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Keturių konferencija

būti

navo.

Vakarę blokų pajėgos
gyven-

Kiek stipriai yra "išplauti 
smegenys" sovietų pareigūnam

tratenus Prancūzijoje. Bet in
turisto pareigūnas nesidavė įti
kinamas. Esą jis skaitęs apie 
kates sovietų laikraščiuose ir 
baigta.

KĄ TURI RYTAI 
IR VAKARAI?

įas pažymėjo, kad 
uis išspręsti Žene- 
ivus noras, bet ge
lti duoti gerų re-

nom melstis, kad jų pastangos 
duotų gerų vaisių. Maldos žo
džiai buvo kartojami sekmadie
ny daugely bažnyčių šia min
timi.

blokui 
žemės

Apgailestavom — pasakojo 
Kelley, — kad Rusija neprisiė
mė Marshallo plano; būtų leng
viau atstačiusi karo sugriautą 
krašta. Inturisto vadovas atsa-

zėmįc 
O tuo i 
bėjo B

’ Sąjunga esanti 
ėm svetimom ba- 
iversta ginkluotis. 
— melagingai kal
nas, — “mes, ne- 
ssiekiame ką nors 
tai prieštarautų 
ipam ir taikingai

nolas buvo suspėjęs parašyti 
laišką, tad jeigu jis bus suim
tas ir jo vardu bus daromi pri
sipažinimai, kad jais netikėtų. 
Paskui tikrai jis buvo privers
tas visus kaltinimus prisipažin
ti ir net tą-savo laišką atšauk-

IŠ Kijevo nuvyko žurnalistai 
Į Letke kolchozą. Jo pirminin
kas Mužičenko apipylė kores- 
pandentus informacija apie 
kolchozo gyventojų sąlygas. 
Bet ir čia be pagražinimo ne
galėjo apsieiti. Jis ypač matytų 
kai sugretini Mužičenko duo
damas žinias su žiniom tų. kū

tę savo protokolo šefą Moloč- 
kovą. Bet jis nelaukdamas 
jau Prancūzijos delegacijos iš 
aerodromo išvyko sykiu su 
Edenu.

NYKT korespondentas F. 
Kelley pabuvojo Sovietų Są
jungoje ir pasakoja, kaip tenai 
patiem pareigūnam yra “iš
plauti smegenys”. Tobulai iš
plauti ..., kaip rodo vienas 
pasikalbėjimas su inturisto pa
lydovu, lydinčiu užsieniečius.

• Keleivinis lėktuvas liepos 
17 sudužo Chicagos aerodrome, 
atsitrenkęs į stulpą. Buvusios 
tuo metu miglos, žuvo 22, su
žeisti 21.

• Dar vienas N. Y. Times 
bendradarbis Ira H. Freeman 
prisipažino buvęs komunistų 
partijoje.

Adenauris pranešė vakariniam 
sąjungininkam, kad

Vokietijai jokis saugumo su
sitarimas nepriimtinas, kuria
me Vokietija nėra sujungta. Jį 
palaikė ir opozicija.

VENGRUOS KARDINOLAS 
JOSEF MZNDSZENTF '

SOVIETAI GABENA 
LĖKTUVUS j AZIJĄ

Kariuomenės vadovybės T. 
Rytuose žmonės paskelbė, kad 
Azijoje yra sugabentas visas 
trečdalis pasaulio komunistinės 
aviacijos — 7000—8000 lėktu
vų. Amerika prieš juos teturi 
2000. Pastebėta taip pat, kad 
aviaciją komunistai telkia vis 
labiau į pietus nuo Korėjos ir 
MandŽurijos. Spėjama, Permo
kai kurie buvo sudraskyti kro- 
labvinti”.

GRĄŽINO URBŠĮ, KLIMĄ, IR 
KĄ TAI REIŠKIA

“Vilniun grįžo buvęs užsie
nių reikalų ministeris Juozas 
Urbšys. Grįžo ir buvęs atsto
vas Paryžiuje Petras Klimas ir 
buvęs smetoninės tarybos pir- 
mininkas /baronas’ šilingas... 
Kiti kaip Šakenis pasiliko Si
bire, nes ten jam geriau pa
tinka”. — Taip parašė mask- 
vims laikraštis Kanadoje “Liau
dies Balsas”.

x Šveicaram buvo didelė pra
moga keturių didžiųjų atvyki
mas.

Pirmiausia atvyko Anglijos 
min. pirm. Edenas, kaip visa
da elegantiškai apsirengęs. Jo 
pasitikti Sovietai buvo atsiun-

Paleidimas Ženevos konfe
rencijos išvakarėse yra ženk
las, kad Sovietai nori parodyti 
savo “gerą valią”. Manoma 
taip pat, kad tokios valios galį 
parodyti ir Kinijos komunistai, 
paleisdami Amerikos lakūnus.

Kai pasirodė prezidentas 
Eisenhoweris, šveicarai ir kita 
publika jam sukėlė didžiules 
ovacijas, čia gavo progą pa
garsėti ir vienas Amerikos ka
reiviukas, kuris buvo lėktuvu 
atskridęs ir tik neseniai nusi
leidęs iš Vokietijos. Pamatęs 
žmonių daugybę, jis prasigrū
do pro visas sargybas, nors jis 
neturėjo su savim jokiu doku
mentų. Paklausė, kas čia da
ros. Jam atsakė, kad laukia 
prezidento. “Kokio preziden
to?” nustebo kareiviukas. 
“Amerikos”, jam atsakė nu
stebinti tokiu klausimu. “O tai 
ir aš čia turiu būti”, Dareiškė 
kareiviukas ir prasigrūdo iki 
pirmųjų eilių. Jam nepasisekė 
tik rankos prezidentui paspaus- 
ti. Bet už tat jį nufotografavo 
iš arti, tuo tarpu visi fotogra
fai tik iš tolo galėjo fotogra
fuoti. Jiem pamojavo karei
viukas ir pareiškė, kad jis bu-

Konferencijai programa iš 
anksto nenustatyta. Delegaci
jos kels jom rūpimus klausi
mus.

? Tvirtinimas, kad negrįžta 
dėl to, kad ten “jam geriau 
patinka” yra pasityčiojimas iš 
žmonių nelaimės — tokis pat 
kaip Kinijos komunistai tyčio
jasi iš Amerikos karių belais
vių? Bolševikų pakalikai yra 
praradę žmoniškumą. Tačiau 
vieno kito žinomo lietuvio grą
žinimas, (iš kelių šimtų tūkstan
čių!) rodo bolševikų susirūpi
nimą, kad vakaruose susida
rytų žmonės įspūdį, jog Sovie# 
tų Sąjungoje persekiojimai kei
čiasi. Tai svarbu bolševikam 
pradėjus propagandą už repa
triaciją, lygiai kaip kardinolo 
Mindszenty paleidimas turi pa
rodyti bolševikų “gerą valią” 
prieš Ženevos konferenciją.

EUROPOJE PRITRŪKSTA 
VANDENS

vęs žurnalistas . .. bendradar
biavęs mokyklos laikraštėly...

“Rusai gudrūs”, pareiškė 
vienas žurnalistas. “Jie žino, 
kad sekmadieni atvažiuoti ge
riau. žmones bus laisvi, galės 
ir juos sutikti”.

Rusų Bulganiną, Chruščiovą 
ir Žukovą atvežė iš Berlyno į 
Ženevą .amerikietis lakūnas.

VISUS 
voje 1

Paklausė inturisto pareigū
ną. kiek kaštuoja tamsiai mėly
nas su baltais dryžiai? kostiu
mas, kuriuo jis Vilkėjo. Jis at
sakė: “1.100 rublių”.

Tai būtų oficialia kaina 275 
dol. (nors kanadiečiai Maskvo
je juodojoj rinkoj gavo už sa
vo dolerį po 12 rublių); Tai 
buvo inturisto vadovo mėnesi
nis atlyginimas.- Amerikietis 
pąrodė savo kostiumą ir pasa
kė mokėjęs už jį 80 dol. (320 
rublių). Rusas'pačiupinėjo me
džiagą ir teatsakė: "Tatai mum 
nerūpi".

KONGRESMANAI KALBA NE 
TIK APIE "SATELITUS", 

BET IR LIETUVĄ

“Buvo pagrindo nepriimti... 
Mes žinom, ka jūsų Marshallio 
pagalba davė Prancūzijai”.

“Taip, mes davėm jai ūkinių 
ir kariniu gėrybių,” aiškino 
amerikietis.

“Ne visai taip,’” atsakė intu
risto pareigūnas. “Jūs davėte 
Prancūzijai milijoną kačių. 
Pasiuntėte jiems išbadėjusias 
kates. Jos buvo taip blogai še
riamos. kad prancūzai turėjo 
sudaryti draugijas ka’ėm glo
boti Dėl to mes ir nenorėjom 
Marshallio plano”.

Amerikietis sumetė, kad 
pasaka apie kates galėjo kilti 
iš panašios į katę pavardės — 
iš MHton Katu, kuris buvo tos 
Marshallio pagalbos adminis-

penktadaliai gyventojų.
Vakarų blokas gamina 71% 

viso pasaulio plieno, 55% ang
lies ir 65% elektros.

Vakarų blokas turi gikluotų 
pajėgų 8 milijonus, 50.000 į- 
vairaus tipo lėktuvų, laivyno 
6 mil. tonų.

Rytų blokas turi 10 mil. ka
riuomenės, 45.000 lėktuvų. Bet 
per metus Sovietų Sąjunga da- 

blokui priklauso . bar gamina 15.000 lėktuvų, o

KARDINOLAS MINDSZENTY 
PALEISTAS IŠ KALĖJIMO

BULGANINO PAREIŠKIMAS 
APIE TAIKINGA .
SUGYVENIMĄ

Sovietų min. pirm. Bulgani- 
nas, prieš išvykdamas į Žene
vą, per radiją paskaitę pareiš
kimą, kuriame taip pat skun- 

nepakenčiama padėtimi,

Vengrijos kom. valdžia lie
pos 16 paskelbė, kad iš kalėji
mo paleidžia kardinolą Josef 
Mindszenty. Tačiau teisingu
mo ministeris pareiškė, kad 
kardinolas turės apsigyventi 
vienuolyne.

Kardinolas dabar turi 63 
metus. Jis buvo nuteistas iki 
gyvos galvos į kalėjimą 1949. 
Kaltino išdavimu, -noru atstaty
ti monarchiją, ėmimu pinigų iš 
Vatikano, iš Amerikos. Kardi-

Prieš Ženevos konferencija 
kongresmanai Machrovicz ir 
Feighan, iš Michigano, pasakė 
kalbas, reikalaudami laisvės 
šimtui milijonų, kuriuos yra 
pavergę Sovietai.

Kongresmanai H. Canehardt 
ir Madden, abudu iš Indianos, 
reikalavo specialiai laisvės Lie
tuvai Į Kongreso rekordus jie 
prijungė taip pat Garry, Ind., 
lietuvių rezoliuciją už Lietuvos

masi kad tas kartotekas su 
lietuvių adresais galėjo išgrob
ti sovietų -agentai... Biure 
daugiau niekas neliesta. .v Prieš

penktadaliai to rutulto 
tojų.

Rytų komunistiniam 
priklauso ketvirtadalis 
rutulto ir kiek mažiau nei. du

Savaitę pasilaikiusius karš
čius Europoje ■ žmonės stipriai 
pajuto. Danijoje ractonuoia- 
mas vanduo. Švedijoje ledų 
pareikalavimas toks didelis, 
kad pardavėjai ir juos racto-

kietijos sujungimo.
Sovietų Sąjungos bosam svar

biausias klausimas yra

KOLEKTYVINIO EUROPOS 
SAUGUMO SUTARTIS

Joje turėtų dalyvauti visos Eu
ropos valstybės, Sovietų Są
junga ir, gal Amerika. Ta su
tartis padarytų nereikalingą 
Nato, įvestų Sovietų ir jų sa
telitų, rolę spfendžiant Europos 
reikalus. Joje galėtų dalyvauti 
rytų ir Vakarų Vokietija.

Bet Vokietijos kancleris

keletą mėnesių panašus atsiti
kimas įvyko su Vokietijoje 
esančių latvių kartoteka”. — 
Taip painformuoja “Dirva”.

Dėl ta išgrobimo išvados 
dvi Viena, jeigu jau Vokieti
jos bendruomenės valdyba ži
nojo apie panašią istoriją su 
latviais ir jeigu po tokios pa
mokos ji tebelaikė adresus, 
kaip “Dirva” rašė, ant stąlo ir 
ant lentynos, tai ji yra labai... 
drąsi. Antra, jeigu lig šiol Mi- 
chaHovo komiteto repatriaci
jos raginimus gaudavo tie, 
kurie gauna Eltos Informaci
jas, tai dabar gaus ir visi Vo
kietijos bendruomenės nariai.

VOKIETIJOS SUJUNGIMO 
VILTYS ŽENEVOJE

Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos didieji svarbiausiu savo 
siekimu Ženevoje laiko Vokieti
jos sujungimą. Su tuo noru jie 
atvyko į konferenciją.

rie iš kolchozo jau ištrūko į 
laisvę.

Mužičenko pasakojo, kad 
kolchozininkas turi išdirbti 
mažiausia 120 darbo dienų, 
bet daugelis išdirba 600. Už 
darbo dieną jis gauna viduti
niškai 15 rublių. Vadinas, per 
metus uždirba 1500—9000 rb. 
Lietuvos kolchozuose buvę da
vė kuklesnes žinias: “VMuta. 
niškas visas kokhozininko pa
jamas įvertinus pinigais išeina 
apie 1300 rublių” (Į Laisvę Nr. 
4 (41) 38 p.).

Mužičenko pasakoja apie 
nuostabų derlių, kurto pasiekia 
jo kolchozas. IŠ ha pernai ga- . 
vę po 30 cn (dvigubų), o šie
met numato gauti po 50 cn, nes 
Chruščiovas liepė padidinti ga
mybą... Jeigu pasakysi kad 
Mužičenko padidino tik dvigu
bai, tai dar nebus tikrasis der
lius sumažintas...

Mužičenko nušvietė ir kol- 
chozininkų gyvenimo lygį. Esą 
visas kolchozas- turįs dvi leng-| 
vąsias automašinas, ir 8 kol- 
chozininkai turį savas. O tų 
kolchorininkų čia esą 2500.

Korespondentus vežė, aišku, 
tik į pavyzdinį kolchozą, kurto 
daviniai jiem sėkmingiau Statoj 
genis paplautų.

partija 1952, ir nė vieno tos 
rūšies pažado, išskyrus Austri
ją, neištesėjo. Kongresas4am 
jautrus, ir dėl to Atstovų Rū- 
mai birželio 13 rezoliucijoje ra
gino vyriausybę imtis žygių, o 
senatas, prieš išvykstant prezi
dentui, priėmė simpatijos re
zoliuciją satelitam ir tikėjimą, 
kad pavergtieji atgaus apsi
sprendimo teisę.

Maskva yra tarusi, kad to
kios problemos rytų Europoje 
nėra ir kad

Sovietai nesileis Į satelitų ar 
pavergtųjų išlaisvinimo svars
tymą.

• Greitasis traukinys Brid- 
geport, Conn. liepos 14 nuėjo 
nuo bėgių. Užmuštas mašinis
tas ir iš 175 keleivių-sužeisti 
24. Laimė, kad ankstesnėje 
stotyje konduktorius pataikė 
S pirmutinių vagonų išprašyti Vakarų 
keiefrtas J tolimesnius. trečdalis žemės rutulto ir du Amerika tik 9.000.

Ascot mieste Anglijoje lenk
tynėse trenkė perkūnas ir vie
ną anglą užmušė, 23 sužeidė. 
Lenktynės buvo nutrauktos. 
Biseley mieste šaulių šventėje 
vienas kareivis taip pat buvo 
perkūno nutrenktas.

Siaurės jūroje buvo tokios 
miglos, kad laivai vos pajudė
jo- Amerikiečių ir norvegų 
6000 to prekiniai laivai susi
daužė.

Dunojuje ir kitose Vokieti
jos bet Austrijos vietose van
duo atslūgsta fa* potvynio pa
vojus praeina.

SATELITŲ IR PAVERGTŲJŲ 
KLAUSIMAS

Prezidentas jį minėjo kaip 
vieną iš neišspręstų. Išlaisvinį- 

.. -- y z dayėprez. ĖŠ-
IMLiskva kad • su* ir* TesimldSboDS

jungtoji Vokietija gal' 
Vakarų bloke, ir dėl to 

nenumato susitarti dėl Vo-

Keturių didžiųjų 
i konferencija 

pirmadienį prasidėjo. Numato
ma, ji truks šešias dienas. Kas
dien bus po du posėdžius. 
Protarpiais tarp konferencijų 
ir vakarais besivlišinant bus 
progų neoficialiem pasikalbėji
mam. Tikima net, kad jie gali 
būti reikšmingesni nei oficialus 
posėdžiai Amerikoje perdėtų 
vilčių dedama į Eisenhovverio 
ir Žukovo phsimatymą.

Pirmą kalbą pasakė prez. dėsi 
Eisenhoweris.

Spaudai konferencija gausiai 
prieinama, ir žurnalistų čia 
priskaičiuojama 1000—1500.

Visi didieji reiškia viltis, kad 
konferencija pasiseks. Kores
pondentai pastebi, kad šiuo 
tarpu net valst. sekr. Dulles 
linksmesnis.

PREZ. EIŠENHOWERIO 
VILTYS ŽENEVOJE

Penktadienį, prieš išskrisda
mas, prez. Eisenhoweris radijo 
kalboje nurodė klausimus, ku
riu neišsprendimas slegia žmo
niją. Tai —

• nusiginklavimo reikalai;
• demokratinės formos grą

žinimas kraštam, kuriem sve
tima jėga sukliudė pasirinkti 
valdymosi fermą, kokios jie 
patys nori;

ė svetimos jėgos perskeltų 
kraštų klausimas;

frei^ptwutinė!s į^icj^ks kištma- 
sis į kitų kraštų vidaus reika
lus, siekiant revoliucijos.

Ne visi tie klausimai — pa
žymėjo prezidentas — galės 
būti Ispręsti, bet jis ir valsty
bės sekretorius Dulles nori im
tis žygių pradžiai, kad tais 
klausimais būtų rastas susipra
timas ir pasiekta taika.

Prezidentas prašė tom die-

SUSTIPRINDAMI AKCIJĄ 
PRIEŠ TREMTINIUS 

GROBIA KARTOTEKAS
“Birželio mėn. iš 25 į 26 nak

tį, fsilaužė Weinheime į Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos biurą ir pagro
bė Vokietijoje gyvenančių' lie-
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DARBINI

' SPAUDA

keletas die-

pabėgėlių iš

LIETUVOJ ŠVIETIMAS VAŽIUOJA IŠ NAŠLAIČIŲ ATIMTAIS PINIGAIS

$5.00
2.00
2.00

1.00
0.75
0.70

bando- 
prekyba. 
pervesti.

pat ne-
lėšos yrasu laišku iš pasiunti- 

Ten rašė — tuojau 
Prietamsoje tas pats 
nuvežė automobiliu ir 
į specialų skyrių. Ten

1 00
0.50

skaityti slaptas radijo telegra
mas. '

Dideliam žemėlapyje pama
žu ryškėjo sovietų kariuome- 

statomi ae-

ŽENEVOJE. kur supiriidco 4 konferencija. laiškai delegacijoms 
ateis per šveicarės C.' Martin rankas (viršuje), o žurnalistai bus 
informuojami specialioje salėje (apačioje1).

. 5.00
1.50
0.25
2.00

Ramybės šaltinis. Prel. Pr. Juras, 544 p............... 3.00
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus. 413 p. .1.. 2.00 
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p......................  2.50
Vardan Dievo (mažųjų maldos*. Kun. St. Yla.

133 p................ 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p.
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p.
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p.
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p. 1.25
Etapri (įrišta). J. Kėkštas. 141 p. 3.00
Vai lėkite dainos <200 dainų tekstai K-220 p. 1.00 
Laukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p. 1 00

A GLUOSNIS

Šok greitai i vagoną
sunkaus žygto gąvo ilgesnį 

poilsį. Bet koks,ten. poilsiavi-

py išeiti. Karininkas visur palydi,
1 restoranus, pasivaikščioti, bet 

\ neleidžia pasikalbėti su kitais. 
$ Esi vienas, kol ateis- naujas už-

- davinys. v •
C ę O jis atėjo — vykti Į Kau- Pamatė vos
< ir ton ilgesniam pasilikti, 

palaikyti gyvus ryšius.
.• Palydėjo prie sienos tas pats 

karininkas. Šį.kartą vežė gana,
- toli, nes sieną pamažu vis stip- 

rino, ir pereiti darėsi sunkiau.
Viename ruože sustojo. Ten 

ė pristatė ir kitus? du žvalgus, 
kurie keliavo su savo uždavi-

Vos perėjo sieną, kaip nety
čia šunys pastebėjo jo draugus. 
Jis pats griuvo į krūmą, o šu
nys pradėjo ''draugus vytis, 
įkandin nudūmė ir sargybi
niai, iš kažkur atsiradę. Tada 
jis greitai atsiplėšė ir dingo. 
Draugai, negalėdami prasimuš
ti, pasitraukė atgal į Vokieti- 
ją-

' Matas atsirado Kaune, susi
rado darbą ir pradėjo ramu 
gyvenimą. Įstaigos draugams 
jis bent toks atrodė, šiaip jis 
nuolat dirbo prie radijo siųs
tuvo.

Tuo metu dar veikė Kaune 
Vokietijos pasiuntinybė. Jos 
personalas buvo < padidintas, 
nes tuomet jau/vykdė vokiečiu 

J repatriaciją.
Kartą vakare, vos parėjus iš 

darbo, prisistatė nepažįstamas 
- žmogus 

nybės. 
atvykti.

_ žmogus 
pristatė
gi aiškiai pasakė:

tuč tuojau atvykti Vokieti-

kol persirito per Žaliąjį tiltą ir Tuoj jj nugabeno pas jo ka- 
nudundėjo Vokietijos pusėn, rininką. Šis nusivedė į specia- 
Pakelėse stoviniavo, kol šute- lų skyrių prie žemėlapių, kur 
mo. Tada vėl važiavo ir galų viską reikėjo išaiškinti, .per
gale ilgam sustojo.

Prašvitus jis pro sienos ply
šius įžiūrėjo keistus žmones. 
Belaisviai prancūzai! Girdėti, 
kaip gargaliuoja prancūziškai, 

įžiūrimą stoties
vardą —- Eitkūnai.

Tuo tarpu pro šalį ėjo vokie
čių geležinkelietis. ’ Jis neiš
kentė ir pabeldė į sieną.

— Kantrybės, — atsakė šis,
— tuoj atidarysim.

Gdrokai prašvitus atvažiavo 
ir kiti vokiečiai-ir atidarė va
gonus. <

Matas baisiausiai nustebo.
Jo paties vagono 'kitame gale . 
buvo kitas žvalgas, kuris taip 
pat'slapčiom keliavo visą ke
lią. Iš kitų vagonų išlipo dar 
keli. F

— Kad būtum žinoję, būtum rV žinių! —_ atsakė karininkas 
bent kortom palošę, — pagal- su šypsniu.
vojo Matas. (Bus daugiau)

nes išsidėstymas, 
rodromai.

Taip praslinko

— Yra nemaža .
Lietuvos, — kalbėjo jam kari
ninkas. — Jų tarpe aiškiai 
yra ir sovietų šnipų. Daugelį 
pabėgėlių esame sulaikę ir už
darę koncentracijos stovyklose. 
Štai tavo uždavinys ir bus nu
keliauti į koncentracijos sto
vyklą ir susekti, kas iš jų ne
kalti, o k$s sovietų agentai.'

— Į koncentracijos stovyk
lą? — didžiai nustebo Matas.

— Taip, ir iš ten reikia tik-

pageidavimą, 
įjungti į Vliko 
darbą”. O so- 
pareįškime da- 

pasisAkyma kad 
žmonėmis”

Clėvelando, paskelbtas Garso 
liepos 14 —- dėl skautų. . Ten 
tuntininkas Vytautas Kaman-. 
tas pareiškia, kad “Clevelando 
Lietuvių Skautų Tuntas veikia 
pagal Lietuvos skautų statutą”, 
kad tunto vienetų įsiregistravi- 
mąs Amerikos skautų organi
zacijoje neatims “lietuviško 
pobūdžio”; kad tik šiam tun
tui priklausą skautai “laikomi 
lietuviais skautais. Įvairios ki
tos grupės neteisėtai naudo
jančios lietuvių skautų vardą 
(kaip pav Baltijos budžiai, 
neregistruoti skautai ir pan.) 
susibūrė Lietuvos Skautų Bro
lijos griovimui”.

Pareiškimų yra jau tokia 
infliacija ir visi maždaug vie
no pobūdžio — mes tikri, jie 
netikri; mes atstovaujam, jie 
neturi teisės atstovauti, jiems 
nepriklauso, mes patriotai, jie 
tik griauja, kad šalyje stovintį 
skaitytoją tokios rūšies pareiš- - 
kimai -piktai gundo pamoti į. 
visa ranka.

Maskvos radijas pranešė, kad 
valdžia ir partija nutarusios 
kovoti su netikrom apyskai
tom ir statistikom, kurios So
vietų Sąjungoje rodo didelius 
laimėjimus, o iš tikrųjų tie lai
mėjimai yra tik popieryje.

Perspausdinant iš lietuvių 
kalba leidžiamos sovietinės 
"Tiesos" rašinį "Švietimas va
žiuoja", kuris rodo, kaip sovie
tų valdomose Įstaigose lengvai 
sudaromos tokios apyskaitos ir 
klesti savinaudiška biurokrati-

PAREIŠKIMU DAR NEPRITRŪKO
Keleivy įe liepos 13 "Lietu

vos Socialdemokratų Partijos 
Delegatūra” paskelbė pareiški
mą dėl “Eltos Informacijų” pa
reiškimo.

Elta buvo pareiškusi, kad 
Vliko grupių pasitarime Vokie
tijoje buvo sutarta sudaryti 

.“platesnį Vlike bendradarbia
vimo pagrindą” tenkinant so
cialdemokratų 
kad jie būtų 
vadovaujamąjį 
cialdemokratų 
bar randame
“su ten esančiais
Vliko darbo pataisyti nepavyks, 
o įtraukti naujų žmonių nėra 
nei galimybės nei vilties; tad 
pasisako už Vliko perkėlimą į 
Amerika, kaip “vienintelę gali
mybę” Vliko autoritetui pa
kelti; už Vliko vykdomojo or
gano palikimą Europoje; pasi
sako taip pat, kad į vietą Vyk
domojo Taryboj socialdemo
kratai nepretenduoja.

Iš to pareiškimo matyt, kad 
socialdemokratai nepritaria ir 
savo atstovo linijai Vlike. Pa
našiai M. Lietuvos Rezistenci-

■ nis Sąjūdis pareiškė neprita
riąs MLT atstovo pareiški
mam ... Jeigu jau “vienybės” 
nėra vieno grupėje, tai ko nd- 
rėt, kad ji būtų Vlike.

Kitoks pareiškimas ateina iš

Moka už knyga ar už vardą?
Churchillis, buvęs Anglijos 

min. pirm., parašė naują kny
gą, vardu “Angliškai kalban
čių tautų istorija”. Ją spaus
dins amerikinis “Life” žurna
las. Už tai sumokės Churchil- 
liui 200.000 dol.

motina. Dabar Antosė lanko 
trečią klasę. Bet doras žmogus 
nori ir kitą matyti dėru.* Išei
dama ji čiapą išvadino ir be
širdžiu ir net melagiu/ %
Vedėjas prisiminė ir dai

giau atsitikimų, piktinosi, jog 
gatvėje vieni nepakelia kepu
rės, kiti iš kelio nepasitraukia.

Kaip pakeiti autoritetą, štai 
kur klausimas? ...

Praeitų metų vasarą už vals
tybines lėšas, skirtas Įvairiem 
švietimo reikalam, skyrius įsi
gijo motociklą. Bet tokia jau 
čia garbė motociklu birbti... ratyvui iš nedalomojo fondo.”

Kitame protokole buvo rašo
ma, jog kolūkis “Moskvičių” 
parduoda švietimo skyriui, šie

mašiną švietimo skyriui atsisa
kė, nes mašinos skirtos , kol
ūkiam. Bet nėra padėties be 
išeities. Užkandinėje buvo su
rengtas “Dubysos’ kolūkio” 
narių visuotinis susirinkimas”, 
kuriame iš viso dalyvavo ... du 
žmonės — kolūkio pirminin
kas Rimkus ir švietimo sky
riaus vedėjas čiapas. Protoko
le buvo užrašyta:

“Visuotinis susirinkimas nu
sprendžia pirkti žemės ūkio 
artelės “Dubysa” reikalam 
“Moskvičių”, sumokant kope-

• fiktyvūs dokumentai buvo pa
dėti į teisėtų dokumentų vie
tą. Kartu su jais guli rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
ko Dambrausko pasirašytas 
nutarimas Nr. 455, kuriuo vi
sos šios machinacijos 
mos paversti teisėta 
Kolūkio pinigai buvo 
Švietimo skyrius taip 
delsė ... Kadangi 
skirtos našlaičiams, tai bankas 
nepraleidžia jų kitiem reika
lam. Todėl čiapas visuose rei- £ 
kalinguose dokumentuose pa- £ 
rašė, kad 14.500 rublių perve- ® 
darni “už aprangą .vaikam— 3, 
našlaičiam"... . . 8

Dabar jau trečias mėnuo * 
“švietimas” važinėja mašina. *

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

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

111 p...................... .................. ........ ..............
Mergaitės kelias. M. Pečkauskaitė, 99 p. ..
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ____
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian,' 145 p. 1.00
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Prunskis. 139 p."........ 1.50
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius. 151 p.................. 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis. Dr. Pr. 

Gaidamavičius. 246 p.

Petaine liks, o teisėjai bns užmiršti

Petaine buvo tos kovos

1.50

k«xhlų.

I 00
1.25
1.00
1.00

šiol 
vie-

1.50
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2.00

iki
■ vėl 

atstovų
kad ji

velionies

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p. 4.50
Amerikos lietuviu vardynas. 279 p. 5.00 ir 7.00 i įrištas •

I 50
3.50

2.00

* *

ZfKMK

- Bet kaip?
Pasienio sargybos sustiprin

tos, pravestos bent kelios ei
lės vielų, kai kur iškasti bun
keriai. krūmai iškirsti, net že
mė išarta.

— Šį kartą mes padėsime, —
atsakė tarnautojas.

Per naktį pralaikė jį tame 
pačiame kambaryje, o rytmetį 
perrengė, kad panėšėtų į vo
kietį. Tada nusivežė į stotį, kur 
vokiečių baldus ir kitokių turtų 
pakrovė didelį traukinį. Įmaišė 
jį į vokiečių tarnautojų eiles 
ir vedė palei vagonus. Rusu 
kareiviai ir tarnautojai tikrino 
dėžes, kad neišvežtų kartais 
ko nereikalingo, paskui krovė 
į vagonus ir Mombavo.

Prie vieno patikrinto vagono 
jo palydovai sušnabždėjo:

— tok greit i vagoną, dabar 
niekas nemato.

Sis beregint atsirado vago
ne tarp baldų. Greit įlipo ir 
vokietis, nuvedė jį į vagono 
galą, kur buvo padaryta tuštu
ma, padėta sofa. Paliko jam 
valgyti ir gerti ir sakė neuž- 

f migti ir nerūkyti užmigus ga
li pradėti knarkti, tada gali 
kas nors iš lauko išgirsti ir su
sidomėti. Gi užsirūkius, dū
mai prasiskverbs pro plyšius, 
gali vėl išduoti.

Išeidamas vokietis užstum
dė baldus lyg niekur nieko, 

į: Tada girdėjo, kaip rusas pali- 
< - pęs'pasižvalgė ir pasakė: “Ge-. 

rai”. Po to vagoną uždarė ir 
užplombavo.

Prasidėjo ilgos laukimo va
landos Kauno prekiu stotyje. 
Vieną kartą traukinys pajudė
jo, manevravo ir šen ir ten.

Ariogalos rajono liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas Ka
zys čiapas grįžo iŠ moksleivių 
tėvų susirinkimo vėlai vakare.

— Pirma ir paskutinį kartą 
buvau tokiam susirinkime. — 
pareiškė jis. dar labiau surauk
damas ir taip jau rūškana vei
dą. — Pagarbos ten nei už ka
peiką. visi kritikuoja, esą že
mas moksleivių pažangumas; 
perdaug vaikų antramečiauja, 
mokykloje dėl įvairių priežas
čių dažnai nutraukiamos pa
mokos. Tėvai už tai kaltina 
mokytojus, o .taip pat švietimo 
skyrių, vadinas — mane.

Čiapas ilgai skundėsi, pikti
nosi kritika. Jis prisiminė ir 
kitus faktus, anot jo, nerodan
čius pagarbos. Antai, prieš po
rą dienų į skyrių buvo užėjusi 
miesto gyventoja Bartkuvienė.

— Draugas vedėjau, girdė
jau, skyrius turi nemaža lėšų 
vaikam—našlaičiam šelpti, tai 
kodėl mūsų Antosėlei negali
te?

Vedėjas įrodinėjo, jog tokių 
lėšų iš viso nėra, bet moterė
lės melu įtikinti nepavyko. 
Bartkuvienė — švelnaus būdo 
moteris. Kai Antosė Viliūnai- 
tė liko našlaitė, Bartkuvienė 
priglaudė ją it rūpinasi kaip

taupyti skyriaus sąskaitoje 
esančias lėšas. Tūkstančiai 
rublių yra numatyti vaikams— 
našlaičiam šelpti.

— Nė rublio iš šių lėšų vai
kam! — kietai įsakė čiapas 
skyriaus buhalteriui Kavaliaus
kui. — Jas reikia protingiau ir 
naudingiau išleisti.

Pasakyta — Įvykdyta. Vai- 
kams-našlaičiam valstybės nu
matytos lėšos gulėjo sąskaito
je.

— Kodėl mes mokykloje ne
galime gauti sąsiuvinių, pieš
tukų. knygų? — klausia Viera 
klasės draugą Antaną.

Šis tik galvą pakrpipo ...
Atėjo Naujieji metai. Laikas 

buvo suvesti sąskaitas. Tada 
vedėjas galutinai priėjo išva
dos, jog autoritetas priklauso 
nuo lengvosios mašinos. Tuo 
jis įtikinėjo ir buhalterį Kava
liauską. ir rajono vykdomojo 
komiteto pirmininką Damb- 
rauska.

— Visi pasakys, žiūrėk, 
švietimas važiuoja. Ir mokyk
lų direktoriai labiau skaitysis. 
Patiks kuris — sėsk, pavėžė
siu. ne -- eik pėsčias, - dės
tė čiapas.

Rajono koperatyvas parduoti

McCARTHY BUVO TUSUS
Pereuo klausimas vėl atgi

jo* Senato komisija pripažino, 
kad buvo netvarka w Peresso. 
dantų gydytojo, komunisto, 
pakėlimu į mąjorus. Kalti dėl
to net 5 generolai. Pareiškimą

Prancūzijos maršalas Petai
ne mirė kalėjime. Savo testa
mente prašė, kad jo pelenai 
būtų perkelti i Donaumont 
kapus, kur yra palaidoti jo 
kovos draugai, žuvę prie Ver- 
dūno.
vadas ir laimėtojas.

Nuo tada Petaine buvo Pran
cūzijos heroizmo pavyzdys ir 
pasididžiavimas. Kai 1940 
Prancūzija naujame kare su 
Vokietija buvo parblokšta, vy
riausybė rado lengviausią sau 
pačiai kelią — atsistatydinti. 
Padėties gelbėti ėmėsi Petaine. 
sutikdamas būti Prancūzijos 
prezidentu ir koliaboruoti su 
nugalėtoju Vokietija, kad tik 
lengviausiai Prancūzija pakel
tų okupaciją. Kai Vokietija 
buvo sumušta 1945. Prancūzi
jos min. pirmininkas Lavalis 
buvo nuteistas mirti ir nužudy
tas. Petaine mirtis pakeista iki 
gyvos gaivos kalėjimu.

labiausiai prieš jo garbės

atstatymą protestuoja 
komunistai. Bet dabar 
nuolika parlamento 
kreipėsi i Vyriausybę, 
nekliudytų Įvykdyti 
paskutini norą — perkelti jo 
pelenus šalia kovos draugų.

VIENI DUODA LAISVĘ, 
KITI IŠTREMIA

Švedija šiemet duoda visiš
ką laisvę nusikaltėliui — al
koholiui. Indijoje — priešin
gai: jam laisvę siaurina ir nu
mato visiškai atimt. Nuo spa
lio 2 Indijoje visi vartojantie- 
ji alkoholį bus registruojami. 
Jaunesniem kaip 25 metų jis 
visai nebus parduodamas. Visi 
užsieniečiai, kurie išgyvens In
dijoje daugiau kaip tris Mėne
sius, turės taip pat registruo
tis alkčholio lape, jei norės jo 
gauti. Nuo 1957 balandžio 1 al
koholis bus visai uždraustas 
vartoti.

MŪSŲ MIELIEJI VAIKAI
Amerikos sąjunga saugoto

ju. kurie prisiima pagloboti 
tėvų paliekamus laikinai vai
kus. pakėlė atlyginimą už pa
tarnavimus. nes pereitais me
tais eilė sąjungos narių šioje 
profesijoje nuo vaikų skau
džiai nukentėję: 31 buvo už
daryti i šaldytuvus: 8 buvo 
bjauriai Įkąsti; 14 buvo apde
ginti karšta koše: 200 buvo su
žeisti akmenim.

KROKODILAI KALINIUS 
IR SARGUS EDA

Anglų valtis su kaliniais 
inau-mau ir jų sargais pake
liui i salą, kurioje laikomi su
imtieji mau-mau. apvirto. Nors 
buvo tik keliolika jardų nuo 
kranto, bet iš 50 nusdendo 22; 
kai kurie buvo sudraskyai kro-

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ...........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai i. 436 p. 
Telšių kankiniai. 100 p. . .......  .............
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p.......
Nepriklausomos Lietuvos pinigai.

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

BELETRISTIKA
Medinis arklys. E. Williams. 192 p.
Susitikimas. J. Gailius. 155 p.....................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p......................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p.
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p........
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p.............
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p. . ..... ...........
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis. 99 p. .
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p.....................
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p.
Algimantas. V. Pietaris. 267 p.
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DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoja. 250 p 2.5 )
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas. M) p. 1.50 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p. 1.50

MUZIKA
Missa in honorcm hnm. Cordis
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.

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



1NKAS

Didiesiems grįžus į Ženevą

Kaunas,

Ernst Goerlich

Lietuviam Ženeva neturi malonių prisiminimu. Tautų Są
junga, vos dar gimusi ir posėdžiavusi Ženevoje taikai ir teisin
gumui užtikrinti, lietuviam to teisingumo pašykštėjo: ji nusilei
do jėgai, lenkam 1920 m. Vilniaus sritį užgrobus. Anuo metu 
didieji mažiesiems tik gražius žodžius kalbėjo. Gali atsitikti tas 
pats ir dabar, grįžus į Ženevą didiesiems pasitarti. Matysime, 
kiek ten bus panaudota JAV Senato priimta ir prez. D. Eisen- 
howerio nusivežta rezoliucija, reikalaujanti, kad pavergtom tau
tom bolševikai duotų laisvę. Tai jau būtų stebuklas.

Visų akys nukreiptos į Ženevą. Ten tariasi keturi didieji. 
Paskutinį kartą jie buvo susirinkę Potsdame 1945 metais dalyti 
Vokietiją ir Europą. Po dešimties metų šalto ir karšto karo (To
limuose* Rytuose) susirinko Ženevoje, senosios Tautų Sąjungos 
būstinėje, dalytis nebepasidalijamu pasauliu. Nekitaip reikia 
suprasti abiejų šalių — rusų bolševikų ir vakariečių — bandy
mą surasti pagrindą taikiai koegzistencijai. Nors ta§ žodis pas
kutiniu laiku buvo išmestas iš apyvartos, bet tiktai dėl to nusi
rinkta: pasikeisti nuomonėmis ir susitarti, kas kur gali nusileis
ti, kad visuotinis karas dar neįsižiebtų. Nei viena šalis karo ne
nori, bet nei viena nesutiks ir tiek nusileisti, kad būtų nugalėta 
be karo. Ieškos susitarti tokiais klausimais, kurie ne vienos ša
lies gyvybinių interesų nepaliestų. Dėl to teisingai yra pastebė
jęs prez. D. Etoenhoweris, kad jokių stebuklų iš Ženevos konfe
rencijos laukti nereikia. Stebuklas būtų, jei Sovietai sutiktų 
vakariečiam priimtinom sąlygom sujungti visą Vokietiją. Tai 
rodytų jų silpnumą. Bet būtų nebe stebuklas, o nelemtis, jei va
kariečiai priimtų bolševikines sąlygas Vokietijai sujungti. Atro
do, kad nei vieno nei kito laukti netenka. Jei nenorės išsiskir
ti tuščiom, bus rąstą “mažesnių reikalų” ir dėl jų susitarta. Tai 
bus, anot Dalies, pradžia. (Kai jie paaiškės, galima bus spręsti, 
kur toliau suka pasaulio politika.

• Valstybės departamentas 
įtikinėja jungtinio štabo virši
ninką adm. Radfordą, kad ati
trauktų sausumos kariuomenę 
iš Japonijos ir paliktų tik avia
cijos bazes. Japonai tai laiką 
sau pažeminimu.

nusimauti kojines ir basa kelis 
kartus pereiti per kambarį. 
Sakura norėjo būti tikras, ar 
ji dvare, kur tarnai ir darbi
ninkai tevaikšto basi, galės ap- 
seiti be batukų.

Man pasidarė slopu, išgirdus 
tą pasakojimą. - Pasikėliau nuo 
kėdės ir pravėriau langą. Lau
ke lašnojo, lyg dangus verktų. 
Takamura atrodė tarsi sustin
gęs ir kažką giliai mąstė.

— Už kiek ją pardavė? — 
sujudinau jį savo klausimu.

— AŠ nugirdau 500 dolerių, 
kai Harumi išėjo. Man tartum 
būtų kas trenkęs į galvą, ir aš 
savo slėpynėje sujudėjau. 
Greitai atsirado motina ir nu
griebė mane už drabužio bar* 
dama. Bet motina mane ir ba
rė ir guodėsi; “Vargšė mergai
tė, ji netenka ne tiktai moks
lo, bet ir namų, kad ta galė
tam mokytft. Ar tai supranti.

jo delnas visai gerai tilpo, tar
si būtų mažo vaiko ar jo se
sers Hamuri. — Sesers aš dau
giau nesutikau ir> nedaug ką 
galėčiau apie ją pasakyti, ne
bent tai, ką iš tėvo kalbos pa
tyriau. Tai griaudi istorija ir 
dar nebaigta. Bet ji liečia kąr- 
tu ir mane, o aš nenorėčiau 
savo rūpesčiais jos aukos ma
žinti.

.Vis dėlto mano kalbinamas 
ir prašomas Takamura papasa
kojo ir tai kas dabar dilgino 
širdį ir vertė pusbadžiai gyven-

tardamas, kad jį sektų. Hamuri 
priėjo prie jo ir nusilenkė tar
dama: “Esu jūsų tarnaitė, vi
sada būsiu paklusni”.

“Labai gerai, Harurhi, taip 
ir reikia”, pasakė jis šaltai ir 
iš kišenės išsitraukė, plienines 
grandines, tokias, kurios deda
mos nusikaltėliam ant rankų. 
“Prašau rankas sukryžiuoti už 
nugaros!” — paliepė. Kai Hė* 
rumi jas sudėjo kryžmai, Sa
kura jos riešus suveržė pan
čiais ir įsodinu * į automobilį.

-Netrukus ją uždengė dulkių de
besys, ir aš jos daugiau nema* 
čiau.

Takamura sunkiai atsiduso 
ir ėmė vaikščioti po savo ma
žą kambarėlį. Nei iš Šio nei iš 
to jis glostė sienas, priėjęs pa
judino stalą, pakėlė pagalvėlę 
nuo'grindų ir ėmė ją glaustyti 
it kačiuką. Paskui paėmė ma- 
he už rankos ir tarė;

— Tai viskas, Alfredai. Dau
giau aš neturiu nieko pasakyti.

— Aš manau, viskas dar 
tuo nesibaigė, Takamura? — 
kalbėjau spausdamas jo ranką, 
kuri buvo įkaitusi it deginama 
geležis. — Tu darneviską man 
pasakei. Tu dar žinai daugiau 
apie seserį.

— Ir taip, ir ne, — atsakė 
jis man tyliu balsu, vaduoda
masis iš mano saujos, kurioje nežmoniškai apsieinama: varo-

kuriuos paskui miestas perda
žė ir pardavė. Vienai. Prava
žiuojančiam taksi patarnavimu 
beveik neįmanoma pasinaudo
ti. Bagdonas kaip anekdotą 
pasakojo įvykį, kai jo bičiulis 
šoferiui 1 už atvežimą iŠ Oak- 
land į miestą (taip .maždaug 
būtų kaip iš LaGuardia. aero
dromo į Manhattan). mokėjęs ko jo, kad sanfranciškiečiai šil- 
15 doL Jei už 6Q centų New 
Yorke ar Brooklyne jau gali 
gabaliuką pavažiuoti, tai su 
tiekų San Francisce šoferis tik 
pradeda. Čia, jei prisimenate, 
pradeda važiuoti su 25 centais..

New Yorko spauda neper
žengia 5 c. neskaitant, žinoma, 
sekmadienio laidos. San Fran
cisce visi laikraščiai 10 c. Už 
New Yorko Times tenai ima
ma 35 c. o už sekmadieninį,— 
75 c. žinoma, brangiau, nes 
pristato lėktuvais, kitaip net

kad jos lietuvių kalba vos po
ros minučių sėmimo. Ją tų po-, 
ros žodžių pamokė kita jos 
draugė, kai jų būrelyje buvo 
pradėta kalbėti, jog tarp tarp
tautinių žurnalistų yra ir vie
na lietuvė. Tuojau visa jų 
kompanija apstojo mane ir 
klausėsi, kaip su jų drauge 
kalbėjausi jiems, nesupran
tama kalba. O anoji taip 
džiaugėsi ir plačiai šypsojosi. 
Jos pavardė Litvinaitė/ atvy
kusi iš Pittsburgho, o jos mo
tina gyvenanti Čikagoje ir pri
klausanti šv. Antano parapijai. 
Ji akėsi skaičiusi laikraščiuo
se apie vietos lietuvių veiklą, 
pikietuojant Molotovą, ir pra
šė adreso, kad galėtų susisiek
ti su lietuviais ir lankytis į jų 
parengimus.

Harumi išvežus, — pasa
kojo jis slopiu balsu, — po ke
liolikos dienų mus pasiekė ži
nia, kad ji buvo parduota vie
non dvaran, sakoma, už 900 do
lerių; Sakura mano tėvui te
buvo sumokėjęs 550 dol. Mes 
nesistebėjome, kad jis kone 
dvigubai gavo. Harumi buvo 
jauna, dailiai nuaugusi, stipri 
ir graži mergaitė. Mano tėvas 
ją aplankė, man dar iš savo 
krašto neišvykus. Pargrįžo vi
sas sukrėstas. Aš girdėjau, 
kaip jis motinai guedėsi:

“Jei turėčiau bent-vieną do
lerį viršaus, atsiimčiau Haru
mi dar šiandien — nelaukčiau 
nė vienos valandos. Su ja ten

E Ženevos bolševikai turi malonių-praeities prisiminimų, 
kurie atidengia ir dabartines jų viltis. Kai 1939 metais rudenį 
bolševikai drauge su naciais vokiečiais užpuolė Lenkiją, jie dėl 
to nebuvo Tautų Sąjungos E Ženevos pavaryti. O agresijos ak
tas buvo aiškus ir Tautų Sąjungos statutas jį smerkė. Bolševi
kai pasitraukė E Ženevos patys, užpuolę 1939 m. pabaigoje 
Suomiją ir sulaukę jos skundo. Tačiau Tautų Sąjunga jokios 
sankcijos prieš bolševikus nesigriebė; Suomija turėjo viena gin
tis. Po 15 metų bolševikai vėl grįžo į Ženevą, jau daug tautų 
prariję, ir tą kartą(1954 m. pavasarį) prarijo dar didžiąją Viet
namo dalį. Tai buvo “taika” Prancūzijai. Dabar Ženevoje jie 
norėtų, kad vakariečiai tokią pat “taiką” priimtų visam pasau
liui ar bent vakarų Europai. Kiek vakariečiai — trys prieš vie
ną — bus ligi šiol pasimokę ir atsilaikys bolševikinės “taikos” 
gundymams, pamatysime.

ma sunkiai dirbti, mušama, 
mažai begauna primigti, pa
valgyti”. ..

“Ar tu ją matei, kalbėjai?”, 
paklausė motina.

“Kai pasiteiravau, ar galė
čiau pakalbėti, man buvo 
Šiurkščiai atsakyta ir pagrasyta 
lazda, jei tuojau nepradingsiąs 
ir bandysiąs Harumi susirasti. 
Pralindėjęs gerą laiką krūmuo
se, vis dėlto slapčiomis ją su
tikau. Patinti negalėtum. Ran
kos nudirbtos, kojos suaižėju
sios, kirčių mėlynes dengia ne
švarūs skudurai... Ji prašė 
manęs netrukdyti, kad kas ne
pastebėtų, nes galį mirtinai 
primušti”.

— Matai, mielas Alfredai,— 
kreipėsi į mane Takamura, 
kurio veidas buvo skausmo 
pritvinęs. — Kai aš tai nugir
dau, mano Širdis vos besilaikė 
krūtinėje. Aš tada tėvo pa
klausiau, kiek reikėtų seseriai 
išpirkti. “Daugiau negu mes 
galėtum sudaryti, — pasakė,— 
gauti už visa, be ko dar gali
ma būtų nemirti. Aš tikėjausi, 
kad laikai bus geresni ir netru
kus tuos pinigus surinksiu. 
Dabar nieko neišeina. Aš tu
riu ne .vieną Harumi; ar tik
riau, jos jau nebeturiu, o ta
ve dar reikia leisti į mokslus. 
Turi vykti į vakarus, kad ne*

pragyvenimas gana 
bet išsibalansuoja.

atvykusiam ir nieko 
apie jį nežinojusiam 

pasidaro keistoka, kai sužinai, 
jog moterys ištisus metus čia 
kailinius dėvi. Bet, nepraslin
kus nė keletui dienų, ir pats 
savo kailiu tai įsitikini, kai, 
neturint apsiausto, pertraukia 
vėjas ir paskui kitas kelias die
nas negali pasukti galvos. Da-

sakirigas pareigas eina Bank of 
American įstaigoje.

Viso prakaitoma apie ketu
ris šimtus > lietuvių su^abiem 
emigracijom, •

bet veiktoje tyjalyvapia vys 
keliasdešimt, todėl bendruome- labai senoviškų tramvajų, to- 
nės komitetas, kuriam pirmi- kių, kokių -čia, prieš keletą 
ninkauja Bagdonas, yra Balto metų teko matyti Brooklyne ir 
skyriaus valdyba ir visas kitas 
pareigas eina prireikus. Štai, 
ir dabar neseniai, kai reikėjo 
piketuoti Molotovą, kurto' buvo 
atvykęs į Jungtinių Tautų su
kakties šventęs viską ant savo 
pečių išnešė ta negausi veik
liųjų saujelė. i. Bagdonui orga
nizaciniame darbe labai talki
ninkavo vicepirmininkas 
Augustas Pranys, kun. Pavalkis 
ir kiti.

Mieste 
brangus, 
Naujai 
anksčiau

Jai daviau bendruomenės 
pirmininko adresą. Vėliau gir
dėjau, kad ir daugiau lietuvių 
šitaip atsirado ir norėjo susi
siekti su lietuviška “sosaite”.

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedais
fft raly alui ir frortapnnrlrinrijBn redakcija taiso savo nuofifira. Nenaudoti 
•tHdbariai SMceai ir cmfioanoi tiktai autoriams prašant. Pavarde pasiraiy- 
tl straipsniai yekiHthai išreiškia redakcijos nuomone. Ui skelbimu turini ir

tumu pasižymi, bet tik tokiem, 
kurie to verti.

Lietuvaitę teko sutikti net 
miesto mero įstaigoje.

Viename priėmime staiga 
prieina mergina ir sako lietu
viškai:

— Kaip tau einasi?
Nustebau ir aš ir ji. Aš, kad 

tokioje minioje atsirado žmo
gus ir lietuviškai mokąs, o ji, 
kad supratau, ką ji sakė. 
Tuojau pat pradėjusi su ja lie
tuviškai kalbėti, įsitikinau,

būtum žemesnis už kitus. Sa-' 
mūra jų garbė to neleidžia” — 
užrėžė tėvas kietai.

Takamura sunkiai alsavo ir 
pradėjo prieš mane tartum tei
sintis: .

— Nelaikykite man prastu 
ženklu, kad tėvui neprieštara
vau. Aš būčiau klupsčias ėjęs 
sesers vaduoti, bet Japonijoje 
yra kiti papročiai. Mergaitės 
dalia čia yra prisiimt naštą, 
kurą Šeima jai uždeda, ir nie
kas to pakeisti negali Nė aš 
negalėjau tėvo valios pasukti 
kitaip. Aš turėjau jam paklus
ti, kaip ir Harumi. kuri išėjo 
kentėti.

Mudu valandėlę tylėjome. 
Paskui aš jo paklausiau: /

— Bet aš matau, Takamura, 
kad esi pasuyžęs I seserį va- ' 
duoti? Ar gerai aš suprantu 
dabartinę tavo padėtį?

— Taip. Alfredai, mane- su
pranti, — kiek prablaivėjęs 
atsakė Takamura. — AŠ nesu 
E tų adatų, kurie žudosi dėl 
pinigo. Man jo reikia * kam ki- ; 

tam. Taupau centus skursda- * 
mas šioje ledinėje palėpėje, 
valgau tik tiek, kad galvą iš- f 
laikyčiau prie knygos, blizginu 
kitiem batus, lakstau su laik

raščiais po namus... To dar 
nematei. ?

(Bus daugiau).

“Aš nenoriu, kad mano duk
tė būtų atiduota arbatinei”, 
tarė tėvas gana griežtai. Ha
rumi pažvelgė į jį dėkingu 
žvilgsniu, o Sakura krustelėjo 
savo vietoje.

“Bet, pone Minamoto”, krei
pėsi jis į tėvą, “už mergaites 
arbatinė* daugiau moka. Ant
ra vertus, darbas fabrike ar 
dvare yra žymiai sunkesnis. 
Dvaruose tarnaites dar plaka 
.bambuko lazdomis. Ar tai ži
nai, Harumi?” — paklausė Sa
kura, Žiūrėdamas tiesiai į ma
no seserį.

“Girdėjau”, atsakė ji dus
liu ir kūkčiojančiu balsu, “vis 
tiek aš nenoriu į arbatinę”.

“Na, gerai”, sutiko pirklys 
Sakura ir pasikėlė nuo pagal
vėlės apžiūrėti sesers. Ji turė
jo prasikvėpti ir parodyti dan
tis, pasisukti į visas puses,

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

SUBSCRIPTION RATES
Domesdc yeariy__________ $6.00
Brooklyn, N. Y. ............... . $6.50
Bart year__ -____________  $3.50
Foreign.....................................$6.50*

pratau, — pabrėžė man Taka
mura, — kad sesuo dėl manęs 
buvo aukojama, ir man biro 
ašaros; aš turėjau būti jai ne
paprastai dėkingas, kad ir ji 
pati aukojasi. Bet man nebu
vo kada apie tai ilgiau galvoti. 
Mūsų kambarin įėjo tėvas ir 
pranešė: “Galite su Harumi at
sisveikinti, jei norite”. Motina 
ir aš subėgome į didįjį, kamba
rį. Ten radome Sakurą ir Ha
rumi. Ji puolė motinai į glėbį, 
ir- jos ilgai viena kitos nepalei
do... Pas mus nėra įprasta 
glėbesčiuotis. Turėjo būti di
delis abiejų skausmas, jeigu 
jis laužė visuotinius įpročius. 
Kai jos pagaliau išsiskyrė, se: 
šuo pribėgo prie manęs apka
bino ir sukuždėjo: “Gerai mo
kykis, Takamura, kad mano 
kaina nebūtų veltui”.! Aš ne
galėjau jai nė žodžio ištarti, ir 
tai mane kankina. Gal būt, ji 
galvoji, kad jos aukos neįver
tinu? ... , t

-—AŠ to nesakyčiau, Taka
mura,— apraminau savo drau
gą. — Man rodos, ji suprato 
tavo tylėjimą.* ■

— Xiesa sakant, nebuvo ka
da ir kalbėti, — nusiskundė 
Takamura. — Tas pirklys Sa
kura buvo šaltas / mūsų susi

stota susilenkti ir pirštais pa- Takamura?” ’ jaudinimui ir nekantrus. . Jis
siekti Ženę, nūsiauti batukus, — Aš tada pirmą kartą su- mostelėjo seseriai .nieko ne-

■■ JF JB ^ranc^sco lietuvių bend-
w ruomenės skyriaus pirmininkas 

Leonardas Bagdonas, 
~ kuris pats porą metųyra gyve- 

Męs Brooklyne, išlydėdamas 
THE WOEKEE / mane į aerodromą kelioneiat-

PaMaM flaml Wi uMy caweęt taUfcy veeks, when tone* *eddy galios, tarė:
J — Kai sugrįši Bęooklynan, 
tada pamatysi, kodėl aš atsi
kėliau į San Francisco. Jau ne
manau keltis kitur. Aplankyti 
gal ir aplankysiu, o tuo tarpu 
pasveikink fenais mano pažįs
tamus. —

Jau beveik viskas aišku bu
vo Čikagoje, kai po trijų su 
puse valandos skridime/* paskui 
lėktuvas pasiekė New Yorką ir 
E padangių teko nusileisti ir 
yėl vaikščioti tarp žmonių ir 
namų, kurie E viršaus atrodo 
kaip menki žaisliukai ir kaip 
viščiukams leipti nuo karščio,

— mano* mintys jau buvo* 
sugrįžusios-atgal prie Pacifiko.

' New -Yorkas - 
savo pastatų išvaizda ir oru 
čia prie Atlanto kaip dangus 
ir žemė skyrėsi nuo aname 
krante plačiai ir augštai isista- 
čiusio '

San Francisco.
Tiesa, San FrancEce tėra vos 
nepilnas milionas gyventojų, 
kai tuo tarpu New Yorke net 
astuoni, bet tenai tas milionas 
gyvena laisvai ir džiaugiasi 
smagių oru, o čia tie aštuoni 
susikimšę ir suprakaitavę. < 

Ak, tas San Francisco! Leo
nardas Bagdonas jau jį v.adina 
“savo miestu” taip, kaip mes 
pratome savintis Brooklyną. 
Bet keEtas ir puikus tas mies
tas. Viena pusė žėri saule, o 
kitos pusės namų stogais eina 
debesys kaip avių būriai. Ir 
taip keliauja visą laiką, tik 
protarpiais pasikėtodami su 
saule. y

Bagdonas automobiliii apve
žtojo po svarbesnes vietas, 
duodamas progos susidaryti 
bendrą vaizdą to miesto, kuria
me Jungtinių Tautų sukakties 
šventėje dalyvaudama ir prog
ramos stropiai laikydamosi nė 
valandėlės laisvos nebuvau tu- 

' rėjusi.
Todėl San Franctocą jau 

esu mačiusi dvejopą:
iš viršaus — iš lėktuvo ir 

žemėje.
Švarūs švarutėliai miesto 

trobesiai. Atrodo, kad tik, va
kar būtų buvę nuplauti. Mies
te pramonės nedaug. Lietuvių 
čia anksčiau buvo, bet pabėgo 
kitur, negalėdami įsikurti, žiū
rėdami fabrikų, nors, kaip sa
ko, darbų buvę įstaigose ir 
užsieniečius labai noriai ėmę. 
Tokia proga ir pasinaudojęs 
Bagdonas, kurto, kad ir naujo
kas, bendrai kalbant, bet jau 
puikioje vietoje įsitaisęs ir at-

FRANCISCAN FATHERS
Reentered as second* class njatter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951, under 

tte Act at Mardi 3, 1879, originally entered as second class inatter 
t at Boston, Mas&, September 12, 1915. Ji

Palikau miestą smagiausių 
įspūdžių vežina.

O labiausiai širdį suėmęs 
jausmas buvo ne tada, kai Ku
bos delegatas iš kalbėtojo tri
būnos kaltino sovietus už Lie
tuvos, "Latvijos ir Estijos pa
vergimą. Tada širdis virė sal
džiu kerštu, kad, štai,

pone Molotove, vistiek sau
sai nepraėjai.

Susigraudinę buvome tryše 
ir tai buvo JT šventės pirmąją 
dieną, kai vakare tuose pačiuo
se Operos rūmuose, kur prieš 
tai buvo kalbos, nuo scenos 
sklido muzika ir dainos. Vie
ninteliai trys — aš ir Bagdo
nas su žmona — sėdėjome taip 
tūkstančių svetimtaučių ir 
klausėmės. Ir taip - mums į- 
strigo Madame Butterfly arijos 
žodžiai... “sykį pamatysi pa
dangėj debesėlį...” (žodžiai 
toliau šitaip eina: “o paskui 
balta dūmų juostą, tai laivas 
plaukia į uostą”).

•Prisiminė namai, 
Vilnius, ir jų operos.

Ir klausėme tada vienas ki
tą. ar Jungtinės Tautos, kurios 
čia švenčia savo pirmą dešimt
metį, antrajame prisidės prie 
to, kad ir mes sykį pamatysi
me padangėj debesėlį, ženkli
nantį artėjantį laivą, kurto 
mus visus surinktų iš visų pa
sviečių ir grąžintų į gimtuo
sius namus.

bar tenai vidutiniškai apie 60 kelias paras reikėtų jiems ke- 
laipsnių šilimos. . Jungtinių liauti
Tautų šventės . saviitę buyo Šen Francisco miesto gyvėn- 
55—57. 5 . ‘tojai nuoširdesni už newyor-

Susisiekimą miesto palaiko- kiečius.
tramvajai ir -antoKnsai, yra net vadinamam užsieniečiui

ne taip jau lengva, kaip sako
ma, prasimušti, o San Fran
cisco teko susitikti įvairių tau
tybių asmenų aukštuose pos
tuose. Amerikietto žurnalistas, 
kurio žmona yra suomė ir su
žinojusi, kad esu lietuvė, vie
name priėmime buvo atėjusi 
susipažinti, kaip su kaimyne 
(tik ji nežinojo, kad lietuvių 
kalba* tai ne ugro-finų, bet 
baltų grupei priklauso) paša-
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MAISTO SUDĖTINĖS DALYS

IBI

Mass.
14,

RUTH NICOLS iš Rye, N. Y., skraido jau nuo 1922 m. čia ji 
pirmą kartą bando sprausminj lėktuvą Kalifornijoje.

Mylėjau Šatrijos Raganą
kodėl mes negalime jos atsiža* neturėdamas idealo, noturėda- 
dėti, neatsižadėdami' patys sa- 'mes (nedės savo praeičiai, sa
vęs. ■. vo tėvams, savo žarnai,, kuri jį

Tose knygose atrasime tiesą, B . .., . k ® -kad praturtintas tokia meile,
kūną taip retai ■> .pnme- jfc tampa slufkiai su]aužomas> 
na amerikoniškoji kasdienybė: pajėgiąs kurti, ne tik nuo jo 
kad žmogus skursta ir trupa, gintis.— Ona Šakutė.

"Raudoniems saulėlydžiams

gą. Motin mano! Ąr ne tavo 
rankos, baltos, kvapios Hr Švel
nutės, taip meilingai ą mane

rasojo žiedas... O pro langų 
sidabrinės akys žiūri vis...

Už miškų, už upių, už kalnų 
stovi didelis seno dvaro medi
nis rūmas.. Ne aukštas, bet il-

Tokiais žodžiai Šatrijos Ra
gana prabilo į mano šešiolik
metės širdį jau tuo metii, kai 
ji pati buvo praėjusi, jos gyve
nimo darbas buvo užbaigtas.

Marija Pečkauškaitė — lit- 
vomanė, pedagogė, gimnazijos 
direktorė, mūsų universiteto 
garbės daktarė — iškeliavo ne
grįžtamai Bet Šatrijos Ragana 
— rašytoja gyveno Lietuvoje. 
Beveik kiekvieną vakarą ji asi- 
belsdavo į žmonių duris ir sek
davo “Senojo dvaro”, “Viktu- 
tės” — savo pamiltosios buities, 
savo idealo pasaką.

Graži ta rašytojo dalia. Nuo
latos atnešti savaip išjaustą, sa
vaip iškentėtą gyvenimą ir pa
siūlyti kaip dovaną, kaip para
mą kiekvienam, kuris džiūsta 
savo vienišam smėlio sklypely. 
Padėti atskiram žmogui, pra
turtinti, praskleisti jo sielą; 
prikelti, pratęsti, sujungti tau
tos gyvenimą.

Mylėjau Šatrijos Raganą
Tąsyk aplinkui mane jau dy

go miesčioniški idealai, bliz
gantys savo paviršiumi, juokin
gi savo vertybių stoka, juos 
pakedenus. Kauno žmonės jau 
buvo pradėję trūkti nuo Lie
tuvą pagimdžiusių jėgų. Mano 
šviežiai iš vaikystės išsilukšte- 
nusiom akim niekas nesiūlė 
anos numylėtos, iškovotos Lie
tuvos. Mokytojų lūpomis kar
tojama tėvynės meilė nebeturė
jo pavyzdžio; ją sunkiai rasda
vau kasdieniniame gyvenime. 
Bet mokytojai man davė kny
gas. Ir knygose, kaip toje pa
sakoje, buvo uždaryta gulbė, 
gyvoji Lietuva, kurios nebuvau 
mačiusi. Atsiversdavau tada 
“Sename dvare” ir čiulpiau vi
sus praėjusius, bet ' nepraei
nančius syvus, kurių trūko 
mano jaunai sielai. Mačiau 
žmones, (gyvenau su jais), ku
rie kovojo, kad sukurtų švie
sesnę, teisingesnę-buitį ne sau, 
bet savo tautai. Mačiau Lietu
vą (gyvenau joje), kuri kalėsi 
iš giliausiųjų savo šaknų — iš 
savo kalbos meilės, iš meilės ir 
pagarbos savo žemei ir jos , 
žmogui. Mačiau tuos “litvoma- 
nus”, kurie statė namus iš nie
ko, kurie vylėsi chimeromis ir 
lįurie buvo tvirtesni ir didesni 
realistai už visus sutrupėju
sius praktikus, nes iškasė la
tentinę tiesą iŠ savo epochos 
gelmių.

Minint Šatrijos Raganos mir
ties 25 metų sukaktį, galvoju 
apie tas ir tuos, kurie turi še- 
šioliką metų šią vasarą. Jiems 
gali Šatrijos Ragana padėti, 
kaip kadaise ji man padėjo; 
jiems ji ir gyvena savo nepra
einantį gyvenimą.

Atsiverskime jos knygas, ir 
pas mus ateis tėvų kraštas. 
Bus lengviau suprasti, kodėl 
mes esame kitokie nei kaimy
nai gretimuose namuose. Ko
dėl mes kalbame kita kalba ir

MABUA PEęKAVSKAITE 
tos.

— Aš buvau miesto padug- į Senato darbo pakomisę liu- 
nių vaikas. Tėvui mirus, moti- dyti apie mažamečius nusikal- 
na verkė, neturėdama iš' ko tėlius ir patirti, kaip juos su- 
mūsų maitinti. 0 vis dėlto ir valdyti. Prieš tai tos komisi

jos nariai jau buvo išklausinė
ję senatorius, sociologus, mo
kytojus. Kone visi jie kalbėjo 
apie tai, kaip visuomenė turi 
imtis pastangų mažamečius 
nusikaltėlius suvaldyti. “Jersey 
Jpe” sakė tik tai, ką jis pats 
mažas buvo išgyvenęs ir kas 
jam atrodo geriausia, nereika
lauja nei didelių išlaidų. Jis 
kalbėjo:

— Vaikus reikia mylėti, bet 
diržo jiem negailėti.

Taip darė mano tėvai, kad 
atvestų mane į tvarką ir kad 
kaimynai neturėtų pagrindo 
manimi nusiskųsti Tėvai tu
rėtų išmokyti vaikus skirti blo
gą nuo gero, įdiegti jiems su
pratimą, kad už blogą bus- 

* baudžiami, už gerą elgesį pa
giriami; tačiau jie neturi 
už tai laukti kažin kokio atly
ginimo. Gera daryti yra parei
ga ir vaiko; ir jis’tai tūri su-

didžiausiame skurde mes užau
gome padoriais piliečiais.
Taip senate kalbėjo negras 

Walcott, buvęs garsus boksi
ninkas, pramintas “Jersey 
Joe”, dabar policininkas Cam- 
den, N. J. Jis buvo pakviestas

MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja

Magdalena Galdikienė
Raštus siųsti adresu: 

186 Hale Avė. Bltlyi 8, N.Y.

Atostogy pastabos.
Atėjo vasara — iškylų ir po

ilsio laikas. Iš tvankaus miesto 
žmonės veržiasi į gamtą, į miš
kus, laukus ir pajūrius. Ten 
gera atsigauti nuo miesto 
triukšmo ir pakvėpuoti grynu 
oru.

Kad poilsis būtų malonus, 
reikia jam pasirengti. Tas pa
sirengimas dažniausiai gula 
ant moterų pečių. Iškylaujant 
Neužsiimkime sunkiai pagami
namais valgiais. Gryname ore 
ir paprasti valgiai skanūs. Ge
riausiai tinka vaisiai, sumušti
niai, konservai ir gaiviną gė
rimai.

Ilgesnei kelionei gera turėti 
ir mažą vaistinėlę: buteliuką 
amoniako nuo vazdhų įgėlimo, 
talko ar kojoms miltelių, bute
liuką odekolono, plasterį ir kt.

Išvažiuojant atostogų, pata
riama namus palikti tvarkin
gus. Kitaip sugrįžus tuoj rei
kės juos tvarkyti. Tai gali su
gadinti visą poilsio nuotaiką.

^Kartais atostogaujančius už
klumpa lietingas oras. Dėl to 
nedera vaikščioti rūškanotu 
veidu. Tą laiką galina irgi la
bai maloniai praleisti.. Pasiim- 
kime tik gerą knygų.

Per metus dėl darbo ir'kas
dieninių reikalų mes labai at
siliekame nuo literatūros nau
jienų. Panaudokime atostogas 
prisivyti gyvenimą. 0 kas iš 
mūsų panorės būti atsilikusiu. 
Atostogaudami s« gera knyga 
rankoje, mes atgaivinsime ne 
tik kūną, bet ir dvasią.

Ar europietės yra geresnės žmonos
• * - . •

Populiariame amerikiečių 
žurnale “Redbook” (kovo nu- , amerikietės siekia “lygybės’ 
meryje) tokia antrašte tilpo bet europietės geriau supranta 
žurnalistės JudrHi Crist straips- kas yra ta moters ir vyro lygy

bė. U$enka palygint vienų ir 
kitų šeimyninius santykius.

Amerikietė slegiama nepasi
tikėjimo savo vyru.

Ji mano, kad jos puošni šu
kuosena ir erotinis patrauklu
mas yra vienintelis dalykas, 
kuris vyrą pririša.' Europietė 
Žmona žino, kad ji yra vyro 
draugė ir nepameta galvos,’jei 
jis papietauja su savo sekreto
re ar pašokina baliuje mergi
ną. Ji gali pasijuokti iš jo 
“flirtų”, ir nepuola į isteriją, 
jei vyras kurį vakarą pareina 
namo kiek vėliau.

Amerikietė mano, kad vyras 
ją toleruoja tik tol, kol pasitai
ko jam rasti kokią jaunesnę ir 
gražesnę. Ji nepasitiki savo 
kaip žmonos pozicija, ir užmirš
ta, kad vyras ją pasirinko ne 
vien dėl grožio, bet ir dėl visų 
kitų dalykų, kurie sudaro ge
ros žmonos ypatybes.

Amerikiečiai žinomi visur, 
kaip patys ištikimiausi vyrai.

Jiems patinka europiečių 
moterų požiūris ne dėlto, kad 
jis suteiktų laisvę nemoraliai 
elgtis, bet dėlto, kad pašalina 
iš šeimos, nuolatinį smulkų pa
vyduliavimą ir suteikia gilų 
užtikrinimo jausmą. Europietės 
nepabėga nuo vyrų taip leng
vai, kaip amerikietės, nes jau
čia tradicinę žmonos priklau
somybę nuo vyro.

Amerikietės per’ daug-sava
rankiškos ūkiškai ir sociališkai. 
Jos nebepaliečia vyro širdies 
savo moterišku silpnumu, ku
ris ieško atramos, nes jaučiasi 
“stiprios”.

Šalia tradicinio moterišku
mo, europietė išlaiko ir tradi
cinį šeimos jausmą. Ji sutei
kia vyrui jaukumo ir pasitenki
nimo šeima, sukuria jaukią na
mų aplinką.

Amerikiečiai stebisi tampriu 
šeimos gyvenimu Europoj, kur 
ir paaugęs jaunimas iki dvide
šimt kelerių metų

pasilieka šeimos rate, links-, 
minasi kartu su tėvais ir tt.

Ten šeimos gyvenimas reiš
kia daug daugiau, negu namą 
su televizija, skalbimo maši
na ir šaldytuvu. Jis pilna to 
žodžio prasme yra moters kū
ryba. jos gyvenimo uždavi
nys. Europietės darniau su vy
rais ir bendradarbiauja.

Taigi, atsakymas aiškus: 
europietės yra geresnės žmo
nos. I. P.

nis, kurį suglaustą perspaudi- 
no ir “Readers’rDigest”. Auto
rė laip reportere neseniai bu
vo nuvykusi į užsienį patyrinė
ti, kodėl „tiek daug amerikie
čių karių veda europietes 
(apie 250 per mėnesį) ir kodėl 
tos vedybos yra patvaresnės 
(santykiu 3 prieš 1) už karių, 
vedusių amerikietes. Ji mano, 
kad šie vyrai, pamatę šeimyni
nius santykius Europoje, juose 
randa tai, ko Amerikoje nega
lėtų turėti; todėl ir veda eu
ropietes. Ar tikrai jos yra ge
resnės žmonos?

Amerikoje vyras, vesdamas 
žmoną prižada aprūpinti ją ge
riausiai, kiek tik galt, ir niekad 
nesišypsoti kitai.

Ka jis užtai gauna?
Vyras turi. pats pasigaminti 

pusryčius. Statistika rodo, kad 
50% amerikiečių vyrų patys 
gaminasi pusryčius, kai jų 
žmonos dar vartosi lovose. , 
Amerikietis dar aprūpina savo 
namus visokiomis mechanizuo
tomis priemonėmis, ir vistik, 
grįžęs namo iš darbo, jis pris
tatomas prie visokių i darbų, 
kurių žmona “nebepajėgia” at
likti. Be to, jis dar turi jai bū
ti šypsančiu palydovu ir nuo
lat išvesti vargšę “namų kali
nę” į įvairius pasilinksmini
mus.

Europoje žmona vyro nepa
kinko.

Žmona leidžia vyrui pajusti, 
kad jis yra šeimos “galva”. To
kios sritys,-kaip darbai, vaikų 
auklėjimas ir vyro aprūpini
mas jaukia šeimos aplinka, su
daro žmonos “karjerą”, šių

yra jos didžiausias pasitenkini
mo ir pasididžiavimo šaltinis.

Amerikietė žmona ne tik 
įkinko vyrą į visokius darbus, 
bet reguliuoja ir jo laisvalai
kį. Europietis vyras yra “lais
vas”. Jis po vakarienės išeina 
susitikti su draugais, o žmona 
lieka namie su vaikais. Ameri
kietis plauna indus, guldo vai
kus ir išleidžia žmoną į kiną. 
Jis džiaugiasi, jei žmona jam 
“duoda” vieną laisvą vakarą į 
savaitę.

prasti arba turi būti privers
tas suprasti: Jeigu berniukas 
ar mergaitė bus tėvų gerai 
prižiūrimi, tai neturtas nekliu
dys jiems gerais piliečiais iš
augti. Ant neturto ir skurdo 
negalima visos kaltės versti. 
Be to, reikia tikėti Dievą, tu
rėti ištvermę ir ryžtą, o tėvam
— tikrą savo vaikų meilę.

Receptas, kaip matome^ vi
sai paprastas. Mažamečiai nusi
kaltėliai < atsiranda iš to, kad 
tėvai neatlieka savo pareigų 
šeimoje.

MMaHNM

Tokiu savo vyrų traktavimu
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NAMI E IR
• Genovaitė Kaneb, Moterų

Sąjungos veikėja, gyvenanti 
Worcestery, birželio 16 susi
laukė dvynukų — Petro ir Po
vilo. J

• Aldonos Šlepetytės 2 veik
smų Čdlkovskio baleto “Mie
ganti gražuolė” pastatymas, į- 
vykęs birželio 19 d. Baleto ir 
Dramos Institute New Yorke, 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Profesorei įteikta gėlių. Insti
tuto vadovybė ir lankytojai 
pareiškė nuoširdžią padėką už 
jos įdėtą didelį darbą, kuris 
davė tokius gražius vaisius.

Aistienė, mūsų bendra- 
su dukrele ir sūneliu

UŽ NAMŲ r
ir stipendijas tęsti studijas To
ronto universitete.

• Elena Devenienė išvyko 
į San Francisco į tarptautinį 
moterų taikos klubų suvažiavi
mą, kuris tęsėsi nuo liepos 12 
iki liepos 15 d.

• M. Tumaitienė vadovauja 
būreliui saleziečių•_ gimnazijai 
remtL Būrelis suorganizuotas 
Hamiltono Liet. Kat. Moterų 
Draugijos.

1 • Moterų Sąjungos 26-sis 
seimas įvyks -rugpiūčio 14—17 
dienomis . Worcester, 
Sekmadienis' rugpiūčio
skirtas apšvietos reikalams, ki
tos 3 dienos pašalpos ir orga
nizacijos klausimams. Be pa- 

’maldų ir posėdžių rengiama 
koncertas, išvažiavimas prie 
ežero ir vaišės.

• Kanados Liet. Kat. Mote
rų D-ja suvažiavimo proga ga
vo linkėjimus iš Kanados mi-

darbe, 
išvyko atostogų į Thampson, 
Conn.

• Gailestingųjų seserų mok
slą baigė 6 torontietės: Elena 
Bieliauskaitė, sesuo Marija Os- 
tiara - Agota Derlikaitė, Kon
stancija Lelešiūtė, Liucija Mau- 
rūšaitytė, Aldona Stikliūtė ir
Sigutė Zubrickaitė. L. Mauru- nisterių pirmininko L. St. Lau- 
šaitytė ir Z. Zubrickaitė, kaip rent, kard. E. Leger, Jungtinių 
geros mokinės, gavo premijas Tautų Žmogaus Teisių Komisi-

— Kaip einasi jūsų dukte
riai?

— Labai gerai. Ji, žinote, iš
tekėjo už amerikiečio. Jis 
pats gaminasi sau valgį, apva
lo kambarius, išprausta vaikus, “ 
išsiskalbia ir dar fotoną išlei
džia į kiną. Tai rojus, ne gy
venimas mano dukteriai.

— O kaip sekasi jūsų sūnui?
-r Labai blogai. Jis, žinote, 

vedė amerikietę. Jis turi pats 
šau gamintis valgį, apvalyti 
kambarius, išprausti vaikus iš
siskalbti ir dar žmoną išleisti į 
kiną. Tai pragaras, ne gyveni
mas mano sūnui.

Užklupo
— Dabar jau aš žinau, kur 

mano vyras vakarus praleidžia, 
— pasigyrė viena kaimynė ki
tai. '

— Na, ir kur?
— įsivaizduok, vakar vėlai 

pareinu namo ir, žinai, ką 
randu — gi savo vyrą.

Išnuomojamas kambarys
— Bet tamsta gerai žinok,— 

sako šeimininkė * atėjusiam 
kambario nuomoti — moterys 
negalės pas tamsta lankytis, aš 
to neleisiu .

— O vyrus ateiti tamsta lei
si?

SONIA ZOIDOU. aštuoniolika- 
metė Graikijos gražuolė.

Krupavičiaus ir Ateitininkų 
Federacijos Centro.

• Europos Moterų Taryba 
Tremtyje pasiuntė prezidentui 
Eisenhoweriui telegramą, pra
šydama keturių konferencijoj 
iškelti tautų už geležinės už
dangos laisvą apsisprendimo 
teisę. Tai duotų pavergtoms 
tautoms drąsos, ištvermės kan
čiose ir vilties į laisvę. Tuo pat 
reikalu parašys raštą ir Pabal- 
tijos Moterų Taryba.

• Anglijoje liepos 13 pakar
ta Ruth Ellis. buvusi modistė, 
kuri nužudė savo mylimąjį, kai 
pasirodė, kad jis jai neištiki
mas. Anglijoje buvo didelis 
sujudimas, kad karalienė ją 
atleistų nuo mirties, bet pati 
nuteistoji atsisakė duoti pasi
gailėjimo prašymą. Tai jau tre
čia moteris Anglijoje taip nu
bausta po Šio karo.

Pavasari kalbėjome apie paskirų maisto produktų sūdė- 
maisto kalorijas ir kokiu būdu timi. 
būtų galima reguliuoti žmo
gaus svorį, .reguliuojant kas
dien suvalgomų kalorijų kiekį. 
Šiandieną norėčiau panagrinėti 
atskirų maisto produktų mais
tingumą.

Maistingumu galėtume pa
vadinti atskiro maisto produk
to naudą žmogaus kūnui. Ne
viena iš mūsų žino, jog žmo
gaus organizmui yra reikalin
gos penkios pagrindinės me
džiagos. Kiekviena iš tų me- 
džiagų turi savistovią ir svar
bią paskirtį žmogaus organiz
me. Šeimininkės pareiga yra 
rūpintis, kad kiekvienos iš jų 
tam tikras kiekis būtų suvarto
jamas, šeimoje kas diena. Tos 
pagrindinės medžiagos yra bal
tymai arba proteinai. anglia
vandeniai. riebalai, minerali
nės druskos ir vitaminai. Kad

Antrojo pasaulinio karo me
tu, Amerikoje buvo išleista 
vadinama 7 pagrindinių daly
kų (Basic Seven) lentelė. Pa
gal ją vieno suaugusio asmens 
kasdieninis valgis turi susida
ryti:
1. Žalios arba geltonos daržovės
2—3 valgomieji šaukštai'
2. Citrininiai vaisiai, pomidorai 
arba žali kopūstai
2—3 valgomieji šaukštai
3. Bulvės arba vaisiai 6—8
4. Mėsa ar paukštiena, žuvis, 
kiaušiniai, džiovinti žirniai ar 
pupos 2 kartus į dieną
5. Duona ar miltai, kukurūzai 
3 kartus j dieną
6. Pienas, sūris, ledai 2 kartus 
į dieną, pieno suaugusiam žmo
gui patariama išgerti 2 stikli
nes į dieną
7. Sviestas ar vitaminizuotas 

. margarinas 3 kartus i diena._ _ jas visas galima būtų įjungti " ^tetartą panagrinėsime

- Tuo atveju A kambarį i »ūsų kasdieninį valgį šeimi- kiekviena čia minėtų maisto

— Taip, jie laisvai galės 
užeiti. ?;

imu savo sužadėtinei.



raštai,

Kryžiuočiai Lietuvoje bažnyčių
taip pat nestatė

tai

nos.

turiu į
su kc

džia viešbučių atstovai, kurie 
iš stoties griebia keleivius ir

dar-
yra

bet 
ją 

tik

is 
jo

Ir vėl traukinėlis neša mane 
svetimais laukais, vikriai ran
gosi upės pakrantėm, palikda
mas už savęs Pittsburghą ir 
jaunų diemf draugą, nebijantį

užkalbinau:
jaučiatės, preia 
kiek pagerėjo?
sveikata eina

Jie naiviai mano, kad jiem 
žmonės galėjo pasakyti teisy
bę. O kad jie kalbėjosi apie ti
kėjimą su MVD agentais, 
jiem neateina i galvą.

įninkąs

HELP W. MALĖ

BRICKLAYERS

ROBERT i. McKEE 
OKNKRAI. (^vnudim. INC.

’*’* rn. n Tešm

WANTED

F’or lange si rudu ra l glaned tile and 

masonry >»b

Lietuvių Susiartinimo Šventę 
PIKNIKĄ

daugybė garbingų svečių ■ apstu muzikos ir dainų ■ gausybė laimimų dovanų
DIENOS IŠKILMES: 11:00 vai,. Šv. Mišios, pamokslas, procesija

. 1:00 vai. pietūs ir pikniko pramogos
.. r 4:30 vai. mergaičių stovyklos užbaigimo programa

PROGRAMOJE DALYVAUS 100 lietuvaičių ir tūkstančiai lietuviškos visuomenės. LAUKIAME IR TAMSTOS. LAUKIAME VISŲIII
E> U » I R t

VISI R E N K A SI MAISTO IR MĖSOS 
krautuvė parduodama. Ton 
pat gyvanamas butas. Ilsimo*, 
Lėtinai. Gori Įrengimai.- 
GRovohilI 6-9765

ASK FOR AD TAKER

LIEPOS 24 D. (SEKMADIENI)
N. Pr. Seserų vienuolyno Sodyboje. Pntnam, Conn.

Cliicago, III

priverstas užsi- 
1950 m. dr. R.

niginę, kuri rėkiančiai šaukia:
"atostogos būtų neblogos — 

tik piniginės plonos".
Praleidęs porą dienų De

troite, negalėjęs “įkąsti” 1956 
metų Dodge, palieku miestą su 
gražiais pasiryžimais taupyti 
ateinančiais metais pinigėlius, 
dar kartą sugrįžti į Detroitą ir 
tada jau drąsiau pasižvalgyti į 
automobilių parduotuvių lan
gus. Dabar gi, broleli, sėsk vėl

išvežioja nakvynėms. daviau Alfai ranką ir * tariau:
Pittsburghas, plieno ir šun- —• Alfa, sudiev, susitiksim

senesni! Tik neužmiršk Darbi
ninko ir Ateities, kurie vis lau
kia Tavo straipsnių ir talkos.

■ Alfa pažiūrėjo į mano ranki
nį bagažėlį, užsirūkė ir prata
rė: '

— Et, Jonai, mes vis keliau-

fizinių ar dvasinių dūmų, ku
riuos jam dažnai papučia sveti
mi ar savi kaminai.

DETROITAS. Ramūs pavaka
rys. Žmonės, jau kiek atvėsę, 
slankioja miesto gatvėmis ir 
veržiasi į valgyklas. Tenai vik
rios padavėjos paduoda jiems 
valgių sąrašą — ir visi pavirs
ta į didelį klaustuką: kažin, ką 
čia šiandieną reikės tokio ska
naus ir naujo valgyti ? Tas val
gyklos “menu” jau tiek kartų 
matytas, vartytas, kiaurai iš
studijuotas, visų beveik atmin- 
inąi mokamas, o, tačiau, jisai 
daugeliui yra pati “įdomiausia 
ir nuostabiausia gyvenimo 
knyga”. Ypač tokiais dideliais 
klaustukais pavirsta vasaroto
jai, kurortininkai, atostogauto
jai, kurie, palikę švarias na
mų virtuves, dabar be rūpes
čių gali rinktis valgius ir po to

TELEPHONE.* 
DEARBORN 241819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS.

nereikia net lėkščių valyti: at- svajoti! Pagarbiai uždarau, pi- 
sikelia nuo stalo, palieka kuk-> 
liūs arbatpinigius, ir vėl slen
ka toliau.,* ' x

Ir kas gi nežiną, kad Detroi
tas yra žymus automobilių fab- 

' rikę miestas! i
Ir ateina tada žmogui pagun

da užsukti pas firmų atstovus, 
paderėti naują šių metų auto- < 
mobilį? Nebereikėtų tada šusti 
traukinyje ar autobuse. Šit 
pro šalį pradumia taksistas, 
papuošęs savo mašiną rėkian- į traukinį ir leiskis į Michigano 
čia reklama: “DODGE, 1956, valstybę, kur laukia gilūs eže- 
$1988”. Iš karto maniau, kad 
čia kokia pranašystė — kas 
įvyks 1988 metais?, tik geriau 
akis prakrapštęs pamačiau, 
kad 1956 metų DODGE kai
nuoja 1988 dol.

Atsidarau savo piniginę, pa
tikrinu “didžiuosius” ir “ma
žuosius” pinigus — net grau
du pasidarė! Kad tik pakaktų 
apsimokėti už traukinį, vieš
bučius, valgyklą, o apie naują 
Dodge tuo tarpu nėra nė ko

• Dr. Ragnar Oollor priei 39^ 
metų buvo paskirtas Lietuvos'Ąf 
garbės konsulu Helsinkyje, 
Suomijoje. Jis yra gerai išmo*/;^| 
kęs lietuvių kalbą, dar ir šian-’ 'į 
dien lietuviškai gražiai'kalba
ir rašo. Visą laiką buvo karš- 
tas mūsų tautos reikalų gynė-.;.^ 
jas ir garsintojas, parašė dau- ||| 
gybę straipsnių apie Lietuvą, rj 
Studijų ir straipsnių yra pa* 
skelbęs apie Basanavičių, Lie- . 
tuvos mokyklas, Lietuvos vado
vą turistams suomiškai, išver- S 
tęs visą eilę lietuvių rašytojų 
kūrinių į švedų kalbą. 1940 m. 
Stockholme buvo išleista jo iš- • ; 
versta lietuvių rašytojų antolo- 
gija “Litauiska noveller”. 1940 
m. dėl Lietuvos okupacijos 
Lietuvos gen. konsulatas Suo
mijoje buvo 
daryti. Nuo 
Oelleris eina Pakistano garbės | 
konsulo Suomijoje pareigas. *

• K. Žilinskaitė - Daratianė 
Argentinoje per sukilimą prieš .-K 
Peroną buvo net keturių kulkų 
sužeista.

• A. Kabaila Melbourna, Au
stralijoje. baigęs inžinerijos 
mokslus, pakviestas lektorium 
į aukštąją technikos mokyklą.

<• Lietuvių sodyba Anglijoje 
rado gyvą susidomėjimą. Ją sa
vaitgaliais lanko labai daug 
lietuvių, taip pat atvyksta ir 
atostogauti.

• Lietuvių religinio meno 
paroda atidaroma liepos 18 d. 
Rio de Janeiro mieste, kur

' šiuo metu vyksta tarptautinis 
Eucharistinis kongresas.

• J. Ladyga, taikomojo me-, 
no dailininkas, Montrealyje 
paruošė judėjimo parodą, pats 
parengdamas per 100 įvairių 
eksponatų, taip pat tautinėmis 
spalvomis papuošdamas paro
dos vartus. Paroda bus kilno
jama po įvairius Amerikos 
miestus.

• Baltosios meškos alaus ■ 
bravoras Chicagoje. suorgani
zuotas I. Sadausko šėrų pa
grindais. bankrutavo.

• Montrealyje pradėta staty
ti šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia senosios bažnyčios vieto
je. Pradėjus griauti senąją baž
nyčią. pamaldos vyksta jėzuitų , 
mokykloje.

• A. Ambrazaitis, muzikas,
ilgesnį laiką gyvenęs Brazilijo- ».
je. persikėlė į Kanadą ir apsi
gyveno Montrealyje.
• Br. ir Br. Gadeikiai persi- > 

kėlė į nuosavą namą. Dabarti
nis jų adresas: 5237 No. 15th 
Street. Philadelphia 41, Pa.

"‘į', JONAS PETRĖNAS , •„ ' . '

6N(ėi jauMrgfn&tH — koliauk • Naktis tamsi, o nie
kas nahuIris'R Streikas darbininkam suteikia poilsį

žiną ir atneša giedrių vilčių... 
Gal tai ir teisybė, bet šiais lai
kais keliauja visi: laimingos - 
meilės vedami, nelaimingai 
“įsimylėjusieji”, turtingi pirk- 

9 ižai ar įmonių atstovai, išbalu
siais veidais įstaigų. tarnauto- ■ 
jai; keliauja studentai ir mok
sleiviai, užmiršę mokyklas ir 
vadovėlius. Tokių kelionių ;į- 
karštis ypač matosi liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais, kada 
prasideda didžiosios “kelionių 
atostogos”. Rytai keliauja į va
karus, vakarai slenka į rytus, 
kanadiečiai veržiasi Amerikon, 
o žmonės iš Amerikos traukia į 
Kanados miškus ir ežerus. To
kias keliones ir gyventojų ju
dėjimą esame įpratę vadinti 
atostogomis, kurių kiekvienas 
laukia kaip gervė giedros ir 
joms taupo nuliekamą centą.

Pagautas tokio atostogų ir 
kelionių įkarščio, palieku ir aš 
mieląjį Brooklyną — iš rytų 
išslenku į vakarus. Reikia gi 
pakeisti gyvenamoji vieta ir 
pasijusti tikrai atostogų nuo
taikoje ...

PITTSBURGHAS SPIAUDO 
UGNĮ

Pennsylvanijos ruožo trauki
nys, - šniokšdamas ir garuoda
mas vasaros karščiuose, susto
ja Pittsburghe ir toliau jau ne
bemano važiuoti. Pati nakties 
glūduma. Jeigu būčiau jaunes
nis ir jautresnės širdies, galė
čiau pakartoti mėgiamą posme
lį: “Naktis tamsi, o nieks ne
laukia; tave, jaunyste, kas pa
guos?” ... Bet tokį jautrumą

“Darbininko” 47 nr. p. P. B. 
savo puikiame straipsnyje apie 
tai, kaip rusai Lietuvoje griovė 
bažnyčias ir statė kartuves, ra
šydamas apie Kėdainius pakar
tojo visur knygose užtinkamą 
klaidą, kad esą 1403 m. kry
žiuočiai pastatė Kėdainių baž
nyčią, nors kryžiuočiai kurį 

‘ laiką valdė Žemaičius (1398— 
1410), bet nėra žinoma, kad 
jie būtų pastatę kokią bažny
čią ar būtų susirūpinę krikščio
nybe, nes kitaip po Žalgirio 
(1410) nebūtų reikėję Vytautui 
krikštyti Žemaičių (1413). Tai 
viena. Antra, kryžiuočiai valdė 
plotą tik nuo Baltijos iki Nevė
žio, gi visur minima Kėdainių 
šv. Jurgio bažnyčia kaip tik yra 
kairiajame Nevėžio krante, 
vadinas,, kitoj upės pusėj, kur 
kryžiuočiai niekada nėra valdę. 
Tikrieji bažnyčios' statytojai 
nėra žinomi.

C. Grincevičius

kiosios pramonės miestas; 
skęsta reklamų ir degančių 
šviesų glėbyje, ir aukšti fabri
kų kaminai, degę per dieną 
karščių ir darbininkų prakaitu,

h *dar vis tėbespiaudougnį ir tirš
tus dūmus. Spauda skelbia, 
kad daug tokių plieno fabrikų jam ir keliaujam... Ir nežinia, 
savo kaminus'jau' apgesinę, nes kada galėsim padėti tuos baga- 

žėlius, savo tėvų pastogėje... 
Na, sudiev, keliauk sveikas ir

tūkstančiar darbininkų išėjo į 
streiką, reikalaudami padidin
ti atlyginimą. Unijos vadovybės 
barasi ir posėdžiauja su kom
panijų ' ponais, o darbininkai, 
metę darbus, ramiai sau pa
traukė į ežerus ir upes žuvau
ti, pasimaudyti ir pailsėti. Nors 
streikų metu gali žmogus kiek 
atsipūsti ir pailsėti!

— Sakyk, Alfa, ar daug nau
jų ateivių įsikūrė Pittsbur- 
ghe?, — paklausiau savo drau
gą kun. Alfą Sušinską, ryto
jaus dieną atvykusį parsivežti 
manęs viešnagėm

— Broleli, iš karto Pittsbur- 
ghe buvo nemažai privažiavę 
tremtinių, tačiau po kiek laiko 
jie išvažinėjo į kitus miestus. 
Matyt, lietuviams, žemės ūkio, 
kraštą žmonėms, nepatiko fa
brikų kaminai, kurie spiaudosi 
ugnimi ir karštais dūmais ...

— O kaip tu čia išsilaikei ir 
kaip‘kruti?, — vėl toliau ka
mantinėju jaunystės dienų 
draugą, kurio Fordas,, pirktas 
iš antrųjų rankų, palyginti ne
blogai rieda ir veža mudu į 
Pittsburgho priemiestį Etną, 
kur Visų Šventųjų parapijoje 
gyvena ir dirba kun. Alfa Su- 
šinskas, visiems pažįstamas ir 
visų mėgiamas lietuviškųjų 
laikraščių bendradarbis; myli
mas jaunimui rašytojas, ypač 
laukiamas Ateityje ir Vytyje.

— Na, tik nebūk perdaug 
smalsus ... Rytoj pakalbėsime 
plačiau apie mano dienas Pitts- 
burghe. Trumpai galiu tau, Jo
nai, tik tiek dabar pasakyti: 
gyvenu gerai, dirbu daug,, 
laisvų dienų mažai, -o tie, ku
rie mane prieš kelerius metus 
buvo “nurašę”, regis, dabar tu
rėtų peržiūrėti savo sąskaitas 
ir kai ką pakeisti...

Šitaip draugiškai besikal
bant su “Maršo jaunystei" au
torium, bematant atsidūrėm ir 
Etnoje, esančioje 7 mylių atstu
me nuo Pittsburgho.

DETROITE BANDAU 
PIRKTI AUTOMOBILĮ

“Svečias padaro du džiaugs
mus: kai atvažiuoja, ir kai iš
važiuoja”, sako lietuviška iš
mintis.

Paviešėjęs porą dienelių pas 
kun. Alfą Sušinską, aplankęs 
naują ir modernišką Pittsbur
gho aerodromą, esantį apie 17 
mylių nuo miesto centro, pa-

SPAUDAI RUOŠIAMA NAUJA POPULIARI ŠV. RAŠTO LAIDA
Šv. Kazimiero Kolegijos Ro

moje rektorius prel. L. Tulaba 
po ilgos ir sunkios ligos vė 
grįžo prie savo darbo. Pasitai 
kius progai

— Kaip 
Ar sveikata

— Taip, 
ryn, bet visai sveikas nesijai 
čiu, labai greitai pavargsti 
vakarais visai negaliu dirbti.

— O vis dėlto dirbate, - 
pastebėjau. — Kokie darbi 
neduoda laiko didesnei atvai 
gai?

— Pirmiausia 
darbo, susijusiu 
administravimu: 
dencijos, įvairūs 
Šimai, apyskaitos. Kiek laiko ai 
lieka, rašau įvadą šv. Raštui. 
Tai bus populiari šv. Rašto lai
da viename tome,. finansuoja 
prel. L. Mendelis iš Baltimo- 
rės.

— Gerai tas darbas vyksta?
— Kaip čia pasakius: milži

niškas darbas. Reikėtų jam 
skirti kelerius metus. Darome 
visa, kad naujoji laida išeitų 
gera ir jąja būtu pagerbtas lei
dėjas. Leidinys apims apie 
1600 pusi. Tik. vienom korek
tūrom reikėtų bent 4 korekto
rių. o tenka išsiversti su ma
žesnėm jėgom.

— Teko išgirsti, kad spau- • 
dai rengiamas ir II tomas Mai
ronio raštų. Greit pasirodys 
spaudoje?

— Sunku tiksliai pasakyti. 
Tai priklauso nuo B. Brazdžio
nio. Kai tik gausime jo sureda
guotą II tomą Maironio raštų, 
kurie apims visą likusiąją jo 
kūrybą, nedelsime veikalo leis- nuostabiai atstatė ir sutvarkė 
ti. Bet tai nepigus darbas. Mai
ronio Taštų I tomą leidome 
3000 egz., kainavo 1578 dol. 
tik spaustuvei, be persiuntimo 
išlaidų, finansavo prel. Pr. Ju
ras. Nežinau, ar tai jam apsi-

PASIKALBĖJIMAS SU PREL. L. TULABA

&V. KAZIMIERO Kolegija Romoje.

mokėjo? daug padarę, bet nė vienas
Toliau mūsų pokalbis nukry- neatstoja de Gasperi ir 

po į politinius klausimus. Pa- turėto autoriteto partijoje, 
klausiau’ ~ Ka,p yra s° raudonVl¥

veikla Italijoje?
— Komunistų pozicijos yra sveikatos.— Ar po de Gasperi politinė 

Italijos padėtis kiek nusistojo?
— Politinės Italijos padė- 

stabilizavimasis ir valdan- 
partijų grupių konsolida- 
vyksta sunkiai. Koalicija 
sunki. Ir vadinamų deši- 

patriotinių grupių

ties 
čių 
ei ja 
yra
niųjų ar 
tarpe yra priešingų žemės re
formai. Tad yra sunku susitar
ti dėl bendros politinės linijos. 
Epochinės asmenybės, koks 
buvo de Gasperi. yra sunkiai 
pakeičiamos. Valdančiųjų gru
pių tarpe yra nesutarimų. Ir 
patiems krikščionims demokra
tams. kurie, reikia pripažinti.

po šio karo Italiją ir dabar 
gražiai tebetvarko vidaus gy
venimą ir sumaniai bei rūpes
tingai veda organizavimo dar* 
bą, trūksta politinės discipli- 

Fanfani *ir Scelba yra 

rai ir nauji veidai. Kažin, ar 
jie laukia, ar tik atostoginin- 
kai taip įsivaizduoja, kad jų vi
si išsiilgę laukia ir šiltai pri
ima? Teisybę parašysiu vėliau, 
kai patirsiu, kaip mane sutiko 
ir priėmė amerikietiškieji Za
rasai — ežerais ir gražia gam
ta garsi Mičhigari valstybė, 
priglaudusi didelį pulką lietu
vių ūkininkų, išauginusi lietu
viškų sūrių karalių Andriulį ir 
kitas garsenybes.

kiek susilpnėjusios, ypač 
bininkijoje. Komunistai 
priešingi žemės reformai. Anti- 
komunistai yra šiandien daug 
sąmoningesni negu 1946 m. 
Dabar čia vyksta tam tikras 
raudonųjų valymas. Jie yra 
neprileidžiami prie atsakinges- 
nių vietų.

— Ar žemės reforma tebe
vedama?

— Taip, ji yra vedama, 
sulėtintu tempu. Norima 
pravesti pavyzdingai. Tam 
slui yra Įsteigti kooperatyvai, 
kurie paruošia statyba, o pas
kui ūkio pastatai drauge su že
me yra perleidžiami bežemiam.

— O kaip yra sutinkama 
Italijoje Lietuvos byla?

— Ji čia yra palankiai su
tinkama tiek pačios vyriausy
bės, tiek aukštai stovinčių at
skirų asmenų, ypač iš kriščio- 
nių demokratų tarpo.

Atsiprašęs už sutrukdytą 
laiką ir padėkojęs už pašneke
sį. išėjau palinkėjęs geriausios

J. Kapainis

Maskva ieško kvailiu ir jų atranda
Maskvos politikai nori daSar 

sudaryti vakaruose Įspūdi, kad 
Sovietų Sąjungoje tikėjimas tu
ri visą laisvę. Jie siuntinėja Į 
vakarus savo dvasininkų dele
gacijas. Tokia delegacija Ang
lijoje pas protestantų galvą ar
kivyskupą FisherĮ Įtikinėjo, 
kad anksčiau tikėjimas buvo 
persekiojamas, bet dabar “vie
nuolynai ir seminarijos pačia
me žydėjime

Ir Amerikos du kvakeriai iš 
Philadelphijos. mėnesį pabuvę 
Sovietų Sąjungoje, parvažiavę 
skelbia, kad Sovietų Sąjungoje 
radę “patenkinamą tikėjimo 
laisvę”.

Guareschi laimėjo
Italų rašytojas Guareschi. 

“Don Camilio" autorius, byli
nėjosi su Italijos min. pirm, de 
Gasperi. Guareschi buvo ap
šmeižęs de Gasperi. Už tai ra
šytojas nuėjo j kalėjimą, o de 
Gasperi netrukus mirė. Atsė
dėjęs 13 mėn. ir 9 dienas Gua
reschi dabar iš kalėjimo išėjo, 
o de Gasperi iš kapo jau ne.
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Alio, piknikas Elmhnrste!
K. B. DANĮ S

Kad būty linksmiauPRANYS ALŠĖNAS, Kanada

turi radi-

rašto.
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Elenut, tavęs tikrai dar

tarė Vosylius. 
’ kaip medis 

tokias sė
jas duoda

IHOHfflI*. MUl

Klausykite
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Fordo gamybos vadovybė pa
skelbė, kad nuo liepos 15 Ed- 
gewater, N. J. Fordo dirbtuvės 
pradeda darbą naujoje vietoje 
—Mahvvah, N. J. naujai įsteig
tos dirbtuvės yra vienos iš di
džiausių, neskaitant esančiųjų 
Detroite. Dirbtuvėm perkelti 
reikėjo daugybės specialių 
transporto priemonių ir apie 
300 prekinių traukinių. Iš 
2900 dirbusių darbininkų tik 
10 nesikelia į naują vietą, y nes 
šią vasarą pasitraukia | pensi
ją. (Skelb.).

Jei kada iš Elmhursto pasi
girsta “Alio!”, žinome, kad ten, 
šv. Marijos Viloje, kur mūsų 
seneliai leidžia savo senatvės 
dienas, kas nors atsitiko, ši 
kartą Čia visi senukai, nors ir 
traškėdami, jaučiasi neblogai, 
Vilos koplytėlė žvakių dar ne
pritrūko, ir šios įstaigos ūkio 
padargai dar neišglero. Taigi, 
ačiū Dievui, su džiaugsmu pra
nešama, kad čia viskas tvarko
je. Dar geriau, kad šio mėne
sio paskutinį sekmadienį, t. y. 
liepos 31 žada įvykti čia mil
žiniškas metinis piknikas.

MERCURY AUTOMIBILIŲ 
REKORDAS

Kirpykloje
— Kaip tamstai plaukus nu

kirptu trumpai, ilgai, riestai? 
— klaAsia kirpėjas.

— Kirpk tamsta taip, kad 
jie neatsistotų, kai gausiu pra
nešimą, kiek turiu mokėti mo
kesčių.

kią tokių vyrų kaip jis, nes Ru
sija turinti padėti “atstatyti” 
savo talkininkams — Amerikai 
ir Anglijai, kurios labai vargs
tančios. Vėliau komisaras drau
giškai klausinėjo: •

Ką gražaus matei ten, drau

gai! juos pasistatyti ilgom va
landom. . * .

Iš tikro, malonu atvykusiam 
iš rdiesto ir fabrikų dulkių 
praleisti čid gražią sekmadie
nio popietę, pakvėpuoti tyru, 
oru ir susieiti su kaimynais ir 
pažįstamais: iš visokiausių apy
linkių. Malonu paklausyti čia 
paukštelių — giesmininkų įvai
riausių balsų, kurių žmogaus 
ausis niekad neišgirsta nė pui
kiausiame koncerte. Ar neįdo
mu akiai pamatyti, kaip bailus 
stribuodegis kiškutis, pasišoki
nėdamas kuria pievomis į miš
ko tankumyną, kad jo amžinai 
niekas nesurastų? Nemažiau į- 
domu pamatyti jaukią voverai
tę, vikriai šokinėjančią medžių 
šakomis, tarsi gundančią kiek
vieną, kad ja pagautum už 
plačios kaip šluota uodegos. 
Žuvytės čia irgi neramios; lyg 
norėdamos pamatyti, ką pikni- 
kautojai veikia, išnėrusios iš 
tamsaus ežero dugiio, pliaukši 
vandens paviršiuje. O valgių 
ir gėrimų gardumėlis! Nėra 
ko ir kalbėti. Valgiais būna nu
krauti visi pikniko stalai. Viso
kių lošimų be galo ir krašto! 
Tik lošk ir savo laimę mėgink!

Elmhursto piknikas šiais 
metais nepasitenkins vien Ijk 
įprastais pikniko prašmatnu
mais, bet bus suruošta ir kul
tūringa programa. Yra pa
kviestas Pittstono šv. Kazimie
ro parapijos choras, kuriam 

‘vadovauja muzikas ir prityręs 
chorvedis B. Voveris. Taigi, 
pikniko metu turėsime nepa
prastą džiaugsmą išgirsti lietu
viškų ir angliškų dainų, kurias 
sudainuos geriausias choras vi
soje apylinkėje. Šio koncerto 
metu daf išgirsime solistus 
dainuojant. Minėto choro išvy-

— Nieko. Tik Maskvoj ma
čiau gražų elektrinį tramvajų.

— O Vokietijoj? — Ką ten 
žmonės valgo?

— Ropes. —
— Ir tos kietos
arba supuvusios. Čia 
riam kiaulėm, o ten 
žmonėm.

— Ar žmonės ten

KNIGHTS OF UTIIUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

tikos mokytojus. Tai esąs Įspė
jimas krašto švietimo įstaigom.

Tas įspėjimas tebūna įspėji
mu ne vien tik JAV švietimo 
įstaigoms, bet ir mums, lietu
viams, jaunimo tėvams ir auk
lėtojams. Padėkime savajam 
jaunimui eiti ne užpakaly kitų, 
net ne kartu, bet priekyje.

Fordo gaminami Mercury 
automobiliai birželio mėnesį 
pasiekė geriausią pardavimų 
rekordą per 17 • paskutiniųjų 
metų. Buvo parduotos 35,748 
mašinos, kas sudaro 31% dau
giau nei per tą patį laiką par
duota pernai. Iš viso per pir
mąjį šių metų pusmetį par
duota 200,526 vienetai arba 
pralenkta 32% pernykštis par
davimu skaičius.

Visi bus, turbūt, pastebėję, 
kad daugumas lietuviškojo jau
nimo prasikiša pro kitataučius. 
Jei lietuviukas ar lietuvaitė 
mokosi, jie stengiasi neapsi
leisti moksle, pirmauti kitų 
tarpe ir savo studijas baigti 
gerais pažymiais, diplomais su 
pagyrimu. Dažnais atvejais pa
sitaikančios žinios spaudoj, 
kaip mūsiškėj, taip ir tų kraš
tų, kuriuose gyvenama lietuvių, 
gražiai atsiliepiama apie lietu
vius, siekiančius mokslo bei jų 
pažangumą. Neatsilieka net ir 
mažieji pipirai 
mokyklų mokiniukai. Nors tu
ri sunkumų su svetima kalba, 
dažnai pirmauja kitų tautybių 
tarpe.

Tai visa džiugu konstantuoti. 
Bet yra ir nesmagių reiškinių. 
Kas jie tokie?

JAV-bėse ir Kanadoj yra pla
čiai paplitę, vadinami “comi- 
kai” — šlamštinės knygutės, 
išpaišytos dažnai žemos mora
lės paveiksliukais ir pridėtais

— Turi, bet labai keistus ir 
nepatogius. Čia atsuki ir girdi 
tiesiai iš Maskvos,, o jie daug 
turi privargti, kol išsirenka 
stotį. Suka vienon pusėn — vi
som kalbom prabyla, suka ki
ton — dar pasiučiau. Tik var
gas ir nepatogumas su-jų radi
jais. Tai ne mūsų...

— Matei anglus ir amerikie
čius?

— Mačiau. *
— Kaip jie atrodo?
— Biednai. Jie turėjo viską 

iš mūsų: ginklus, automobilius 
ir net mūsų žvaigždę. Tik kad 
visai nesusirnaišytumėm, mū
sų žvaigždę buvo nutepę bal-

— Ka iš ten parsinešei?
— Utėlių, drąuge.
— Gerai, — linksmai tarė 

komisaras. — Dabar gali įsi
jungti į didžiosios tėvynės atei
ties garbę.

aprašymais, kuriuės moksleivi
ja mėgsta žiūrėti, skaityti ir 
savo sveiką moralinį charakterį 
gadinti. Taip per televiziją 
dažnai duoda nevykusias pro
gramas yra kenksmingų auklė
jimui kino filmų ir k. Dėl to 
reikia labai budėti tėvams ir 
auklėtojams, kad biznierių lei
džiamas šlamštas — “comikai’ 
— ir nepadorūs televizijos ir 
kino vaizdai negadintų mūsų 
sveiko jaunimo ir neatsilieptų 
taip pat jo mokslo pažangu
mui, . nes dorumas yra labai 

pradinių artimai susijęs su proto aštru
mu. Kai prarandama dora, silp
sta ir protas. Beto, yra dar 
vienas pavojus.

Toronto dienrašty “The Glo
bė and Mail” garsi laikrašti
ninke Dorothy Thompson vie
name savo straipsnyje (“What 
do they learn?”) teigia, :kad 
Amerikoj jau daugelis pedago
gikos žinovų susirūpinę JAV 
švietimo lygiu. Esą, daugelis 
aukštesniųjų mokyklų “high 
school” mokinių visiškai nieko 
nežino iš JAV istorijos, taip 
pat labai mažas procentas mo
kinių tegali-parašyti be klaidų 
nekomplikuotus ‘ prozos saki
nius ir panašiai. O tos pačios 
autorės teigimu, (JAV vyriau
sybės įvairūs direktoriatai ieš
ko žmonių mokslinėm tyrimų 
stotim, pramonei, krašto sau
gumui. Tam reikalinga geres
nio matematikos žinojimo, bet 
JAV aukštesniosios mokyklos 
neišleidžia absolventų su tokio
mis žiniomis. Esą, tik 24,6% 
mokinių mokomi algebros, tik 
11,6% gauna šiek tiek žinių iš 
geometrijos ir tik pusė viso 
krašto aukštesniųjų mokyklų 
turi savo programose chemijos 
kursą. Apie 53% mokyklų 
visiškai neduoda jokių fizikos 
žinių. Dorothy Thampson tvir
tina, kad pusė milijono krašte 
besimokančio jaunimo turį vi
siškai nekvalifikuotus matema-

— Tai niekis, bus nauji Bet 
mano sūnus, tas pramuštgalvis, 
jūsų sūnų pagavęs, jam išsuko 
ranka..."

Baimė penktojo
Vyras aplankė ligoninėje sa

vo žmoną, sulaukusią ketvirto 
sūnaus. Slaugė pasveikino ir 
palinkėjo, kad penktoji būtų 
duktė.

— Jokiu būdu, — atsakė tas 
susijaudinęs. — Aš tik ką

• Skautų tarptautinė sto
vykla — jamboree —’ šiemet 
vyksta Kanadoje rugpivčio 18 
—28 dienomis. Joje dalyvaus 
ir lietuviai skautai.
• Kolumbiįo|o, Modelline, 

kun. M. Tamošiūno pastango
mis liepos pradžioje ‘ pradėjo 
veikti lietuviška radijo valan
dėlė, transliuojama iš valstybi
nės stoties.

kai sutikimą davė ir pikniko 
geram pasisekimui' linkėjimus 
pareištė garbingas jubiliatas,, 
šv. Kazimiero parapijos Pitts- 
tone kleb. kun. J. Kasakaitis.

Antras gražus programos 
punktas tai, Wilkes-Barre šv. 
Trejybės parapijos jaunimas, 
pasipuošęs tautiškais rūbais, 
pašoks keletą lietuviškų šokių. 
Šiam pasirodymui savo pritari
mą ir gražius linkėjimus pareiš
kė šv. Trejybės parapijos Wil- 
kes-Barre kleb. kun. J. Miliaus
kas.

tume pavadinti'piknikų pikni
kas, nes į jį visad autobusais 
ir automobiliais suvažiuoja vi
sų apylinkių, ..visų parapijų 
žmonės. Pikniko rengimo ko
mitetas, o taipgi visiems gerai 
pažįstamas, malonus šv. Mari
jos Vilos direktorius ir šv. My
kolo parapijos klebonas kun. 
J. F. Baltusevičhis, vietos kape
lionas kun. B. Zdanavičius ir 
šioje viloje besidarbuojančios 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės 
vienuolės visus maloniai kvie
čia ir šiais metais atsilankyti į 
Elmhursto pikniką.

Gražesnės gamtos piknikau- 
tojai beveik niekur . plačioje 
apylinkėje neranda. Tik čia pil
na krūtine pajunti kvapų kaip 
medų miškų orą, o tvyskąs 
kaip veidrodis gražus ežeru- 
kas vilioja akį ir kviečia išsi
maudyti vėsiame jo vandenyje.^ 
Beisbolo mėgėjai čia pat at
randa puikią aikštę'savo gabu
mus išmėginti ir juos kitiems 
parodyti. Trūksta ‘ tik vietos 
orlaiviams nusileisti, bet viso
kiausio tipo autobusai ir ka
rai gali būti be baimės, nes 
jie visi čia suranda geriausią 
žemės sklypą, kur nemokamai

Po karo rusai grįžtančius sa
vo belaisvius atidžiai tikrinda
vo, ar kartais jie nėra per 
daug gero matę už komunistų 
sukurto rojaus sienų. Apsikrė
tusius Vakarų pasaulio idėjom 
siųsdavo į darbo stovyklas, iš 
kurių nebuvo vilties daugiau 
sugrįžti.

Vosylius, ilgai buvęs vokie
čių karo belaisvis ir tik dėl 
savo geležinės sveikatos išli
kęs gyvas, karui pasibaigus 
parvyko į Rusiją. Tikrinimo 
komisaras apsidžiaugė jo grįži
mu pareiškęs, kad dabar rei-

Jei pikniko aikštėje lietuviš
kas apetitas užsinorėtų lietu
viškų sūrių, dešrų, kumpio, 
juodos ruginės duonos, medaus 
ir net rūgštaus pieno, tas ir 
tai čia atras prie sočiai apkrau
tų stalų. Dar vienas dalykas! 
Jei kam pabostų pikniko links
mybės ir norėtų kiek susikaup
ti, galėtų keletą minučių už
sukti į šv. Marijos kapines, iš 
kur rytų pusėje atsiveria pla
tūs slėniai, lyg Juozapato pa-, 
kalne ir matosi visokiausi tar- 
pukalniai, tolumose melsvas 
miškas, graži gamta, kurioje 
ne per toliausiai pinasi kaimy
ninės Fatimos vaikučių prieg
laudos rūmai su dailiu bokštu. 
Šiose kapinėse ilsisi seniau bu
vęs geras ir žymus šv. Marijos 
Vilos kapelionas kun. Lopatto. 
Čia taipgi ilsisi ištikimai nešu- 
sios savo pašaukimo kryžių ke
liolika seselių, kurios kadaise 
slaugė šv. Marijos Vilos sene
lius. Keliolika kitų kryžių liudi
ja, kad Viešpatyje čia užmigo 
ir ne vienas mūsų senelis, savo 
darbu ir prakaitu kūręs žemė
je mūsų dabartį ir rinkęs nuo
pelnus amžinam gyvenimui.

Tikro religinio susikaupimo 
galima atrasti,’atsilankius į šv. 
Marijos erdvią ir gražią koply
tėlę, kur spindi Dievo garbei ir 
žmonių džiaugsmui seselių iš 
puošti altoriai. Mūsų mintys ir 
jausmai irgi kyla prie Dievo, 
kada mes žengiame vienuolyno 
takais ir matome tarp medžių 
ir gėlių Kristaus, Marijos ir 
šventųjų statulas.

Žodžiu, jei kas šiemet neat
silankytu i Elmhursto pikniką, 
tas padarytų didelę klaidą ir 
senukams skriaudą.

Tad visi, be išimties, kvie
čiami gausiai atvykti j mūsų 
metinį ir įdomų pikniką.

Tikimės, kad šis mūsų nuo
širdus kvietimas neliks tyruose 
šaukiančiojo balsu! Mūsų šauki
mą “Alio!’’ išgirskite visi ir vi
sur iki vienam! Įpylę tą dieną 
porą galionų gazo į savo auto
mobilį. galvotrūkščiais atidum- skaičiau laikraštyje, kad kiek- 
kitę vienas penktas kūdikis yra ki-
į Elmhursto piknikų pikniką!!! nietis ...

Taikingi kaimynai ♦
Du kaimynai susitiko prie 

savo namų. Pirmasis nusiima 
mandagiai kepurę, pasisveiki
na ir atsiprašo:

— Aš labai apgailestauju, 
kad mano perekšlė višta per
šoko per tvorą ir jūsų darže 
sukapstė lysvę.

— Tai nieko, — atsako man
dagiai kitas kaimynas, — nėra 
čia kuo tamstai .rūpintis. 
Mano šuva ją jau sudraskė.

— Taip? Bet dėl to tamsta 
nesirūpink. Aš jūsų šunį suva
žinėjau.

— šitaip? Bet tamsta nesi- 
graušk dėl to menko daikto. 
Mano sūnus, tas palaidūnas, 
jau spėjo įsibrauti į jūsų gara
žą ir iškulti automobiliui lan-

Ga rantuotai taisoma televizija, kambariniai bei autoradk), 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripaisto * 
RC A Instituto, New Yorice.

Dori* vataadee: kstofen mm • vai ryta M • vai vak.

— šūkterėjo 
|į£ man iš gretimo kambario nebe 
UI žvirblis. — Ateiki čia! Gausį 
įį' raštą įsidėti į savo kampą!

.— Ačiū!—atsiliepiau irgi 
M' šaukdamas. — šimtą kartų 
J“ ačiū, kad susimylite! Pačiam 
^ nebereikės rašyti. Toks karš- 
P tis, net kailius laužo!
| — Na, na! pasijuokė iš

; manęs kitas, irgi nebe žvirblis, 
įį’j. — Ar jau pamiršai seną lietu- 

vių priežodį: “šilima kaulų 
nelaužo”?.

£į: - — Ne! Dar tiek nenutautė- 
jau, kad pamirščiau, — atre- 

į žiau kaip sparnu. — Tik akli- 
- matizavausi. 0 tai jau visai ki- 

tas reikalas. Norite įrodymų?
— Žinia, — atsakė man.

& — Tai, va, — ėmiau dėstyti
.-/■ savo paties patirimą. — Aną- 
> \ <iien buvau lietuvių dienoje, 

tai reiškia — piknike. Kiekvie- 
/ nas piknikas čia vadinamas 

T lietuvių diena. Žinote dėl ko?
Lietuviai tą pramogą pasisavi- 
no iš kitų. O ką jie pasisavina, 

, tai laiko jau savu daiktu, lietu- 
_ višku. O kas yra tikrai lietuviš- 
to, išmeta per tvorą. Sakysime, 

. tokiu būdu buvo iš visuomeni- 
. nio susibūrimo išmesta gegu- 

. . žinė. Mat, kitam krašte reikėjo 
aklimatizuotis, taip sakant, pri
sitaikyti. Ryšium su tuo, kaip 
aukščiau minėta, pasikeitė ir 
anoji patarlė apie šilimą. Ji 

į? dabar ne tiktai kaulus laužo, 
bet tiesiai sumala. Lietuvoje 

? kaulai buvo malami tiktai viš
toms lesinti, kad stipresnius 

g kiaušinius dėtu. O čia...
— O kas čia? — abu nebe 

žvirbliai išsižiojo, mano kalbos 
pagauti. — Kur ir kas čia kau
kis mala?

— Turėkite link manęs 
kantrybės, — sakau. — Taigi, 
anądien buvau lietuvių dieno- 

’je ir mačiau, kaip vienas karš- 
" tas patriotas dar labiau su- 

karštėjo. Jo šilima pakilo iki 
nepaprastai smagaus, linksmo, 
džiaugsmingo laipsnio, taip sa
kant Mat, jis buvo supylęs į 
save nebesuskaitomą skaičių 
skystų laipsnių. Vadinasi, lie
tuvių dieną pagerbė. Ir ką sa
kysite? Kai važiavo namo, jam 
pasirodė, kad skrenda padan- 

‘ gėmis. Bet kai iš tų “padan
gių” dribo, tai sumalė , ne tik
ta* savo h* savo pačios kaulus, 
bet ir mašiną. Ką jūs Į tai?

— Eik jau tu, žvirbli! — 
abudu nusijuokė. — Tu imi ne
beskirti saulės šilimos nuo 
dirbtinės. Saulė kaulų nelaužo, 
tik skūrą nukepina. Va, imk 

' tą raštą ir įsidėk į savo kam
pą! Tau gal tiks.

— Žinoma, — atsakiau, — 
man viskas tinka.

Ką išskaičiau iš to 
sužinosite kitą kartą.

Žv. BoPMtogis

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
Tr*mlhiA> M Atiprtos radijo atotim WIX»A. kyloeyefea 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL. % 
norit* Aloje radijo programoj* skelbtis, kreipkite adresu:

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

DKANK Mni.ĘR. ■ kalėjfan« 
virfiniakaa (dešinėje) pasa
koja, kaip jfe bei gubernato
rius vedė derybas' su Rawlins 
sukilusiais kaliniais pašalino 
sargus, kurie žiauriai elgėsi.

Baras, S A LE vestuvėms* 
pa rengi manas, susirin* 

kiniam*.

niekas nebučiavo? — klausia 
jos sužadėtinis.

— Niekas. Albinėli, kaip ma
ne gyvą matai! Tik aš norėčiau 
žmotį^kodėl visi vyrai to pa
ties klausia, kai pabučiuoja.



ĮVAIRIOS žinios

FLATBUSH

TO PLACE, Grand campišMŪRA Y HILL FARMS HOTEL
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

CALL -LO 3-7291

RELIGIOLS VOCAT1ONS

Kur ilges atostogos

lanky- 
prary- 
išsilei- 
išsitie-

APMUŠALŲ dirbtuvę privers
tas parduoti. Labai prieinamos 
kainos. North Shore. Skambin
ti telefonu: Oyster Bay 60031 
arba 6-1916R

THE ESSEX and SUSSEX 
Spring Lako Beach,

GARDEN UITI. Rancho namas 6 
kamb., 2 vonių, židinio; yra 2 šal
dytuvai, atmatoms malti prietai
sas, indu plovykla, daug kitu pato
gumu- Aliejum šildomas, prijtnu-

NEW ROCHELLE. Parduodamas 
raudonu plytų namas su 4 ntnega-

DRY CLEANING plant and 3 
storos. Mušt see to appreceate! 
Harlem area. Mušt sėli.

AU 6-9073

CRUISE ON A YACHT!
2 Beautiful 90-f t. 
sailipg schooners. 
Long Island 
Sound to Block

der kamb. Labai jaukus sklypas 
prie namo, žingsnis nuo kat. bažn. 
ir parapinės mokyklos. Kaina 
$35.998. Kreiptis j sav. telefonu:

* NE 2-959$

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

CluL-'t.-rcd. Contemptative Comnumity 
forminir a Guard ot Honor for Mary, by 
recftatron of th<- Ro.«ary ev»ry hour day 
and nizht. Si.«t»Ts« also chant ttip Divinp 
Offic<-. Aro engaKed in rnakin^ VestmentR 
and tfthfr works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and West Sts.. 
Union City. N. J.

VENECIJOS užuolaidą krautu
vė, pilnai įrengta, $4000, ge
ras išsimokė j imas. 365 Hillside 
Avė. Mineola. Pioneer 62440 
arba LA 7-1221 vakarais.

Garsi pajūrio vieta. Privačios 
maudynės. Arti kat. bažnyčia. 
Rašyk knygutės "L"

F. L. Abel, ved. 
Tel.: Gibson 9-7000

kė|imas. Visas įrengimas ir 
aprūpinimas. Chinchilla Ran- 
chers 166—12 Hillside Avė. 
OL 8-2727.

HOTEL CARLISLE 
218 Fonrth Aven Asbury Park 
Block to Ocean and Boardtoalk 

Single $18 — Double $25 up. 
Europeaa Ptan * Free Paridng 

Coffe Shop and Restaurant 
PR 4-95M

MODERN ACCOMMODATIONS

rui, aptvertas. Arti parap. mokyk- J 
los ir kat. bažnyčios, fingsnis nuo 
RB stoties ir krautuvių. Šeiminin
kas išsikelia. Skambinti:

Florai Park 2-7138

kambariu, valgomuoju, virtuve,

NEREIKIA NUSIMINTI
Širdies smūgis yra rimtas 

dalykas ir, jei kartais į kapus 
nuo pirmo nepasiunčia, tai

tam. Sent for 
ilIiMtčBted folder. 
$75 & up per 

wcek. SeaMon June 27 to Aug. 29.

SCHOONER CR( JSES 
Bov 64 Dept. "L" Pelham, N. Y.

CAVE HILL
Modų* 5, Conn. Stovykla ir Vkis. 

TeL: TR 3-8347.
Privati maudyklė, tenisas, šokiai, 
visi patogumai, sportas, kinas, pa- 
sijodinėjimas. Daug ir skanaus val
gio. Prieinamos kainos. Arti kat 
bažn., veikia jau 32 m. Prašyk in- 
form. Sav. Mrs.' Frank Pach. .

ČINČILOS 
winner stock. Garantuojama 
dėl jų kilmės. Patogus išsimo-

Knys gali plaukti ir pasiekti tiesti*.

MRM. N. DAtMEND

J ACM IaALANNE, teves “Mr. America, demostravo, kaip su

ten, kur vilkai mėgsta 
tis. Vilkas staigiai mėsą 
ja, bet kai ji viduriuose 
džia, suriestasis kaulas 

bent žmogui sudaro nuomonę,. šia ir vargšas vilkas tun grei- 
kad jo daina jau sudainuota. 
Šią nelemtą tikrovę sugriauna 
didžiųjų vyrų pavyzdžiai.

Pasteur, didysis prancūzų 
oMkslininkas ir mikrobiologi
jos tėvas, po širdies smūgio 
dar gyveno 27 metus ir atliko 
didžiausius mokslinius darbus. 
Sir 'Reynolds, garsus anglų 
dailininkas, širdies smūgio bu
vo ištiktas beeidamas 59 me
tus. Po to dar jis nutapė 100 

. geriausių paveikslų. Hendelis 
po širdies smūgio sukūrė savo

' oratoriją Mesijas ir daugelį ki
tų kūrinių.

tai kojas pakratyti, žiaurus 
būdas, bet nieko nepadarysi, 
eina kova už gyvenimą.

DAINININKŲ RŪŠYS
Muzikas Berlioz, 1843 para

šęs Fausto prakeikimą, daini
ninkus skirsto į tris grupes: 
turinčius balsą, bet nemokam 
čius dainuoti; mokančius dai
nuoti, bet neturinčius balso; 
pagaliau, pati gausiausioji gru
pė nei mokantieji dainuoti, 
nei turintieji balsą, b vistiek 
oai-vejantieji.

VĄCATIONS
_________________ :_____

Šią vasarą pasinaudokite žirgo 
nuojauta sustokite prie 

BELMDNT HOTEL ’

Asbury Park, N. J. 
Kambariai užsakomi dienom 
savaitėm. Roservacigai skam
binkite JIM CONDOS Prospoct 

4-9520.
Atidarą ištisus metus.

ir

CASINO ARCADE

“Pramogos visiems” 
Jodinėjimas — “Pasaulinis gol
fas” ir Howard Johnson geram 
maistui

Ride the Trarns!
On the Boardwalk.

Cedar Lake Ledge
Box No. '347, Blairstown. ~N. J. ' 

■•Rlght on our own 1 mile lake"
For booklet or reservation call GI 7-8202 
or write direet ’ to lodge.'

VACATION OR WEEKEND 
or a day in the country

Stay near and make your vacation. dollar 
^o far. Only 65 miles of easy driving 
froiii Staten Island. In the cool niountains 
o? New Jersey near the Delaware Water 
Gap.
WEEKLY RATE S45-S52. DAILY $9-511 

(Children rates according to a£e) 
Incl. meals. nn. swiinniing. sports. cktuil 
lounge. orch. telev. ' Reservations štili 
available for opening Weekend. June 24th. 
2 days $20. Jul. 4th HoHday Wkend. 3 
days $33. Orch every night. Churches & 
golf course 1 nfile. Transportation arrged 
for those who desire it.

iksas

SHANNON VWW HOTEL 
. EAST PCRHAM f

• Large, Privalė Svtimminj Pool.
įį B&tha Stovref*. Good Food.
< BasebaU aito Footbal Field.
• Roosm wWė er without meals.
• Three Full Meals per Day.

Dandng to Mike Flanagan's Orch. 
Radio, Tdeviskm, Fishing. Write fpr 
Booklet Near Catholic Church. » 
JOHN SLCTTNjCIty Tek: MO 9-8459 

Freebold N. Y. 7458.

THE STRATFIELD 
"Hotol with ęharm, Traditton" 

DAILY SPECIALS 
Breakfast................ 500 to 1.15

Luncheon
900 to 3.00

INCUmNG 8VNDAYS

THE STRATFIELD 
1241 Mnn St., Bridgeport Conn.

Phone: FOrest 64321

HOTEL 
SUMMERFIELD

Nauja vadovybė
• Naujai atremontuota • Pa
togi vieta biznio žmonėm
• Geras maistas • Prieina
mas kainos. Žingsnis nuo ka
talikę bažnyčios. Atvira ištisus

metus
505 Summerfield Avenue 

PR 5-9599 Asbury Patk, N. J.
Anksčiau valdė 

Mrs. Frank O'Brien.

BUS oppoktvnity 
BARAS i RESTORANAS, 

Oueens, pramonės vietovėje, 
kaimynystėje prekyba. Salė 
banketams.

IV 3-6011

SEAL ESTATE

PROGA!

68x180 sklype, 2 gnso pompos, pil-

atrigtous ligoninėje. Jei esate ge-

retos progos.
VI 

nuo 8 iki 1 vaL
7-8591
ir nuo 9:88 P. M.

RAŠMENŲ krautuvė Jadcson 
Hights. Kartu ir nedidelė už
kandinė. Puiki proga. Parduo
dama su nuostoliu. 1954 buvo 
pajamv iki $4(L000.

HA 9-8354.

SOUTHAMPTON. 150 - aere 
farm for sale, excelent loc- 
ation; 29% cash. John G. 
Sfrong, East Hampton, N. Y. 
Tel.: 44520.

BAR & RESTAURANT 
0n Routo 9 mad., fuHy equip- 

3 rm. living ųuarters, in- 
come plūs home, lpw taxes, 
acres favorable for cabins, ,2 
car garage, price $26.000. 
Phone: Garrison 4-3447

BELLEROSEL Seml-ranch epstom 
' namas 7 kamb. 4 didett miegamie

ji, 2 vonios, kilimai, langu siete
liai, veneciškos užuolaidos, prijung
tas garažas, balkonas, eyelono tvo-. 
ra. Daug Įritu patogumu. Arti kat 
hažn, Ir mokyklos. Kreiptis betar- 
ni&ai tel:

FI 7-2761

GRANTTVIUJC — Owner Įmurtas 
country: mušt sėli! Cape Cod. 7

another, attecbed gar., oil hL stiro.

ping. $16A52JNear CatfeoHe Sehool

SMALLWOOD, N. Y.
Parduodama su nuostoliu! 90 
mylių nuo New Yorko, 4 kam
barių vila (bungj, apstatyta. 
$3.600. Arti kat. įstaigos. 
Skambinti paprastom dienom 
nuo 6 iki 9

AStoria 84227

GE $-5480 — Ext 2101 
Mrs. AL. BARDEN

DOBBS FERRY. Nepaprastai gra-

patogus gyventi, uždaras nuo Įritu, 
su gražiu reginiu j Hudsono npo. 
Puikus susisiekimas, arti geros 
mokyklos. Sodyba apaugusi kre
mais, gėlėmis, vaismedžiais. Yra S

lankstų banginio kaulą, ji su
lenkia ir Įšaldo į mėsos gaba
lą. Parengtą skanėstą pameta

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APpIegate 7-7083

ESKIMAI IR VILKAI
Eskimų priešas numeris pir

mas yra vilkai, nes jie išpiauna 
stirnas ir kitus naudingus es
kimų negausius gyvulėlius.

- Vilkus pačiuoti moderniais 
ginklais labai sunku, neprisilei
džia. Todėl eskimai vartoja 
šiaurietišką klastą. Paima

Wvandank 215 Third Ave- uv y-—--nr— Asbury Park> N. j
European Plan. Close to Beach. Ccm- 
fort and convenience at low cost. 
Walking distance to Catholic church. 
SpeciaI J u ne rates. Ownership-Ma
nagement. Phone PRospect 5-9206.

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

Noreen Shea 
Twenty-six North Water Street 
Nantucket Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet "L"

Tel.: 720

HAMPTON BAYS, L. i. Room- 
ing ^use, established business, 
income up to $40 per nigth. 
Low prices, easy terms. Owner 
retiring. Write Joseph E. 
Sųuires P. O. Box 216 or 
tek 0569-J..

Steplicn B rėdės J r.
ADVOKATAS

P. O. Livingston Manor. N. Y.
36 years under the management of 
Mr. and Mrs. Murray. Opp. Catho
lic Church. Hot and cold vater in 
bedrooms. Showers-bath on all 
floods. ■ Elev. 2300 ft. Excell. table. 
Bathing. Boathing, TV. 5 Acres of 
shady Javvns. Surrounded by pine 
trees. Plenty hammockš, chaisc 
lounges. Glass ihcl & screen porch- 
es. Adults only. No bar.

Send for booklet "L” 
TeL: Livingston Manor 123-J-2

SWEENEY
119 Beach 91st St.

Rockaway, L. L, N. Y.
2—3 kamb. būtas, galimi at
skiri kambariai, su ar be viri
mo, į pajūrio tilto pusę, pės
čiom į kat. bažnyčią, pigiai.
BE 5-9350

ation*. Rates $28 to $80. Friendly

■ 1

■ f
■ - 1

. t

J- • i
.t

į SCHOLES BAKING, Ine. ♦

• V. Lukas — vedėjas •
Į 532 Gmnd St,' Brooklyn, N. Y. J 

| v Tel. EVergreen 4-8802 *
1 •
1 Lietuviška duona — geriausia* 
j duona. Mes kepame duonas, py*

’ 1

Į ragus ir pyragaičius pagal visų Į 
| skoni. Tortai, ypatingai pyragai! 
1 vestuvėms, krikšlynoms ir kito-j 
į kioms iškilmingoms progoms. Už-Į 
! sakymai išpildomi kogeriausiai. I 
1 Išvežiojome j krautuves 1
J privačius namus. |

VACATIONS

TRAILS END 
H INDHAM 54 J 3

E.veellent food. Running watcr in

BAR & GRILL 
Long Island 

$600 wk - Ėst. 7 yr. Low Low 
Rent - 10 yr. Lease - Good 
Neighborhood - Two Steady 
Bartonders - Sacrificing For 
$85.00 - Chance of a Lifetime 

VI 7-3880

MARY McMANTS

HIGH PEAK VIE W

fleboard. Softball. Televtslon. Hal

moving on prenriye*. Pfentifal home 
style American ’ cooking. Ali at

EdmuntT* ChaaeL fdeal and friend-

Tel. CAiro 9-2258

.HcrbieHitvaĮ/„y, 
dispose of travel 
trash SAFEL

rateo. orite for Information. 
C. SOBRADO

PLEASE 
HELP 

KEEPOUR 
HIGHWAT 

CLEAH1 
and 

S AFE

HOTEL BINNS 
SAKAM J. fMNNS

56 ATFKACTIVE ROOMS WITH 
PRIVATE BATH.

Botbing f mm llotęl. Wnlking Dht- 
ance to Catbolic Church. 
Wrlte for Booklet MLW 

WIIJ>WOOO 2-8861 
3988 Atlontlc Avė. HIMuood, N. J.

(One Block f tom Beach)

FLYNN'S HOTEL

Liberty St. Airy at-
tracfive rmt. kiteh privileges, 
parking. Noar Catholic Church. 
Ask fer Miss “Kay”. 
Beachhaven, 3-2202.

ROUND TOP HOUSE
ROVND TOP. N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW F1LTERED SWIMMING 
POOL

FIRE PRECAI TION FOR YOLR 
PROTECTION

Beautlful mountatn scenary. Modom

5911 Pacific Ava., Dept. "L

vati maudynė. Spee. kainos savaitėm, i-

HOTEL MELROSE, 
Sav. Albart Marraraini

DEEPHAVEN LODGE
JUL.IA SCHUERMAN, Prop.

SOLTII CAIRO, N. Y.
. • A nice Vocatfon Home for Peoplc

BEACHHAVEN, N. J. — ""THe

Roomo, Home Cooking. Near Cha- 
tolic Church. Modcrn. Booklet “L”

HOUDAY MANOR
Purihiff. N. Y. (Cairo) Tel.: 9-9979 
Rolting hillft, cxcellent home cook-Į 

fnK, ahundbntly served. Modem 
roęnm wtth running w*ter. Show- 
en. dancing nitely in beautiful, 
apačion* eoektail tounge and ėa- 
idno. Sporto. ((hatoHc Churche* 
nearby. Write or call for brochnre 
"L" Mr*. BRYAN McMANUS. Prop.

Mr. A Mrs. John Gant

MIAMI
BEACH INN

f NORTHEAST
' LODGE

mario, laisvas paslparkinlmas. Arti kat. 
bažn. ReservoeŲom skamb.:

WDdwood 2-8771
144 E Garfleld Avė.

Bay Shoro Rood & Florida Ava.

Naujojo vadovybėje
Muzika keturių kolegijos auklėt. 
Skanūs sandvičiai. Jums patinkami 
gėrimai Vilias 6*5890,

Mtemi Boach, N. J.

MOUNT ST. IOSEPH J* Va ?
LAKE STREKT. 8TAMFORD. N. Y. Paktam vidury Wcstem CMskilla 
IDEALI VIETA POILSIUI IR ATOSTOGOM. KOPLYČIA VIETOJ 

ATOSTOGOM IR SAVAITGALIAM PRIIMAMI. PUIKUS MAISTAS 
Rrx*rvlkc1jri rąžyk Seselei Viršininkei ar skambink Stamfond 8901

” MALVERNE
Puikus custom namas, 4 mė^i, 8 
kamb., akro žemės, kampas, ge
rai apžiūrėtu 30 medžių, piknikui 
vieta, lauko židinys, privati! ir pa
togu. Namę yra salė, 4 miegm., 2 
vonios, virtuve su valgom, ir TV, 

^didelis gyvenam, kamb. su židiniu, 
terasa, gerai įrengtas rūsys, sienos 
apmuštos, visi patogumai, tik žings
nis nuo- kat. bažn. ir mokyklų, RR 
stotis. Prašo $28.500.

LY 9-1141

BUS OPPORTUN1TY
• •••SnUk888^8888kea8>88kS8 

B A K E R Y
FOR RENT, only bakery year 
around good business. Summer 
& Winter resort; also trading 
center in the Adirondacks. 
Golden oportunity, for single 
or man with family. Call or 
write H. Š. Smith, North Creek, 
9422, N. Y.

H38 Herald Tribūne.

PICTURE—Framing - Art - Lamp 
Shap - For Sale - in Westchestei 
Well Ėst Lowe Rent Good Lease. 
6 Days. Centrally Located in Select 
Growing Section." Sacrificing. Due 
to Hlness for $6500. »

MO 4-S729.

DELIKATESŲ krautuvė, 
Oueens, > pajamos savaitei 
$1100, sekmadieniais uždara. 
Žema nuoma, gera sutartis. 
Geras išsimokė j imas tinkamas 
pirkėjui. Norima greit parduo
ti už $7.500. Kreiptis betarpiš
kai tel.: Ml 2-9724.

T S ’ " ~

DISPLAY

Čincilos auginimui
Jas matėte TV. girdėjote per ra

diją. skaitėte laikraščiuose.
MES TURIME JAS

Registruotos. Pedigreed Graded 
Stock. Knygelės informacijai ne
mokamai gaunamos. Rašyti arba 
skambinti.

Princeses Chinchilln Co. Ino.
159—23 Northern Blvd.
Flushing. Long Island.

IN 1-7550.

NIEWENHOUS
AsBOciatos

749 Ilemlock Dr. Onndell. N. J. 
Kvalifikuotas patarėjas sudaryti 

piniginiam 'fondui 
COlfav 2-5963

“The Lindenmere'’
Užkandžiai • Pietūs • Susirin-
kimai • Vedybos • Atviram 
•re pramogos. Rezervacijom 
skambink: ■ Center Moriches 

341553
Klausk Afc-. ar Mrs. “A”

DRAY ICE
FOR PJCNICS AND ALI, OCCAS- 
IONK OPEN «^8 A. M. TO 12 
MIDNIOHT. WE ALSO SELL ICE 
CREAM AT VHOLE2MLE PRICES.

AMERICAN BAR ICE-CREAM 
125-12 84th rd. Kew Gertam. LI., 
N. Y. VI 9-8398

SUMMER RENTALS 
T , -
LONG BEACH, BeO-Air Court 
Boardwalk - New York- Ave. išnuo
mojama, puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, 1h ir 2'* apart, kamb., 
prie pat .okeano. Sezonui arba vi
siems metam, žingsnis i kat. bažn. 
Ir mok.

kamK, valgomasis, virtuvė, ve
randa, daug spintų, garažas 2 ma
šinom, arti kat. bažn. ir mokyklos. 
Norima greitai parduoti, - kaina 
$36.898 Dobta Ferry 3-9383..

WACCABUC. For sale or reni 
mod 4 bedrms. 2 baths. auto- 
matic equipped; TV, firepl; iri- 
sulated; 2 acres $7.300 terms. 
Near Chatolk School and Ca
tholic Church. South Salem 

3-3531.

Pilnai apmuštas, 7 kambariai, 
aliejum šildomas, 2 vonios, 
ekstra prausykla, šildomas 
prieangis, garažas, tuoj pat 
kraustytis. Netoli St. Rose <of 
Lima bažnyčia ir par. mokyk
la.
GEdney 4-3964

Fire Island
Ocean Beach, nuomoti ar pirk
ti 3 miegamieji, tinka 6, gyve
namasis su židiniu, atviras 'ir 
uždaras prieangis, didelis val
gomasis. Arti kat. bažnyčia. 
Tuoj užimti. Betarpiai. 
TE 8-5309

REILLY'S MODEL HOME
BROOKtVOOD-Musconetcong River 
nuosavybė, pusė mylios šiaurėn nuo 
Netcong ant 206 Route.-Ranch tipo 
plasterio sienos, kieto medžio grin
dys. šiltas vanduo, spinduliuojanti 
iš apačios šiluma. Didelis gyv. kam
barys su židiniu, moderni virtuvė,’ 
3 miegamieji. sujungtas garažas. 
Kaina $14.500. Finansiniai susitari
mai. Arti kat. mokykla ir bažnyčia.

Autor. nejudomo turto pard.
• Tel: Netcong

CORONA - Pilnai

ir danas.

la. S18A88.
IL 7-5568

ELMHURST - Eilioti Ava Sect- 
ton. Near Asonfton Church. 
Moderri all brick. Attaahod.

CAMPS

INE GBOVE HOUSE
EAST HCOOVg L. L Tel. Hampton Baya 2-S752R

food. Bathi 
rates. Near urch.

carppnting. Excell*n* condifion. 
Celh HA 9-1350.

05 MILKN from N. Y. <’m at few

SCARSDALE GREENACRES.

don. Ige. Irv. rm. playrrn pvt

$28JOO.
SC 3-7507

WACCABUC.For salo er rant
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ŽINIOS

NEW YORKAS

BOSTON, MASS.

lietuvių dailininkų darbais.

Tonikas viduriam

Joseph Garszva

pasiūlyta pakelti susisiekimo 
mokestį tramvajais ir autobu
sais 2 centus. Nereikia nė abe
joti, kad siūlymas bus priimtas.

Respublikonę
% pasiūlymas pakelti minimom 
j valandą atlyginimą Massa- 
chusetts darbininkam ligi 90 
centų praeitą savaitę atstovų 
buvo vienbalsiai priimtas. Da
bar dar tik reikia senato už
tvirtinimo. Ligi šiol mažiausias 
valandinis atlyginimas buvo

Ona Urbonienė • šaulytė. Si* 
mono Urbono, buvusio Kario 
redaktoriaus, žmona. Palaidota, 
liepos 18 iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios Oldwood kapi
nėse L. L kilusi buvo, iš RadJ 
viliškio, paskutiniu laiku su. 
šeima gyveno Great Necke, 
L. I.

ania”, kur sudėtos šiais metais

Redakciją pasiekė 
leidinėlis “Freedom for Lithu-

pasakytos kalbos senate ir kon
grese. Leidinys turi 75 pusla-

New York© 
miesto valdyba 

pardavė 25 tonas senų, (30 me
tų senumo) įvairių nereikalin
gų dokumentų, ir aktų, ir už 
tai gavo 775 dol. Taip miesto 
valdyba pasidarė vietos nau
jiems aktams bei dokumentam.

Kup. V. Pikturna, >
Angelų Karalienės parapijos 
vikaras, liepos* 13 d. išvyko 
atostogų.

"Viktoras Vaitkus, 
iš Waterburįo, kur jis turi 
knygyną ir įvairių raštinės 
daiktu parduotuvę, liepos 14 
d. buvo atvykęs į‘ New Yorką 
ir lankėsi Darbininko redakci
joje.

Oras
praeitą .savaitę New Yorke bu
vo visai malonus. Tuo tarpu 
visoje Europoje siautė dideli 
karščiai, Karščiausia buvo Šve
dijoje, net 90 laipsnių. Bavari
joje, Vokietijoje, buvo dideli 
potvyniai.

.Vadė
artelio mėn. 25 d. šv. Petro 
parapijos bažnyčioje Moterys
tės Sakramentą priėmė: Ri- 
chard Bradley su Birute Alase- 
vifiote ir Romualdas Veitas su 
Marija Reda. Stelmokaite.
Liepos mėn. 9 d. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje Moterystės 
Sakramentą priėmė Aleksand
ras Danasas su Gražina Ulpai-

Tel. STagg 2-5043 |

Xatthew P. Baltas

Boston Post
liepos mėn. 14 d. savo kroni
kose prisiminė, kad tą dieną 
sukako 15 metų kaip Lietuva. 
Latvija ir Estija oficialiai buvo 
įjungta į Sovietų Rusiją.

New York© 
valstybės teismus,

kaip praneša. “State Tempor- 
ary Commission on Courts”, 
peržiūrės ir reformuos. Suda
ryta 6 teisininkų komisija, ku
riai pirmininkaus John F. X. 
Finn, Fordhamo universiteto 
teisės fakulteto dekanas. Jam 
talkininkaus Jack B. Weinstein 
iš Colmnbijos universiteto. 
Pradžioje bus studijuojamos 
dabartinės teismo taisyklės, 
vėliau daromos reformos, įve
dant daugel suprastinimų.

VAITKUS 
FUNE'BA LUOME 

197 Webstei; Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PtBUC

PMaraavime* dfem ir naktį 
Nauja modernlika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

“Aidę"
6 numeris, jau atspausdintas ir 
tuoj bus, išsiuntinėtas. Turiny
je: J. Girnius — Po pirmųjų 
ALE rinkimų B. Brazdžionio 
eilėraščiai, J. Purinas — Vil
niaus proistorė; Vilniaus žydų 
poezija; Br. Stočkus — Pasau
linis vyksmas (istorijos filoso
fiją), A. Vaičiulaitis -— Pasaka 
apie gražiausią gaidą, Pr. Skar
džius—'Veiksmažodiniai daik
tavardžiai su — imas ir jų 
vartojimas. Apžvalgose: B. 
Brazdžionis^ recenzuoja L. An
driejus poezijos knygą, J.
Blekaitis — L. Žitkevičiaus
knygą, dr. P. Celiešius — St. 
Šalkauskio “Ateitininkų ideo
logija”. Moksld skiltyje rašo 
dr. 'A Baltinis apie Liet. En-

Už nepabudiflimą 
500.000 dol.

’ čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
Šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne* 
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš* 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

paskaita — “Lietuvos istorijos 
ugdomoji reikšmė”, 1—2 vai. 
prof. A. Salio paskaita — “Lie
tuvių kalbos vieta tarp kitų 
kalbų”, 2—3 vaL diskusijos dėl 
paskaitų ir laisvas pašnekesys, 
7—8 vai. lietuviškųjų dainų ir 
šokių pavaizdavimas —I. Ei- 
vienė ir Z. Kucinienė.

Liepos 26, antradienį, 9—10 
vai. prof. A. Salio paskaita 
“Lietuvių kalba pradinėje mo
kykloje”,* 10—12 vai. V. Kul- 
bokienės paskaita —. “Lietuvos 
geografijos metmenys’’, 2—3 
vai. S.~ Sužiedėlio paskaita — 
“Vaizduojamosios priemonės 
istorijai dėstyti”, 3—4 vai. 
kun. Vac. Martinkus aiškina 

vaizdus, iš 
Lietuvos, 7—9 vai. — laužas.

Liepos 27, trečiadienį, 9—10 
vai. A. Sužiedėlienės paskaita 
“Lietuvių literatūros auklėja-, 
moji reikšmė”, 10^—12 vai. A. 
Skrupskelienės paskaita “Lie
tuvių literatūrai mokyti prie
monės ir metodai”, 2—3 vai. 
parodomoji lietuvių kalbos 
pamoka, 4—5 vai. diskusijos

Angelę Karalienės parapijos 
bažnyčioj šv. Onos novęna pra
sidės liepos 18 d. ir baigsis 
liepos 26. d. iškilmingomis pa
maldomis 9 v.

Amžinojo Rožančiaus draugi
ja liepos 26 d. 10 v. parapijos 
salėje ruošia pusryčius. No
rintieji 'pusryčiuose dalyvauti, 
bilietus galės gauti pas drau
gijos valdybos nares.

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas

Liet. Bendruomenės 
piknikas,

rengtas New Yorko apygardos 
liepos 16 d- Polish National 
Home, publikos daug nesu- 
trau£ė. Popiečio lietus grei* 
čiausiai bus išgąsdinęs. Vakare 
į šokius susirinko kiek daugiau.

svarbius biznio 
pasimatymus. Tai 
didelių nuostolių, 
jis pareikalavęs

New Yorko 
gaisrininkus 

gaisrininkų komisaras Edward 
F Cavanagh, peržiūrėjęs jų 
darbą ir pranešimus, smarkiai 
pričiupo — nemaža jų nubaus
damas piniginėmis bausmėmis. 
Nubaustų tarpe yra ir gana 
aukštų valdininkų, vienam su
laikyta net mėnesio alga.

Li«t. Atletę Klubo

naujų patalpų iškilmingas ati
darymas įvyksta liepos 22—23 
dienomis. Klubas yra 1332 
Halsey St., Brooklyne (Kam
pas Irving Avė.) Atsilankę sve
čiai bus vaišinami, pradžia 8 
v. v. Klubo reikalų vedėju yra 
Danelius Averka.

Lietuvaičių Seserų Instituto 
(LSI) lituanistiniai vasaros kur
sai šiemet įvyksta Brocktone, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
vienuolyne, liepos 25 — rug
pjūčio 1. Kursuose dalyvauja 
šv. Kazimiero, šv. Pranciškaus, 
Nekalto Marijos Prasidėjimo ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
mokytojos. Kursus organizuoti 
ir juos pravesti buvo pavesta 
seseriai M. Imeldai, C: J. C. 
Kursų motto: “Kas norima į- 
vesti į gyvenimą,- tą reikia pir
miau įvesti į mokyklą... Jei 
norime iškelti savo tautos kul
tūrą, turime pradėti nuo mo
kyklos”. ■ ■ ‘

Liepos 23, Šeštadienį, suva
žiuoja ir registruojasi kursų ‘ ir rodo spalvotus 
dalyvės.

Liepos 24, sekmadienį, 8:30 
vai. ryto Sopulingosios Dievo 
Motinos vienuolyno koplyčioje 
pamaldos, mišias aukoja ir pa
mokslą sako prel. Pr. Juras, 
Lietuvių Kultūros Instituto pir
mininkas. Po pietų kursų daly
vės vyksta į Putnam, Nekalto 
Marijos Prasidėjimo vienuoly
ną, ir ten dalyvauja mergaičių dėl paskaitų ir laisvas pašne- 
vasaros stovyklos uždarymo iš
kilmėse. *

Liepos 25, pirmadienį, pra
dedamos paskaitos įžangine 
kalba motinos M. Anunciatos, 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
viršininkės. 9—10 vai. S. Su- 
žiedėfc skaito paskaitą “Lietu
va tarp kitų tautų ir kraštų”, 
10—11 vai. Pr. Pauliukonio

Skautę stovykla ___
Bostono skautų - skaučių sto

vykla įvyks rugpiūčio 27 — 
rugsėjo 5 dienomis amerikie
čių skautų stovyklavietėje prie 
Loonpond ežero, netoli Lake- 
wille, Mass. Į šias stovyklas 
jau yra užsiregistravę apie 50 
skautų - čių. Registracijos dar
bą atlieka draugovių draugi
ninkai. šiose stovyklose nesi- 
maišys nei vienas kitos tautos 
skautas, todėl paežerės miš
kas vėl suskambės lietuviška 
daina.

United Stata Government Šeria 
H Bonds are new carrent income 
Bonds m dmanhurtiom cf >500 
to Sio^ooo, RedėemaNe at par

bėrimo, 
plaufių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykime, šiurpuHavimo, per* 
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de* 
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

politikos žurnalas, lekffiamas 
Liet Laisvės Komiteto, 7 nr. 
jau atspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Turi
nyje: J. S. Stikliorius — Prūsi
jos ir Mažosios Lietuvos suve
renumas, dr. V. Sruogienė — 
Dėl Mažosios Lietuvos plotų ir 
sienų, V; Pėteraitis — Mažo
sios Lietuvos vietovardžių kai
ta, dr. A.. Ramūnas — Balto
skandijos federacijos klausi
mais; Apžvalgose: V .Vaitiekū
nas — Kersteno komisijos 
darbų rezultatas, dr. Br. Ne
mielas — Pavergtųjų Europos 
tautų seimas^žr jo darbai ir 
Lietuvos jaunimo ’r genocidas, 
V. Sidzikauskas — Tarptautinė 
padėtis, Ji A. — Amerikos 
šeimų pajamos. Toliau skelbia
mi istoriniai dokumentai, re
cenzuojamos politinio pobūdžio 
knygos. *

“Lietuvą” redaguoja: J. Au
dėnas, dr. Br. Nemickas, V. 
Vaitiekūnas.

Naujieji Žmonės,
P. Vaičiūno ,5 veiksmų komedi
ja, spalio mėn. pasirodys sce
noje. Veikalą stato Brooklyno 
vaidintojų trupė, vadovaujama 
Vitalio Žukausko.; Repeticijos 
prasideda liepos 28 d.

. Don. Šulaitis su žmona 
grįžo iš po vestuvinės kelionės 
į Brooklyną. Aplankė Ameri
kos vakarines valstybes ir Mek
siką. Kelionėje turėjo mažą 
automobilio nelaimę, sužeista 
ranka.

Suomię laikraštis
“Raivaaja”, leidžiamas Fit- 

chburg, Mass., mini savo gyve
nimo 50 metų sukaktį.

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS !
FU N E E A L HOME;

254 W. Broadway
. South Boston, Mass. I 

JOSEPH BARACEVIČIUS ■ 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590 :

Long Island traukinys 
liepos 21 d. švenčia 50 metų 
sukaktį, kaip jis elektrifikuo
tas. Ta proga rengiama specia
li šventė.

20 Lincoln Avonue 
Rockville Centor RO 6-0466

Laidotuvię Direktorius 
PETTIT BROS & CLAYTON

AUGUST P. GUSTAS, INC.
Laidotuvię direktorius 

345 Marcy, Brooklyn, N. Y. 
Koplyčios prieinamos visose 
vietose. Parodomasis kamb. 

278 Marcy Avė.
August P. Gustas — 

prezidęptas
EVgreen 7-4774

Andriejus ir Antanina 
Žarkauskai

liepos 20 švęs 42 m. savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Su- 
katuvininkų intencija tą dieną 
bus atlaikytos šv. Mišios šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Sukaktuvininkai gyvena 524 E. 
6-ta gatvė, So. Boston.

Rengiasi vestuvėm
Edita Rūta Sandaitė, kurios 
tėvai gyvena So. Bostone, lie
pos mėn. 30 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje priims Mote
rystės Sakramentą su Petru 
Booras. Jaunoji dabartiniu me
tu dirba Chatham, N. J. mieste. 
Susituokusi kartu su vyru, iš
vyks ir apsigyvens Georgia 
valstybėje.

Lankėsi Bostone
Liepos .mėn. 15—17 dienomis 
Bostone lankėsi kan. M. Vait
kus. Atsilankymo pųoga jis 
liepos 17 atlaikė Mišias ir pa
sakė pamokslą lietuviškose pa
maldose šv. Petro parapijos 
bažnyčioje.

Dr. O. Vaitkevičius, 
medicinos. mokslus baigęs 

Vokietijoje, praktikos' darbus 
atlikęs vienoje Detroito ligoni
nėje ir jau išlaikęs dalį valsty
binių egzaminų, su savo su
žieduotine lankėsi Bostone, kur 
gyvena jo tėvaL

Inž. Pranas Leščinskas
iš Dorchesterio perėjo į 

prekybos laivyno tarnybą. Jis 
yra jūrininkystės inžinierius. 
Paskutiniu laiku buvo susirgęs 
ir turėjo būti operuojamas.

kesys, 7—9 vai. lietuviškųjų 
dainų ir šokių pavaizdavimas 
— L Eivienė ir Z. Kucinienė.

Liepos 28, ketvirtadienį, kur
sų dalyvės ir svečiai ekskur- 
suoja, vakare rodomas filmas.

Liepos 29, penktadienį, 9— 
11 vai dr. M. Gimbutienė skai
to paskaitą “Lietuva proseno- 
vėje” ir supažindina su arche
ologinėm iškasenom. 1—3 vai. 
“Lietuviškųjų dainų ir muzi
kos mokymas pradinėje mo
kykloje” — muz. Iz. VasyUū- 
nas, 7—8 vai. muzikos valan
dėlė.

Liepos 30, šeštadienį, 9—11 
M. Avietėnaitė skaito paskai
tą “Žymieji lietuviai praeityje 
ir dabartyje” (1), 1—3 vaL 
dafl. K. Varnelio paskaita 
“Lietuvių menas”, 3—4 vai. 
diskusijos ir lafcvas pašnekesys. 
7—8 vaL bendrą rekreacija.

Liepos 31, sekmadienį, iš ry
to pamaldos, koplyčioje, 9—10 
vaL M. Avietėnaitės paskaita 
“Žymieji lietuviai praeityje ir 
dabartyje” (2), 10—11 vai. S. 
Mantautienės paskaita “Mūsų 
tautiški rūbai” 1—3 vai. spe
ciali programa prie Marijos 
statulos, dalyvauja ir svečiai. 
7—8 vai. palaiminimas Svenč. 
Sakramentu — kun. J. Svagž- 
dys, vienuolyno kapelionas.

Rugpiūčio 1, ptrmecHenį, 
9—11 vaL kursų ufitaigimas, 
pasitarimai; 1—5 vaL susipa
žinimas su “Alkos” archyvu 
ir muzėjumi, 7—8 vai. bendras 
atsisveikinimas.

L. S. I.
J. B. SHALINS • 

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
SMŽ JAMA1CA AVĖ. 

(prie Foreet Parkw«y StaUoe)William J. Drake- 
Dragūnas

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamiiotojas
MOiMEBNlSKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Ayęr\
Brooklyn, N. Y. )

tejklopediją; visuomeniniame 
gyvėriDbe- — prof. K. Pakštas

Geležinės uždangos kilmė 
ir esmė; kultūrinio bei visuo
meninio gyvenimo apžvalgos. 
Numeris iliustruotas įvairiaisGarsiam Waldorf - Astoria vieš

butyje nakvojo Milwaukee biz
nierius Friedrick G. Osboręf 
kuris liepė jį pakelti 9 v. ryto> 
Tačiau sutartu laiku jo niekas 
nepabudino. Svečias viešbučio 
savininkus patraukė teisman ir 
apskundė, kad nepabudintas jis 
pramiegojęs 
pasitarimus, 
jam padarę 
Atlyginimo 
$500.000.


