ir jį padegė, 
o kai žmdgus blaškėsi, daužė 
jį į veidą ir dar gazolinu api
pylė ir padegė jo krūtinę; par
ke rastam negrui degino pa
dus, nutempė ir prigirdė East 
River.

Ir šitam phnatadšfaM ad
vokatas riekahvo atiduoti tik 

kuris 
skiria pataisos namus ar ati
duoda tiesiog tėvų globai.

Prieš tai sukilo pagaliau tas 
pats teisėjas Leibovičius. Jis 
kaltino savo kolegas, kad jie 
per švelniai žiūri į jaunimo nu
sikaltimus ir tuo juos skatina 
nusikalsti. “Policininkas nega
li sulaikyti nusikaltimų ban
gos, jei jauni piktadariai šveL

• Kongresas penktadienį iš
siskirstė atostogų. Atstovų 
Rūmai svarstė 1300 įstatymų rytų* zonos 
bei rezoliucijų; senatas 1100. nuvyko su i

' Štai viena maža ameriko
niško gyvenimo kasdieninė is
torija.- New Yorke 55 metų 
Leon Bautman, virėjas, po 
sunkaus darbo norėjo išsimie
goti. Bet negalėjo, nes {sietais 
namuose buvo daug svečių ir 
dar daugiau triukšmo. Virėjas 
atsidarė langą ir įsismaginu- 
srem svečiam šūktelėjo, kad jis 
nori išsimiegoti ir kad jie ma
žiau triukšmautų ir tą pierpa- 
lą radiją užsuktų. Bet jo įspė
jimas negelbėjo nė tiek, kaip 
Dulles įspėjimas, prancūząm. 
Tada virėjas atsinešė bonką 
nuo'vyno ir paleido ją pro lan
gą į svečius. Toji bomba įspū
džio taip pat nepadarė. Jau 
supykęs Bauman griebia tan- tibrią parieM.

tyti, nei spelinti. Aš'nemanau, Senato komisija, pirminin- 
kad visuomenė žino, kas daro- kaujamą Watkinso, McCarthy 
si mūsų mokyklų sistemoje. apklausinėjimą pradės rugpiū- 

Tai pirštu nurodyta į vieną čio 30. Lig šiol komisijoje nėra 
vėžį, kuris graudžia jaunimą— vienos nuomonės dėl McCar- 
netinkamas mokyklų darbas. thy. Spaudoje buvo paskelbtas 

santūrus, bet McCarthy pa
lankus Barucho atsiliepimas, 
kad jis pasitarnavęs kovai su 

apie W>liamsburgo komunizmu.

kesnio ginklo: čiupo iš spin- 
medžioklinį šautuvą ir pa- 

leido šūvį. Pagelbėjo. Kaimy- 
no name nutilo ir pelės. Niekas i>'>
ten nebuvo sužeistas, tačiau 
pats Baumanas turėjo nesėk- 
mę: atšokę nuo sienos keli ■ _____
šruotai apdraskė jam ranką. ■ ------------------
Pasiekęs, ko norėjo, Bauma- 
nas atsigulė. Bet užmigti ne- ■ 
spėjo, nes štėjo policininkas ir H 
jį išsivedė. Pirmiausia į vieną ' ' * r.
ligoninę, kur jam perrišo ran- „7 *'r'y.r'*; / 'J .

Bellevue ligoninę.
kuri.turėjo patikrinti, ar Bau- |1 .
manas su protu tvarkoje, tik | 
tada jį nugabeno ir uždarė į 
Uabokle. kur fti tuojau uimf- . 
go. Tik tokiu būdu jis savo mi'mi.ąi feMA sratMta tas Wi aw>m-

itauė. Ksrita* taisąsi

Amerikos rašytojas Robert 
L. Frost, grįžęs iš tarptautinio 
rašytojų kongreso Brazilijoje, 
nusiskundė, kad visi debatai 
nuvesdavo galų gale į politi
ką. “Politika nieko bendra su 
poezija neturi — sakė Frost,— 
bet politika šiandien yra virtus 
žmonijos vėžiu.”

Kaip tas vėžys graužia 
žmoniją dabar Briussely, Ber
lyne ar Azijoj, atgriso stebėti. 
Spaudos puslapiuose sumirgė
jo paskutinėm dienom susirū
pinimas kitu vėžiu — grynai 
amerikinio gyvenimo. Jeigu a-

GERIAU, KAD BOTŲ NE 
iŠ LIETUVOS

Vokiečių ‘T'rierische »Zei- 
tung” liepos 23 aprašė iš Lie
tuvos kilusį E2kę Sirtaftz, 
gimusį Vilniuje, dokumentuose 
pažymėtą žydą, kurįs 15 metų 

išvyko į Berlyną, įstojo j 
gestapo ir 1941 jau kaip Fritz 
Scherwitz atvyko* j Rygą ir 
įsteigė Lentoje koncentracijos 
stovyklą žydam naikinti. Po 
karo iš amerikiečių nelaisvės 
buvo paleistas, kai paaiškėjo, 
kad jis žydas, ir garsiojo Auer- 
bachoibuvo paskfrtas švabijo
je specialiu įgaliotiniu. Kai tie
sa iškilo aikštėn, buvo suimtas 
ir tik dabar atlikęs bausmę už 
žydų naikinimą kacetuose, 
skelbiasi, kad kažkoks ameri
kietis norįs atpirkti' jo memu
arus ir jis savo patirtimi bū- 
siąS'Vėl naudirųms saugumuij

niai teisiami. Ką gaN padaryti 
vargšas policininku, jei teisė
ju jo neparemia.” Sukilo 
prieš vadinamus jaunimo teis
mus Ir pareikalavo, kad nusi-

(Nutetta |3puaL)

rui prieš Rusiją: Tai esąs jis 
girdėjęs iš Amerikos armijos 
informacijos viršininko pava
duotojo gen. Willems. Pasta
rasis pareiškė, kad su John 
nieko panašaus nekalbėjęs (Jo
kia čia John naujiena: aišku, 
kad ir turi rengtis, nes jei nori 
taikos, renkis karui).

TĖVAS IR SCNUS
Bonnoje duotas įsakymas 

suimti _Max Reimann, buv. ko
munistų frakcijos vadą Bonnos 
parlamente. Bet jis pasislėpė.
Paritais metais nei jis nei bet

Iš jų. 728 rirtojstatymais. kųris^titas jfomuiūstas į par- ___
« 2 j fiELEŽELE lamentą nebuvo išrinktas. Ry- Anglija raštu pasižadėjo ga-

American Airlines strei- komunistiniu Berlynu rantuoti tų šešių kraštų nelie
kas, taurame dalyvavo 1^3 Berlyne mnunistif ra^jas palakė. Kai iš nelaisvės čiamybę. Vokietija, Olandija,
lakūnaį liepos 30, perfeve Jota fak Retaannas pa-
ragpiuao 23 baigės. tas, kad Amerika renkasi ta- j komunisttnę

"liaudies miliciją.” Sūnus pa
klausė, bet po kurio laiko pa
bėgo į vakarų Vokietiją. Tė
vas išsižadėjo sūnus. Bet vis-

Koagreso darbais r«nsis tikron švieson respublikonų baigėsi tuo, kad tėvo, dėką 
respublikonų partija, ridama i siekimus. Darbo sekretorius sūnus buvo sugrąžintas į kom. 
rinkinius. Bet tais pačiais įsta- (jis buvo pakviestas iš demo- Berlyną ir ten dabar nuteistas 
tymais naudosis ir demokratai, kratų), kuris- prašė prezidentą 15 • mėtų už dezertyravimą, o 
Kaip ta pati lazda, tik kitu laikytis rinkimų metu duotų tėvas jau esąs taip pat ryti- 
gahi, tarnaus ir vieniem ir ki- darbininkijai pažadų, pastirau- niame Berlyne. / 
tiem, rodo farmų įstatymas. kė, o tuo tarini žemės ūkio

Sea. Fergnsea, resp., sakosi, sekretorius Bensonas, kuris
kad ps nurodys fanneriams, patarė E5senhoweriui sulau- 
kad pastovi parama ūkio pro- žyti farmeriam duotus paža
dintam buvo įvesta karo me- dus, vis dar tebėra vadžio
tais, kad būtų pakelta gamyba je.” Mat Humphrey tvirtina, 
sau ir sąjungininkam. Bet'da- kad prezidentas pažadėjęs 
bar turim grįžti prie taikos aukštas kainas.
programos su palankesne pa-. Nurodoma jau dabar, kad 
raina, kad nesusidarytų nerei- farmeriam kainos esančios 
kalingų perteklių, bet kad sy- 15% žemesnės nei 1952, kada 
Idu fanneriai turėtų ir pakan- respublikonai atėjo į valdžią, 
karnai pajamų. o vartotoją farmų prekės pa-

Sea. Hnptarey, dem., sa
kos taip aiškins: “Papasakosiu 
farmeriam isteriją, kuri išvilks

pie jį skaitytum sovietinėje 
spaudoje, sakytum, kad tai 
propaganda prieš Ameriką. 
Tai vėžys, kuris ėda Amerikos 
jaammą.

Belgija, Luksemburgas sutar
tį patvirtino. Italija pasižadė
jo. Prarfcūzija turi svarstyti 
dabar rugpiūčio 28. ... , .

Bendruomenės tikslas buvo šen. a. watkins <*->, pirmininką*,'«« kHįūs tartf patvirtinti,
toks: 1. pasiprieŠBlti sovietinei dviem nariais, rospiūrio Mį pradės svarstyti.khuisiiiu, u refti* 
agresijai, j europinę karinome- vartj^ šen. McCarthy veikia. > < ;

• Chicagoje dviejų, banditų 
gaujų vadai nušauti. Laukia-

New Yorko gaujos vado 
Kozlovo advokatas siekia,

siekia tik 1% pigesnės, tuo 
tarpu farmeriam reikalingi mydll- 
daiktai tesą pigesni tik 3%. -—r-

fe
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APIE K4 AMERIKOJE VYRAI ŽMONOM NEKALBA

heard ’round the world

kirtai Jungtiniu Tautu genera
linio aekretoriaua padėjėju.

mėtas, nauj 
ga“Oųt<rf

Ten pasakojas jis ir kaip 
Wollweberio agentai jį buvo 
internavę nuošalioje viloje prie 
jūros Danijoje, laukdami, kada 
galės jį išgabenti į Rusiją. Išsi- 
gelbėjęs nuo Wollweberio žmo
nių tik tuo būdu, kad padegęs 
savo gyvenamą vilą ir sukėlęs 
paniką, kurios metu galėjęs 
pabėgti...

* Niekas jo negąsdina, nebent 
tik viešumos šviesa. Jis laisvu 
laiku nuo savo sabotažinio dar
bo leidžiasi į visųp smagu
rius, kekių tik pasiūlo uosto 
miesto gyvenimas.

nomas ir tarp planetarinių

Sari»g h simt&r thrn thiukr~wįth U. 5, SariugJ Bonds tft tht Paynll Surings

Po karo WoHveberis buvo su
grąžintas įvairiom pareigom. 
PO darbininkų sukilimo Vokie
tijoje pereitais metais jis, pas
kirtas saugdmo viršininku, pa
reiškė, kad “šią kiauliatvartį 
jis išvalysiąs”. Jis valė saugu
mo aparatą be jokių skrupu
lu. Jis tankino šnipų tinklą, 
kuriame turi pakliūti visi Va
karų agentai. šitoje naujoje 
tarnyboje jis pasirodė taip pat 
meisteris. ' "

Bet tuo pačia metu WoHwe- 
beris tiko ir jūrininkas Wollwe- 
beris* tas kuris organizavo sa
botažą laivuose.

1953 sausio 25 L'verpoolio 
uoste užsidegė laivas “Empress 
of Canada”. Po trijų dienų 
gaisras ištiko didžiausią pasau
lio keleivinį laivą “Queen Eli- 
zabeth”, po vienos dienos išti
ko gaisras taip pat “Queen Ma
ry.” Sausio 30 jau britų admi
ralitetas pranešė apie sabotažo 
veiksnus karo laivuose, paskui

Po Amerikos chemikų drau
gijos konferencijos laikraščiai 
ėmė spausdinti tų chemikų vi
zijas, kaip gali atrodyti žmoni
jos gyvenimas po 75 metų šia
me naujame atominės energi
jos ir nesibaigiančių išradimų 
amžiuje.

Taigi po 75 metų žmonės gy
vensią atskiruose vienos šeimos taikyti augalai, 
namuose, kurie turės savo spe
cialų šildymą , šaldymą. Na
mas su namu bus sujungti ra
dijo telefonai ir televizijom, 
kuriuos energija aprūpins ato
minės baterijos. Atominiai mo
torai bus begarsiai. Visos bai
mės ap:e radioak yvinį spindu
liavimą bus praėjusios, ir žmo
nės žiūrės į daba linę mūsų 
baimę dėl to spinduliavimo, 
kaip mes šiandien su šypsn:u 
prisimenam savo senelių nuo
gąstavimą dėl garvežių. Namų 
stogai ir visokie vamzdžiai bus 
iš sintetinių medžiagų.

Nacionalinės . Kinijos laivai 
sulaikė Kinijos pakrantėse vo
kiečių laivą “Mai Rickmer” su 
ginklais raudonajai Kinijai. 
Tardymo siūlai atvedė į Ham
burgo Rickmer laivų statyklos 
generalinio direktoriaus sūnų 
Heirinch Hohman, kuris * savo 
laiku buvo... Wollweberio val- 
dinys. Tardymai vedė,' kad 
Wollweberio pirštai buvo pri
kišti, ir karo medžiagų kontra
bandoje į šiaurinę Korėją.

Kai pereitą pavasari užside
gė Hamburgo uoste Švedijos 
modernus laivas šaldytuvas 
“Antarctic Oceąn”; kai eksplo
zijos įvyko Amerikos lėktuvne
šiuose “Leuthe” ir “Benning- 
ton”; kai katilai sprogo buv. 
Vokietijos prabanginiame laive 
“Monte Rosa”, britų kariuome
nės 'transporto laive “Emp:re 
Windrush” ir kt., sako, kad 
tas “darbas” buvo atliktas tiek 
pat “švariai”,, kaip antrojo pa
saulinio karo metu sprogdini
mai laivuose. Ir laikraštininkai 
vėl griebiasi į bylas to pra
garo mašinų meisterio —pra
garo mašinisto, kuris dabar į- 
sedintas į naują tarnybą ir 
sprogdina Vakarų saugumo į- 
staigas... • M.

pasakoti, c vyras 
padarys visada didesnes išva
das, tad neverta dėl šventos ra-

enough dollars have piled up they be 
invested m a U. S. Senes E SavmgsBood, 
in your name, and the Bond be inunedi- 
atdy deiivered to you. And irs value gK>ws 
bigger and bigger the longer yoų hoid it. 
Good 3'c interese a year until matuoty.

Eight million ocher aurkers are buildtng 
their sccurity by investing in Boods ttaough 
the Payroll Savings Man. How about you?

Ir kai laikraštininkas išgirs
ta apie -tokius sabotažus, jis 
griebias į bylas, ieškodamas 
pavardės, kuri prasideda raide 
W ir nuseka akimis,iki Woll- 
\veber, Ir turi pagrindo kalti
ninko ieškoti prie tokios pavar
dės, nes dar prieš prasidedant 
minėtai sabotažo bangai britų 
laivuose, iš Sovietų grįžo eilė 
anglų buvusių jūrininkų. Kur 
jie prieš tai buvo? Ogi mažoje 
Goldberg saloje Baltijos jūro
je, prie Schwerino (Mecklen- 
burgas) barakuose. Vadovauja
mi jūrų karininko, komunisto, 
Brunderio, ten buvo kursai sa
botažui parengti, šiuose kur
suose buvo gilinamas paruoši
mas tik tų, kurie jau buvo bai
gę mokyklą prie Greiswaldo, 
viename dvare, prie kurio var
tų prikalta lentelė:
“Susisiekimo ministerijos spe
cialioji mokykla; laivininkystės 

skyrius”.
Iš tikrųjų toje “specialioje 

mokykloje” ruošiami sabotaž- 
ninkai. Panaši mokykla yra 
dar Warrine, Meklenburge. Tik 
jas baigę rinktiniai s;unčiami į 
minėtą Goldbergo mokyklą — 
kursus tobulintis.

Visose tose mokyklose yra

nioms” korespondencijas ra
šydamas. Ir tada jam niekas 
neprikaišiojo dėl jo praeities. 
1940 metais bolševikams oku
pavus Lietuvą, J. Jurginis kai 
ką rašė “Tiesai”, kai ką ‘Ta
rybų Lietuvai”, vadinasi, ko
munistams bendradarbiavo. O 
dabar Juozas Jurginis? Jis pa
siliko Lietuvoj ir ten yra aukš
tose pareigose. Sveikas ir ne
liečiamas gyveno ir A. Rūkas, 
pirmosies okupaejos metu bu
vęs atsakingose pareigose. 
Šiandien jis yra Amerikoje.

Sccurity ccm be your* through 
the PayroN Sevings Man'

It’s so easy and so sure! Just go to your pay 
Office and sign up to save whatever atnount 
you’d likę put away for you each payday. 
It can be a couple of dollars. or as much as 
you likę—it’s up to you. The amount will 
automatkally Be saved for you each pay
day btfort you draw your pay. Then, wheti

Their paims were wet and their duona 

were dry. They fefc awkward, and not quice 
sure what to do. Būt that small band of 
formers stood stubbornly by Concord 
bridge—and defied the best professional 
soldiers of their time!

Noc the muskets in their hands, būt the us forever that the security of our country 
courage in their hearts, gavę America itstra- begins in our hotnes.

Žmonės įsikurs patogiai 
arktikoje ir Brazilijos džiung
lėse, nes cheminė kova prieš 
ligas daro vis naujos pažan
gos.

Mastas bus naujas. Kosmi
niais spinduliais “bombarduo
jant” sėklą, bus išauginti la
biau žmogaus organizmui pri-

Ūkininkavimo 
plotai bus praplėsti ir sūriose 
stepėse būsią auginami sūrieji 
augalai.

Jūros vanduo bus verčiamas 
galuoju geriamuoju vandeniu; 
taip pat iš jūrų vandens bus 
vis daugiau gaminama chemi
kalų kaip magnezija, bromas, 
žaliavų pramonė bus pagerinta 
tiek, kad geležies rūdos nereiks 
tirpinti pečiuose. Nerūdijantis 
plienas bus pagamintas atomi
niu bombardavimu.

Medicina nugalės vaikų pa- 
ralyžą, psichinius pakrikimus, 
alergiją.

Tarpplanetiniame pasaulyje 
jau bus raketos pasiekusios mė
nulį. varomos atominės ener
gijos ar vandenilio bei fluoro 
mišinio.

let the Minutemen of Lesmgtoa teS ąs 
that the preservaoon of our bases is our 
fine dury, and our peacest privilegfr-tfre 
privdege for which they "fired the shoc 
heard ’round the wodd.” Let them $ay to

V’iencs anketos daviniais, kidžiami didesnėm dovanom, jei tai iškyla paskiau,, ji aiški- 
89 apklaustųjų pasisakė ne Moterys taip pat nesako, kiek naši, kad “užmiršusi” paša- 
viską papasakoja savo vyrui ar jos sutaupo nuo virtuves. Dau- kyti . 
žmonai.% pasisakė ne- gelis ęyrų ^*;mcterųk- pareiškė 
turį nuo vienas kito jokių pas- nesaką vienas kitam brangių 
lapčių. pirkinių tikrosios kainos. Visa-

Labiausiai nutyli piniginius da pasako “pigiai.”
Ir tikrai, kai tas Lietuvos jt jkahis — kiek uždirba, išlei- ' Antroje eilėje nutyfima apie kad flirtas visai nekaltas ir ne- 

džia ar sutaupo. Toks nutylė- vaikus. Vaikas įvarė futbolą vertas net žmonai ar vyrui pa- 
jimas argumentuojamas iš vy- kaimynui į langą, ar duktė 
rų pusės tuo, kad moterys ne- parnešė menkesnius mokslo 
keltų didesnių reikalavimų, pažymius, motina susitvarko 
Tačiau nutylėtieji pinigai dau- su jais viena. Esą tam, kad vy- 
giausia sutaupomi ir paskui iš- ro be reikalo nsnervintų. O mybės nė užsiminti.

’ Trečioje eilėje nutyli flirtus 
su kitais vyrais 'zr moterim. 
Vieni aiškinasi nutylį dėl to,

Makos salą, kad Išgedu suze.s- 
hi&. Joje autorius, atkritėlis tcriavK, - , / - r tuosius ir užmuštuosius. Britų
nuo komun’stinių agentų, at- besėta aą Į^kto mokstminko aamiralitetas pripažino, kad 
skleidė komunfetų veiklą ir apie trisdešimt atsitikimų esą
taip put, kaą> JjMįša&kmta.~
Vairai išdavė gestapai pogrin
džio ve&ėjns —r- ne tik komu

nistus, bet ir savu bendra-

Kas naujo moksle?
Jurų dugne nėra'~ amžina 

ramybė, kaip buvo manoma. 
Pier Hondos amenkuėių 
mokslininkai su hidiofonais ir 
kitais klausomaisiais -^'irištru- 
mentais ėmė tirti jūrbs dugną, 
ir instrumentai užregistravo 
visokius riksmus, dejavimus, 
stūgavimus, kurie protarpiais 
virstą “neaprašomu ''triukš
mu.” ■ J :'

Sovietiniai mokslininkai po- 
vandeniu laivu apačia tedų esą 
prisiartinę į šiaurės ašigalį iki 
300 kl nuo ašigalio. Esą jie ten 
užregistravę dideles vandens 
sroves, kurių temperatūra bu
vusi aukščiau nulio ir kuriose 
buvę įvairiausių žuvų.

Martūio, Prancūzijos protek
torate, Paryžiaus inžinierius 
padarė mėginimus jūrų' vande
nį paversti gėlu vandeniu gari
nimo būdu pasinaudojant sau
lės spinduliais; esą į kvadrati
nio metro paviršių spindulius 
nukreipia apie 8,000 mažų 
gaubtų veidrodžių. \ .

Naujas ktifcrodĮą, ^Bekalbant 
apie greit būsimas keliones į 
nąėmilį ir kitas ^lanetąs^ susi- 
rūpinp U laikrodžių J^bęįkan- 
tai. Viena ąmerikppįška laik
rodžių firma giriasi greitu pa
gaminsianti naują laikrodį,-ku
ris visai tiksliai rodysiąs, va
landas, mėnesius ir metus tiek 
žšmėje, tiek kitose planetose. 
Tokio laikrodžio tėvas yra Dr. 
Levitt iš Philadelphijos, asti-o-

STRKIKAI ALGA
Vokietijoje streikai auga. 

Frankfurte grarine streiku 
susisiekimo, gazo. elektros 
tarnautojai, reikalaudami pa- Taigi chemikai mato gražų 
kerti atlyginimą valandai 10_r gyvenimą, jei lig to laiko tie 
pfenigu: -Tokių tarnautojų. / chemikai nebus davę progos 
70(1,000. Bavarijoje,22CUJ00< .tnm pačiam pasauliui išvirsti

stų okupacijos metu ėjo svar
besnes pareigas (ir buvo lai
mėjęs 10 sovietinių dainų pre
miją. Red.);

Kad suiručių metu būva 
daug sauvaliavimo, daug nekal
tų aukų, tai tiesa; tokių tada 
buvo ir Lietuvoj. Bet tai ne
buvo visuotinas reiškinys. Nors 
tada visa Lietuva buvo'sukilusi 
prieš okupantus ir ginklu juos 
vijo iš Lietuvos, betgi nebuvo 
prarastas tas nujautimas ir į- 
ritikinimas, kad kas nusikalto, 
tas tik teismo sprendimu gali 
būti baustas.”

Tiek vertas yra J. Šimkaus 
ir komunistų kaltinimas dėl 
Jurginio ir Rūko. Bet Šimkus, 

O* kodėl tada, kai prasidėjo kuris padėjo enkavedistam vež- 
vokieč'ų karas su Rusija, ko- ti 1941 iš Kaimo Jiętuyius į 
munistai pasirinko juodu, tai Sibirą, eitrašfe.gral^KĄ “At- 
yra Jurginį ir A. Rūką, tokia keršysim už kraują... kai grį- 
auka ir dėl jų tariamai matytų Sm į tėvynę, kai grįš’m j na- 
lavonų Kaune tiek išliejo grau- mus.” “Keleivis“ pastebi: 
džių ašarų šaukdamies keršto?
Mat, karas be melo sunkiai ver- duobkasys grįžo į Lietuvą iš 
čiasi. o kerštas būtinas. 0 ko- rytų, kerštu buvo nusiaubta 
munistų viso veikimo pagrindą visa Lietuva. Nukankintų m:r- 
bendrai sudaro melas ir kers- timi Lietuvos gyventojų lavo- 
tas. Taigi/ pasirinktas Jurginis, hai po kelias dŠenas buvo lai
kinio pavardė plačiai buvo ži- komi viešose aikštėse.” 
noma ir kuris, išėjęs iš kalėji- - Sovietiniai vilkai Lietuvai 
mo, naujai į komunistų partiją atsikeršijo. Bet ir vilkų, dienos 
nesįs’rašė. ir dar priedu pride- suskaitytos': jei medžiotojas jų 
tas A. Rūkas, kad še kaip ker- ir nenušauja, tai jie vienas ki- 
štaujama tiems, kurie Jcomuni- tą užkrenka.

Kudirkos pasakėčioje Vilkas 
sutinka Ėriuką ir laižosi, norė
damas jį sudraskyti. Bet steng
damasis parodyt, kad darąs 
teisingai, pirma jį apkaltina: 
Tu, diege prakeiktasis, iš kur 
diąsumas tasis, su murzinu 
snukiu čia vandenį man teršti... 
Veltui ėriukas aiškina: pavan
deniui per šimtą žingsnių aš 
stovėjįau ir gėrimo sudrumsti 
niekaip negalėjau. Tada vilkas 
pakaltina, kad kas nors iš ėriu
ko giminės jam nusikalto...

Taip bolševikinis agresorius, 
noičdamas pateisinti savo ag
resiją. pirma apkaltina ir visą 
jo giminę, kurį rengiasi užpul
ti. Ir juo kaltinimas kvailesnis, 
juo jis laikomas propagandai 
tinkamesnis. Sakysim, kai bol- 

* ševikai 1940 suminė Lfetuvą 
užimti, tai jie sugalvojo, kad

* Lietuva grpbusi sovietinius ka
reivius ir pagrobtieji tik pro 
kanalizacijos vamzdžius išsi-

• gelbėję ir painformavę savo 
sovietinę valdžią apie lietuvių

Kai bolševikai iš. Lietuvos 
1941 buvo išvyti, jie vėl pas
kelbė Lietuvai keršysią. Bet 
už ką dabar? Kokį Ėriuko nu
sikaltimą sugalvojo dabar so
vietiniai žvėrys? šitą “nusikal
timą”, už kui*į bus keršyta, ir 
ko tas “nusikaltimas” vertas, 
aprašo Keleivio bendradarbis 
J. K rugpjūčio 18,

“Prieš tryliką metų, komu
nistų bernas, buvęs “Lietuvos 
Žinių ’ (v. liaudininkų dienraš
čio. Red.) redakcijos nuolatinis 
bendradarbis, politiškai nesusi
tupėjęs Jonas Šimkus telegra
ma pranešė iš SSSR, kad 1941 
metų birželio mėnesį karui Lie
tuvoje prasidėjus, kas tai sa
vo akimis matė gatvėj? poeto 
A. Rūko ir rašytojo Juozo Jur
ginio lavonus. Gird’, tai buvu
si kruvinųjų Hitlerio gaujų au
ka. 1942 metais komunistų 
“Šviesa” Nr. 2 (JAV leidžia
ma. Red.) apie tai pranešdama 
rašė, kad tos aukos nebus pa
mirštos, girdi, ateisianti atker
šijimo valanda.

Iš tikrųjų gi. “Kultūros” 
žuraak) (jis vienintelis bolševi
kų nebujp uždarytas, . leistas 
Šiauliuose, pasižymėjęs pikta 
laisvamanybės propaganda, 
Red.), “Lietuves Žinių” ir ki
tos spaudos bendradarbis i • 
korespondentas Juozas Jurginis 
visą vokiečių okupaciją ram:ai 
sau gy’veno Anykščiuose, vė
liau Vilniuje ir nė vienas nuo 
galvos jam plaukas nenukrito, 
niekas nesikėsė jc nužudyti, 
nors pr’ei keliolika metų jis 
buvo baustas kalėjimu, kaip 
komunistas. Iš kalėjimo išėjęs, 
parašė savo prisiminimus iš ka
lėjimo laikų, važinėjo ūžti?- ' 
niudse, Iš ten “Lietuvos 2i-;



cetų, kuriuose buvo žiauriausiu būdu kankinami, nedegė neapy-

jo, tol vis dėlto daugumos nuotaikos buvo palankios ieškoti tai-

t^J^RytųEuropoje nesusidarė tvirta valstybių grandis tarp 
Voltietijos ir Sovietų Rusijos; ji būtų daug padėjusi apšginti,

grupės vado Fanfani rankas 
perdavė visos partijos tolesnį 
likimą.

tuosius kaimynus. Italai ir vokiečiai kratėsi kaltės dėl Mussoli- 
nio ir Hitlerio diktatūrų, sakydami, kad tokios pakvaišusios

goję “žmonės ir žvėrys”. *
' Visose tose praėjusio karo kančiose žvėriškumas buvo pa

ropoto bendruomenės reikalu, 
ir pasakė: “Dfevro tiso, kas

CBrOJBnO HvguniO
bradraomeuė nebus Įvyluly-

De Gasperi nuopelnai nea
bejotini Italijai ir Europai, 
kad ji buvo išgelbėta nuo ko>

ti, kad jie yra “nesveiki”.
Tai jdar trečias amerikin'o 

gyvenamo vėžys, prieš kurį turi

kad bent iš dalies atitaisytų 
tą netvarką ir neteisybę, kurią 
sukūre Europoj ankstesni trys

'pertekus, rodo, kur pateko 
auklėjimas, išvijus iš mokyklas 
ir Dievų ir moralės ugdymą; 
jaunimų auklėti per mokyklas 
ir viešąsias kitas įstaigas ati- 
davus įriffltravusiem komunto-

lią. Daug kas nesusivaiko, kas 
gera ir kas pikta, ko klausyti 
ir ko ne. Tiktai tvirto būdo ir 
gilaus tikėjimo žmogus pajėgia 
susiorientuoti ir atsisp;rti blo-

tasrie taip lengvai atpalalduo* 
ja ano atsakomybės tariam* 

metų ten išdirbo »iki žkgo fa- proto nesveikumu.
šizmas, ir Italijai teškėto grižti 
į demokratinį gyvenimą.

De Gasperi buvo iš tų as
menybių, kuriom katalikybė 
davė ne tik minties šviesos, bet 
ir savo religinėm priemonėm 
stiprino jo dvasią. Ir paskuti
niai didžiojo europiečio žo
džiai buvo Jėzaus vardo ne

taisyti, pakelti ūkinę gerovę, 
nes komunistai sabotavo ir 
kenkė kiekviename žingsny. nūs. Tik šiemetinėje konfe

rencijoje laimėjo partijos pa
žangusis sparnas, “Demokrati
nė Iniciatyva” su jos radika
liais socialinės pažangos pla-

Taigi, visi Lietuvos. Vyčiai 
jau šį trečiadienį, rugpjūčio 25, 
pradeda rinktis į Pittsbur^i, 
Pa. Vietos vyčių kuopaladda 
ir tikis kuo daugiausia atvyks
tant Parodykime Amerikos 
lietuvių visuomenei, kad jauno- 
ji katalikų karta, susispietusi į 
Lietuvos Vyčių orgajgzaciją, 
yra gerai susipratusi ir giliai 
sąmoninga!

ar parapijoje, yra keletas kuo
pų. Tarp jų kartais pasitaiko 
nesutarimų. Jie kyla dėl pačių 
narių- ir dėl jų vadų nesupra
timo bendro reikalo. Juk - tik 
vienybėje galybė! Seimas mus 
turi labiau sujungti, suąrtiųįd 
mūsų eiles, įkvėpti daugiau pa
siryžimo dirbti kilnųjį dar

da Gasperi pat žudikas Roche vienos Bgo-
_______ __ _ . nm.idnto^ekspertų* buvo priptot 
Saro mirties išvakarė- Triento, kuris tada priklausė žintas “nesveikai”. Ir visi gal- 

Austro - Vengrijai. Kaip tos važudžiai, moterų prievartau- 
arities italų mažumos atsto- tojau, grobikai stengiasi Jrody- 
vas.de Gasperi dalyvavo Vie
nos pariaraente. Kai atėjo fa
šizmas, de Gasperi stojo prieš 
ir būva 1927 suimtas. Paleis
tas prisiglaudė Vatikane kaip 
UbUotekes tarnautojas. Ir 15

keliu. Toje organizacijoje sus
tiprėja jauno žmogaus charak
teris, išsiugdo kilni jo asme
nybė, susidaro atsparumas blo
gai įtakai iš šalies. Kaip būtų 
gražu ir mūsų tautai naudin
ga, kad Lietuvos Vyčiai galė
tų apimti ir ugdyti v^'są kata
likiškąjį lietuvių jaunimą!

Pasiekti to nebūtų jau taip 
sunku, jei visi suprastų, kad 
organizacijoje daugiau galima 
pasiekti negu atskirai dirbant 
Antra, patys Lietuvos Vyčiai 
tur daugiau sukrusti — būti 
dar veiklesni ir kitus į savo bū
rį pritraukti. Mus jungia tas 

-pats katalikų tikėjimas, ta pa
ti lietuvybė, tie patys kilnūs 
siekimai — tarnauti Dievui ir 
Tėvynei. Apie tuos idealus ir 
patys labiau rasivienykime ir 
kitus bandykime sujungti.

Ar reikės .dar naujos katastrofos, kad Europoje neliktų nei Tačiau dar daug reikėjo iilYiaf lyto- §tai artėja mūsų Seimas,
stenu, dėl tanių vėl pradedama ^šautis, nei pašų tautų? padaryti. Parlamento komisi- 5' fendriamas Ptitaburghe rug-

vienoj patalpoj, apie milijonas ita&tos atstovu Briusely, kur 
italų neragauja niekad mėsos suriTOŽiavo šeši nrfnisteriai eu- 
nei cukraus; tik 1,3 mH turi 
padorias gyvenimo sąlygas; a- 
nalfabetizmas, ypač pietuose, 
siekia 30%.

Jeigu de Gasperi reformos, 
ypsBsi šėmės reformas vykdy
mas nėjo tokia greiBu, kokio 
reifrnlaro tos skardžios sąly-

Tokkjje pokarinėje nuotaikoje katalikų prancūzų visuome
nėje kilo sąjūdis .siekiąs visų tautų sugyvenimo ir susitaikymo, 
atremto į Kristaus taiką. Jis ir pasivadino “Pax Christi” sąjū
džiu, kurio pirmutinis tikslas buvo seną prancūzų ir vokiečių 
prieffilramą pakristi krikščioniam susitaikymo. Milžiniški kong
resai buvo sušaukti Liurde ir Vokietijos - Prancūzijos pasienyje, 
dalyvaujant juose ir vokiečiam. Gražūs buvo padaryti abiejų 
kraštų atstovų pareiškimai,Atrūko ir geros valios siekti, kad 

cĮįjŪdb išsffietų plačiai į«abi tautas ir būtų pavyzdžiu
Mttahvkaįp seto ginčai visam laikui numarinami. Bet tai buvo - ypačiai žemės reformos. Kas 

žybtelėjimas ant Europos griuvėsių, kurie netrukus perkeliavo Italiją ir Prancūzi- 
Wsn piktžolėm ir senos neapykantos aistrom, ją, matė, kokiu skirtingu tem

pu ėjo Italijos atstatymas. A- 
pie Romą, Milaną ir kt. išau? 
go nauji * priemiesčiai. Tik 
1953 buvo pastatyta 1 milijo
nas naujų butų, 25% daugiau 
nei 1952. Pramone pakilo 
56% daugiau nri prieškari
niais laikais; žemės ūkio pro
dukcija pralenkė prieškarinę 
11%.

Demokrato* šengė 
pirmyn spartesniu flnyhi Bei

- n>efel žmonės grįžta į senąją politiką. Akivaizdoje net 
^driės boBevizmo grėsmės, kuri graso dar didesniais žiauru- 
maiBit kančiom, valstybės ir tautos ima iš archyvų senas sąskai- 

br-kdia kumštis. Lenkai jau nebekalba apie savo šovinistinę 
pęfitHcą, bet 4 jų grįžta, kad ir riejami žudančio juos okupan-

Jfe įebetjsi sąskaitų į vokieSus. Vokietijos ir Italijos padug
nėse kelia savo išsaugotas galvas naciai ir fašistai. Prancūzai 

piestu stoja prieš lygias vokiečių teises ir jų apsiginklavimą 
bpifieriiEų pavojui atremti. Neapykantos stabai, pasirodo, pra- 
ėjosio karo išdėtoje kraujo upėje nębuvo paskindinti. Jei atgy-

syti tą Italijos gyvenimą, jis 

labiausiu siekė socialinių 
reformų,

Kam teko gyventi Europoje praėjusio karo metu, galėjo

aptarti. Sakysime, mums yra

pač ten, kur viename mieste

tam, kurių tikslas ir yra su
naikinti jaunimo dvasią ir tuo 
būdu palaužti Ameriką.

piūčio 25-29 d. Visi, kas tik 
gali, būtinai turėtų suvažiuoti. 
Ten nuoširdžiai pasikalbėsime, 
pasidžiaugsime ligšioliniu dar
bu, nustatysime planus atei

gini. Bet tokie stipraus cha
rakterio žmonės negimsta lop
šyje — jfe išauga šeimoje, pa
rapijoje, organizacijoje.

Lietuvos Vyčių organizaci
ja, subūrusi didelę dalį Ame
rikos lietuvių katalikiškojo 
jaunimo, jį kaip tik auklėja, 
lavina ir veda didžiųjų idealų

nejimas. Tie patys, kuriais 
atsiskiria su gyvenimu ir pap
rasčiausias tikrai tikintis ita
las. M.

Tik 1948 rinkimai leįdo atsi
kvėpti, kai iš 571 atstovo de 
Gasperi koalicija ląimėjo 371. 
Valdžia pasijuto esanti vande
ny nebe iki kaklo, o tik iki nais. De Gasperi galėjo būti 
krūtinės. . ' - . . .

Tačiau 1952 rinkimuose vėl 
pasispyrė pirmyn radikalusis 
elementas, ir nors krikščionių 
denckratų partija vadovauja, 
bet de Gasperi buvo iš val
džios išstumtas, ti^o šių metų 
partijos konferencijos jis pasi
traukė ir iš partijos vadovy
bės. Partija buvo tvirtai nusi
stačiusi ateinančiais metais 
statyti jį į valstybės preziden
tus. Bet de Gasperi prezidento 
garbės nesivaikė, nes jam rū
pėjo praktiniai darbai.

De Gasperi politikoje ėjo 
dviem svarbiausiais kėliais — 
sutaisyti la;vą ir įvesti jį į ra
mesnį uostą. Norėdamas tai

kai? IMŲoje. gos, tol kritės teko iėSuti ir
„. ». Primoj® de Gasperi partijoje^ Nebuvo lengva ItaHjos laivą •* ‘

nes jos narių dalis — dvarinin- įgg žmogus, kuriam
_ jtajįjos žnxmės parodė dau

giau pasitikėjimo. Dar de Gas
peri buvo gyvas, Šveicarijos 
liberalų laikraštis “Welt- 
woche” .rašė, kad audros pa
gauti italai nukreips akis į 
žmogų, kuris

Negali būti tokis ramus dėl 
laivo įvedimo į ramų uostą— 
Italijos įjungimo į jungtinę 
Europą. De Gasperi buvo vie
nas iš didžiųjų -europiečių.

De Gasperi - Schumanas- 
Adenaueris buvo tie trys didte- 
? Europos vyrai, kurie sieke

Malonūs Vyčiai! Gyvename PR. RAZVADAUSKAS 
laikus, kai naujoji pagonybė su 
visu savo dvasinio gyvenimo 
palaidumu veržėsi į vadina
mąjį modemiškąjį gyvenimą. 
Mūsų išgyvenamos krizės, ne 
vien politūroje, bet ir apskritai 
visuomeniniame gyvenime, pa
ralyžuoja žmogaus protą ir va-

Laurelė pabučiavo kunigui

PIKČIURNA — O aš, vaike, kitaip galvo-

nusigriebė už sijonėlio klosčių, lUKgnmjcuA , nonę kepurę, o į nurin
kadnesiektuvandem.irviknai

fiancben čia užtruksiu 
Ogiau, — tarė kunigas

PAUL HEYSE

ti Jcad jis mano motinai svei
katą atėmė_

— Argi?„.

___Gal net rytoj aš parsi-
— ArtumanalLaurele, kad ragfu? o tu, Laurele, kai par- į mergaitę, kuri vikriai kflo de

šiniuoju kalno štaitu. Norėda
mas gerai įsižiūrėti, Antanines 
tarėjo delnu prisidengti akis. 
Kelto lanksmoje mergaitė ras
tojo; ji buvo pasisukusi dabar 
į jūrą. Vanduo gražiai mėly

navo, po jos kojomis plūdu
riavo laivės ir riogsojo aštrūs 
uolų kyšuliai Pro vier^ iš jų 
Laurelė pamatė Bnguoįin^ 
Antanino valtį ia. surititoo jo

Niekas, tėve, nežinojo-ir Laurelė ir kunigas nusSuvo, jo: — Lauksiu Kgi Avė Maria, žvflganį. Abu sujudėjo, kaip tai

mirė, kai tu ėjai dešimtuosius daugiau ape tai Laimele! Pa- su jokiu vyru. Siąrasfcf mane, nepririyręs, Antamnas paėmė 
kunigą į glėbį ir nešte išnešė į

tau rėmėjo pavaryn tą daui-

nesakysi ką turi širdyje?
Mergaitė kilstelėjo galvą ir 

šnairiai žvilgterėjo į Antaniną. 
Jis buvo užgulęs irklus, varėsi

♦n motinai?
— Jo toMoi pat akys, tadp- tarė

kaktą, žūrtjo į jūrą susimąstęs

Laurriė varžėsi Jis palenkė
t- nustebo kuni-
SJĮgT bwo įpūtęs klausykloje

t gero linkėjau. darytL 
ešoo neatsakė. Ji — Tėve, — pratarė Laurelė 

kimiu ir tyliu balsu, — ar jūs

Joa Žvilgsnis buvo apsiblau*

bau fis tyfiri protu*

vas.de
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Šiuo metu pavergtoje Lietu
voje rengiamas vienas iš šlykš
čiausių lietuvių moterų išveži
mas į Sibiro tyrlaukius. Mote
rų išvežimas į svetimas žemes 
remiamas komunistų propagan
dos per spaudą, radiją ir pa
rinktus agitatorius. Toji propa
ganda įrodinėja, kad moterys 
savo noru ten vyksta. Jos, gir
di, ten vyksta “patriotizmo ve
damos”, nes tą “patriotizmą” 
pažadinęs Marinovskio soveho- 
zo komjaunuolių merginų laiš
kas, kviečiąs tarybines moteris 
atvykti į Sibirą padėti dirvonų 
plėšti...

Išvežtinų merginų ir jaunų 
moterų parinkimas vyksta

per įmones ir įstaigas.
Numatyta kandidatė kviečia

ma į kadrų skyrių. Ten jai siū
loma pasirašyti, kad ji laisvu 
noru sutinka vykti į vadinamą
sias plėšinių sritis. Jei kuri at
sisako, sekančią dieną įmonėn 
nebeateina. Naktį ją MGB su
ima ir į kalėjimą uždaro.

Lietuvos merginos ir jaunos 
moterys tremiamos į
Kazachstano neliestos žemės 

sritis,
kuriose rusai steigia kolcho

zus ir sovehozus. Į tas sritis 
pavasarį buvo išvežti ir dideli 
būriai Lietuvos komjaunuolių 
vyrų.

Kokios tose vietovėse gyve
nimo sąlygos?

Siunčiant komjaunuolius, 
jiem komunistai vaizdavo pui
kų gyvenimą, bet atvykę ten 
rado tikrą Sibirą. Jie rado tyr
laukiuose įsteigtus kolchozus ir 
sovehozus. Daugumo jų valdžią 
jau buvo paėmę į savo rankas
Leningrado ir Maskvos kalė

jimus perėję kriminalistai 
jaunuoliai.

Jie ten buvo taip stipriai įsi
galėję, kad nei MGB pareigū
nai, nei komunistai jiems nega
li jokios įtakos padaryti. Ko
munistų maža, visi jie — aukš
ti pareigūnai, o emgebistai ne
sijaudina, kaip tvarkosi kuria
mieji kolchozai ar sovehozai. 
Todėl paprastas reiškinys, jei 
ten kam peiliu praduriamas 
šonas, praskeliama galva arba 
kas užmušamas. Tokie dalykai 
sovietinėje Rusijoje nieko ne
jaudina, nes jie tarybinei san
tvarkai nepavojingi.

Tyrlaukiuose steigiami kol
chozai ne tik neturi savo mais
to, bet ir kitų būtino naudoji
mo dalykų. Dažnas net vande
nį iš toli parsiveža. Maistas ii’ 
kitkas į būsimų kolchozų vie-

toves gabenamas iš labai toli. 
Ir kol kolchozą pasiekia, dėl 
būdingos sovietinės netvarkos 
dalis dingsta. O tai, kas atve
žama į kolchozą, skirsto ne 
kas kitas, kaip vadinamieji ur- 
kos, kriminalistų gaujos na
riai, kurie kolchozams vado
vauja. Jie maistą skirsto pir
moje eilėje saviškiams, toliau 
—kas juos remia. Ir tik tai, 
kas nuo tokio skirstymo atlie
ka, numeta visiems kitiems. Dėl 
to daugelis žmonių
naujai steigiamuose Kazachsta

no kolchozuose badauja.
Dėl tvarkos stokos, nehigie

niškų sąlygų, blogo ir alkano 
gyvenimo, žiaurumų ten siau
čia fizinės ir dvasinės ligos.

Kas Lietuvos moterų ten 
laukia? ,

Komunistai nuo jų slepia. Jie 
jas tik mulkina nesamais da-

lykais. Pavyzdžiui, Vilniaus 
“Lelijos’ 'siuvyklos pirmūnė G. 
Sabaitytė per Vilniaus radiją 
liepos 25 d. tikino, girdi, nuvy- 
kusios brangios draugės įsi
jungs į pirmąsias gretas dėl 
partijos ir vyriausybės iškeltų 
uždavinių , atsiprašant, įvyk
dymo. Bet tai netiesa. Greičiau
siai ir joms bus taip, kaip bu
vo daugeliui iš Rusijos atvyku
sių moterų, kurios atsidūrė iš
tvirkusių kriminalistų rankose, 
kaip koks daiktas.

Tą šlykščiausią lietuvių iš
vežimą Kremlius vykdo pa
vergtoje Lietuvoje bolševikinių 
kvislingų padedamas, šis nusi
kaltimas nebus pamirštas. Te
gu gerai įsidėmi visi, kurie prie 
šio taip nežmoniško ir šlykš
taus nusikaltimo savo rankas 
prikiša, nes, atėjus teisino die
nai, nusikaltusiųjų išsisukinėji
mas nieko neįtikins. E. I.

Kas nutiko 
lietuvaitę?

Birželio mėn. buvome pas
kelbę žinią apie lietuvaitę, pa
bėgusią iš sovietų laivo į Dan- 
niją. Tai buvo Stasė Rapolytė, 
dar vadinama Sokolova, 23 
metų amžiaus. Birželio 6 ji nu
šoko nuo sovietinio žvejų laivo, 
birželio 13 buvo atgabentą į 
Kopenhagą ir patalpinta ligo
ninėje. Ji sunkiai sirgo šiltine 
ir buvo šiaip nusilpus. Tad gy
dytojai ir policija neleido jos 
lankyti. Tačiau ją kelis kartus 
lankė rusų laivyno kapitonas, 
įtikindamas ją grįžti. Ji buvo 
paprašiusi azylių teisių, ir Da
nijos policija buvo garantavus, 
kad jai niekas* negręsia. Lietu
viai net gėlių jai nusiuntė. 
Tačiau ligonės nervai neišlai
kė. Liepos viduryje, vieną nak
tį ji pabėgo iš ligoninės ir din
go. Iš palikto laiškučio ir kitų 
žinių policija aiškina, kad jos 
nervai buvo visiškai pairę ir, 
bijodama, kad jos vėl neišga
bentų į sovietinį terorą, naktį 
kažkur paspruko. Kur ji dabar, 
nežino niekas.

EUROPOS MOTERŲ IDEALUS VYRAS
Europos grupė daktarų ir 

psienologų, pasKatinti dr. R. 
Gittmano, prieš 6 metus pradė
jo "apklausinėti Europos mote
ris ir mergaites,

kaip jos įsivaizduoja 
idealų vyrą.

Klausinėta buvo 18 valstybių 
ir sui-inkta arti 100.000 atsaky
mų. Kai iš jų buvo padarytos 
išvados, jos nustebino ir pačius 
klausėjus ir, turbūt, daugumą 
atsiliepusiųjų, kurios nesitikėjo, • 
kad toks didelis skaičius mote
rų vienodai galvoja.

Atsakymai rodo, kad dau
gumas Europos moterų
idealiu laiko vyrą su išpūsta, 

pinigine,
vila priemiestyje ir automobi
liu. Kita ne taip jau svarbu. 
Vis dėlto idealus vyras turėtų 
būti aukštas, apie 40 metų, 
tamsių plaukų (tik 18 proc. pa
sisakė už šviesiaplaukius), ma
lonaus balso, bet nebūtinai jau 
gražus.

Grožis, žinoma, yra skonio 
dalykas. Apie 81 proc. moterų 
ir mergaičių tvirtina, kad

Vitkauskaitė-MerkerLIETUVAITĖS
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NAMUOSE IR GYVENIME
• Irena Khis&itė šiemet bai

gia veterinarijos fakultetą Bu
enos Aires universitete.

• Jonė Murinaitė - šimoliū- 
nienė, baigusi farmakologijos 
mokslus Lietuvoje, dirba vieno- * 
je Buenos Aires vaistinėje.

• Sofija Jacunskaitė Bue
nos Aires universitete studi
juoja ir Beatričė Paskverbskai- 
tė.

• Rita Daunoraifė Londone, 
Anglijoje, lanko valstybinę ka
talikų gimnaziją. Gimnazijos 
vadovybė pasiūlė vietoj prancū
zų ar lotynų kalbų laikyti per 
išleidžiamuosius egzaminus lie
tuvių k. Gimnazijos vadovybė 
įteiks jai lietuvių kalbos prog
ramą, iš kurios ji turės lai
kyti lietuvių k. egzaminus ki
tais metais. Tai pirmas atsiti
kimas, kad anglų valstybinė 
mokykla pati pasiūlo mokytis 
lietuvių k.

• Moterų Sąjungos Maine ir 
New Hempshire apskritys rug
sėjo 5 d. rengia išvažiavimą į 
Worcesterį, Mass., į Maironio 
parką.

• Moterų Dina, ALRK Mo
terų Sąjungos laikraštis, at
žymi savo pavasarinius suva
žiavimus bei konferencijas. Pla
čiau supažindinama su Sąjun
gos skyrių veikla.

• Moterų Dina, ALRK Mo
terų Sąjungos laikraštis, rug
sėjo mėnesiui skelbia geriausių 
valgių receptų konkursą. Ski
riamos piniginės premijos. Re
ceptai bus paskelbti Moteių 
Dirvoje.

• Dr. Agota Šidlauskaitė. fi
nansuojama Otavos universite
to, studijų reikalais išvyko į 
Europą.

• Rūta Kilmonytė, Kanados 
lietuvaitė, vaidinanti naujame 
MGM filme — Scvcn Bridcs for

seven Brothers — lankėsi Ka
nadoje. Ji kalba visai gražiai 
lietuviškai, dabar studijuoja 
dramą ir baletą. Kanadoje vai
dina vieną iš septynių nuota
kų, Ruth vardu.

• Šveicarijoje rugpjūčio 2- 
14 d.d. įvyko tarptautinė kata
likių mergaičių stovykla. Lie
tuvaites atstovavo Eretaitė ir 
E. Jucevičiūtė.

• Stud. Bronė Kulytė, iš 
Brooklyno, vadovaus mergai
tėms stud. ateitininkų stovyk
loje Watervliet, Mich.

PRAKTIŠKI PATARIMAI
• Kad blizgėtų langų stiklai, 

veidrodžiai, lempos, valykite 
juos degamuoju spiritu.

• Lengva nudegimą apden
kite tarkuota bulve ir salotos 
lapu. Kompresą keiskite rytą 
ir vakarą.

gražieji esą neištikimi, išlaidūs
- ir sunkiai sugyvenami.

Vieno dailaus vokiečių kino 
artisto žmona rašo: “Pragaras 
su gražiu vyru! Patariu visom 
mergaitėm už tokių neiti.” Ki
ta gi austrė kiek egoistiškai nu
kalba: “Nenorėčiau labai gra
žaus, nes aš pati ne iš gražių
jų ir man netiktų šalia vyro 
dar labiau nublukti.’* Tik vie
nintelė italiukė apie vyro grožį 
kalba į ateitį žiūrėdama: “No
riu gražaus vyro, nes kiti sa
ko, kad aš negraži, o norėčiau 
turėti vaikus gražius.”

Atsakymuose daug reikšmės 
skirta

maloniam vyro balso 
skambėjimui.

Viena moteris prisipažįsta, 
kad jį savo vyrą įsimylėjusi te
lefonu kalbėdama. Kai susiti
kę, norėjusi bėgti, nes buvęs 
trumpas, plikas, negražus; bet 
vos tik prabilęs, jo balsas ją 
pririšęs ir dabar jau treti me
tai esanti laimingiausia moteris 
pasaulyje. Tai patvirtina tiesą, 
kad'vyra? labai dažnai įsimyli 
‘iš akies”, o moterys, “iš 
klausos.”

Pinigų reikalas yra labai 
aiškūs:
keturios iš penkių nieko dau
giau ir nenori, kaip tik pinigo.

Čia verta dar pažymėti, kad 
skurdesniuose kraštuose, kaip 
Ispanijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, jis* daugiau vertinamas, 
negu praturtėjusioje Skandina
vijoje, kur jau seniai nebuvo 
karų varginama.

?>
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Šienpiūviai

Surinko bitės liepų medų, 
Surinko medų iš Šilų.
Kodėl gi vieškely prie kaimo 
Vis taip tylu, vis taip tylu?

Kodėl plovėjai neatskrieja 
žemelę ardančiais žirgais, 
Ir jurgine!'ils prie kepurių 
Tokiais margais, tokiais margais.

Kodėl nežvengia prie svirnelio 
J» žirgas juodas ir didus...
Kada skambės vėl šitas juokas
Toksai klaikus, toksai Malkus...

Surinko dalgės lauko javą, 
Ir bitė medų iš šilų.

. Kodėl dar vieškelis neduoda, 
Ko taip tylu, ko taip tylu?

Klausiamos,
ar jūsų būsimas vyras turi būti 

į jus įsimylėjęs,
didesnioji dalis atsakė teigia

mai. Tačiau tą klausimą apver
tus priešingai, ar tekėsite tik 
būdamos įsimylėjusios, labai 
mažas procentas atsakė taip.

Prasčiausia visos tos statisti
kos vieta yra ta, kur klausta, 

ar jūsų vyras atitiko svajo
tam idealui.

Iš 100.000 tik 2000 atsakė 
teigiamai, o visos kitos nusivy-

į. S

J

lusios. Čia galima padaryti dvi 
išvadas: 1. gyvenimo realybė 
kitokia negu svajonės; 2. dau
giausiai atsakė į anketas tos, 
kurios yra nusivylusios. O ta
da jau ir visos išvados sugriū- 
na. šio apklausinėjimo išvadas 
griauja dar ir tai, kad ne visų 
luomų ir profesijų moterys at
siliepė. Stinga kaimiečių atsa
kymų ir, apskritai, sveikiau 
galvojančių, kurios visas tokias 
anketas meta j nereikalingų 
popierių krepšį.

Neienė

AR TIESA, K4 AMERIKIETE DAKTARE ČIA SAKO?
Italų priežodis sako: “Pirk 

jaučius ir vesk žmoną iš savo 
apylinkės.” Tai buvo protingas 
patarimas senesniems laikams, 
kai dar mokslas nebuvo taip 
aukštai pažengęs, šiandien ki
taip. Mokslas ir žmonos pasi
rinkimo atžvilgiu pagelbsti.

Amerikietė dr. Eleonora 
Crissey nustatė, kokios mergi
nos, būsimų vyrų ramybei, tu
rėtų likti senmergės. Jas surū
šiavo į 7 grupes ir vaikinams 
neįsako, bet pataria jas palikti 
žydėti.

Pirmajai grupei priskyrė, 
taip pavadintą,

“peleninės mergaitę”.
Ji rūpestinga ir tvarkinga. 

Pirmas jos ženklas — kuo daž
niau ištuštinit peleninę, rūpes
tingai padėti ant kėdės pames
tą švarką, valgykloje trinti 
staltiesėle šaukštus bei peilius. 
Išviršiniai šie ženklai geri ir ro
do būsimos žmonos namų rū
pestingumą, tačiau antroji me
dalio pusė yra neigiama. Tokia 
mergaitė yra dominuojama iš
viršinių daiktų ir ateityje nei
giamai atsilieptų šeimyninio 
biudžeto balansavimu, zirzda- 
ma vyrui pirkti tą ar kitą 
daiktelį.

Nepatartina nė
“naujenybių mergaitė”.

Ši visada nori gyventi nau
jais įspūdžiais: ji turi pirmoji 
išmokti naują šokį, perskaityti 
kątik pasirodžiusią knygą, pir
moji paragauti valgį ar gėrimą. 
Nuėjusi į vieną pasilinksmini
mą, tuoj atsikanda ir nori eiti 
į kitą. Atrodo, negalėtų būti 
pavojinga, o yra. Būdama žmo
na tampys vyrą už nosies ir • 
visus socialinius parengimus 
tik ji viena kombinuos.

Geros vilties neduoda nė
“suknelių mergaitė” —

Toji kasdien kaitalioja savo 
sukneles, auskarus, dažus, net

bėgdama už kampo nusipirkti 
laikraščio. Ji mėgsta lankyti 
tik tokias vietas, kuriose žmo
nės galėtų atkreipti į ją dėmesį. 
Tokią žmoną išlaikyti vyrui 
daug kaštuos ir pagaliau įsiti
kins, kad ji yra tuštoka ir e- 
goistė, neturi jokių kilnesnių 
jausmų.

Negeriau yra ir su
“pasiryžėle”.

Ji kupina geriausių pasiry
žimų ir vis planuoja ateičiai. 
Atostogas praleis ten ir ten, 
darys tą ir tą, bet niekad ga
lutinai neapsisprendžia. Tas 
pats bus ir šeimyniniame gyve
nime. Laikui bėgant darysis 
dar didesne “pasiryžėle”, — 
greit kris nusiminiman dėl ma
žų nepasisekimų.

Prasta ir su
“dekoltuota mergaite”.

Ši nieko kitko nemato, kaip 
tik savo grožį ir jį visur ir vi
saip demonstruoja. Pagrindinės 
žymės: kalbėdama ji būtinai 
užsimins, kad negalinti atsigin
ti vyrų, kad jai pasitaiko ro
mantiškų kurijozų ir t.t. Ji bū
tinai kur nors nerūpestingai 
atsegta sagute bėginės. Gal 
jos iš anksto nevertėtų degin-

it, bet ją gavęs vyrelis greit nu
pliks nuo rūpesčių, o mažių 
mažiausiai pražils, kaip žydinti 
obelis.

Visai kitokia yra
“kilimo mergaitė”.

Kai linksmoj kompanijoj vi- 
si sėdės kėdėse, ji būtinai susi- 
raitys turkiškai ant kilimo. Jos 
mėgiamiausi drabužiai yra 
sportiniai švarkeliai, ši dar ne
bus labai bloga žmona, bet ne
mokės tvarkyti piniginių rei
kalų, blogai gamins valgius ir 
netinkama visuomenėj, kur rei
kalaujama atsakomybės ir rim
tumo.

Pavojinga laikoma
“pritariančioji”.

Rodos, tik tokios vyrui ir rei
kėtų. Ji visada pritars, bus nuo
lanki, prisitaikins kitų nuomo
nei, supykus greit atsiprašys. 
Tačios šios dorybės žydi tik li
gi vedybų. Ištekėjusi parodys 
savo tikrąjį charakterį: pikta, 
zirzlė .linkusi verkšlenti ir gin
čytis. “Prieš vedybas su tokia, 
dukart pagalvokit’, — pataria 
daktarė.

Skaitytojas, žinoma, pirmiau
sia pagalvos, kokiam tipui pri
klauso pati autorė.

ŽVILGSNIS Į MOŠŲ GRINDIS

• Baltinių rudis geriausia 
išimti vasarą. Rūdžių apimtą 
vietą gerai sušlapinti citrinos 
sunka ir apipilti smulkia drus
ka. Patiesti saulės atokaitoje. 
Išdžiūvus citrinai, vėl kartot iki 
nesimatys rudumo.

Grindys lyg namų veidrodis
— jis parodo, kas ir kaip na
muose gyvena. Tad nenuosta
bu, kad nuolat jas valo, bliz
gina, arba pridengia kilimu. 
Bet ir šitą vistiek reikia valy
ti. Čia keletą patarimų grindų 
ir kilimų priežiūrai.

Linoleumas
Juo iškloti dauguma kori

dorių ir gyvenamųjų patalpų. 
Dažnai jis mindomas ir valo
mas. Plaunamas dažnai karštu 
ir muiluotu vandeniu linoleu
mas išblunka, įgauna nešvarų 
atspalvį, pradeda trūkinėti. 
Reikia plauti šiltu vandeniu, į- 
maišant į jį truputį žibalo. Taip 
išsaugomos visos gerosios lino
leumo savybės. Taip išvalytas 
linoleumas išvaškuojamas. Vaš
kuoti reikia nuolat ir atidžiai,
— tik tada linoleumas išsaugo 
savo blizgesį.

Guma
Ir jos pasitaiko mūsų na

muose. Geriausia ją plauti šiltu 
muiluotu vandeniu. Blizgėjimui 
galima vartoti ir skystą vašką. 
Žibalas pajėgia išimti dėmes, 
bet per dažnas jo vartojimas 
minkština gumą.

Cementas
Jį reikia plauti su muiluotu 

karštu vandeniu (su trupučiu
ku žibalo) ir šepečiu. Perplau
ti silpnai krakmolytu vande
niu.

Plytos
Pavojinga joms vartoti vaš

kas, nes galima paslysti ir su
sižeisti. Išplovus plytas, reikia 
ištepti lygios dalies žibalo ir 
rudojo acoto mišiniu. Jis duoda 
gražų blizgėjimą ir nėra sly- 
dus.

(Nukelta į 5 p.)



ŽINIOS IS LAWRENCE, MASS.

(Nukelta j 7 p.)

Sekmadieniais parūpinsim nuvežimą į bažnyčią. Sa
vaitė prasideda nuo šeštadienio iki šeštadienio popiet

pranciškonų kongresą. Autobuse 
vietų pritrūko ir daug lietuvių 
iš Lavvrence važiavo automobi
liais. Autobuse kelionėje skam
bėjo dainos ir visi buvo paten
kinti iškilmėmis ir pamaldomis, 
koncertine dalimi ir gražia vie-

Užsirezervuoti vietą iš anksto. Sezonas tęsiasi nuo 
liepos 2 iki rugsėjo 6. Daugiau informacijų gausite tele- 
fonuodami:

Liurdo grotoje buvo sureng
ta šventoji valanda už kenčian
čią Lietuvą. Pamokslą pasakė 
Tėv. J. Adomavičius. Po šven
tosios valandos buvo eisena su 
žvakutėmis iš Liurdo grotos į 
vienuolyną, giedant Marijos li
taniją.

naialjouiMias. Sekmdieuj 11 
vaL Liudo grotoje jfe ir ai- 
taikė poatif&altoM uMtaa.Prasidėjo jis penktadienio 

vakare 7 vaL vienuolyno kop
lyčioje. Atidarė Tėv. Jonas Dy- 
burys, gvardijonas.

Toliau visą programą paskir
stė šeštadienį ir baigė sekma
dienį iškilmingomis mišiomis.

su visom linksmybėm: pie
tum, laimėjimais, žaidimais, 
maudymąsi pajūryje ir t.t.

3 vai- visus vėl subūrė į 
aikštę, kur buvo kultūringa

Primicijos
Prie kongreso visų iškilmių 

buvo prijungtos ir primicijos. 
Šiemet trys pranciškonai baigė

buvo nuvykęs į Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyną 
Brocktone, kur rugpjūčio 15 d., 
Žolinėje, atlaikė šv. Misas, pa
sakė pamokslą ir kaip vyskupo 
įgaliotas priėmė seselių įžadus. 
Rugpiūčio 16 d. laikė šv. Mi
sas, pasakė pamokslą, kai nau
jokės sudėjo įžadus.

Šiais metais sukruto beveik 
visos Los Angeles jaunimo or
ganizacijos ruošti vasaros sto
vyklas. Jau stovyklavo birželio 
mėnesį berniukai skautai. Mer
gaitės skautės stovyklavo rug
piūčio mėnesį, ruošiasi sto
vyklauti ir ateitininkai moks
leiviai.

lininkė A. Korsakaitė, galia 
kryžiaus kasdien ant aukšto 
stiebo su ceremonijomis būda
vo pakeliamos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos.

DIEVO
MOTINA 
tEMAICK. 
KALVARIJOJE

• “Buožių” vaikam, vadi
nas .tokiem, kurių tėvai kita
dos turėjo per 15 ha žemės, 
leidžiama lankyti vidurinę mo
kyklą, bet jie negali gauti iš
tikimybės pažymėjimo. O be 
tokio pažymėjimo • jokia kita 

Tretininkių iniciatyva mokykla negali priimti toli- 
r rugpjūčio 15 d. buvo suruoš- mesnėm studijom.

ta išvyka į Kennebunk Port

Vargonų koncertas
Lavvrence yra pramones mie

stas. Tai visiems žinoma, tset 
y mažai Kas žino, kad Lavv^rnce 

turi ir savo * kulturiruus židi
nius, vertus dėmesio. Vienas jų 
— vargonininkų institutas ir 
salė, kur yra įmontuoti dideli 
vargonai. Vargonus statė vo
kiečių firma, specialiai koncer
to reikalams. Vargonai yra ke- 

j tųrių manualų. Vargonininkų 
institutas ruošia vargonų kon
certus, kviesdamas solistus iš

\kitur.
..Koncertai yra ruošiami kas 
savaitę, atkviečiant vis kitą

gaudo lietuvių reikaluose ir 
Lietuvos istorijoje. Jis atjautė 
Lietuvos kančias ir užtikrino 
Lietuvos prisikėlimą. Jo kalba 
buvo palydėta ugningomis lie
tuvių ovacijomis. Vėliau sena
torius mielai vaišinosi su lietu
viais ir pažadėjo visada remti 
jų ir Lietuvos reikalus.

Jaunųjų philadelphiečių šo
kėjų grupė pašoko tautiškų 
šokių, ypač visiems patiko 
Kalvelis, kuris lyg sakyte sa
kė: ‘Tol kalkim, kol Lietuva 
bus laisva.” šokiams vadovavo 
B. Gasparienė, akordeonu gro
jo A. Balčiūnas. ’

Balys Raugas, LB-nės pirm. 
Philadelphijoj, jautriai sveiki-' 
no lietuvius angliakasius, ku
rie sunkiai dirbdami išlaikė 
gyvą lietuvišką dvasią. Ta pa
čia proga buvo čia trumpai pa
minėta 50 m. sukaktis nuo 
spaudos atgavimo. ,

* Diena buvo baigta malda, 
sukalbėta kun. P. Laumakio, 
šv. Kazimiero par. klebono, St. 
Clair, Pa. Žmonės skirstėsi 
namo, bet visų širdyse degė 
pasiryžimas kitais metais vėl 
čia susirinkti, o rengėjai steng
sis, kad būsimos Lietuvių Die
nos būtų dar gyvesnės ir į- 
trauktų jaunimą į sporto bei 
kitų rūšių varžybas.

Baigiant tenka padėkoti vi
siems, o ypač tiems bevar
džiams, kurie nesigailėjo dar
bo ir triūso, kad vienas kitas 
doleris tektų seselių išlaiko
moms lietuviškoms įstaigoms.

Asistoje buvo: vyriausias ce- 
remonmeisteris T. KL Žalalis, 
Presbyter assistens —*■ Tėv. Ju
venalis Liauba; garbės diako
nai — kun. Just. Steponaitis, 
kun. V. Karalevičius, subdia-

žymaus pasaulinio masto rašy
tojo G. Guareschi parašytą 
humoristinio turinio pasakosi
mą (kaina $3.50). Pirkdamas į 
šias knygas paremsi neturtin- 
gą lietuvį moksleivį. Jas gafi- 
ma gauti “Darbininko” admi
nistracijoje.

sikalbėjimo formoj atliko kun. 
L. Pečiukevičius, kun. Neva- 
rauskas ir kun. Čeponis. Buvo 
išleista ir atskira programos 
knygelė, kuri, reikia pasakyti, 
galėjo būti lietuviškesnė.

Iš pradžių oras grasino, bet 
vėliau pasitaisė ir suvažiavo 
didžiulės žmonių minios iš 
Philadelphijos, Baltimorės, 
New Yorko ir net iš Grand 
Rapids, Mich. Visų svečių vei
duose galėjai skaityti džiaugs
mą ir pasitenkinimą; jų tar
pe buvo ir tokių, kurie dar nė
ra praleidę nė vietos čia ruo
šiamos Lietuvių Dienos. Prog
rama prasidėjo punktuliai —2 
vai. Ją atidarė kalba kun. L. 
Pečiukevičius, vadovavo kun. 
J. Nevarauskas, invokacijos 
formoj maldą atkalbėjo kun. 
M. Daumantas, prašydamas 
palaimos Lietuvai ir Amerikai.

> lietuvių meno 
L. Kaulinio, iš-

Vietinės Kunigų Vienybės 
rūpesčiu tradicinė Lietuvių 
Diena, kuri šiemet buvo 4O-įi 
iš eilės, įvyko rugpjūčio 15 
Lakevvood, Pa. Rengimo ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
energingas ir darbštus kun. 
Leonas Pečiukevičius, šv. 
Juczapo Mahanoy City par. 
vikaras, pasirengimo darbus ir 
propagandinę reklamą pravedė 
uoliai ir rūpestingai. Garbės 
pirmininkais buvo preL S- Do- 
binis ir šv. Juozapo par. kleb. 
kun. P. Cesna — ilgametis šios 
Lietuvių Dienos organizato
rius. Parengimo darbus rėmė 
visi apylinkės lietuviai kuni
gai.

Dienai išgarsinti nesigailėta 
plakatų ir skelbimų per Pots- 
villes WPPA radijo stotį. Kvie
timą per radiją vykusiai pa-

Šv. Vaido draugija
rugpiūčio 29 d. ruošia pikni

ką lietuvių mėgiamoje vietovėje 
— Palangos parke, Methuen, 
Mass. •

• CmIovm
Chicagos, atostogaudama*! 
Uavo į Amerikos vakaru i* 
Sfcpkęs, Ramųjį VandenyBKįA 
Angeles ir kitus miestus.

• Kn*. K. Baltys, kun. 
naitis ir dr. Aid. Raitytė MM 
sterdamo, atortogaudaąat' 
lankė Putnam, Conn., Ka 
bunk Port, Me., ir Kanadą

• | stritfotafrų kadgi

H DALIS
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados lituanistinių mokyklą programą
VtaMb ir SortrMjos M. T. Vata*

KeafereacŲos
Jose buvo gvildentos šios te

mos: Marija atpirkimo dalinin
kė — Tėv. Dr. Klemensas 2a-

loartgų ' seminarijas ir.gavo ^ 
šventimus. Prinucijas jie atiai- • 
kė savo gimtnRp parapijose, čia ■■ 
buvo antromoa primicijos su kno 
primicijų pala Įminimu.

Mišių metu giedojo Bostono 
Vakarinėm pamaldom vado- ętaanas, vedamas

vavo prel. K. V ašy s. Jeronimo Kačinoko, solo —Št.

. Šviesios spalvos kilimai tega
li būti .valomi tik specialiai pa
ruoštu preparatu Gėlėti ir 
tamsūs kilimai gali būti valo
mi šiltam vandeny (su amoni- 
jos priemaiša) sudrėkintu sku
duru, patį skudurą dažnai plau
nant ar keičiant. Riebalų dė
mes plaukite tetrachlorido gry- 
nangliu (carbon tetrachlo- 
ride). Gaunamas vaistinėje.

čia ne tik virtimai žmonės, bet 
atkeliauja ir kitataučių ekskur-

J.-'.
Uurdas šiemet išpuoštas. Be 

daugybės degančių lempelių, 
čiaptitaa gėlių, žalumynų. Y- 
pač naktį gražiai apšviesta.

CSa tėvai pranciškonai, atžy
mėdami Marijos metus, rug
piūčio 13-15 cLd. ir surengė

lalis; Marija antroji Ieva — 
Tėv. Gediminas Jočys; Marija 
malonių dalintoja — Tėv. Jo
nas Adomavičius; Marija meilės 
motina (tretininkams) Tėv. J. 
Dyburys; Marija nekaltai pra
dėtoji — Tėv. Dr. K. Žalalis.

Vieną iš gražiausių įspūdžių 
visiems paliko šeštadienio va
karas.

Beminką skautą stovykla

buvo už 100 mylių nuo Los 
Angeles, kalnų miške prie Ar- 
row Head ežero. Stovykloje 
dalyvavo 26 skautai. Stovykla 
tęsėsi 7 dienas. Jai vadovavo 
psktn. & Makarevičius. Mo
kymo instruktoriumi buvo ži
nomas paratiutistas skautas 
vytis R. Mišauskas.

iš anksto pranešti, kada ir į ta 
rią autobuso ar traukinio štaĮB 
atvyksta, kad būtų galima 
tikti ir duoti tolimesnius 
dymus. Pranešti Em. Vilimą^ 
tei, 5610 So. Winchester Aw^S 
Chicago 36, Dl. Tel. PRosped>jg| 
6-9801. ;-’Oi

• Vokietijoje Liet. Bendruo^| 
menė turi 8060 narių, iš
2372 vaikai iki 18 metų, 313^3 
vyrai ir 2574 moterys.' Iš 
pusė gyvena stovyklose, 
privačiai. Bendruomenėj skirs- ^^ 
tosi į 123 apylinkes ir sengQaa| 
jas, kurių didžiausios yra Weky|| 
nen (su 390 liet), Memmingeį£j|s 
(330), Luebeck, Muaichen, 
kit. įsikurti Vokiečių ūkyje 
sunku. JAV darbo kopuoee yri^JI! 
apie 600 vyrų. Bedarbiai 
pašalpos 40 DM mėnesita vienijo 
gungiui ir 120 šeimoms. 
kietojoje veikia 19 vargo 
kyklų su 321 mokiniu ir Vasa- 
rio 16-tos gimnazija su 18Q 
mokinių. Dvasinius reikalus 
tvarko Sielovada, turinti ap^^B 
20 lietuvių kunigų. Bendruome§||| 
nei vadovauja P. Zunde.

• Belgijoje organizuojama 
tremtiniams pagalba, jau įkui>' Ji 
tos trys senelių pri^lauda^ 
surandama globėjai, kurie
naši tremtiniais, ypač senefiafe-

• Austrijoje vėl prasideda W 
nauja emigracijos banga. Viešžį 
keliasi į Vokietiją, o kiti j»41^ 
važiuoja į Ameriką, šiaip

. šieji lietuviai gyvena ganą šilti' 
kiai, nemaža jų serga

D Kun. Antanas AbibaMsto /-J 
kas, lietuvių saleziečių Italijo- 
je esančios gimnazijos atsto- įlg 
vas, atvyko į savo nuolatinę 
gyvenamąją vietą, į italų sale- 
ziečių parapiją Patersone: 
138 Beach St., Paterson 

.N. J.
LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ
Italijoje esančios gimnazi- 

jos neturtingų mokinių išlaiky- J 
miri skiriu visas pajamas ma- ų/ 
no verstų knygų Sieto už stelą 
— saleziečio Don Pifla paraty- - 
tą istorinę, širdį pagaunančią 
apysaką (karna $2) ir Dto-1

Mergsiėią stovyfcta
buvo gražiame Doheny ku

rorte ant Ramiojo vandenyno 
kranto Kafifornijoje. Jai va
dovavo seserijos vadefvė Jonė 
Vamaaritienė - Jaugėlytė. Sto
vyklos adjutante buvo studen
tė Vyr. skautė D. Karaliūtė. 
Stovyklavo 16 skaučių. Sto
vykla buvo tebai gražiai sūri- 
tvarkiuri ir Betaviftkais omą-

Liepos 20 Glasgovvo ir kitų leidžia iH|£ftkyla didieji tranai šnTg&Siblfe, 
kolonijų lietuviai organizuotai kentinentaliniai lėktuvai. Dau- pildė meninę programą, sugie- 

mirė rugpiūčio 15 d., palaido- surengė vienos dienos išvažia- giausia iškrauna ir ima sau ke- dodami himnus ir padainuoda- 
tas rugpjūčio 17 vimą į pajūry esantį gražų Irtvius į Ameriką ir Kanadą. mas lietuviškų dainų: Kur bė-

Prestwick miestelį. Važiuojan- Ekskursantai būreliais pasi- ga Šešupė, Kur giria žaliuoja, 
čių buvo tiek daug, kad reikėjo leido pajūriu, jaunesnieji ir Dainininkų maršą, Pasisėjau 

mirusi rugpiūčio 10, iškilmin- net 7 didelių autobusų, šios drąsesnieji 'mėgino maudytis, žalią rūtą, Oi berneli, Stikliu- 
Škotija nepasižymi niekad sa- kelis ir k. Jų tautiški drabu- 
vo šiluma, o šiemet ypatingai žiai ir dainos ne vieną grau

dino ligi ašarų. Dainos buvo 
įrašytos į juostas ir vakare-vėl 
pakartotos per garsiakalbius.

Angliškai kalbėjo Penna. 
valstybės senatorius Fred. P. 
Hare, Jr., kuris puikiai susi-

BUTAUSKŲ CKYJE
Hk 3 vatoiidos keto «•» Nrw Ym*o arieste.

Makmi namų atmosfera, jaukūs kambariai, skanus valgis 
su šviežiu pienu ir daržovėmis. Naujas maudymosi basei
nas (swimming pool). Tarp įvairių pramogų turėsite Bad
mintoną, pasagą, televiziją ir kitus.

plaukimas prasidėjo 
Reriktaėtati- T& vakarą dar bu
vo ne daug, bet šeštadienio va
kare — per du Štatas, o sek- 
ririfimį —per 4000.

Autobusai buvo: U Bostono 
(kefi), Cunbridge, Norwoodo, 

Dkfimingomis pamaldomis Lavvrence, LovreH, Haverhill 
baigtas Marijos metų kongre- fvisi iš Mass.), H.,
sas. Worcesterio, Waterburio, Conn.

Buvo žmonių net iš Chicagos, 
Baltimorės, Philadelphijos, To
ronto ir kt.

Kongreso ir liet dienos pro
ga svečiai aplankė ir dailės pa
rodą ir gyvai domėjosi mūsų 
menininkų kūriniais. ,

A. K.

palaikyti, kurio finansinė padė
tis kaskart blogėja, išmirštant 
seniesiems skaitytojams. Be ša
lutinės paramos laikraštis jo
kiu būdu negali išsilaikyti vien 
tik iš prenumeratos ir neper- 
gausiausių skelbimų. Čia gimęs 
ir augęs jaunimas mažai lietu
viškai teskaito ir dar . mažiau 
teremia lietuvišką spaudą. Tuo 
aš nenoriu kaltinti mūsų gra
žųjį jaunimą, tik konstatuoju 
tą liūdną faktą, kuris ištinka, 
visur ir visus išeivius.

Prestwick miestas ir jo apy-
• Mokytoją trūksta. Baigę linkės gražios. Pajūriu yra kur

gimnaziją, t y. su pradžios mo- pasivaikščioti ir grožėtis jūros 
kykla mokęsi viso 11 metų, ga- reginiu. Bet labiausiai miestas 
Ii tapti mokytojais. Pedagogi- pagarsėjęs savo didžiuliu avi
nis inątitotas; Šiauliuose jiems liniu aerodromu, kuriame nus- 
rengia korespbndencinius kur- . j
sus. Po ketverių metų tokių h

kursų jie gali gauti mokytojo : j
diplomą. .

• Maskvos ir Leningrado u- H
niversitetam kandidatus iš B
Lietuvos parenka kom. partija B
ir kom. jaunimas. Jie turi bū- H
ti visai ištikimi ir patikimi. H
Jiem moka stipendijas iki 400 ■
rublių. Bet tokių siunčiamų į ■
Leningradą ir Maskvą nedaug. ■

Vasytiūnų butas
rugpiūčio 17 d. buvo prel. Pr.

solistą, šešios savaitės sudaro Juro pašventintas ir palinkėta SKOTUOS T IFTITVIIT^vasaros koncertinio sezono lai- laimingos sėkmės naujoje vie- f SKVllJVS LltSIUVl^J
kotarpį. Atkreiptinas dėmesys į įsikūrus.

' vargonų virtuozą Arthur Pois-
' tir, kuris Lavvrence davė kon- 

certus rugpiucio 13 ir 14; pa- 
' ' tartina kiekvienam nueiti į

J Koncertą, jei šio vardo kada Shay (šešeikienė),
nors ir kur nors bus skelbtas

gai paiaidota rugfHūčio 17 d. pramogos pelnas paskirtas vie
nu tM-hnika ir^ehptina int r 0,13 Šešeikiene buvo viena iš ninteliam Škotijoje lietuviškam
nretaciia Ls’iiautimu i kom^ PirmlOT parapijiečių ir žinoma laikraščiui “Išeivių Draugui” pas mus vasara yra šalta. Tą

ir- vSkahrc 1 vienuolynų rėmėja. palaikyti, kurio finansinė pade- dieną, lyg tyčia, pūtė nepapra-
stjpriis vėjas ir visus vertė

ieškoti užuovėjos. Toje vietoje 
yra kur vėjui įsismagyti, nes 
čia yra 86 myL platumo Ayr- 
siūre įlanka.

Vėjo išpustyti apie 8 vaL ph-

LOS ANGELES SKAUTŲ STOVYKLOS 
linksmos nuotaikos.

Suprantama, beėcoks mūsų 
tautinis ir kultūrinis veikimas 
negali prilygti Amerikos ir 
Kanados lietuviams, nes mūsų 
nedaug ir sąlygos nėra palan
kios. Iš kitos pusės nenusime
name, nes ir kiti mūsų vietoje 
nedailiau ką padarytų.

J. Mtevfėtas
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Omahan Nebr.

dažniau*

METI M

KARNAVALĄ

Prizams bus 3 Chevrolet automobiliai

■MM"

RALFO DEŠIMTMEČIO

Tai buvo tik pirmas viešas 
pasirodymas. Jų bus daugiau. 
Rugpjūčio 21 d. vyks didelis

iriųjų švenčių mišių maldų 
lietuviškai ir kitų daus mal
dų bei giesmių rasi malda*

St John of God bažnyčios

Antrosios Lietuvių Dienos 
Kanadoje iškflmingas aktas — 
oficialioji dalis, o taip pat . ir Duodas gatvių kampas.

Pernai vasarų. išarekirsta 
stovyklų ir suvažiavimų 
taus, dar nedaug kas iš m

*įrie Paw-Paw ežero ten neto- 
Sese, mums šie planai dar bu- 
vo tolimi. Tik; slenkąmėne
siai suteikė jiems realumo ir 
musų pasiruošimams — konk-

Persona], Confldential introdurtion 
Service. Established 20 years. Na
tional Organization. Open daily

Čia bus graži proga lietu
viams su lietuviais susitikti, 
pasikalbėti, aplankyti savo gi
mines, pažįstamus,, draugus, 
drauges ir prietefius, o taip pat 
pamatyti puikią Lietuvių Die-

Pasivažinejimai, Žaidimai, Gėrimai

AKADEMIJA-KONCERTAS 
įvyks 1954 spalio 17, 4 vai.

nio. Tris keturias vasaras iš 
eilės pastudijavę, jie įsigyja 
magistrą. O kas turi magistrą, 
jau gauna daug geresnę algą. 
Gi mokytojai vasaros metu 
būna laisvi, todėl ir veržiasi t 
universitetą.

Be to, dažnai pasitaiko, kad 
studentai turi išklausyti tam 
tikrus specialius kursus, kad 
gautų geresnį darbą ar būtų 
pakeiti į aukštesnes pareigas.

Yra ir tokių studentų, kurie 
mokslo metu dirbą kaip mo
kytojai, tačiau jų leidimas mo
kytojauti yra tik laikinis. Šiuo 
metu Amerikoje tokių yra apie 
70.00. Jie būtinai turi išklau
syti tam tikrus kursus, kad 
gautų nuolatinį leidimą. Tai ir 
verčia juos lankyti universite
tą vasaros metu.

Taigi, vasarą studentų di
džiausią dalį sudaro mokytojai. 
Studentų skaičius nuolat didė
ja. šiemet maždaug 1 milijo
nas studentų lanko universite
tą vasaros metu.

V. Ganvytas

Birželio mėn. pradžioje dau
guma studentų palieka univer
sitetų sales ir veržiasi | pramo
nę ar kitaip uždarbiauja, kad 
turėtų pinigų kitiems mokslo 
metams. Tačiau universitetai 
vasaros metu neužsidaro. Dau
guma jų turi specialius vasa- 

šį kartą 
savo dė-

ros semestrus. Jiems 
nerime trumpai skirti 
mesį.

Vasaros semestras 
šia trunka 8 savaites. Pamokų 
skaičius padvigubintas, studen
tai kasdien lanko klases ir per 
trumpesnį laiką išmoksta tiek 
pat, kaip normaliu metu Tiesa, 
•kursų skaičius ribotas, nes ir 
pačių studentų vasarą yra 
daug mažiau nei žiemą. Tokiu 
būdu vasaros semestre skaito
ma tik dalis visų kursų. Jei 
normalaus semestro metu stu
dentui leidžiama imti 16 kre
ditų, tai vasaros metu ne dau
giau 9.

•Tokiam semestrui lektoriais 
dažnai kviečiami garsesni kitų 
universitetų profesoriai. Taip 
vasarą, studijuoją turi progos 
išgirsti ir kitaip galvojančių 
profesorių arba klausyti kursų 
pas žinomus specialistus.

Kasgi studijuoja vasaros 
metu?

progra- min. Vytautas Gylys, Ontario 
provincijos Sveikatos Ministe- 

ir Kanados

Užbaigus oficialiąją dalį, 
Šiaurės Amerikos lietuvių olim
piados iškilmingas užbaigimas 
ir laimėjimų taurių įteiki
mas.
✓Vėliau — meninė dalis — 

koncertas. Koncerto vadovas 
muz. St. Gailevičius. Koncerte 
dalyvauja solistai: E. Kardelie
nė, J. Paulionis, lietuvių cho- 
ras “Varpas” ir orkestras “Tri
mitas”, vadovaujamas Priel- 
gausko ir Jokūbaičio. Taip pat 
pasirodo tautinių Jokių grupė, 
vadovaujama gadeikienės-Lič- 
kūnaitės.

Lietuvių Dienos programos 
dalyviai ir publika bus filmuo
jami. Informacijas ir Antrosios 
Kanados Lietuvių Dienos leidi
nį — knygą, šimto su viršum 
puslapių dydžio, kuri spausdi
nama, bus galima gauti Lietu
vių Namuose, Ossington ir

visuomenei. 
es kiekvie- 

fitirrht fT*Wnn iimtttg me gražius pri-
tų nuo įsikūrimo Omahos' atminimus, kadangi ji viena yra 
(Nebr) miesto. Daug tautybių iš (fidžiųjų programų šimtmečio 
šia proga pademonstruoja savo minėjime. &a proga net 8 lie- 
krašto meninius sugebėtoms. tuviškas plokšteles davė radijo

TELEPHONE.-
DEARBORN 241819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

raukos yra padėtos JosTyn Me- 
morial Art muziejuj.

Lietuviškosios nakties prog
rama prasidėjo 8:30 miesto par
ke po milžinu trijų aukštų ‘tor
tu”,’ apstatytu šimtu žibančių 
žvakių. Prie amerikiečių ir 
Lietuvos vėliavų buvo sugiedo
ti abu himnai. Po to sekė susi- 

invokacija, kurią 
pravedė kun. J. Jusevičius. Pir
mą kartą suskambėjo lietuviš
koji daina, sumirgėjo lengvas 
šokis gausingai amerikiečių mi
niai — apie penkis tūkstančius. 
Tautinių drabužių mirgėjime 
dainos skambesys ir šokio sū
kurys užbūrė žiūrovus. Visą 
programos laiką lydėjo jie 
gausiais plojimais ir šūkiais.

Lietuvių programa sudarė, 
svetimtaučiams milžinišką į- 
spūdį. Rytojaus dieną “Sunday 
World-Herald” įdėjo fotografi
ją ir platų aprašymą. Rašė, 
kad jie dainavo ir šoko pasiro
dyme sėkmingai. Kiekvienas 
dalyvis parodė išlavintus skam
bančius balsus ir išmiklintas 
kojas taip, kad net profesona- 
lus artistas jiems pavydėtų. 
Aprašo apie programos turinį, 
apie pagrindinius veikėjus pasi- 

• rodyme ir apie autentiškus tau
tinius kostiumus.

Karnavalas jau atidarytas ir vyks kas 
vakarą ligi mgpiūčio 25 d.

PREL. F. BASKUS
413 pusi. Kaina $2.00 

-Z
Užsakymus siųsti V

DARBININIA8 
680 Bushwick Avė. ’ 
Brooklyn 2L N-Y-

uos programą.

Antroji Kanados- Lietuvių 
Diena įvyks š.m. rugsėjo mėn. 
4, 5 ir 6 (Ld. Toronte. Lietuvių

d. 9 vai. ryto. Tą pačią dieną, 
vakare, bus du didžiuliai šokių 

tikimasi gražaus pasisekimo. vakarai — baliai: UNF salėje, 
„ ’ CoDege gatvėj, ir Masaryko sa-
Kviečiame «e vien tjk kaaadie- Dundas - Lansdowne gat- 

het ir araerikiečras . yjų kampas. Gros lietuvių or
kestras ‘Trimitas”. Baliuose 
bus turtingi bufetai ir kitos ba
lių staigmenos.

Rytojaus dieną, t.y. rugsėjo 
5, sekmadienį^ abiejose lietuvių 
parapijose: Aušros Vartų ir 
Šv. Jono Lietuvių Dienos pro
ga bus atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ir pasakyti momentui 
pritaikyti pamokslai.-

Tą pačią dieną, 12 vai. 30 
mirų, Lietuvių Namuose (Os
sington ir Dundas gatvių kam
pas). įvyks pirmųjų Kanados 
Dėtuvių Dailės ir Spaudos pa-

Webster Hali, New Yorke
Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 

Solistes: Prudenci ja Bičkiene ir Stase Daugeliene 
SoMmu akomponvos mm AL. MROZINSKAS

Didžiojo Ne* Yorko ir apylinkių lietuviai maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti ir tuo paremti šalpos darbą.

tokiam gros AB. JfcZAVlTO orkestras

ruošti veikalą — Jonines. Jam 
sutiko paruoš^ muzikinę dai
navimo dalį M. Leškys, tauti
nius šokius — M. Aukštuolis, 
ir baletą — Raganėlių šokį — 
J. TotriaitA Lietukų šimtmečio 
komitetui pirmininkauja P. 
Ariamoms. Susitelkė per 75 
programos dalyvius.

Pirmasis bandymas įvyko - kaupimas 
Sokol salėje liepos 31 d. Bandy
mas buvo sėkmingas. Skambi 
dairia, gyvas šokis ir aktorių 
vaidyba neapvylė žiūrovų. Pro
gramą stebėjo amerikiečiai at
stovai bei svečiai. Programą 
aiškino anglų kalba G. Aukš- 
tuolienė. Beveik visos šokėjos 
ir dainininkės dėvėjo naujais 
tautiniais drabužiais, išaustais 
Tamošaitienės Kanadoje.. Nau
jos dekoracijos, kryžius, už
dangos ir įvairūs papuošimai 
bei įrengimai buvo sutvarkyta 
šių asmenų rūpesčiu: B. Šuls
kis, J. Deksnys, P. Mikalauskas, 
į. Bukšnys, ir J. Damijonaitis. 
Lietuvio gyvenime buvo reta 
prošvaistė matyti taip gražiai 
paruoštą lietuvio širdžiai mielą 
programą. Amerikiečių atstovų 
buvo vertinta labai teigiamai.

“Lietinių naktis”

Rugpjūčio 14 d. vakaras bu
vo pavadintas Lithuanian 
Night. Jau iš ryto skelbė radi
jo bangomis apie nematytą ir 
visai naują, žavingą, rengiamą

Pavydėtų Seteriams
Omahos laikraštis, rašyda

mas apie miesto šimtmečio mi
nėjimo programos dalyvius, 
daugiausia minėjo lietuvius. Jis 
rašė, kad lietuviams progra
mos dalyviams - šokėjams ir 
dainininkams — pavydėtų pro
fesionalai artistai. Lietuvių 
dainos buvusios - skambios ir 
linksmos, o tarpais pilnos gi
laus liūdesio. Tai primenančios 
Lietuvos išgyventus ir dabar 
tebegyvenančius sunkius, prie- 

-spaudos laikus, patirtus iš savo 
nedorų kaimynų. Ypač visiems 
patiko baletas, išpildytas Inos 
Totilaitės su kitom mergaitėm. 
Jų paveikslai tilpo sekmadienio 
laidoje. Visi programos dalyviai 
vilkėjo tautiškais drabužiais. 
Dauguma jų pasisiūdino visai 
naujus, sumokėdami po 100 ir 
net 200 dol.

žiūrovų buvo didžiulės mi
nios. Lietuviams pasirodžius, 
minia nutilo lyg bažnyčioje. 
Prieš lietuviams pradedant pro
gramą, kleb. kun. J. Jusevičius 

, angliškai atkalbėjo specialią 
maldą, kurioje buvo prašoma 
pasigailėti Lietuvos, sutekti 
jai laisvę ir laiminti Omahos 
miestą.

Šimtmetinės pamaldos

Rugpiūčk) 14 Ak-Sar-Ben 
stadijone susirinko apie 16.000 
žmonių bendrai maldai. Visos 
parapijos dalyvavo su savo pla
katais, kuriuos nešė vaikučiai. < and Sunday fra? 11 to . 
Plakatuose buvo užrašai su pa- N. DKarter* z-msz

Lietuvių Dienų ruošimas pa- Pr ABėmu. meninė programa, vyks didžiu, rapijos vardu ir jos jsisteigimo <« B"—*

sidarė tarytum Kanados Lie- Įėję koncertų salėje — Massey
Tai daugiausia pokoleginių tuvių Bendruomenės lietuvybės Hali

studijų (graduate) studentai, palaikymo tradkap) esminė da- Dienos proga čia ruc^amasi Kalbas pasakys Lietuvos ge- 
Bakalauro laipsnio siekiančių- lis. Pernai KLB Hamiltono A- labai plačioms, kaip oficialia- neralinis konsulas Kanadai,
jų yra mažiau Čia ryškios yra pylinkės Valdyte suruošė pir- jai, taip ir meninei,
dvi grupės. Vieni, norėdami mąją Kanadoje Liėtuvių EMeną, moms.
studijas baigti per 3 metus, kuri tarėjo it&i grąžų pasiseki- Lietuvių Diena pradedama ris Hon. Martin 
lanko vasaros semestrus, tuo. mą ir sutraukė *per tris tūks- giaurės Amerikos Lietuvių Lietuvių Bendruomenės pirm,
sutrumpindami savo studijų tančius lietuviškos publikos. Sporto Olimpiada, kurios ati- J. Matulionis. Po to — minis-
laiką. Kitą grupę sudaro tie, šiemet antrąją Lietuvių Dieną darymas įvyks rugsėjo mėn. 4 terio V. Sidzikausko paskaita,
kurie nepasižymi ypatingais ruošią Toronto Apylinkės Val-
gabumais. — tai studentai, ku- dyba, Toronto mieste. Taip pat 
rie mokslo metu gavo nepaten
kinamus pažymius. Jie dabar 
kartoja kursus, kad rudenį vėl 
galėtų normaliai studijuoti.

Kaip minėta, — pokoleginių 
studijų studentai sudaro dau
gumą. Tai gana normalus reiš
kinys, nes nuolat reikia spe
cializuotis savo šakoje. Daugu
mas rašo savo diplominius dar
bus magistrui arba reųgia dok
toratą.

Tačiau didžiausią studentų 
grupe sudaro mokytojai. Be- 
v»ik visi jie yra baigė kolegi
jas ir riekia aukštesnio laips-

, šiandien jau, turbūt, esame 
iRr pasiruošę, o važiuosime juk vi- 

iri dalyvauti šioje retoje at-kų 
p. šventėje. Netenka abejoti, kad 

visais atžvilgiais tiek stovykla 
tiek kongresas turės didelę 

g|į svarbą ir reikšmę mūsų orga- 
Rizadjos- istorijoje. Tai bus 

O tartu ir nauja paspirtis at-kų 
^ veiklai ir gaivinančios atosto- 
B/".'gos draugų tarpe. (Tačiau šių 

’ metų stovykla toli, o Paw-Paw 
r/ ežeras negirdėtas, ir rytinių 

f Amerikos pakraščių ateitinin- 
V“ tai susirūpinę — kažin ką ten 
‘ rasim nuvažiavę? Dideli geo

grafiniai atstumai retam leido 
aplankyti tuos kraštus. Tad ta 
proga čia keletas eilučių tiems, 
kurie dar nesimaudo Paw-Paw 
ežere.

Lengviausia ir paprasčiausia 
gal būtų nupiešti smulkų sto- 

< r vyklavietės planą. Tačiau tuo- 
| ; miet gi nesimatytų žalumo pie- 
j vos, nesijaustų posėdžių salės 
z rimties ir nesigirdėtų vakare 

dainos ant tiltelio (paežerėj. 
Tada nebūtų tos nuotaikos, ku- 

r ri kaip šilko juosta, suriša 
; draugus jau net pirmos dienos 

susipažinimo vakare. O miego
sit nepuošniuose rūmuose, bet 
name, kuris labiau primena 
kuklius tėviškės vasarnamius. 

; - Jame ir melsitės rytais, mažoj 
' koplytėlėj su sietiniais lan

gais, pro kuriuos maloniai 
skverbsis ryto vėsuma. Kitoj 
pvsėj tako, čia pat, kitas na- 

I mas, kuriame valgysit, dainuo- 
W rft, šoksit ir posedžiausit. Ne- 

didelė sale savo saulėtomis sie
nomis apglėbs jus visus ir su- 

. ų jungs į vieną glaudžią, jaukią 
Seimą. O kai vakare ten ankš
ta' bus, išbėgsit virtine laukan 
į aikštę, kurion kris šviesa pro 
atdarus salės langus ir virš jų 
matysis “lietuviškas” pavadi- 
irimas — Sigalas. Ir kada visai 

[y sutems, ir žolėje ims čirkšti 
fe' svirpliai, susikabinsite ranko- 

nris ir dainuodami nueisit taku 
f? žemyn į paežerę.

5 Pats gi ežeras tai ne bala 
’ ir ne prūdas, bet duosniai į il- 

. ■ gi ir plotį išsidėstęs vandens 
gabalas. Net patys didžiausi 
plaukimo entuziastai su vargu 
tepasieks kitą kraštą.

Daug įdomybių ten atrasite, 
T: čiau nepadės nei ežeras, nei 

t; ' plati sporto aikštė, nepadės nei 
draugai, jei neatsivešite su sa- 

' : virni geros nuotaikos ir pasrry- 
į Smo tą nuotaiką išlaikyti per 

visą stovyklavimo laiką. Ne- 
* Hukim džiaugsmo i« aplinkos, 

bet padarykim ją gražią ir pa- 
| trauklią savo jaunyste.
: G. M.
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Stephen Bredes Jr<

OPERATORS

WR»Y*** '

M

tėvų atstovė. Ji pripažino di
delius nuopelnus stovyklos va
dovei ir jos adjutanto. Už vis
ką joms labai šiltai padėkojo.

Blanche Cunys 
409 W. Broadvay, 
So. Botom 27, Mass.

Antanas PeU 
82 WIlder Street, 
Brocktan 68. Mass.

Kun. Fr. L Vtananakas 
50 W. axth Street, 
flfe Bortu 27. Mass.

Kun.. Jonas Bernatonis
Benediktas Jakutis 
Keli Keikūnas

Nors kryžminiai žodžiai yra 
gimę Amerikos kalėjime, tačiau 
jų pradžios reikėtų ieškoti grai-

FUNERAL HOM
564 KAST BEOADWAY

Vind. Jis palikęs, daugybę re
busų, kurių daugumos nė šian
dien dar nėra atspėta.

gyvenimą ir veiklą

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Experienced on

Savaime nieko neRfrrirafrirta, 
bet kartais pasitaiko, kad nau
dingi ir nereikalingi daiktai at
siranda atsitiktinai arba per 
klaidą. Panašiai yra įvykę su 
kryžažodžiais ir uždaviniais, 
kurių šiandien dažnai pini laik
raščiai ir kvaršina skaityto
jams galvas.

Stovyklos užteigtuvės
įvyko rugpiūčio lo dieną. 

~ Jose buvo perskaityta skaučių- 
’ tų vadovybės iš centrų sveiki
nimai; be to, kalbėjo Kalifor- 

_ nijos skautininkų ramovės se
niūnas psktn. M. Naujokaitis, 
akademikų skautų Korp. Vytis 
skyriaus vadas filisteris V. 
Petrauskas. Jis skyriaus vardu 
įteikė vadovei J. Varauskie- 
nei šilko, lietuviškais spalvuo
tais raštais austą, staltiesėlę. 
Kalbėjo ir Los Angeles moks
leivių ateitininkų vadovas ^mu
zikas J. Ąžuolaitis. Jo kalbos

Tel Vlrginia 7-4499

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- I 
mlausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale šookite: TeL TR 6-0434

Gaunama: -
D ABBININIAS

U* Angeles lietuvių veikėjai, 
pedagogai, Kalifornijos aukš- 

Sąjungos VSuBl įr 
. hrmtrni beveik visa Los An- 
geles visuomenė.

VERTINGAS
KNYGAS

VACLOVO BIRŽIŠKOS 
KNYGOJE

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIGGRAFI 

JOS BRUOŽAI

Tel STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS) ~ J 
FUNEBAL HOME

M. P. RALLAS — Direktoriai 
ALB. BALIBCNAS-BALTON

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIUS 

BAISAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

prof. M. Biržiška, dvasios va- kaip tik kovoti atkakliai ir 
daskun. V. Šidlauskas, liet. tos visos jėgos suduš-

^jsadijo valandėlės direktorius tų. “Nė patys pragaro vartai 
Jįįįs GeduDinas ir ‘daugelis kitų: t^ neatskiria nuo skau

tiškųjų idealų!” — baigė jis. 
Už jaunatviškai ekspraringą 
kalbą skautės, riešutai ir klau- 

kųriems vadovavo psktn. A. sytojai au&rtagai paplojo. Dar 
Audronytė. Negalima praeiti kalbėjo stovyklavusių skaučių 
pro šąjį nepaminėjus paskuti
nio laužo, kurio programa bu
vo labai prasminga, atydžiai 
parinkta ir skoningai išpildy
ta; ' Šį laužą sumaniai vedė 
vyr. skautė D. Karaliūtė. Lau
žo žiūrėjo kelios dešimtys sve
čių ir berniukai skautai ekstra 
atvykę iš Los Angeles. Jie net 
dalyvavo programoje.

Garantuotai taisoma televiziją, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Kilį Ozone Park, Forest Hill, Jamaka.

New Yorke 1915 vakarą į- 
vyko automobilio nelaimė, Tru
putį metęs už lūpos Mr. Orille 
užlėkė ant šaligatvio ir užmu
šė praeinančią mergaitę. Teis
mas jį pasodino 15 metų kalė
jimai!. Orille laiko turėjo, o be 
darbo nebuvo pratęs sėdėti. Su
rankiojęs popierio gabalėlių, 
juos išbraižė langeliais ir pra
dėjo rašinėti įvairiausius žo
džius ir sakinius, kad ir vie
naip ir kitaip išeitų kokia pras
mė. Pirmiausia savo išradimą 
parodė sargams, tie susiįdoma- 
vo ir paprašė sudėti daugiau.

Po septynių metų jam baus
mę dovanojo ir peuėido laisvėn. 
Suprantama, 7 metų darbo ne
norėjo atsižadėti ir manė iš to 
ir toliau pelnytis duoną. Atsi- Julijus Cezaris nenorėjo ant 
spausdino ant atskirų lapelių monetų kaldinti savo atvaizdo, 
kryžminių uždavinių ir pradėjo Ir j*8 naudojosi tebus; Liepė 
lankytis po skutyklas, daktarų jkaldinti dramblį, nes Maurita- 
priėmimo kambarius ir parda- nijos vado • Hanibalo žody 
vinėti už kelis centus. Biznis ė- dramblys ir Cezaris reiškė tą 
jo ne taip blogai. Pirmoji lai- patį.
da greit pasibaigė ir jau buvo Iš vėlesnių laikų žymiausias 
beruošiąs kitą, tik nelaimė, kad rebusistas buvo Leonardo da 
jis užmiršo pasirūpinti šio biz
nio šalyje vieno menkniekio — 
užpatentuoti autoriaus teises.

Atsirado pirmiau vienas, 
paskui kitas ir daugybė laik
raščių, įsivedę tokį skyrių. 
Vargšui autoriui neliko kito ke
lio, kaip tik sprukti kur toli ir 
ten tęsti savo išradimą. Pasi
rinko savo gimtąją Australiją, 
bet ir ten jo išradimas nieko 
gero jam nedavė, nes atėjo pir
miau už jį iš Amerikos per 
Angliją. Orilleneseniai mirė vi
sų užmirštas ir nuskuręs.

Jo išrastas būdas laikui pra- 
leisti nuostabiai greitai pato ir 
apkeliavo visą pasaulį. Ne tik 
atskiri laikraščiai įsivedė sky
rius, bet atsirado * tos rūšies 
laikraščių mffijonšno tiražo. 
Pirmąją vietą užima Viennoje 
leidžiamas “Die Sphinx”.

Jau tnarime spaudos atga» 
varno 59 metų sukaktį

Neužmirštame, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M? Valančius.

GAUNAMAS
NAUJAUSIAS

ALOYZO BARONO
. ROMANAS

tarė stovyklos vadovė J. 
Vamauskienė. Jos kalba buvo 
labai graži ir išspaudė ne vie
nam klausytojui ašaras. Ji 
sakė “Paskutinį kartą šiais 
metas mes-skautės stovime po 
savo trispalve vėliava, kuri per 
100 stovyklavimo dienų mums 
ir visięms praeiviams bylojo, 
kad čia stovyklauja lietuvės 
skautės — Marijos žemės duk
ros. Trispalvė vėliava, lietuviš
kas kryžius, tulpės ir rūtos 
mus per visą stovyklavimo lai
ką mintimis nešė į mūsų bai
siausiųjų vargų suspaustą tė
vynę. Stovykla buvo mažytė— 
aguonos dydžio Lietuva. Joje 
buvo kalbama, dainuojama ir 
rašoma tik lietuviškai...” Pa
baigoje padėkojo visiems rė
mėjams ir apsilankiusiems sve
čiams.

Po jos kalbos buvo nuleistos 
vėliavos ir padeklamuotos 
Bem. Brazdžionio eilėraštis, 
primenąs tėvynę Lietuvą.

Po valandėlės stovyklauto
jos ir svečiai išvažinėjo į savo 
namus, turėdami savo širdyse 
gražiausią padėką ir pagarbą 
skaučių vadovei — Jonė Var- 
nauskienei ir D. Karaliūtei.

8442 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Stattoo)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viso* 
miesto dalyse; veikia ventillad-

Baras,SALE vestuv< 
parengbnmn^ sos 

kūnams, etc.

LštoA«*ieis 430-S30
Stot* WEVD 
~ 1330 tf. 97.9 MEGl(FM)

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Lerington Avė. pažyminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai. vyrams ir moterims.

kų orakulų pranašystėse ir se
novės romėnų kalinimuose žai
dimuose, kuriuos paprastai va
dindavo ‘latercula.”

Į kryžminius galvosūkius y- 
ra panašūs vadinamieji “fe
bus” - figūrinės mįslės. Jos 
yra atsiradusios žiloje senovėje. 
Tokiu būdu pranašaudavo ora
kulų sibilės. Makedonijos kara
liui Pilypui pasakė: “Tu būsi 
vežimo užmuštas.” Nors kara
lius pašalino iš savo karalystės 
visus vežimus, bet mirties neiš
vengė. Ant tojo durklo ranke
nos, kuriuo Pauzani ja jį nudū
rė, buvo kaip tik pavaizduotas 
vežimas.

FILOSOFINIO TURINIO:
A. Maceina, Didysis Hkvizitorias, antroj papildyta 

laida, 221 p. Kaina — — — —---$2.00
A. Maceina, Jobo drama, žmogiškosios būties apmąs

tymas, 240 p. — — — — — — $2.00
Pr. Gcddamavifius, įblokštasis žmoguj benamio Ūki

mo perspektyvos, 280 p. — — — — $2J5

ETAPAI 
Poezija 1W-J953 
Iriita'l&F'iaJMiM*

V- ■ ' - 1 tįįjii
w tame

1 CDttate SU Moraood. Mam |jjį*

ĮVAIRIOS:
A. Vaifiulaitis, Valenttea, romanas, 141 p. — $2.00
A. Baronas, Ivatjęšdtofrv^ noveles, 240 p. — 2.00
A Satefiausfcas, N«o ImsrBs td Oriaoks, lietuvio mi- 

si joederiaus patyrimai ir išgyvenimai keBaujant 
per svetimus kraštus ir tautas, 225 p. — — 250

kirmys buvo. popĮsŪĮl^0||f:-;j| 
mm mtoiaujumto. ,
jis pasaltojo prof. bume
KaUStoO £

vienas kitą ir labai dermasL ‘... 
Del 10 esą oeveik , K
vyklaujanctos skautės priklau- 1 
sari^os ir jo vadovaiųmoje 
moksleivių kuopiiėje. Baįgda- ^ 
mas*js kvietė nepastchioti pa- 1 
toHntoms spaudimams ir neto- • " 
sižadėti skautiškosios idėjos, o ;

WAITKUS I 
FUNE K AL HOME 

197 Webster Aveoue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių direktorius ir ■ 

balsamuotojas 
NOTARĖ PUBLIC

Tos dviprasmės mįslės romė
nų buvo pavadintos “rebus”, 
tai yra sudėtos iš daiktų. Iš 
įvairiausių daiktų turėdavo su
sidaryti vaidas, sakinys arba 
bent mintis. Taip Ciceronas, 
kurio vardas lotyniškai reiš
kia ir tam tikrą žirnio rūšį, 
prie savo namo durų užrašė sa
vo vardus; Marcus Tulius ir iš
kalė žirnį, vadinasi pilnas para
šas — Marcus Tulius Cicero.

MBhc Pfcistųpo šaknys 
jau buvo žtoomos ir 

Įr vartojamos kaipo 
gyduole nuo Hippo- 
crito laikų, nuo 

v\ plaučių, ligų, 
\<A nuo širdies nesvei- 
' kūmų, nuo sunkių 

skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
levknų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
reumatiškų skausmų, ir suval- 
mnano kietų vidurių. Pri

siusite mums $1.00, tai mes 
prėiųsime jums kvoterį svaro 
Parstupo šakniu O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yra $1.25.

ALEXANDĘR’SCO.
414 Broadvray 

South Boston 27, Mass.

Lietuviška duona — geriausia 
duoaa. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms IBdlmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siaL Bvežfojame i krautuves ir 
privafiu* namus.



Kaina $1.50101 p.

Gaunama:

DIDVYRIŲ ŽEME

poz. J. Kačinsko.

Visi, kurie nori jį paremtiVisi, kurie skaito Darbininką

DARBININKO RUDENINI PIKNIKĄ

Pradžia 2 vai. po piety

atstovais j kongresą Chica- 
goje išrinko Gražvydą Botyrių, 
Danutę Kriaučeliūnaitę, Danu
tę Vėbeliūnaitę, Ireną Banašty- 
tę ir Jūrą Bendoriūtę.

Spausdinta Brazilijoj.
133 p. Kaina $1.50

salezietis, buvęs misionie
rium Indijoje, o po paskutinio 
karo apaštalavęs tarp lietuvių 
Venecueloje, dabar yra paskir
tas lietuvių saleziečių gimnazi
jos Italijoje atstovu 'Amerikoje 
ir Kanadoje. Jis jau apsigyve
no pastoviau JAV ir rugsėjo 
27 — spalių 4 ves lietuviškai 
misijas šv. Petro bažnyčioje.

VIENAM VYRUI reikalingas 
nedidelis butelis su apšildymu. 
Šu pasiūlymu kreiptis į Darbi- 
riihko redakciją.

Maloniai kviečiame dalyvauti visus New JerseyirNewYorkolietuvius,

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų

i-'proga rengiamam vajui ir 
minė^mui - koncertui sudaro
mas garbės komitetas. Taip 

Baudžiama didelė koncerto 
programa su sveikinimais bei

rugpiūčio 28 d. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Teresė 
MontvHaitė su Petru Bieliu ir 
Julija Jencevičiūtė su Pijum 
Navicku. Terese Montvįlaitė 
yra duktė P. J. Montvilos, ži
nomo uolaus lietuvių katalikų 
veikėjo.

ANOJ PUSĖJ 
EŽERO

atostogauja pranciškonų vie
nuolyne Greene, Maine. Kiek
vieną dieną jis keliauja į gamtą 
ir piešia.

IŠNUOMOJAMAS vienas kam
barys su baldais prieinama kai
na vienam asmeniui Richmond 
EtiH apylinkėj. Kreiptis VIrginia 
3r3036.

JAPONU - AMERIKIEČIU w- 
siartiniino šventėje du vaikai 
išrinkti “karaliukais’' (Los

Jos groži nepaprastai ryškiai 
iškelia PULGIO ANDRIUSIO 
plunksna premijuotame veikale

ruošiamame piknike, kuris 
bus rugsėjo 6, pirmadienį (La- 
bor Day), ketina dalyvauti 
didelis būrys bostoniečių. So. 
Bostone Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys turi dvi mokyklas su 
arti 500 mokinių.

Viršelis įneštas
VL. STANČIKAITES.

mgrlNB st.
J. P. GINKUS 
DtrekZoriia

kur ir kada atvyksta. Transpor
tas. nuo stoties Hd stovyklos 
bus parūpintas.

J stovyklą atvykti ne vėliau 
ir ne anksčiau rugp. 28 <^po- 
ptečio. Stovyklos atidarytnas į- 
vyks rugp. 29 d. po pietų. Sto
vyklos iškilmingas užbaigimas 
su įvairiomis ceremonijomis 
bus sekmadienį .rūgs. 5 d. Čia 
turėsime skautų ir svečių įžo
dį, skilčių varžybų laimėtojų 
paskelbimus, vandens sporto 
varžybas, didžiulį laužą ir kt. 
Visos stovyklos vardu skautų 
tėveliai, rėmėjai ir visa lietuviš
ka visuomene stovyklos užda
ryme kviečiama dalyvauti.

Stovykloje bus įrengta paro
dėlė. Skautai ir skautės turį 
kokius darbelius ar kitokius 
daiktus, tinkančius parodėlei, 
prašomi juos atsivežti.

Brooklyno - Elizabetho, N. 
J. jungtinis stovyklautojų vie
netas (49 žmonės) išvyks į 
stovyklą autobusu šeštadienį, 

"rugp. 28 d. ryte.

-metinis seimas Šiemet įvyk- 
PbBadettujbje rugpiūčio 25 

’ d. ji New Yorko keliaus dau- 
’gėi lietuvių kunigų.

Rugsėjo “Aidai”
jau spausdinami. Skaityto

jams bus išsiuntinėit dar prieš 
rugsėjo pirmą.

REIKALINGA MOTERIS
mažmenų prekybai (Retail 

Sales), moterų drabužiam. 
Darbas dalinis. Reikia būti pa
tyrusiai atlikti užsakymus sese
rų vienuolių aprangai.

HTZPATRICK 
NUNS APPAREL

80 Park PI., N.Y.C.
TeLCO 7-8577

Kreiptis tarp 9-11 A.M.

Rambyno vardo skautų. st°- 
vyklą rugpiūčio 28 — rūgs. 6 

., A Skautai ir skautės, atvykstą 
tik rūgs. 4-5-6 savaitgaliui, 
praneša apie tai rugp. 25 d. C. 
Kiliuliui, * 10 Michigan Avė., 
Dcrchester, Mass. Visi skautai 
privalo atvykti pilnoj tvarkin
goj uniformoj: skiltys su gaire
lėmis, vienetai su savo vėliavo
mis, taip pat su visais stovyk- 
kiavimo reikmenimis.

Stovyklos adresas: Camp 
Child, RFD Buzzards _ Bay, 
Mass. Su stovykla galima susi
rišti telefonu, skambinant Man- 
nemet 2080. Stovykloj bus 
gaunami lietuviški skautiški at
virukai. Važiuojantiems, maši
nomis, stovykla pasiekiama nuo 
Plymouth, Mass., važiuojant į 
Cape Cod pusę Rtl 3. Pakelyj 
yra White Horse Beach, vėliau 

I — Mannomet miestelis, o nuo 
Į čia į stovyklą tik 3-4 mylios. 
> Stovykla yra prie Rt. 3 deši- 

nėję pusėje. Prie kelio bus 
Camp Child ženklas, o taip pat 
ir lietuviški ženklai. Vienetai, 
atvykstą autobusais ar trau
kiniais, nedelsiant praneša sto
vyklos viršininkui A. Banevi
čiui (257 E St. Boston, Mass.),

vai. Kato itooma, popiežius rapij^ mokykloje ir alkšt^e 
Pijus XH 1942 m. yra visą L
pasaulį paaukojęs Svenč. Ma
rijos Širdžiai, paskyręs šv. Mi
šioms specialias maldas ir Šią 
švfentę įvedęs oktavoje po Žo
linės. Ta- šventė siejama, su 
Marijos apsireiškimu Fatimo- 
je, bet jos pradžia, gvenč. Ma
rijos širdies garbinimas, sie
kia XVII amž. • .

I sted. ateitininkų 
stovyklą,

kuri įvyksta rugpiūčio 27 ir 
rūgs. 3 d-d. Watervliet, Mich., 
iš New Yorko vyksta visa 
stud. ateitininkų draugovė. Iš 
stovyklos visi keliaus į kongre
są, kuris įvyks Chicagoje rug
sėjo 4-5 d.d.

Trečiadieniais 10 P.M.—WWRL 1600 ko-5000 W.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro (angomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
TeL EV. 4-S2S3 BROOKL.YN 11, N. «.
AD JEZAVTTAS J. VALAKAS
Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

New Yorko policija
rugp. 21 ir 22 naktį suėmė 

vien Manhattane 326 jaunuo
liush* nubaudė 7S2 kalėjimu 
ar pinigais už valkatavimą, 
užkabinėjimą, vagiliavimą, 
kortavimą gatvėse, ginklų tu
rėjimą, prostituciją, plėšikavi
mą.
pasiekė savo viršūnę pereitą 
savaitę-, ir visuomenės {dūki
mas prieš New Yorko admini
straciją privertė ją imtis paga
liau griežtesnių priemonių. 
Tačiau dar ir užvakar vakare 
buvo apiplėšimų.

Nepriklausomi studentai
šio mėn. 26 d., ketvirtadienį, 

7:30 v.v. šaukia susirinkimą 
Liet. Atletų Klube (168 Marcy 
Avė., Brooklyne). Susirinki
mas Įvyks antrame aukšte.
IŠNUOMOJAMI 3 kambariai 
su apšildymu, gazu ir elektra. 
Kreiptis: Tel. HY 7-6812

' > jungtuvės su Lietuvos vyčių 
<H*ganizaęijos nariu Motiejų 
Kairiu (praeitam Darbininko 
nr. pavardė buvo klaidingai 
parašyta, už ką atsiprašome) 
Įvyksta rugpiūčio 28 d. šv. 
Jurgio bažnyčioje Brooklyne. 
Vestuvių vaišės bus Winter 

. Garden Tavem.

Atsiusta paminėti
Algirdas Landsbergis — 

KELIONE, Draugo premijuo
tas romanas, 259 psl., viršelis 
daiL V. Adamkevičiaus, kaina 
2,50 doL

ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS, rugpiūčio mėn., specia
lus Marijos garbei numeris, pa
didintas iki 48 psl., su daugel 
iliustracijų. Redaguoja Tėv. M. 
Stepaitis, OFM.

Vytautas Bacevičius, 

žinomas lietuvių kompozito
rius, dabar gyvenąs New Yor- 
ke, dalyvaus koncerte, kurį 
N. Anglijos lietuviai rengia 

SALEZIEČIŲ BALSAS, nr. spalių 3 d. arkivysk. R. Cush- 
3, leidžia lietuviai saleziečiai,’ ingo labdaros fondui paremti. 

Be to, dainuos solistas Stasys 
Liepas ir šv. Petro parapijos 
choras, vadovaujamas kom-

nuolat perdurta žinių apie 
spaudos sukakties minėjimą. 
Buvo paskaitytas “Ateities” 
straipsnis, kaip Valančius or
ganizavo knygnešius, perduo
tos minėjimų santraukos iš 
Australijos, Brazilijos, Argen
tinos ir kitų kraštų.

Jonas Simanavičius,
Toronto lietuvių bendruo

menės veikėjas ir lietuvių ra
dijo programos vedėjas, lankė
si rugpiūčio 19 pas Tėvus 
Pranciškonus ir Darbininko 
redakcijoje.

Tragiška mirtis
Rugpiūčio 11 Bostono mies

to ligoninėj mine jaunas ener
gingas lietuvis Vincentas Ja
nutas - Jenuss, gyvenęs Kear- 

Jaunimo chuliganizmas nY> N. J.
Prieš 6 savaites jis buvo 

darbe sunkiai sužeistas. Sunki 
statinė' krisdama sulaužė jo 
nugarkaulį trejose vietose. Jis 
buvo nuvežtas Bostonan, kur 
bendrovė turi savo-specialistus 
daktarus ir ten 6 savaites ban
dė jį gydyti. Suparaližuotas ir 
kentėdamas baisius skausmus 
po 6 savaičių Bostono ligoninėj 
mirė.

Mirtis pakirto jo gyvenimą, 
sulaukus vos 35 metų. Jis bu
vo gimęs ir augęs^ Keamy, N. 
J. turėjo daug draugų, nes bu
vo malonaus būdo ir visų labai 
mylimas. Priklausė prie lietu
viškų ir kitų organizacijų.

Dideliame nuliūdime paliko 
žmoną Eleonorą - Katiliūtę, 
kilusią irgi iš Keamy. Buvo ve
dęs tik prieš 5 metus. Nuliūdę 
liko ir jo broliai — Bernardas, 
Pranas ir Petras, gyv. Keamy, 
ir sesuo Cecilija Johnson, gy
venanti Floridoje. Paliko daug 
kitų giminių, gerų draugų ir 
artimų prietelių.

Mirusiojo kūnas buvo pašar
votas šokonio -l Shaw laidotu
vių įstaigoje Keamy, N. J., kur 
didelė minia žmonių lankė jo 
karstą, paskendusį gėlėse. Mi
šių buvo užprašyta už jo vėlę 
per 200.

Rugpiūčio 16 d. 10 vai. iš So
pulingosios Motinos lietuvių 
bažnyčios Keamy, N. J., po iš
kilmingų trijų mišių, palaido
tas šv. Kryžiaus kapinėse Ar- 
lingtone, N. J. Keletas šimtų 
žmonių palydėjo velionį į ka
pines. Jiev* Trečfoidenė

Išėjusi iš spaudos 
nauja knyga

KAROLES PAŽĖRAITĖS

Ign. Malinauskas,

Lietuvoje sėkmingai dirbęs 
pedagoginį darbą, išleidęs ke
lis vadovėlius ir suprojektavęs 
visiškai naujais pagrindais lie
tuviškąjį eismentorių, skaitys 
paskaitą N. Anglijos lietuvių 
mokytojų suvažiavime, kuris 
šaukiamas Brocktono, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lyne, spalio viduryje. Dabar 
Ign. Malinauskas yra tapęs 
statybininku ir baigia staty
dinti Putname seserims koply
čią. Prieš tai jisai statė naują 
lietuvių bažnyčią Clevelande.

J. Lola,

Lietuvos Vyčių C. Valdybos 
pirmininkas ir kiti Valdybos 
nariai išvyksta dalyvauti Vy
čių 41 seimė Pittsburghe. Sei
mas prasideda rugpiūčio 25 d. 
ir baigsis rugpiūčio 29 d.


