
EGIPTO SARGYBA pastatyta prie sukonftskuotos Suseso kanalo

Sueso kanalo reikšmė, ir praeitis
Sueso kanalas jungia Vidur* 

žemio jūrą su Raudonąja. Jo 
ilgis 100 mylių. Metinis plau
kiojimo tonažas Sueso kanalo 
vos ne trigubai pralenkia Pa-

KELIAUJA I KONFERENCIJĄ Sueso initfiRo reikalam — 'Ameri
kos valst. sekr. pavaduotojas Robert Murphy (kairėj) ir Anglijos 
min. pirm. Edenas (dešinėj).

PRASIDĖJO TARP VAKARŲ IR EGIPTO 
VAKARAI ATSAKYS, JĖGA UŽIMDAMI

Texase, per 7 mylias nuo 
Dūmas, liepos 29 kilo gaisras 
naftos valyklose. Sprogo 7 tan
kai, ir liepsnose žuvo 19, su
žeista 32. Nuo gaisro kilo toks 
karštis, kad per ketvirtį my
lios geležinkelio tiltas įkaito ir 
visai sudegė. Vieno korespon
dento užsidegė plaukai ir vei
das, kai jis buvo per 200 žings
niu nuo katastrofos vietos. Per 
300 žingsnių buvęs darbiniu- . 
kas nuo sprogimo buvo par
trenktas ant. žemės.SUKILIMAS SUGRIOVĖ 

VAKARŲ ILIUZIJAS

Egiptas kovą prieš vakarus 
varo toliau. Liepos 26 Egipto 
prezidentas Nasseris paskelbė, 
kad tarptautinę Sueso kanalo 
kompaniją suvalstybino ir vi
są jos turtą perėmė Egipto 
vaidininkai.

Nasseris pareiškė, kad pel
nai, kuriuos duoda kanalo ek
sploatavimas, lig šiol eidavo 
svetimų kraštų akcininkam, o 
dabar eis Egipto valstybei. 
Kasmet kanalas duoda po 100

narnos kanalą — 102 mil. tonų 
prieš 39 milijonus. Pasinaudo
damas 'Sueso kanalu Amerikos 
vidutinis prekių laivas su man- 
ganezija iš Karachi iki Bosto
no sutaupo 14 dienų kelio ir 
28,000 dol- kelionės išlaidų, 
nors už pasinaudojimą kanalu 

f. ir tenka sumokėti vidutiniškai 
>5,800 doL Sueso kanalu kelio

nė Anglijai į Indiją trumpesnė 
4000 mylių, negu aplink Afri
ką, kelionė į Australiją ir Ze
landija trumpesnė 1500 niy-

Kanalą prakasė prancūzų

pasirašytą pavergtų tautų at
stovų — Hasan Dosti, George 
M. Dimitrov, Petęr ženki. Le- 
onhard Vahter, George B. Bes- 
seney, Vilis Masens, Vaclovas - u<4, 
Sidzikauskas, Stefan Korbons- Kanalą prakasė prancūzų 
ki, &ottrtąntin Visoianu. Laįš- diplomatas ir inžinierius Ferdi- 

su darbininkų suki- nand Mane de Lesseps. Atida- 
' " ' . rytas buvo 1869 Egiptą val

dant Khedive Tewfik. Atida
rytas kaip naujasis pasaulio 
stebuklas, kuriam pagerbti 
Egipto valdytojas pavedė Ver
di parašyti “Aidos” operą (ji 
buvo pastatyta tik po dvejų 
metų). Tačiau po iškilmingo 
atidarymo Tewfik patyrė, kad 
sąskaitom apmokėti nėra pi- 
nigų. Jis kreipėsi į Anglijos 
karalienės Viktorijos min. pir
mininką Disraelį, siūlydamas 
akcijas pirkti. Tada ir buvo 
sudaryta kompanija, kuri ga
vo teisę eksploatuoti Sueso 
kanalą 99 metam, vadinas, iki 
1968. Įdėtas kapitalas seniai 
savo procentus yra atidavus 
ir pats sugrįžęs. Sueso kanalo 
nacianalizavimas padėtį vid.

tris Vakaruose susidarytas ir 
skelbiamas teorijas dėl paver
gtų kraštų likimo —

gradualtzmo arba liberaliza* 
ciįos, »titor)no arba tautinio 
komunizmo. ir pavergimo pri
pažinimo.

Sukilimas,

Laiškas sako, kad Poznanės 
įvykiai parodė, jog visos tos 
trys teorijos yra klaidingos, 

sakoma laiške,
parodė, kad pavergtų kraštų 
gyventojai, ypačiai jaunimas 
nesirengia sutikti su pavergi
mo pripažinimu, nesitenkina 
tautiniu komunizmu*, bet nori 
laisvės ir pasisako prieš komu
nizmą. O žiaurus sukilimo mal
šinimas rodo, kad sovietai jo
kios “liberalizacijos” nėra pa- 'rytuose dar labiau apniaukia. 
rodę. Kompanijos buveinė yra Pary-

Tikrasis ir realus kelias pa- žtaj- Prancūzai turi daugiausia 
akcijų.vergtų tautų klausimui spręsti 

— sakoma laiške — yra jų 
taikingas išlaisvinimas tuo bū
du: skelbiant kiekviena proga, 
kad 100 milijonų pavergimas 
yra tarptautinio įtempimo 
priežastis ir kliūtis taikai įvyk
dyti; keliant visose tarptauti
nėse konferencijose, kad pa
vergtųjų išlaisvinimas yra bū
tinoji sąlyga susitarti su So
vietų Sąjunga; kreiptis Jung
tinių Tautų dėmesį, kad paver
gimas yra priešingas Jungt. 
Tautų Chartai ir kad pagal ją ' 
turi būti grąžinta pavergtie
siem laisvė ir laisvi rinkimai.

Nors pavėlintai, bet gerai, 
kad atsirado kas reaguoja į 
svaičiojimus Amerikos buvu
sio atstovo Maskvoje Kennano 
ir N. Y- Times bendradarbio 
Sulzbergerio, nuo kurių nai
vios ir išdavikiškos 'pažiūros 
buvo priverstas atsiriboti net 
ir Adlai Stevensonas. O tie 
svaičiojimai betgi turi atramos 
ir pačiame valst. departamen
te.

Gaisre žuvo 19, 
sužeisti 32

Streikas baigiamas 
susitarimu

. Plieno streikas sutartas baig
ti- Sutartis turi būti pasirašy
ta šiom dienom. Pagal naują 
susitarimą darbininkai gaus 
prie gautų iki šiol 2.46 dol. va
landai dar 10,5 cn. pirmaisiais 
po susitarimo metais, o antrai
siais ir trečiaisias po 9,1 cn. 
Sutartis sudaroma trejiem 
metam. Jeigu pragyvenimo ly
gis brangs, priedai automatiš
kai turės didėti. Darbininkai 
taip pat gauna priedą už darbą 
sekmadieniais ir bedarbio 
draudimą — 65% savo uždar
bio per 52 savaites, jeigu bus 
atleistas.

Firmos skaičiuoja, kad dar
bininko atlyginimas viso pake
liamas 52—55 cn. valandai, 
darbininkai aiškina, kad 
45,6 n.

Sakoma, kad plienas 
brangs tonai 10—12 dol.
bar mokama 130 dol Iki gamy
ba įsitrauks į normalią eigą, 
sutruks pora savaičių. Strei
kas truko vieną mėnesi. .

• New Yorko porcijos ko
misaras paskelbė, kad jauni
mo nusikaltimų skaičius padi
dėjo.
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mil- doL pelno, o Egiptui iš to 
būdavę tik 3 mil. Dabar su- 
konfiskuotaš turtas eis užtvan
kai statytu

Tai Egipto atsakymas Ame
rikai ir Anglijai į jų atsisakymą 

duoti Egiptui pinigų užtvan
kai. Jis yra didžiausias < naujas 
smūgis Anglijai, nes Anglijos 
vyriausybė turi 44% akcijų už 
27 mil. svarų. .Smūgis ir kitom 
Vakarų valstybėm, kurios nau
dojasi Sueso kanalu, nes jis 
dabar bus priklausomas nuo 
Egipto diktuojamų .sąlygų.

Tur būt, norėdamas parody
ti, kad už Nasserio pečių stovi 
didesnė jėgA Nasseris tuo 
pačiu metu • paskelbė, kad 
ginklus, jis pirko ne iš Čeko
slovakijos, bet iš Maskvos.

Angliją taip pat 
kerta per kišenę
Anglija, atsakydama į Nas- 

serio Sueso kanalo kompani
jos sukonfiskavimą, paskelbė 
protestą ir užblokavo Egipto 
pinigus bei vertybes Anglijos 
bankuose. O jų susidarė 500 
mil. dol. Tą pat padarė ir Pran
cūzija Manoma, kad pinigų 
sulaikymas gali stipriai atsi
liepti į Egipto užsienių preky
ba.

Anglija ir Prancūzija nori, 
kad akcijos prieš Egiptą imtų
si Amerika drauge su Anglija 
ir Prancūzija. Juo labiau, kad 
Amerika pirmoji pradėjo pre- 
siją prieš Nasserį, atsakydama 
pinigus užtvankai- Bet Ameri
ka pasiuntė į konferenciją 
Londone ne valst. sekr. Dulles, 
tik jo pavaduotoją Murphy. 
Pats valst sekr. Dulles paskel
bė, .kad kanalo konfiskavimas 
reiškia nusikaltimą prieš “tar
ptautinį pasitikėjimą”.

Sovietų spauda stoja griež
tai Egipto pusėje.

Bijomasi, kad Amerikos aiš
kus atsistojimas prieš Egiptą 
gali suprovokuoti Sovietus im
tis veiksmų.

Anglijoje opozicija eina 
sykiu su vyriausybe ir reika
lauja griežtų veiksmų. Iš Egip
to pranešama apie ten kilusią 
opoziciją Nasseriui.

Anglijoje ir Prancūzijo
je reiškiami balsai, kad, Sueso 
kanalas turi būti užimtas gin
kluota jėgą. Anglų spauda Na
sserį vadina “Nilo Hitleriu”.

Amerikos laivynui Vidurže
mio jūroje duotas įsakymas 
būti pasirengusiam ginti Ame
rikos piliečių' interesus. Jei 
kiltų ginkluotas konfliktas, 
pirmiausia turi būti evakuoti 
Amerikos poliečiai.

VIKNAS IS “ANDREA DORI A”. Tai 14 metu Linda "Morgan, ku
ri buvo laikoma žuvus su savo patėviu Cianfarra, bet paskui ji 
rasta gyva, ir čia ja atlankė jos tėvas žurnalistas Morgan.

EISENHOVVERIO POPULIA
RUMAS AUGA AR MAŽTA

Pagal Gallupo instituto da
vinius Eisenhoweris nuo to 
laiko, kai jis prezidentas, po
puliariausias buvo 1955 rug- 
piūčio mėn. luoj pat po Žene
vos konferencijos Už jį tada 
pasisakė 79% klausiamųjų. Že
miausiai nukrito populiaru
mas 1954 lapkričio mėn. —iki 
57%; tada krašte buvo pasi
reiškęs ūkinis apsilpimas. Da
bartiniu metu Eisenhowerio 
populiarumas m a t u o jamas 
69% birželio, arba dviem 
procentais mažiau nei gegužėj.

Vienas užsiėnio laikraštis 
skelbia Amerikos moterų nu
sistatymą šiemet už Eisenho- 
werį nebalsuoti, nes esą jos 
perdaug branginančios Eisen- , 
howerį, kad norėtų trumpinti 
jo gyvenimą nauju prezidenta
vimu.

ANDRKA DOBIA

Mvhm.

Su laivu žuvusių skaičius auga
"Andre* Doria” katastrofa laivo kapitonas atsakinėjo į 

pareikalavo aukų daugiau, nei tuos korespondentų klausimus, 
pirmom dienom buvo praneš
ta. Kiekvieną dieną jų skaičius 
didinamas. Tuo tarpu žuvusių 
skaičius jau pakilo iki 20 iš 
nuskendusio laivo. Prie jo dar 
reikia pridėti 2 švedų laivo 
žuvusius jūrininkus, dar pas
kiau jų skaičius jau skelbiama 
iki 42. Dingusių ir neišaiškin
tų skaičius dar siekia apie 50.

Pirmasis, apie kurio žuvimą 
buvo pranešta, yra "N. Y. Ti
mes” korespondentas Camille 
M. Cianfarra. Jis grįžo su žmo
na ir dviem dukterim. Švedų 
laivo smūgis sutrynė jo kabi
ną ir j-j bei dukterį suplojo, už
mušė. Po valandos buvo išgel
bėtos žmona ir kita duktė, ku
rios pasirodė sunkiai sužeistos.

Išsigelbėjusių dalis gyrė lai
vo įgulą, dalis paskelbė viešą 
protestą, kad įgulos nariai iš
gelbėjo keleivių, nedavė net 
aliarmo signalo, nedavė direk
tyvų. Net laivo kapitonas vie
šai ėmė aiškintis. Tačiau nei 
nuskępdusio nei išlikusio laivo 
kapitonai nieko nepasakė apie 
katastrofos priežastis Švedų

Už smūgį Egiptas 
atsako smūgiu

Egipto prezidentas Nasseris 
atmetė visus protestus. Juos 
pavadino kišimusi į Egipto 
vidaus reikalus. Važinėdamas 
po Egiptą sako karingas ir kar
štas kalbas prieš Angliją ir 
Prancūziją. Grasina ginklu pa
sipriešinti visiem “išnaudoto
jam”. Pažymėtina, kad dabar 
savo kalbose nemini Amerikos. 
Nasserio vardas tarp arabų 
virto dienos pasididžiavimu.

Nasseris įsakė nebeišleisti 
laivų su prekėm į Angliją. Tų 
prekių vertė siekia pusę mil. 
dol. Tai Egipto atsakymas į 
Egipto kapitalų įšaldymą Ang
lijoje. Kalbama, kad Nasseris 
dar gali konfiskuoti anglų - 
egiptiečių naftos kompaniją, 
kurios daugumas akcijų yra 
angių rankose.

Nasseris paskelbė, kad by
las, susijusias su Sueso kanalo 
kompanija tegali spręsti tik 
Egipto teismas. Taigi atmestas 
siūlymas perkelti bylą į .tarp
tautinį Haagos teismą.

MIRĖ FELIKSAS VAITKUS,

Feliksas Vaitkus, Chicagėė 
lietuvis, pereitą trečiadienį 
Vokietijoje Wiesbadene mirė, 
susilaukęs 49 metų-

F. Vaitkus buvo žinomas 
lietuviam tuo, kad 1935 mėgi
no skristi lėktuvu vienas iš 
New Yorko į Lietuvą. Jis no
rėjo įvykdyti žygį Dariaus ir 
Girėno, kurių skridimas į Lie
tuvą per Atlantą baigėsi tra
giškai. Vaitkus tada Atlantą 
perskrido, bet turėjo nusileisti 
Airijoje.

Dabar Vaitkus buvo Ameri
kos aviacijos pareigūnas Vo
kietijoje. Paliko žmoną, sūnų, 
seserį ir du brolius. -Jo kūnas 
bus parvežtas į Ameriką.

• Du Lenkijos lėktuvai lie
pos 28 nusileido netoli Vienos. 
Jais pabėgo iš Varšuvos 4 jau
ni lakūnai ir paprašė globos
• Nbtoną remia 180 kon- 

gresmanų respublikonų iš ben
dro jų skaičiaus 202. Bet Stas- 
senas akciją už Herterį tebe
varo.

GINKLUOTA JUOSTA PRIE BALTUOS 1
O tebekalba Sovietai apra nusiginklavimą

į kuriuos jam leido atsakyti jo 
advokatas.

INICIATYVOS ĖMĖSI 
VOKIETIJA

Vokietiją pasiūlė Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Italijos, 
Olandijos, Liuksemburgo ir — 
Vokietijos konferenciją kariuo
menės sumažinimo Europoje 
klausimu. Ji nori sulaikyti va
karus nuo tokio žygio. Londo
nas esąs įsižeidęs, kad Bonna 
paskelbė notos turinį net anks
čiau, nei ji buvo pasiekusi 
Londoną.

Audros Europoje
Kanale tarp Prancūzijos ir 

Anglijos siautė didelė audra 
su ledais ir 90 mylių greičio 
vėju, (.aivai turėjo ieško'i prie
dangos uostuose. Nuskendusių 
pranešta 6 žmonės. Pietų - va
karų Anglijos sunaikinti sodai.

• Valstybės departamentas 
žada paskelbti dokumentus 
apie Kiniją. Dokumentai apims 
1942—49 metų laikus. Jie pa
rūdysią, kad demokratai atsa
kingi už Kinijos praradimą.

N. Y. Štaatszeitung u. He- 
rold apžvelgia sovietinio apsi
ginklavimo juostą Baltijos pa
kraščiais.

Nuo 1954 Sovietai sustipri
no. pasak laikraščio, savo kari
nes pozicijas Baltijos pajūriu. 
Nuo pat Leningrado iki kito 
sparno — Kolbergo. Aviacijos 
ir laivyno bazės yra Dago ir 
Oesel salose. Pirmos rūšies 
tvirtovės įtaisytos Baltiško uo
ste. Rygoje, Tartu, Liepojoje. 
Klaipėdoje. * Karaliaučiuje ir 
Piluvoje. Lenkų žinioje esąs 
Gdynės uostas įeina taip pat į 
tą tvirtovių juostą.

Nuo Kolbergo į šiaurę So
vietai įtaisė požeminį bunkerį, 
kuris tarnauja lėktuvam kaip 
aerodromas ir angaras.

Sovietų brigada pajūrio 
mieste Swinemuende sustip
rinta. Peenemuende karinia
me uoste laikomi sovietiniai 
marinai.

GALIU IR KARVĘ

Charlotte, N. C., viena mote
ris pienininkui prie sąskaitos 
pridėjo raščiuką: “Mes išge
riame tiek daug pieno, kad ge
riau jūs pristatykit mum kar
vę”. Kitą rytą prie durų buvo 
pririšta karvė, prie jos šono 
prisegta sąskaita: $440. — Bet 
taip pat buvo prirašyta: “Jei 
nepatinka, galit grąųinti”. Mo
terėlė

Ruegen saloje yra du dideli 
aerodromai, kuriuose įtaisyti 
takai, tinkamai bet kuriom at
mosferos sąlygom. Yra prakas
ti kanalai, kuriais - povandeni
niai laivai galėtų pasiekti at
vira jūra. Saloje įtaisyta prieš
lėktuvinė, kurios esą net 60 ba
terijų. Saloje laikomos dvi 
priešlėktuvinės divizijos.

Sassnitz uostas susisiekimu^ 
su Švedija gavo naujus molus 
ir krantines- Dugnas pagilin-, 
tas. kad ir didesni -kariniai lai
vai galėtų judėti. Iš visų ženk
lų atrodo, kad

Sovietai Ruogan salą nori 
padaryti Baltijos jūroje tuo, 
kuo Malta yra Viduržemio jū
roje.

Sovietų specialistų grupė 
neseniai informavusi rytų Vo
kietijos vyriausybės žmones 
apie radaro tinklą, kurį Sovie
tai pradėję nuo šiaurės spar
no, ir jau gali stebėti visą Bal
tijos pajūri.

Pagal naujausius davinius

je turi paruoštų 1000 lėktuvų 
įvairių tipų. Kiti 900 laikomi

taip ir padarė.

Radijas kepurėje
Monmouth, N. J., pirmu 
išdalyti kareiviam šal-

Ft. 
kartu 
.mai, kuriuose yra įtaisytas ma
žutis radijas. Juo galima pasi
kalbėjimus priimti ir išsiųsti. 
Aparatas sveria vieną svarą ir 
galima juo kalbėtis per mylią 
tolumo.

Vokietijoje stovi 500 sovietf* 
niy modernių lėktuvų. Tik vie» 
narna Kolbarge esą 200 Ūktu*

Šita sritis yra draudžiama 
lankyti net Lenkijos vyriausy
bės atstovam.

Baltijos uostuose Sovietai 
turį per 100 povandeninių lai
vų, 30 naikintuvų, 10 kreise
rių ir vieną seną kovos laivą. 
Prie tos. jėgos reikia pridėti 
dar gaustus greiUažvtus, misą 
gaudytojus ir pasienio sargy* 
bos laivus.



ŽODŽIAI, PINIGAI, PARTIJOS IR ŠEFAS
SPAUDA

*

HELP W. MALĖ

HELP WANTED FEMALE

Cirkininkei WHO MAS secretarial ASPIRATION'S

vidaus ir užsiepio priešus. Bet 
jam nepasisekė (salėje griaus., 
mmgi plojimai). Asmenybės 
kultas nusileido į pogrindi, ir

cijomis prade
gs bei brošiūrų-

RESPCŠUKONV partija* tatykrq pate«faMMj» tatafeto Mriad sn 
partijos pirmininku Leonardu W. HalL fi Betarti falyvauj*. Vin
cas T. Kvetkas. "T :

seime 
atsto-

te save, kaip 
<3wušciovas H>BE . pačius įstū- 
Mė. i So badomo sąlygas. Jis 
tai padalė, įvesdamas šlykštu 
kolektyvines vadovybes princi
pą. (salėje susijaudinimo* ir pa
sibaisėjimo šauksmai)

TO PLACE HELP VVANTED ADS ASK FOR AD TAK- 
ER. TELEPHONE: DEABORN 2-0819.

Jau kelios dienos po Mask
vą vaikščiojo visai laisvai gan
dai apie sensacingą kalbą, ku
rią slaptame partijos XXII kon
grese pasakė draugas Igor Go
spodinas. Atsakingi komenta
toriai j tuos gandus žiūrėjo* su 
atsargumu, pet dabar kaip lik 
atėjo visai smulkus praneši
mas iš gerai informuotų ir pa
tikimų šaltinių Vienoje, žino
ma,^ negalime garantuoti už 
visas to pranešimo smulkme
nas, bet nėra abejonės, kad 
naujasis generalinis sekreto
rius ten pasakė kalbą ir kad 
toji kalba sukėlė visoje Sovie-" 
tų Sąjungoje sujudimą.

Politinės naujienos iš kito galo

keisti praeities prietarus”. 
Stengdamasis sunaikinti asme
nybės kulią, Chruščiovas gesi
no Spalio revoliucijos gaisrą ir 
griovė tikėjimą, kuris palaikė pasipriešino visokiai fašistinio 
mūsų iškamuotus milijonus ko- galvojimo padarų priespaudai, 
voje prieš Sovietų, Sąjungos (b. d.)

EDlVARD .<. UINZ, Southmoor tanko Chicagoje prezidentas, iš
eikvojęs K50.000 dol.. tardomas šerifo Lohmano (d.).

nenu-
;; nei

Pasaulio mados karaliai
Anglijos madų nustatinėto- 

jai paskelbė, kurie žmonės yra 
madingiausiai, gražiausiai apsi
taisę. Pirmoje eilėje yra 7 me
tų Anglijos princukas Char
les. Antroje vietoje stovi kan
didatas.} Amerikos preziden
tus Adlai Stevenšonas. Gali jis 
džiaugtis, kad bent šioj srity 
nugalėjo Eisenhovveri. Trečioje 
eilėj yra Amerikos pamoksli
ninkas Billy Graham. kuris 
mokėjo derinti Evangeliją su 
paskutiniu mados nusišypsoji
mu. Pagaliau ketvirtoje vietoj 
eina jau Sovietų Bulganinas.

tačiau kur gi reikia ieškoti 
Chruščiovo darbo vaisių?. Jų 
reikia ieškoti ’ žemės ūkyje; 
ten ta piktoji ranka sunaikin
davo viską, prie ko tik ji* prisi
liesdavo. Mes turėjome lėktuvų 
šimtus tūkstančių, mes turėjo
me sovietinį sineramaskopą 
arktinėje srityje, mes turėjo
me daugiau atominių reakto
rių nei visas kapitalistinis1 pa
saulis drauge (salėje garsus 
plojimas). Bet mes neturėjo
me ko valgyti (išalkę šauksmai 
truko keturias minutes, drau
gė Lubianka nualpo nuo neda- 
valgymo). Jūs negalėjote val
gyti garvežių — tęsė Gospo-

• Amerikos atstovas Byroa- 
de iš Egipto nukeltas į Pietų 
Afriką.

Senatas patvirtino liepos 24 
užsienio pagalbai 4.110.920.- 
000 dol.

Olandijoje konkurentai
Vienas Olandijos moterų lai

kraštis paskelbė klausimus; už 
teisingus atsakymus pažadėjo 
premijas. Klausimai buvo gana 
sunkūs iš ūkinio, socialinio gy
venimo ir iš istorijos. Kitas 
moterų laikraštis, konkuren
tas. tada ėmė spausdinti seri
ją straipsnių, kuriuose buvo 
galima susirasti atsakymus į 
pirmo laikraščio klausimus. To 
laikraščio tiražas labai pakilo, 
o klausimus skelbęs laikraštis 
turėjo nuostolių, nes reikėjo 
daug premijų išdalyti. Dabar 
pirmasis laikraštis apskundė 
antrąjį teismui. Ir teisininkai 
suka galvas.

Laikai pasikeitė. Bulganinas 
išaugo iš rubaškos, kuriomis 
mėgo sovietų vadai demonst
ruoti net tarptautinėse konfe
rencijose.

KAROLIS. A n?! t jos princas, ir jo sesutė princesė Onutė. Karolis 
inadniausiai rengiamas pasaulyje vyrukas. Skaityk, kas rašoma 
apačioje.

TOP NOTCH
S T E N O GR A P H E R

TURĖSIM DAR VIENĄ 
PARTIJĄ?

Moteriai pudra ir pieštukas
Olandijos vyriausias kalėji

mų direktorius moterim kalė
jimuose leido vartoti pudrą ir 
pieštukus. Jis pareiškė įsitiki
nimą, kad susirūpinimas savo 
grožiu moteris, ypačiai, kurios 
ilgiem laikam nuteistos, pa
skatins atgauti pasitikėjimą 
savim ir savo moteriškumu.

r*i><-*-n>*nt h.>xpital iH.-mmnr.
FMONE MR C. E PREW COLVMKCS 1-1378
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aš niekad matyti sovietini žmogų..- 
gaivališkai Kurgi nekels, tokią retą bes

tiją galėdamos parodyti.

. spodin toje vietoje nusijuokė, 
CHRUŠČIOVAS IR BADAS « tai tovo ženklas pakilti juo* 

kui visoje , salėje.
Kokia buvo bado priežastis? 

Kai kuria Chruščiovo pataikū
nai ir padlaižiai stanga*! įrody
ti, kad nebuvę jokio bado, ta
čiau inteligentingi ir didžiai 
išlavinti Sovietų Sąjungos pi
liečiai puikiai žinojo, kad jie 
neturėjo ko valgyti.
, Jie prisiminė prasmingą ne
mirštamojo Lenino pasakymą: 
“Komunistas be maisto — ne
galima sakyti, kad būtų lai
mingas”. Atviroje be baimės 
savikritikoje mes sakome: yra 
badas, ir toje atviroje savikri
tikoje mes sakome taip pat: jį 
atnešė Chruščiovas, vykdyda
mas imperialisto Bulganino ir 

Atominė energija bu- trockisto Malenkovo politiką.

Mirror. mirrnc m* įbr w*H — »ko'« tbr <4 |lwm •II?"
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Korespondentas sugretina 
čia sugalvotą partiją su Bim
ba, Prūseika, Mizara Vadinas, 
tai turėjo būti prokomunistinė 
partija viduje SLA.

Bet iš to laikraščio kito ap
rašymo matyt, kad tame pačia
me Susivienijime reiškėsi ir 
kita partija — socialdemokra
tų. Jie surengė uždarą vaka
rienę, kurioje dalyvavo P. Gri
gaitis, St. Michelsonas, J. Au
dėnas, S. Dargis, E. Mikužiūtė,

(Nukelta į 6 psl.)

SALIN KOLEKTYVINĖ 
į VADOVYBĖ!

Kas yra kolęktyyinė vado
vybė? Tai niekas kitas kaip tik 
pirmas žingsnis į išsigimusios 
buržuazijos dekadansą — de
mokratinį parlamentarizmą. 
Tai paneigimas asmenybės kul
to, kurį nemirtingasis Leninas 
laikė komunistiniu principu ir 
veikimo pagrindu. .“Komuniz
mas be asmenybės kulto — sa
kė Leninas — yra nevadovau
janti vadovybė. Tai esmė mok
slinio ateizmo, kuris turi būti 
materialistiniu dievas ir pa

matomų skirtingumus, ypač 
kai Kongresas bendrą pagalbos 
sumą labai sumažino ...

Mas dar nežinome, koks bus 
šio puikaus sumanymo galuti
nis likimas..- Turint galvoje 
griežtą valstybės departamen
to opoziciją, šio sumanymo rė
mėjams dar reikia budėti ir 
nepagailėti reaguoti, jeigu rei
kėtų“.

Taip, dvi įstaigos, dvejopa 
ir politika. Kongresas reiškia 
visuomeninę opiniją, vyriausy
bė vykdo politiką. Kongresas 
jau priėmė daug gražių suma
nymų, kurie turi propagandi
nės reikšmės, tarp jų ryškiau
sias —Kersteno komisijos vei
kla. Bet vyriausybė užblokavo 
Kongreso atliktiem darbam ke
lią toliau, ir dėl .^o nei Kers- 
teno. komisijos, dariniai 
eina į.Jungtines Tauta 
priverčiamojo darbo tyrinėji
mo daviniams neduodama ei
ga. O ir kokios praktinės reik
šmės turės - nutarimas suda
ryti prie Nato komisiją, kuri 
tirtų komunistų nusikaltimus?

Iš tų dvejopų Įstaigų ir jų 
tariamai skirtingo veikimo ga
lima susidaryti įspūdi, kad vie
na jų siekia gero sugyvenimo 
“koegzistencijos” su tautinių 
grupių balsuotojų mase ir da
ro gražių laisvinimo akcijai 
palankių žygių; kita praktiškai 
siekia taikingos koegzistenci
jos su Maskva ir pirmosios žy
gius sustabdo. Vadinas, abeji 
gali būti patenkinti.

BRICKLAYERS 
Qualified Reinforcement Rodinėti 

LARGE CONSTRUCTION PROJECT 
IN NORTH LAKE, ILL.

THIS IS A JOB OF LONG DURATION AND WILL GO 
WELL INTO NEXT YEAR

- LOCATION «2 MILE NORTH OF NORTH AVĖ. 
ON W0LF ROAD

The Aust i n Co.
Flllmore 5-4910 and AUstin 7-2756

Chruščiovo .vardas bus 
minimas
Pranešime sakoma, kad ka

da draugas Gospodinas pakilo 
kalbėti kongrese, plojimas tru
ko ketvirtį valandos. Padarė 
didžiausią įspūdį draugė Das- 
vidanija (Lubianka, sovietų ki
no žvaigždė, kuri buvo apsitai
siusi gedulo rūbais dėl draugo 
Chruščiovo mirties. Ji klūpojo 
prieš tribūną ir ištiesus rankas 
kalbėjo: “Drauge, o drauge, 
nudžiovink mūsų ašaras”.

Draugas Gospodinas savo 
kalbą pradėjo, < tardamas, ’ kad 
svarbiausias metų įvykis tai 
buvo draugo Chruščiovo mirtis 
(salėje balsingas verkimas). 
Kol gyvuos žmonija, draugo 
Chruščiovo vardas bus mini
mas (griausmingas plojimas 11 
minučių). Draugas Gospodin 
pakėlė ranką, kad nutiltų ir 
Bus minimas su neapykanta ir 
pasibjaurėjimu (salėje nustebi
mo tyla, trukusi 12 minučių). 
Taip, Chruščiovas privedė ga
lingą Sovietų Sąjungą prie pa
čio pražūties krašto .. • Mes 
turėjome greičiausius pasauly
je sprausminius lėktuvus, mū
sų atominės bombos taikai bu
vo daug galingesnės už kapita
listų bombas karui, mes turė
jome 9.500.000 technologų visi 
tęsė: buvo su pirmos rūšies 
pagyrimais (pirmi šauksmai 
salėje: Gėda)- Tie laimėjimai 
— kalbėjo Gospodin — buvo 
garbingi (garsiai ir gausiai sa- 

, Įėję: tegyvuoja technologai). 
Jie įvarė baimės karo kursty
tojam kapitalistam.

Drauge liepos 23 V. Bgd. in- 
formfioja apie šen. Douglas 
sumanytą “laisvės administra
ciją”, kuri remtų rytų ir Vi
durio. Europos išlaisvinimo ko
vą. Toji įstaiga turinti būti pri
skirta tiėsiai prie prezidento. 
Jai vadovautų prezidento pas
kirtas ir senato pritartas ad
ministratorius., su aštuoniais 
talkininkais, Amerikos pilie
čiais iš atskirų tautų — lietu
vių, vokiečių, lenkų, latvių, 
estų, čekų, ukrainiečių, ir vie
no asmens slavų tautom. “Lai
svės administracijos” uždavi
nys esąs — “išlaikyti gyvą vil
ties ir( laisvės dvasią bei pasi
priešinimo norą komunizmo 
pavergtuose kraštuose”. Kiek
vienais metais šiai įstaigai ski
riama 20 mil. dol- Už tuos pi
nigus turi būti remiama veik
la. “Čia įeina visokia veikla, 
radijo tra 
dant ir kn;
mis baigiant čia įeina demo
kratinių vadų, esančių komu
nistų kalėjimuose, garsinimas 
ir įvairios pabėgėlių veiklos 
rėmimas bei apsaugojimas jų 
nuo prievartinio grąžinimo ko
munizmo valdžion”.

Prieš tokios įstaigos prisky
rimą prezidento žiniai esą su
kilęs valst. departamentas. Ji 
liečianti užsienio politiką ir 
turinti departamentui priklau
syti. Antra,, tokia “įstaiga su
keltų nepasitenkinimo Maskvo
je. O kadangi kovoje su ko
munizmu norima išvengti ka
ro, tai su priemonėmis reiktų 
elgtis atsargiai”. Trečia. “Lais
vės administracija būtų tik ne
reikalinga konkurencija visuo- 
mehinėihs organizacijoms, ku
rios kovoja už minimų tautų 
išlaisvinimą”. Tokie yra valsty
bės departamento priekaištai.

Douglas sumanymas - esąs 
priimtas senate. “Visas tarp
tautinės pagalbos įstatymas 
yra priimtas Atstovų Rūmuo
se. Dabar liks dar išlyginti for-

1 Vokietijos katalikų centro 
komitetas Altenberge prie 
Kofeino rekomendavo visom 
katalikiškom organizacijom ir 
įstaigom pirmą mėnesio sek
madienį skirti šėmiai ir tą 
dieną nerengti jokių pramogų 
ir susirinkimų. Sekmadienis 
turi praeiti ramybėje ir šei
mos nariam drauge esant.

Kavinei ramybė
Kas antras austras turi pasi

kinkęs savo mėgstamą kavinę, 
kurioje praleidžia laisvą lai
ką. Tik 28% pasisakė už muzi
kos automatus, kurie tokie 
mėgstami Amerikoje. Bet 45% 
pasisakė prieš tuos kvarkalus, 
triukšmadarius. Pasėdėti ra
mybėje,. laikraščius pavartyti, 
kavos išgerti ir į aplinkinius 
pasidairyti — tai mėgstamiau
sias darbas kavinėje. Kaip 
anais senais gerais laikais.

Politikam lova
Long Island universiteto 

profesorius psichologijai pata
rė politikam, kad ateityje vi
sokias diskusijas ir ginčus ves
tų gulėdami, nes gulėdamas 
žmogus galvoja ramiau, kon
krečiau ir išmintingiau.
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• S h**IMay?* p*r jvsr
• OnrfnW.« sutek h-sv

Naujienose liepos 23 S. Ba 
kanas rašo, kad SLA 
Detroite Philadelphijos 
vas C. S. Cheledenas “atsistojo 
ir pareiškė, kad Susivienijime 
yra reikalinga progresyvių par
tija. Jis kvietė visus tuos dele
gatus. kas tik pritarė Susivie
nijime progresyviskam veiki
mui, į kitą svetainę, kur bū
sianti aptariama progresyviš- 
ka veikla ,.. Kaip teko patirti 
‘progresyvių partijos' steigė
jai turėjo apie porą susirinki
mų, kur buvo aptartas sekan
tiems Pildomosios Tarybos 
rinkimams kandidatų parinki
mas, šeiminės strategijos ir ki
ti svarbūs reikalai. Tačiau tik
rai negalėčiau pasakyt, ar buvo 
įkurta progresyVių partija ar 
ne.”
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albuquerque. new mexico

joj. buvo apnakvydintas “Sa- 
voy" viešbučio svečiams kara
liams skirtam apart mente. Jo 
aptarnavimui paskirta buvo 
visa armija tarnų ir tarnaičių. 
Bet Trumanui neprisėjo jais 
pasinaudoti. Net anksti rytą 
jis pats* pirmasis nueidavo į 
|>endrą viešbučio restoraną 
pusryčių. Toks paprastumas 
sukrėtė anglus.

Kitą staigmeną iškrėtė su 
vaikų bučiavimu. Kai Oxfordc 
vaikutis jam įteikė gėlių, kaž
kas ragino jį pabučiuoti. No.— 
atrėžė Trumanas. — vaikų aš Sugrįžę nišų žurnalistai 
niekad nebučiuoju, nehigie- kelionės po Italiją rašo savo • hf.nkfits 
niška. Priminus jam, kad Ame- įspūdžius: » 
rikos prezidentai rinkiminėse — Motinos ant rankų kėlė 
kelionėse tai darą, jis užsigy- savo kūdikius, kad tik galėtų 
nė sakydamas: “T 
nedariau, nors ir 
troškau balsų”.

Future only once in a lifetime for » Career Woman interested 
in di^rsified and fascinating details.
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Hitlerio balsas
Fanatikai . naciai vakarinėj 

Vokietijoj paleido- plokštelių 
su Hitlėrio balsu ir tuo sudarė 
policijai daug darbo.’ Plokšte
lės atrodytų gamintos Argen
tinoj 1955 m Balsas net spe
cialistams, regis,' tikrai Hitle
rio: Plokštelėse įkalbėta trum
pa kalba:

— Aš esu jūsų fuehreris. 
gyvas ir greit sugrįšiu. Nuver
siu Bonnos vyriausybę ir visus 
nusikaltėlius nubausiu. Kelki
te mūsų vėliavas, bet tai dary
kite atsargiai ir slaptai.

Lig šiol policija nesusekė 
nei autoriaus nei plokštelių 
dirbėjo.

Trumanas papiktino anglus
Buvęs pre. H. Trumanas.

neseniai lankydamasis Angli-

K



Tebera paslaptis, kodėl susidūrė du moderniški laivai,

ne-

STOCKHOLMO laivas kapstosi j Xew Yorka su aplamdytu pry šakiu.

T. GARBU KAS, OFM

PASIRINKTU KELIU
su tavim, tėti, ir

spyrėsi

(Bus daugiau)

KAI "IL DE FRANCE 
IŠGIRDO SOS

cios šventąjį

silaksčiusi apie tvartus ruošė 
pietus. Prieš dvyliktą su ber
nu grįžo iš laukų tėvas, aukšto 
ūgio, nušilusių plaukų, bet 
dar geros sveikatos, nors buvo 
įkopęs į septintą dešimtį. Jo 
žvalios, didelės, mėlynos akys 
rodė dvasios stiprybę. Kalbė
jo nedaug, ramiai ir šaltai, bet 
iš širdies. Buvo visada tikras 
savo žodžiu ir darbu.

Susėdus pietum, tėvas atro
dė daug giliau susimąstęs ne
gu paprastai. Jis paklausė sū-

KELEIVIUS UŽTIKO 
MIEGANČIUS

ŠVINTANT, 5 VAL. RYTO, 
GELBĖJIMO DARBAI BUVO 
BAIGTI.

buvo “H de. France” laivė. Po 
pusantros valandos ir aš.

Valgyti niekas nenorėjo. At
sikėlęs nuo stalo, tėvas nuėjo 
paieškoti sūnui kelionpinigių, 
o motina suskato parengti bal
tinių ir maisto. Viktoras nuėjo 
į savo kambarį. Lentynose sto
vėjo gražiai išrikiuotos kny
gos. Jis susimąstė, kurias tu
rėtų pasiimti. Būtų reikalin
gos visos — galvojo. Akys už
kliuvo už nedidelės knygelės
— tai buvo Kristaus Sekimas. 
Pasiėmė ir įsidėjo prie doku
mentų, tarp kurių buvo ir ka
peliono pažymėjimas. Pasi
ėmė dar fotografijos aparatą.

— Viktorai, nėra ko gaišti,
— pasigirdo tėvo balsas iš 
apačios, — pasikinkyk į leng
vą vežimėlį juodbėrį ir važiuok 
į Juozą Palaimą. Jo ūkis, kaip 
žinai, prie miškelio, netoli 
Kudirkos Naumiesčio. Ten su
žinosi, ką veikti.

Viktoras dar spėjo nusifo
tografuoti su tėvais. Nenorė
damas parodyti savo gilaus 
susijaudinimo, greitai sukosi, 
linksmas ir, rodėsi, patenkin
tas- Atsisveikinęs su tėvais ir 
jų laiminamas, timptelėjo va
deles. Gerai įganytas juodbė
ris pradėjo nešti. Nuo tėvų 
akių Viktorą uždengė dulkių 
stulpas.

Viktoras važiavo greitai, no
rėdamas palikti toli už savęs 
susijaudinimą, ašaras ir visą

Jėzuitų ordino steigėją tėvai 
buvo pakrikštiję Inigu, populia

riu Ispanijoje vardu. Tą vardą 
paskui jis pats* sulotynino į 
Ignacą, lietuviškai trumpai ta
riamą Igną. Šio vardo šaknyje 
yra ugnis. Sv. Ignas tampa kai
tria ugnimi, kuri uždega tūks
tančius tikėjimo . karščiu ir 
uolumu jį ginti- Jei šviesa ar
ba ugnimi, vadinamas ir žmo
gaus protas, mąslus ir aštrus,

— Kas naujo Vilkavišky?
— Nieko ypatingo, — atsa

kė sūnus, — tik labai žymiai 
pastebimas žmonių susirūpini
mas. Buvau užėjęs ir su kape
lionu pasišnekėti. Dėl viso ko 
paprašiau pažymėjimo.

ANDRE A DORI A" IR 
'‘TITANIKAS"

Jau buvo pereitą kartą pra
nešta apie liępos 25 susibūru
sius laivus —švedų “Stock- 
holm”iritalų “Andrea Doria”. 
Tai viena iš didžiausių katas
trofų, kuri baigėsi palyginti su 
mažaE žmonių nuostoliais. Tuo 
metu, kai gydomi ir slaugomi 
sužeistieji, jaudina šios dienos 
žmones, kaip galėjo nutikti, 
kad tie laivai, laikomi paskuti
niu technikos žodžiu, taip len
gvai kapituliavo prieš gamtos 
jėgas — miglas ir vandenis.

Svečias pasveikino manda
giai šeimininkę, šypsančią Al
doną ir džiūgaujantį Vytautą. 
Visi, besidalindami paskuti
niais įspūdžiais, pastebėjo, 
kad Viktoras yra ypatingai su
sijaudinęs- Sis gi nupasakojo 
vaizdžiai savo paskutinį pasi
tarimą su tėvais ir jaudinantį 
atsisveikinimą, išvažiuojant iš 
tėviškės.

Viktoras, sužinojo iš savo 
giminaičio, kad siėha Vokieti
jon šiuo tarpu yra uždaryta, 

manydamas, gal 
palikti tėvynės. Be 

kiek galint grei- 
pas savo senus tė- 

kartu dalintis

Po keturių šimtų metų nesa
me - geresnėje padėtyje“ už 
anuos laikus. Dabarčiai reika
linga ir kova už tikėjimą, ir 
šviesus protas, ir klusnumas 
Dievo apreikštajai tiesai šv. 
Ignas Loyola višo to mokė. 
Jėzuitų ordinas naujas kartas 
sėkmingai tebemoko.

,New Yorko' laikraštininkas 
McCarthy jau pusiau dešimtą 
ryto ketvirtadienį lėktuvu da
rė ratus viršum nelaimės vie
tos. ‘‘Andrea Doria” smaigaliu 
buvo įsmigęs į vandenį, pasvi
ręs. Jo šonas priekyje prie vai
ravimo įtaisų buvo pramuštas 
per 40 pėdų. Pusiau devintą 
jau buvo išsikėlus ir įgula, ku
ri veltui buvo mėginusi van
denį išpumpuoti ir laivą išgel- 

Ten jau darbavosi “Cape bėtl Per mylią aplinkui tepa- 
Ann” laivo valtys. Jis pirma- luotas vanduo, blaškėsi vieni-

vidaus sunkumą. Paskiau kiek 
apsiramino. Juodbėrį sulaikęs, 
leido jam bėgti tik lengva ris
tele. Pravažiavęs Vilkaviškio 
miesto pakraštį, pasuko į plen
tą, vedantį tiesiai į Kudirkos 
Naumiestį. Važiuodamas pro 
Šelmių geležinkelio stotį, ma
tė didelį judėjimą: žmonės su 
šeimomis, lagaminais ir ryšu
liais laukė nekantraudami 
traukinio. Važiavo žingine, 
kad nepasirodytų ir jis bėgąs 
vedamas to 
ir troškimo 
tie žmonės, 
judą prie
pirmojo traukinio. Taip važia
vo žingine kokį kilometrą, be
sidairydamas po javų laukus 
ir žaliuojančias pievas. Iš gam
tos tryškusį gyvybės jėga užde
gė jo širdyje energiją. Paragi
nęs juodbėrį, nuskubėjo ris
čia Kudirkos Naumiesčio kryp
timi. Kada jau buvo kokį kilo
metrą nuo miesto, staigiai pa
suko keleliu kairėn, kuris ve
dė į netoli stovintį Juozo Pa
laimos ūkį. Ckis skendo tan
kioje medžių unksmėje, ir tik 
pro tarpelius raudonavo čerpi- 
niai stogai.

Viktorui įvažiavus pro var
tus į didelį kiemą, pasitiko nu- 
džiūgęs pats savininkas —Juo
zas Palaima. Jis buvo viduti
nio ūgio, sveikai papilnėjusio

paties neramumo 
gyventi, kaip ir 

nuolat nervingai 
stoties, laukdami

kuris kovoja idėjomis, tai čia. 
buvo šv. Igno kovos - laukas. 
Jis išvedė į jį savo brolius. Jė
zuitų ginklu tapo mokslas ir 
švietimas.

Šv. Igno dienomis protinės 
žmogaus galios garbinimas ir 
dievinimas buvo jau užkūręs 
reformaciją ir pastūmėjęs į 
kelią, kuriame mokslas ir ti
kėjimas bus vis labiau išski
riami Mokslas norės valdyti 
pasaulį be tikėjimo. Jėzuitai 
siekė, kad jis būtų valdomas 
su tikėjimu. Tam kūrė mokslo 
įstaigas, kad priugdytų šviesių 
žmonių. Jėzuitų auklėtiniai pa
skui vadovavo visuomenei ge
riau už tuos, kurie tiktai dėjo
si mokytais žmonėųiE, o jų 
protas buvo netikėjimo tamsos 
aptrauktas.

šios dienos numeris pataiko 
< pačią sukaktį — 400 metų 
kaip mirė jėzuitų ordino stei
gėjas šv. Ignas Loyola.

Jis mirė Romoje 1556 liepos 
31, išgyvenęs 65 metus. Iš jų 
16 metų vadovavo naujam vie
nuolių ordinui Jėzaus Draugi
jai (Societas Jesu), patvirtintai 
popiežiaus Povilo m bula “Re- 
gimini Militantis Ecclesiae” 
(1540)- šventuoju paskelbtas 
1609 liepos 27. Jo visi sieki
mai buvo kreipiami didesnei 
Dievo garbei — Ad majorem 
Dei gloriam. Jo priemonės,, ku
riomis to siekė, padarė jį ko
vojančios Bažnyčios šventuoju. šos valtys ir skeveldros. Per 

tris mylias stovėjo “Stockhol
mas”, kuriam priekis buvo nu
daužtas, bet kuris mėgino sa
vo jėgom, pasiėmęs dalį kelei
vių iš italų laivo, slinkti 
New Yorko link. E lėktuvo 
bestebint, laivas apsivertė ant 
šono, Ekėlė į viršų savo straig- 
tus ir su dideliu trenksmu nu
grimzdo į vandenis, kurių gy
lis ten yra 225 pėdos. Tai buvo 
10 vai, 9 min.

su mumis, nesi- 
pasilikima 

mums .nieko nepadėtų, o save 
galėtum pražudyti. Vis geriau, 
kai daugiau šeimos narių bus 
saugesni Tavo ir mokslas ne
baigtas.

— Bet, kad aš 
dar sūnus.

Motina, Ugi šiol tyliai klau
susi, pasitąisė nusvirusių žilų 
plaukų kuokštę ir susijaudinu
si tarė:

— VOrtorėU, paklausyk, ką 
tėvas sako, ir važiuok! Mudu 
jau seni Kiek čia beliko gy
venti? O prieš tave dar visas 
gyvenimas, — ir pradėjo kuk
čioti

— Tai kada turiu išvykti? 
— paklausė Viktoras, ir pats 
nusigando to savo klausimo.

— šiandien, — atsakė tė-

Jis sakė, kad bolševikai pasie
kė Alytų ir netrukus čia atsi
ras. Visi tavo broliai ir sese
rys su šeimom nebe namie. 
Skubinkis ir tu.

Tėvas ir sūnus apsikeitė gi
liu ir liūdnu žvilgsniu. Vikto
ras paklausė:

— Kas bus 
mama?

— Kas bus 
rūpink. Tavo

sudėjimo ir jau gerokai pra
plikusia galva, nors tebuvo 
apie 50 metų. Jo akys — kaš
tano spalvos, gyvos; veido 
bruožai — ramūs, bet slepia 
savyje energijos ir tvirto nusi
statymo žymes. Prisiartino 
prie vikriai iššokusio E veži
mėlio ir jam besilenkenčio sa
vo elegantišku ir aukštu ūgiu 
Viktoro, širdingai paspaudė 
dešinę, linksmai tardamas:

— Laimingai atvykęs! — ir 
su šypsniu pridėjo: — Tiek 
esame išsiilgę jūsų šeimos, 
juk seniai besimatėm.

Juodu nuoširdžiai besEne- 
kėdamu įėjo į puikią trobą. 
Tarpduryje pasitiko Šeiminin
kė Zosė (aukštoko ūgio blondi
nė, senyvo, bet dar gerai at
rodančio veido) su dukra Al
dona ir sūnum Vytautu, kurie 
linksniai ir beveik visi kartu 
sušuko:

— O, Viktoras! Prašom į vi-

Saulė gerokai kaitino, kai 
Viktoras- Lukauskas grįžo iš 
VilkavEkio. Pakelės gluosniai, 
vešliai sužaliavę, maudėsi sau
lės švytėjime. Visa gamta go
džiai alsavo gaiviu pavasario 
oru- Viktoras nusEkynė smul
kučiais žiedeliai aplipusią 
smilgą.
• — Štai, ir čia gyvenimas!— 

šnekino smilgą. — Menkas, bet 
gyvenimas. Yra buitis, kuri gal 
nemažiau reikšminga savo 
menkystėje negu kitų didybė-

— Tai esi nusEtatęs Eke- 
liauti •

— Ne, tėti palieku su ju
mis.

— O aš norėčiau, kad nepa
liktam ir pasitrauktum su ki
tais. Sutikau Dragūnų Povilą.

E 1709 žmonių “Andrea Do
ria” laive, keleivių ir įgulos, 
kiti laivai atgabeno į New Yor- 
ką 1664. Žuvusių skaičius pa
sirodė jau didesnE, nei E pra
džių atrodė. Priskaičiuojami 
jau 7, o 40 kurie buvo sužeis
ti, likimas dar neaEkus. Ta
čiau bendras žuvusių skaičius 
yra nedidelE, palyginti su 
1912 nuskendusiu “Titaniku”, 
kuris nusinešė į dugną 1517 
gyvybių. " .

Jeigu dabar nelaimė baigėsi 
su tokiais mažais žmonių nuo
stoliais, tai sakoma dėl to, kad 
ji Įvyko labai netoli Amerikos 
krantų ir kad buvo suspėta su
organizuoti greita ir pavyzdin
ga pagalba.

Tačiau panašumas su “Tita
niku” tas, kad ir “Titanikas”

Įkišo smilgą į atlapą. Aplink 
žali laukai, pievos ir pakelės 
gluosniai. Jokio triukšmo. Ra
mybė net ausyse skamba. Tą 
didžią tylą nutraukė skardus 
vieversėlio čirenimas. Už var
nos linksmutis pakilo statme
nai į dangų. Viktoras paskubi
no žingsnius.

Kelias suko į tėvų sodybą, 
paskendusią, jovarų ir kašta
nų unksmėje. Kiemo vartelius 
pravėrus, pasitiko margis, viz
gindamas uodega. Motina, nu-

Lietuvoje su jėzuitų atvyki
mu į Vilnių (1569) prasidėjo 

kultūrinės pažangos laikai. 
Vilniuje atsiranda ir suklesti 

.aukštoji akademija, ano meto 
universitetas, o Lietuvos plo- 
taE nusidriekia gausios jų ko
legijos. Jos sulaiko Lietuvos 
jaunimą nuo protestantEkų 
Vokietijos universitetų, sulai
ko ir Lietuvą nuo. atskilimo 
nuo Romos. *

Giedri, gyva ir kūrybinga 
jėzuitų vienuolijos dvasia, vi
sur Jėzaus Vardu pasikliaujan
ti, buvo anuo metu religiniu 
ir kultūriniu - Lietuvos rene- 
sensu. Jėzuitų ordiną uždarius 
(1773), apsilpo Lietuvoje ir 
-švietimas, nors buvo stengtasi 
jį gelbėti net vaEtybinėmE 
reformomE.

Mes-jau miegojome savo ka
binose, — pasakojo Philadel- 
phijos mayoras Richarson Dil- 
worth, kuris keliavo italų lai
vu, — kai mus sukrėtė baEus 
trenksmas. KoridoriaE Egir- 
dom bėgiojant žmones, E sa
lonų veržėsi dūmai Supratom, 
kad turi būti kažkas rimto. 
Paskubom apsirengėm, bet

jau nebegalėiom nei paeiti 
nei pastovėti, nes laivas buvo 
pasviręs ant šono. Turėjom ko
ridoriais šliaužti rankom ir ko
jom • k.

Tarp keleivių panikos nebu
vo. Viršuje, denyje, kiekvienas 
rinkosi aukštesnę vietą, iki po 
valandos pasirodė gelbėjimo 
valtys. Į gelbėjimo valtE tarė
jom leEtE virvių kopėčiom. 
Pirma moterys ir vaikai pas
kui vyrai Kopėčios labai siū
bavo ir daužėsi į laivo šoną. 
Mano žmona jau 4 vai. ryto

sE atskubėjo į pagalbą. Darba
vosi ir visa eilė kitų laivų, ku
riuos buvo aliarmavus pasie
nio sargyba, pagavusi pagalbos 
šauksmus. Veikė ir “Stockhol- 
mo” valtys. Bet jų visų neuž
teko. “Be de France” nuleido 
savo 10 valčių. Jos veikė —sa
ko kapitonas, — pavyzdingai 
pagal įsakymus, kurie buvo 
perduodami jom E laivo gar
siakalbiu... VE tai buvo da
roma nakties metu. Tai buvo 
vaizdas, pareiškė vienas E da
lyvavusių, kuris priminė, ang
lų kariuomenės evakuavimąsi 
E Diunkircheno. Reikėjo sku
bėti ir reikėjo labai rizikuoti, 
nes nebuvo žinia, kaip ilgai 
laivas išsilaikys ir kaip jE stai
ga gali pasisukti, palaidodamas 
po savimir gelbėjimo valtE. 
Kelios valtys su žmonėm ap
virto, bet buvo kitų Egelbėti-
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vas.
— Nieko nebelauk, — pri

tarė motina. z
— Gerai važiuosiu tiktai

“Re de France” laivo kapi
tonas Raoul de Beaudean pa
reiškė: Trečiadienį 10:30 vai. 
pagavom SOS šauksmą E ‘.‘An
drea Doria”. Buvo tirštos mig
los, kurios užėjo prieš pusva
landį. E savo tiltelio negalė
jau įžiūrėti savo laivo smaiga
lio ... Ėmėmės patirti E “An
drea Doria” daugiau smulkme
nų. Visi pranešimai tekalbėjo 
apie tai, kad italų laEvas skęs
ta ir reikalingas skubios pa
galbos. Atsakėm, kad per po
rą valandų būsim vietoje. Pas
kui dar • klausėm. Atsakymo 
nebuvo jokio. Radijas nustojo 
veikęs... (Paaiškėjo paskiau, 
kad tik atsarginiu aparatų 
“Andrea Doria” galėjo duoti 
silpnus ženklus, kuriuos paga
vo “Stockholmas” ir toliau ga
lėjo perduoti).

Nepaisydami miglų, — pasa
kojo tolhu Ile de France kapi
tonas, — leidomės į nelaimės 
vietą 22 mazgų greitumu. Sa
vo mintyse meldžiausi nes 
miglos galėjo nepaprastai su
kliudyti visus gelbėjimo dar
bus-Po kiek laiko staiga mig
los pradėjo skystėti, E jūra 
buvo visai rami PriešaE per 
500 jardų pamačiau pasvirusį 
“Andrea ’Doria”...

nusiramino 
nereikėsią 
to, troško, 
čiau, grįžti 
vus ir su jaE 
vEaE nedėkingo likimo svai
domais smūgiam.

Susėdus vEiems vakarie 
niauti, pasišnekėjimas sukosi 
apie paskutinių dienų karo į- 
vykius. Pavakarieniavus,, sve
čią apnakvydino nedideliame 
kambaryje, langu į sodą. Prieš 
einant poilsio, Viktoras susi
mąstęs vaikščiojo po kambarį, 
dar kartą pergalvodamas šios 
dienos gilius įspūdžius. Bet 
nuostabi ramybė jį apgaubė, 
ypač girdint švelnu sodo me
džių šlamėjimą, kas jo dvasiai 
teikė stiprybės ir lengvino vi
daus kančias. JE užčiuopė ki
šenėje Kristaus Sekimą. At
skleidė ir jo akys sustojo go
džiai surinkdamos žodžius: 
“Eik, kur nori, ieškok, ko nori, 
niekur nerasi kilnesnio ir sau
gesnio kelto, kaip švento kry
žiaus kelias”. Perskaitęs giliai 
susimąstė Paskui dar paskaitė: 
“NepaiEk, būk drąsus, paguo
da ateE reikiamu laiku”.

THt WO»«ril (7MC«wri*) By FRANCI8CAN FATHER8 
EMU a*ta W5 anty. mt sujungiAMERIKA, UOS 
ORGANĄ DARBININKĄ fe METUViy jtlNfAS.

Šv. Ignas Loyola, pats buvęs 
karys, kariškąjį pobūdį buvo 
parinkęs ir savo . įsteigtajam 
ordinui jame turėjo nusverti 
paklusnumas šv. Tėvui kaip 
Kristaus vietininkui ir ryžtu
mas kovoti su Kristaus prie- 
šaE. Jei Kristaus Bažnyčia že
mėje apskritai vadinama kovo
jančia, tai šv. Ignui tai reEkė 
ne tiktai kovą su pačiu savimi 
bet ir kovą už kitų tikėjimą. 
Tam tarėjo būti panaudotos 
visos galimos priemonės. Jė
zaus Draugija turėjo ne vien 
savo narius skaidrinti vienuo
lišku gyvenimu, bet mestis į 
gyvenimo sūkurį, kad kiti bū
tų nuo paklydimo sulaikyti ir 
į Dievą palenkti Jėzaus Drau
gija pasidarė ryžtingos kovos 
ordinu.

ir “Andrea Doria” buvo savo 
dienos pasididžiavimas Su pa
sididžiavimu ŠE 29,000 tonų 
laivas, pastatytas už 29 mil 
dol. (apdraustas 16 su puse 
milijonų), skelbėsi kad ke
liauti “saugu ir prabangu”. 
Saugu, nes laivas taip pasta
tytas, kad pramušus vieną lai
vo dalį, kitos buvo aklinai ati
tvertos nuo vandens. Paskirs
tytas laivas buvo į tokias 
saugotas 16 dalių. O kad 
būtų net susidūrimo,

abudu laivai, ir "Andrea 
ria” ir ‘'Stockholmas’', buvo 
apginkluoti radarais.

Net dvibubaE. Vienas .žval
gėsi aplinkui. Kitas buvo nu
kreiptas į plaukiamą kryptį. 
Esą net blogiausiom sąlygom 
radaro tinkle rodėsi kliūtis jau 
per 50 mylių. Jokios miglos 
jos negalėjo paslėpti. “I-e dt 
France” laivo radaras šiuo me
tu veikė puikiausiai Kodėl 
šiuo kartu italų ir švedų laivų 
radarai nieko neparodė — tuo 
tarpu paslaptE. Ar jie nieko 
nerodė, vadinas, atsEakė tar- 
n a u 11 dėl kokios nors 
priežasties abiejuose laivuose, 
mėgins atskleEti bendra šve
dų - italų komEija. Gal pagrin
dinė priežastis bus ta pati kaip 
E “Titanike” — per didelis 
pasitikėjimas technika w per 
mažas žmogaus budrumas.



RAŠO P. DAILIDĖ
ir lietuvių spaudoje buvo Iri

mais apie to valstybės vyro to-

vijos likimu, jo likimas nieko Akademi ky ir vyresnių skautų stovykladainos vai*

vyresniųjų

Ulmanisraudo-

ir populia- 
buvo išleis

— rugsėjo 
Kanadoje.

bokite, pačiam kraite, mato
mi pilies rūmai SU apvaliu bok
štu. Bokšte Latvijos vūttava H

tras (generalinis sekretorius) 
Nukša buvo mane įspėjęs, kad 
prezidentui netrukus .bus rei
kalinga tranzito viza per Lie
tuvą, tai aš galėjau manyti,

riją, kaip kad jis rengėsi. Bet 
skirtu laiku preąldento pasas 
į Lietuvos pasiuntinybę nebu
vo prisiųstas- Dėlto rugpjūčio

bet atskirų ir žinomų rašeivų 
sukurta,

' paskui nuvežta į kaimą, o 
paskui specialiai atvažiavusių 
užrašyti kaip "liaudies kūry-

viršininku bus

galėtų būti grubus

Gaunama: DARBININKAS. 680Bushwick 
Brooklyn 21, N. Y.

kaip yra žinoma, buvo depor
tuotas iš Rygos 1940 m. rug- 

,. piūčio 4 d. Nuo to laiko jokių 
žinių apie jį šiapus geležinės 
uždangos negauta. Ėjo tik gan-

• Karto Ulmanis pasitikėjo bolševikais, kaip ir Rooeavol- 
tas • Bolševikam užėjus, ruošėsi išvykti į vakarų Europą.
• Prašo tranzito vizos per Lietuvą. • Latvijos vėliava pra- 

■' dingo ant prezidento rūmų po nakties. • "Ulmanis išvyko
kita kryptimi”. • Užsienio reikalų ministeris Munters vai
šino raudonuosus svečius Sigūldos pilyje. • Iš ryto "sve
čiai" jį suėmė ir išvežė.

RYGOS MKSTO PANORA-

to dingo. Tai refficfe kad kaž
kur dingo ir prezidentas Kar
tis Ulmanis-

1954 metais buvo išleista 
“Lietuvių Tautosakos Rinkti
nė”, paruoštą Amb. Jonyno, 
A- Mockaus, B. Uginčiaus ir 
M. Vymerytės. Iš metrikų ma- 

- tyti, kad ji skirta, neva, moks
liniam reikalam, tačiau pats 
jos paruošimas rodo, kad prak
tiškieji reikalai, visa lėmė. Lei
dinys gausus naująja, sovieti-

JONAS ILGVIEtA 
•' Tautosakos darbai 

pavargtoje Lietuvoje (3)

Latvijos vėliava pradingo po nakties

_ _ _ Tokį pareiškimą ' Ulmanis nas užsienių reikalų viceminis-
dal kad jis buvęs nuvežtas į buvo padaręs ir tuojau po rau- 

f Sibiro ar Turkmenistano kol
chozus, kur buvęs pristatytas 
prie žemės ūkio darbų. Vėliau 
buvo pasklydę gandai kad Ul
manis jau miręs. Bet nieko ti
kro apie Ulmanio likimą nei 
jo artimieji nei platesnioji lat
vių visuomenė ligi šiol nepa
tyrė. Dėlto paskutiniu laiku 
griebtasi net telefono į Rygą, 
kad iš tiesioginių šaltinių ką 
nors sužinojus. Bet ir tos pas
tangos paliko bergždžios.

Ta proga bus ne pro šalį Ulmanis, kiek pagalvojęs, pa- 
prisiminti, kaip Latvijos prezi- stebėjo, kad palyginus su Lat- 
dentas Ulmanis buvo depor- vijos likimu, jo likimas nieko 
tuotas, ir kodėl jis pakliuvo į nereiškia. Bet jeigu įvyks to- 
raudonųjų nagus, kai galėjo 
laiku pasitraukti.

Dar kelias dienas prieš de
portavimą Ulmanis tikėjosi iš
vykti į užsienį.

1940 metų vasarą praleidau 
Rygoje. Po bolševikų kariuo
menės įsiveržimo į Baltijos 
valstybes man porą kartų te
ko matytis su Ulmaniu. Kai 
Lietuvos prezidentas prieš bol
ševikų invaziją buvo pasitrau
kęs iš Lietuvos, kalba abiem 
atvejais palietė klausimą, koks 
nusistatymas buvo geresnis 
valtybinių interesų atžvilgiu. 
Ulmanis, žinoma, buvo tos 
nuomonės, kad ir Lietuvos 
prezidentas turėjo likti krašte 
ir neužleisti vietos naujiems 
šeimininkams. Į mano pasta
bas, kad prezidento pasiliki
mas įvykių eigos vis tiek ne
pakeistų, o tuo tarpu jo pasi
traukimas užsienin yra negin
čijamas protesto ženklas prieš 
raudonųjų Įsiveržimą į Lietu
vą, Ulmanis pakartotinai atsi
kirsdavo, kad Maskva esanti 
pasižadėjusi neužgniaužti Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės ir kad, be to, bolševikai šiol dar buvo leidžiama kai kur 

' turės privengti pasaulinės opi
nijos, nes tai būtų niekuo ne
pateisinamas agresijos aktas-

Po tokių Ulmanio replikų Į- 
sitikinau, kad Latvijos prezi
dentas nepakeitė savo pasiti
kėjimo bolševikais ir po raudo
nosios kariuomenės įsiveržimo 
į Latviją. Prieš tą įsiveržimą 
buvau kelis kartus girdėjęs 

viešus prezidente Ulmanio 
pareiškimus, raginančius visus 
Latvijos piliečius palikti savo 
vietose ir tikėti, kad Latvija 
kaip buvo, taip ir liks nepri
klausoma.

donųjų įsiveržimo.' Bet tuomet 
galima buvo manyti, kad jis 
siekė tuo keliu apraminti ap
stulbusius Latvijos gyvento
jus. Į liepos pabaigą, kai jau ‘ kad Ulmanis išvyko į Šveica- 
raudonieji brutaliai tempė vi
są krašto „ gyvenimą ant savo 
kurpaliaus, toks pasitikėjimas 
atrodė mažiausiai nepagrįstas. 
Dėl to per paskutinį pasimaty
mą su prezidentu Ulmaniu, pa

sitaikius progai, paliečiau klau
simą ir apie jo tolesnį likimą.

sargyba jau seniai buvo bolše
vikų rankose ir visa preziden
to aplinka jau buvo paruošta 
tam, kad deportavimas įvyktų 
be triukšmo.

Taip Latvijos prezidentas ta
po savo pasitikėjimo bolševi
kais auka. Dar prieš kelias sa
vaites buvo' deportuotas iš Si- 
guldos jo užsienių reikalų mi
nistras Munters, kurs siekė su
sidraugauti su raudonųjų vir
šūnėmis, kad būtų mažiau bai
mės nuo jų nukentėti Ir de
portavimo naktį

Munters buvo sukvietęs rau
donas viršūnės į Sigūldos pilį 
vaišėms.

Bet pasivaišinę iki penktos 
valandos ryto, bolševikai po 
dviejų valandų, t. y. septintą

kia nelaimė, kad Latvija ne
teks nepriklausomybės, tai jis 
išvyksiąs Į užsienius,- “kaip ir 
prezidentas Smetona,” — pri
dėjo jis.

. Į mano pastabą, kad dabar 
bolševikai gali jo neišleisti, 
Ulmanis atsakė, kad tuo reika
lu jis turįs Višinskio užtikrini
mą. Taigi, net kada buvo liku
sios tik kelios dienos iki depor
tavimo, Ulmanis dar pasitikė
jo raudonųjų pareigūnų paža
dais ir žodžiais. Čia bene daug 
įtakos jo pažiūroms turėjo jo 
amerikoniškas auklėjimas. Jis 
negalėjo Įsivaizduoti, kad vie
šuose reikaluose 
panaudojamas tbks 
melas ir apgaulė.

Kaip prezidentas 
buvo deportuotas.

Rugpjūčio 3 Rygos 
nieji rodė didelio džiaugsmo. 
Iš Maskvos parėjo žinia, kad 
Baltijos valstybės jau inkorpo
ruotos į Sovietų Sąjungą, kaip 
14, 15 ir 16 jos respublikos. 
Latvijos miestai turėjo iškelti 
raudonas vėliavas, o tautinės 
latvių vėliavos, kurioms ligi

BROLIU KAPAI Rygos užmiestyje.

pasirodyti, dabar buvo uždrau
stos. (Iki tokių smulkmenų bol
ševikai metodiškai buvo supla
navę Baltijos valstybių užgro
bimą!) Bet ant prezidento rū-. 
mų rugpjūčio 3 dar plevesavo 
Latvijos valstybinė vėliava. Ji 
išnyko iš ten tik naktį į rug
pjūčio 4. Kai Rygos gyventojai 
ant rytojaus pasigedo tos vė
liavos, jiems buvo pasakyta, 
kad vėliava nuimta, nes prezi
dentas išvykęs.

Bet dėl to “išvykimo“ nie
kas nieko tikro negalėjo pasa
kyti Tik kai prieš kelias die-

4 apie vidurdienį patelefona
vau Nukšai. Tasai atsiprašyda
mas prislėgtu balsu pranešė, 
kad, deja,

viza jau nebus reikalinga, 
nes prezidentas išvyko "prie
šinga" kryptimi.

Kaip vėliau teko patirti, bol
ševikai deportavo Ulmanį tuo
jau po vidurnakčio, aklai at
skyrę prezidentūros sritį nuo 
aplinkinių vietų, kad nebūtų 
deportavimo liudininkų. Rūmų

ryto, išvežė Munterį į rytus.
Šiomis dienomis sueina jau 

šešiolika metų nuo tų depor
tavimų. Rodos, jie turėjo būti 
gražia pamoka laisvojo pasau
lio politikams. Pas tuos politi
kus, rodos, neturėtų likti šian
dien jokių iliuzijų dėl bolševiz
mo baisumo grėsmės. O žiū
rėk, kiek vilčių dedama dar 
laisvąjame pasaulyje į lojalius 
santykius, arba net ir į drau
gystę su bolševikais!

• Prie tokių priklauso 
ne tik “Kolūkio pirmininkas”, 
bet ir visa eilė kitų.

Tikrųjų šiandieninių tauto
sakos kūrinių, nukreiptų prieš 
okupantus, žinoma tam leidiny 
nėra. Nė vieno nuduoda ir iš 
1940—1941 m. Bendram vaiz
dui jų reikėtų. Tada būtų ryš
ku, kaip tauta kūrė “buržuazi
niais“ ir okupaciniais laikais. 
Dabar tekiamoji politinė tau- 
tosaka vienašališka ir nemoks
liškai paruošta.

Paskutiniu metu buvo pa
ruošta, o gal jau ir išėjo,

"Lietuviu smulkioji tautosa
ka”.

Tai įvairūs smulkūs dalykė
liai iš Brodovskio ir kt. seno
sios raštijos. Kokia jos vertė, 
kaip paruošta, — nemačius jos 
netenka, kalbėti.

Grynai skaitybos 
rizacijos reikalams 
ta J. Čiurlionytės, 
Lietuvių liaudies 
kams

(1948); B- Sruogos
Lietuvių liaudies dainų rink

tinė
1949, kurioje autentiški tek

stai pataisyti; dar 1944 paruoš
tos J. Balio, tik dabar be pa
vardės,

Lietuvių pasakos;
D. Barkauskaitės ir F. šu- 

ravinęk pa^oštiA 4 *■
"Vai žydėk, ^'žydėk, balta 

obelėle"
(1954); S. Daukanto,
Žemaičių pasakos
ir dar viena kita pasakaitė 

mokyklinio ar priešmokykli
nio amžiaus vaikams.

Panašiems tikslams buvo 
perspausdinta iš Mūsų Tauto
sakos IV (1931) M. Katkaus,

Balanos gadynė
(1949) ir dar šis tas įvairio

se chrestomatijose pradžios ir 
vidurinėms mokykloms. Visus 
šiuos dalykus suminiu tik pil
numo dėliai, nes tiesioginiai Į 
tautosakos darbų skyrių neįei
na.

Iš įvairių bibliografinių nuo- 
rūdų visai negalima sugriebti, 
kokio likimo susilaukė 1944. 
VI. baigtas spausdinti Glemžai- 
tės didelis

liaudies medicinos rinkinys
apie Kupiškėnų gimdymą ir 

kt. Jis buvo skirtas grynai mo-

ką ir etnologiją. 1945 jis buvo . 
Vilniaus umv. humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanas. Vi
siškai dingęs iš gyvųjų tarpo 
atrodo bus J. Jurga ir visa ei
le jaunesniųjų.

Suvedant šią apžvalgą ir 
vertinant 12 metų tautosakos 
darbo barą okup., Lietuvoje, 
tenka pasakyti: ,

1. tautosakos užrašyta labai 
mažai; nedaugiau 10,000 atski
rų dalykų;

2. tautosakos leidiniuose pa
daryta gryna atžanga, nes dir
bama -sovietiniu metodu, kuris 
visai nepaiso tautosakos moks
lo reikalavimų;

3- tautosakos leidinių-skai
čius ir jų apimtis, kuriems ga
lime priskirti šiokį tokį moks
linį parengimą, toli atsilieka 
nuo laisvės metu atliktų darbų 
ir jų apimties;

4. nuo 1944 m. nebeišeina 
joks periodinis tautosakos dar
bų leidinys, o pati tautosakos 
metodika ir kt. tik kartais pa
judinama “Pergalėje”, savait
raščiuose, jau nekalbant apie 
didesnius ir mokslinius straips
nius iš tautosakos ar gretimin- 
nių sričių.

Todėl kai kurių žmonių, pa
mačius vieną kitą dabar išleis
tą leidinį padarytos išvados 
apie tautinės kultūros puose
lėjimą, yra skubios, nes jiems 
nebuvo žinoma, kas buvo pada-

kslo reikalams ir turėjo pasi
rodyti prie 1944 m. Gimtojo 
Krašto. priedu (mokslinėms 
bioliojekoms ir kt.). šis, at
spausdintas - Gimtasai Kraštas 
buvo sulaikytas sovietinės cen
zūros, nors ten buvo ne politi
nė, o tautotyrinė medžiaga.

( Negalima užtikti duomenų ir 
| kokio likimo susilaukė Z- Sla

viūno didelis darbas ap.e 
* lietuvių darbo dainas 

(sutartines).
1 Dabartiniu metu tautosakos 

tyrimo srityje dirba A. Moc
kus, parašęs darbą apie A.

; Jušką ir jo dainas (dar neišleis
ta); Ambr. Jonynas (pradėjęs 
studijuoti 1939 m. rudenį 
Kaune lietuvių literatūrą), ku
ris iš įvairių straipsnelių ma
tyti, taria “tautosakos pasku
tinį mokslo žodį“ (plg. Perga
lė, 1955, 7 Nr.), t. y. perduoda 
kiekvieną maskvinį nusičiau- 
dėjimą; Z. Slaviūnas, J. Čiur
lionytė. Prieš 10 metų pažadė
jusi duoti lietuvių ir slavų pa
sakų giminystės bruožus M. 
Vimerytė. su jokiu savo darbu 
nepasirodė, nors ji 1942—43 
m. V. D- Universitete skaitė 
vokiečių pasakas ir .kt. Visiš
kai nesigirdi kur dingo dr. J. 
Baldžus-Baldauskas, savu laiku 
skaitęs V. D. ir Vilniaus uni- ryta Nepriklausomoje Lietu- 
versitetuose lietuvių tautosa- voje..

Šiais metais 
skautų ir skaučių stovykla į- 
vyks rugpiūčio 25 
3 prie Wiridsoro, 
Stovykloje dalyvauti galės aka
deminio skautų Sąjūdžio na
riai ir skautai bei skautės ne- 
jaunesnid.7 m.

Stovyklos
s&n. prof. Stp. Kolupaila; 
programų vedėjas— vyr. sktn. 
kun. J. Vaišnys, SJ; programas 
ruošia vyr. sktn. O. Ščiukaitė 
ir vyr. sktn. Pr- Karalius; ūkio 
viršininkas — psktn. Ant. Ba
nionis.

Norintieji stovyklauti regis
truojasi vietovių vienetais pas 
vyr. sktn. B. Kliorę akresu: 
1407 So. 48 Ct., Cicero 50, III. 
Stovyklos mokestis 18 dol. iš 
kurių 2 dol. įmokama regist
ruojantis. Mažiau negu visą 
laiką stovyklaujantieji moka 
po 2 dol. į dieną. Registracijos 
terminas iki rugpiūčio 5 d-

Vienetai atvyksta su pilnu 
stovyklavimo inventorium: pa
lapinėmis, kastuvėliais, kir- už artimą“, nes jis žino tikrą 
viais ir pan. Stovyklautojai at- kančios prasmę. Ir dabar skau- 
siveža stovyklavimo lovas ar tai “Sibire skina kankinių ir 
čiužinius, kuriems bus parū- šventųjų laurus”.

pinta šiaudų. Kas negalės atsi
vežti savo palapinių, iš anksto 
tepraneša vyr. sktn. B. Klio* 
rei. Stovykloje bus ribotas 
skaičius palapinių, kurias bus 
galima išnuomoti.

Visi stovyklautojai privalo 
turėti tvarkingas skautiškas 
uniformas.1

Šią stovyklą rengia Seseri
jos ir Brolijos Vadijos drauge. 
Stovyklos vadovybė tikisi kad 
stovyklaus apie 200 akademikų 
ir vyr. skautų bei skaučių iš 
Kanados bei vidurinio ir ryti
nio Amerikos pakraščio.,

- SKS

• Mūsų Vyties žurnale (lie
pos - rugpiūčio. nr. 4) atspau
stas žodis kun- St. Ylos, Sese
rijos dvasios vado, žodis pasa
kyta Clevelande 1956 IV 22 
minint Lietuvos skautus kan
kinius. Savo žodyje kun. St. 
Yla pabrėžia, kad “tikras skau
tas kankinys bus kentėjęs ir 
už Dievą, ir už savo Tėvynę ir

KONGRESAS PRIĖMĖ NAUJI PENSUU ĮSTATYMU •«
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RETA NAUJIENA,
Kad {vairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygų vispusiškai Skai
tytojui rekorpenduotų, tai —-

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.

ŽODIS IB GYVENIMAS
Religinei-tautinei rimčiai

'Tomo žiūraičio knygų skaitai kaip kokj romanų. Mums kren
ta Į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. ^r. A. Ramūnas).

"Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senųsias tiesas 
sugyvenimina” (Sal. Narkeliūnaitė).

"T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui” (Kun. Dr. A. Baltinis).

"Vikriai parašyta knyga (A. Rimydis).
"Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus).
"Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas).

Knygai {vadų parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "Darbininke” ir pas platintojus. Kaina $2.75.

Kongresas priėmė naują į- 
statymą, kuriuo praplečiamas 
skaičius žmonių, galinčių pasi
naudoti senatvės pensija.

Pensija galės pasinaudoti 
darbininkų našlės, sulaukusios 
62 metų. Jei vyras uždirbo mė
nesiui $100. — tai jo našlė 
gaus $41.30; jei 200.—tai gaus 
58.90; jei 300, tai gaus 73.90-

Galės pasinaudoti ir mirusių * 
darbininkų vaikai iki 18 metų 
amžiaus. Galės pasinaudoti mi
rusio darbininko motina, pasie
kusi 62 metų.

Dirbančios moterys gali pa
sitraukti į pensiją, nelaukda
mos bendro 65 metų amžiaus. 
Gali gauti pensiją nuo 62 me
tų, bet tuo atveju jos pensija ima naudotis pensija tik po 65

bus mažesnė nei tuo atveju, metų, tai $82.50. Jei darbinin- 
jeipi ji išeis į pensiją po 65 kas uždirbo mėnesiui 200, tai 
metų. Sakysim, išėjus į pensi- pensijos atitinkamai didesnės: 
ją 62 metų moteris, jeigu ji 
mėnesiui uždirbdavo $100. —.
gaus $44. — O išėjusi 65 metų, 
tom pačiom sąlygom gaus $55. ir teisininkai, dentistai, vete- 
— Išėjusi 62, jeigu uždirbdavo 
200 mėnesiui gaus 62.80; išė
jusi 65, gaus 78.50.

Dėmesio vertos pensijos šei
mom, kurių vyras ir moteris 
išeina į pensiją. Skirtumas su
sidaro pagal tai ar moteris 
išeis į pensiją po 62 ar po 65 
metų. Sakysim, jei darbininkas 
uždirbo mėnesiui $100. — ir jo 
žmona pensija ima naudotis po 
62 metų, tai bendras pensijos 
dydis lygus $75.70; jei žmona

pensijos atitinkamai didesnės: 
108 ar 117.80; jei uždirbo 300, 
tai'pensijos 13550 ar 147.80.

{jungiami į pensijų sistemą

rinariai ir dar eilė grupių.
Išplėtus pensijų pasinaudo

jimo galimybę, prisidės dar 
apie 200,000 žmonių. Tačiau 
tenka didinti ir sbcialinio drau
dimo mokesčius. Vietoj 2% jis 
pakeliamas iki dviejų ir ket
virtadalio. Vadinas, jeigu me
tam tekdavo sumokėti iki 84 
dot tai nuo naujų metų pra
džios teks mokėti iki 94.50.

Įstatymas neveiktų tuo atve
ju, jei prezidentas pasakytų 
veto.

“DARBININKO” PIKNIKAS įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., Lietuvių Laisvės Parke, Linden, N. J

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis“ II dalis,
kaina $3.00 '

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 680 Bushvvick A ve.. Brooklyn 21. N. Y.

Siunčiu $3.00. prašau prisiųsti "Don Kamiliaus n dalį
Siunčiu $5.00. prašau prisiųsti "Don Kamiliaus” abi dali

Mano adresas

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA
Stanio Y los

246 pusi., kaina $2.00
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DISPLAY

: Xbout nyselft for the pas t trenty-three 
years J have been vith the Padarai 
Deposit Insurance Corporation; for the 
past f i ve a s Senior Head Exaainer 
af the Chicago Office*

CHICAGO 49. ILLINOIS

Nefinia, — galvojo sau 
š kas gali nutikti Gal 
pasirodys, tai bent padus

STONY ISLAND AVENU£

nimą£-kaipp■’kryžeiviai.
laikais. R^kalingos ugnys, per- bet taip pat pateikti daug me- 
spėjimo liepsnos kr reikalingos driagos ir apie Vytauto Di- 
tvirtovės*. kuriose būtų gina- džkrjo universitetą, ypač gerai

Filosofi-

Skaitykite "Aidus" 680 Buslv- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

— Ir nušnekėjai, mieloji,— 
pataisė ją lipšniai ponas Toks 
— Ką aš galiu padaryti prieš 
gamtos dėsni? Gal sakyti: 
“Saulute, nelaižyk mano ledų.” 
Ji visvien neklausys, o su pirš
tu jos spindulių neužkiši' Ar 
mieloji Įstengi saulę sutvarky-

institutas, Yale 
ir Connecticut 
Pasirinko Yale 

Arvydas Vaišnys 
yra tremtinys. Waterburio 
amerikiečių spauda ta proga 
gražiai parašė apie lietuvius.

F Lyg tyčia saulutė išlindo ir 
į ėmė glamonėti pono Tokio ne 
* tik padus, bet visą laisvą ku- 

nelior- teritoriją.
— Kad šalčio kiek gaučiau,

- užsigeidė ponas Toks. — 
Bent ant liežuvio galo, nessu-

; grižus, gali kas pakviesti pas- 
;• kaitos skaityti.

Nsšokavo i paplūdimio užkan-
- dinę, kur pardavinėjo valgo

mus niekniekius ir ledus, ki-
— taip tariant, šaltakošę.

— Pakabink ir man gera 
' kaušą, — ponas Toks tarė vyš- 
,~nialūpei merginai. — Kad pa
nčiam smaigaly būtų ir vyšnia, 

„„raudona raudona kaip ... Mel
džiu nunešti ant to staliuko, 

“■kur saulė griebia.
Mergina atnešė ledų su vyš

nia. Ponas Toks, nė nelyžtelė-
- jęs, spok^jo į. juos ir mintijo

- i apie prabėgančias kraštutines 
.'egzistencijos situacijas. Ledai 

M nuo saulės leidosi, kaip ir
žmogiškoji buitis nuo visuome- 

v ninio veikimo. Padavėja visa 
tai sekė ir - neiškentusi tarė:

— Ve. tamstos ledai leidžia-

Po paskaitos detroitiečiai iš
pildė dainų, poezijos ir prozos 
py»ę.x

“At-k*i Uiko tekėjimą".
Striktelėjus atgal į šeštadie

nį, reikia paminėti Hnksmava- 
karį Manchesterio salėje/ šo
kiai kaip šokiai, bet čikagiečių 
studenčių kvarteto išpildyti 
kupletai buvo tikrai puikūs. 
” Sekmadienio popietę trikam
pis praleido t stovyklavietėje, 
kur buvo prisirinkę gan daug 
detroitiečių Tai buvo gyviau
sia diena. Teškėjo* ežero van
duo, aidėjo dainos, kirto svie
dinį tinklinio mėgėjai, virto 
kvadrate išmestieji, kol vieni 
kitiems išvykstant “Sudie, su
die” nudainavo, viltingai atei- 
tin žvelgdami.

Ketvirtąjį trikampį kitais 
metais toj pačioj vietoj įparei
goti rengti detroitiečiai. O 
lotais metais jau stovykloj bus 
ĮĮĮ-yfė. virtuvė* ir lovos. Nereiks 
po kelis miestelius važinėti. 
Bus daugiau laiko ir draugys
tėms stiprint. P- NATAS

nas, Politinės partijos, jų tipai 
ir vaidmuo; S. Sužiedėlis. Gu-

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST. 
CHICAGO 3, ILLINOIS 

FRankHn 2-7900

Atsiystą paminėti
Stasys Raštikis, buvęs Lietu

vos kariuomenės vadas. KOVO
SE DĖL LIETUVOS. Kario at
siminimai. I dalis. Išleido “Lie
tuvių Dienos”, Los Angeles, 
California, 1956, 704 psl. Pir
masis tomas apima prisimini
mus nuo vaikystės iki pirmo
sios bolševikų o k u p acijos 
(1941). Knygoje yra keliolika 
vaizdų iš privataus, visuomeni
nio ir. karinio gyvenimo. Kai
na 7 dol.

M. Laupinaitis. GESOCIDO 
SOVIETICO. Išleista Sao Pau
le, Brazilijoje, 1956, 20 pusi. 
Brošiūroje ispanų kalba pasa
kojamas bolševikų siautėji- 
mas Pabalty. /

TĖVYNĖS SARGAS. Leidžįi 
Lietuvių Krikščionių Demokri
tų Sąjunga. Nr. 1(13). 193^. 
Turinys: St. Dzikas, Tėvyiės 
sargybon prieš 60 metų (Žur
nalo sukakties proga), kurt V. 
Bagdanavičius, Liberalizmo, 
socializmo ir krikščionybės so
cialinių klausimų sprejdžia- 
moji linija; dr. J. Budzeika. 
Svarstymai apie Lietuvos eko
nominę santvarką; A. Gražiū-

masi ir iš kurių būtų puolama: atskleidė Teologija
Tos dvasinės stiprybės šiame jos fakulteto tikslus ir reikš- 
susitikime įgavome sekmadie- mę. Būtų gera, kad ‘paskaita 
nį dalyvaudami mišiose ir iš- būtų .atspausdinta ateitinin- 
klausydami kun. Br. Dagilio 
pamokslo. \ ■-

Pirmą kartą Manchestorio 
Marijos bažnyčioje suskamba
iitvyiiKOT giesiMSp
ir savo vargonininką — M. Mb*
tak»«Q). y. >

Šiemetinio trikampio viršū
nė — St, Šalkauskio minėje *, —------------ .
mas. Po at-kų himno Clevelan- laikų prisiminimą ir plojo, lyg 
do.stud at-kų. pirmininkas Jb- bisui norėdami iššaukti...

— Akilai pastebėta, - pri
tarė ponas Toks. — Natūralus 
reiškinys, jei saulėje ledai lei
džiasi. Jei saulės nebūtu, būtų 
šalta ir ledai netirptų.

— Bet tamsta jų nevalgai, 
pastebėjo mergina.

— Tai kaip valgysi tokią 
buize? Tirpalas neturi gero 
skonio, — išsišiepęs pratarė 
ponas Toks.

— Tamstos kaltė, kad lei
dai ledams ištirpti.

Draugiškumą savo narių 
tarpe ugdydami, studentai 
ateitininkai vasarą organizuoja , .,.c .. . ...... .. .
artimesnių vietovių at-kų są- pašlaitėm, galima buvo, jaust, nas Puškorius pakvietė Julių 
skrydžišs.. Jau 1951 clevelan- kad ta liepsna primenytuos Stamškį skaityti apie St.’ šal- 
diečiai surengė stvotikimą su laikus, kai lietuviai piliakalnių kauskį. Tai bnvp viens iš pui- detroiaS o mZ iYi’ko viištaėse uždegdavo pajaus tousiu pastoj bet kada 
pirmasis trikampio (Clevelan- ugnį kad priešas arti. ..Mies- su važia vūnuosegiidėtų! Prele- 
do, Čikagos ir Detroito) at-kų čtouiškos nuotaikos ir nutau- gentas per l:i5 vaL sugebėjo 

vaizdžiaiir gifi<? įžvelgti ne 
tik į St Šalkauskio asmenybę,

kiškos spaudos puslapiuose.

Galima buvo gėrėtis prele
gento kruopštumu paskaitai 
pasiruošiant, nemažiau džiugi
no ir ateitininkiškojo jaunimo 
gyvas susidomėjimas paskaita. 
Juk lauke saulutė švietė, eže
rėlis tyvuliavo, o čia, studentai 
ir abiturientai gerte gėrė’ anų 
laikų prisiminimą ir 1 _

naibvvc suvažiuota Coldvvater, 
Mieh.. šiemet liepos 21-22 su- 
skridome Clinton, Mich.

Nors šių trikampio susitiki
mų paskirtis yra daugiau poil
sinė, tačiau kiekvieną kartą 
buvo, paminima ir kai kurie at- 
kijos įvykiai. Pirmąjį kartą su- 
škridus, prisiminta reorganiza
cinė Palangos konferencija, 
antrąjį — 45 metų sukaktis,— 
šiemet — St. Šalkauskis.

Pirmąjį susitikimą organiza
vo detroitiečiai, antrąjį — či- 
kagiečiai, — tretįjį — cleve- 
landiečiai. -

Trečiasis susitikimas buvo 
truputį kitoks nei pirmieji du.

Šiuo kartu žaidėme, dainavo
me ir maudėmės “lietuviškoj” 
žemėj — Katalikų Federacijos 
nupirktoj stovykloj. Tik mie
got reikėjo Clintono miestelio 
viešbuty, o šokt, mišių klau
syt, bendrus pusryčius valgyt 
ir St. Šalkauskį minėt — Man
chesterio miestely. Taigi, tri
kampis trikampyje atsidūrė.

Šeštadienio popiety suvažia
vo apie 80 čikagiečių, cleve- 
landiečių, detroitiečių ir net 
po vieną iš Philadelphijos ir 
Vtforcesterio.

Ir pasipylė po stovyklos kal
nelius, pievas, miškelius- Kiek
vienam rūpėjo visa apeit, ap
žiūrėt. Juk tai vieta, kur atei
ty lietuviškasis jaunimas sto
vyklaus, iškilaus, džiaugsis 
gamta, kurs planus. Tai sava 
žemė, kur drąsiai gali dainuoti

"kalnai ant kalnų, 6 ant tų 
kalnų kainai ir maži kalneliai".

Kai vakarą kalne sužero lau
žo jignis, ir daina iš jaunų krū
tinių liejosi ataidėdama kalnų

— Ne! Bet... aš ledus tuoj 
pat suvalgyčiau.

’ — Netauškėk nesąmonių!—
; užriko'ponas Toks. Panašus 
; intimumas gali sukompromi- 
-tttoti mano rimtumą ir papik- 

y tinti kitus. Kaip tai atrodytu 
ekonomijos šviesoje? Aš usi- 
sakau ledu, o ji man juos -su
valgo... žinai, kad tamstos 
pareiga užsaka atnešti, padėti 

: ir nek’šti nosies į kitu priva- 
f čius reikalus.

— Aš ne kišu. — teisinosi 
; padavėja. — Sakiau tik taip 

sau. kad ka nors pasakyti, tu- 
. rėdama minty, jei aš
I tamsta, tai... Kam gi paga- 
: bau užsisakei

— Kad karštą dieną ledai 
vėsina liežuvi ir, bendrai, ma
lonu juos valgyti. — pridūrė 
ponas Toks.
. — Tai kodėl nevalgai?

— Matyt, mieloji, neperneš! 
į karščio — pastebėjo rinitai 
■ ponas Toks- — Gal smegenėlės 
> aptirpo? Daug kas malonu per 

karščius, sakysim, vėsi vonia.
: bet ar tamsta iŠ jos geri arba-

dų dvejopa invazija: J. Matu
lionis, Demokratija, partijos ir 
asmuo; dr. VI. Viliamas, Lietu
vos seimai ir jų grupinė dife
renciacija. Krikščionių Demo
kratų S-gos. , kitų politinių sam
būrių ir Vliko veiklos apžval
ga. Administracijos adresas: 
8534 83 St., AVoųdhaven 21, 
New York. ___

Į LAISVĘ. Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Nr. 10(47). 
1956. Turinys: Redakcija, Ug
niniai stulpai (rezistencijos 
klausimais); Juozas Nemura. 
Pilietybės prasmė; Antanas 
Ramūnas. Europos ir Amerikos 
pedagoginiai idealai; Zenonas 
Ivinskis. Dešinėn ir kairėn de
mokratinėje Lietuvoje; Kazys 
Ambrozaitis, Kovos ir vilties 
dienos (kovotojam prisiminti 
po 15 metų); Antanas V. Dun- 
dzila. Skauto..įnašas. Darbai ir 
idėjos — anapus (už geležinės 
sienos), pasauly ir tremtyje. 
Administracijos adresas: 219 
Montauk St.. Brooklyn 8. N. Y.

ŽIBINTAS. Religinės kultū
ros žurnalas. Leidžia Didžio
sios Britanijos lietuvių katali
kų par. bendruomenė- Nr. 4 
(10). 195&. Turinys: Šv. Tėvas 
meldžiasi už Lietuva: J. Kark- 
luva. Sekmadienio palaima. I. 
Joerg, Auksinės sagos (nove
lė); A. Pačkauskas. Aš laukiu 
»eil.); Vladas šlaitas. Pavasa
rio nuotaikoj (eil.); K. Vilko- 
nis. Rūpintojėlis verkia; P. 
C-ius, šv. Kazimieras (eil.); 
Motina apie dukteri: šv- Mari
ja Goretti; Skaitykime šv. Raš
tą; Britanijos lietuvių katalikų 
kongresas; J. Kuzmickis. Išga
nytojo senelė: Vera Barclay, 
šventoji drobulė; kun. A. Stei- 
gvila, šv. Mišios — Bažnyčios 
auka: kun. P. Celiešius, Pasi
ryžimas. Fatimos atgarsiai. 
Administracija: 21 Ann Place, 
Bradford 5. York, England.

(Atkelta iš 2 psl.)

A. Montvydas, N. Gugienė. O. 
Indrelienė ir kt. Jų kalbose 
buvo liečiami du dalykai — 
SLA reikalai ir socialdemokra

te Southaoor Bankai r™7 ^lce-President of ~~ 
operations, I rant ™*t Co., m charge of all 

and giV9 you f^cta^^T i,yseIf to You 
k .tha Southmoor Bank. (instead o f ruaors) about

isfaaheanhv°Utba°O1, Bank * Trust Co' / 
institnt^ r^SOUad' kančiai - < /
the oualified to merit '

- - - nued confidence o f it s >
! S friends ... and; one I 010 proud to Join.

l2> lo tJ>» Southmoor Bank
- Up to ^0,000.00 by the

darai Deposit Insurance 'Corporation9 
an agancy of the U. S. Govemaent.

(3) Southnoo1, carries Insurance totaling ■ 
¥1,250,000.00 as protection against i 
any losses resulting froa fraud on < 
checks cleared thru the bank. j 

Hiese are facts, not ruaors. Thay should tnake ? * 
t0 know tbat you are dealing eith a 

oank that is sound . . . one of Chicagofs first 
e m Inte f ėst on savings ... one

''hicago*s first to offer you many nee
Banking Services and conyeniehces.
Sincerely,
S0UTHM00R BANK k TRUST CO.

Buvo ir trečia “partija”, ku-. 
rią laikraštis mini su nepalan
kumu — tai tautininkai. Jie 
mėgina SLA seime pakliūti i 
“valdžią”, tačiau nieko iš to 
neišėję.

SIŪLO NAUJĄ ŠEFĄ
Tėvynės Sarge Nr. 1(13) 

str. “Iš Vliko - Lozoraičio san
tykių” P. Vainauskas prieina 
išvada, kad “mūsų diplomati
jos šefo pareigose St Lozorai
tis turėtų būti pakeistas kito 
tinkamesnio šioms pareigoms 
asmens. "Siūlo:” kad diploma
tai išsirinktu kita šefą: *Tr 
mūsų diplomatai, turėdami 
prieš akis žala, kurią daro St. 
Lozoraičio laikysena, turėtu šį 
pakeitimą rimtai pasvarstyti”.

• Arvydas Vaišnys, 17 me
tų, labai gerai baigė Water- 
teurio Crosby aukštesniąją mo
kyklą (high school). Už gabu
mus matematikoje ir uolumą 
apdovanotas medaliu. Jam pa
siūlė stipendijas Massachusetts 
technalogijos 
universitetas 
universitetas, 
universitetą.

— Ne, — sumišusi mikčiojo 
padavėja.

— Tai kam kitam pliurpi 
nesąmones ir trukdai brangų 
atostogų laiką, še, pinigus su 
tipu, ir skųsk savo reikaliu
kais, tarnauk kaip pridera!

Ponas Tdks nuėjo prie van
dens deginti padų ir ruoštis 
būsiančiai paskaitai laiko bėg
smo jubiliejus pamigti, “Lai
ko apraiška veikimo metme
nyse”. -
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REAL ESTATE

RESORTS

SUMMER RENTALS

TALARSKI
FUNEBAL HOME

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

LDS CENTRO VALDYBA

ANGLIŠKOS:Pirmininkas
0.10
0.10

Sakratorfus

MUZIKA

1.50
1.50

1.50
3.50

4 Martyred Bishops, T. Narbutas.............
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas

JANE no: 2* metai, 'atvykusi 
i New York* iš New Orleano, 
atorė ir modistė, bandė nusižu
dyti skandydamos.

Missa in honorem Imm. Cordis ..................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

5.00
1.50
0.Ž5
2.00

1.00 
0.70 
1.00 
1.50
2.00

4.50
2.50
1.00

2.00
2.00

1.00
0.50
2.00
5.00

Fina Home* and Building 
Plot* for Sala. Ten minutes 

ride to New Church 
Walter C. Harding 

Knolkrest, R. 3 
Danbury, Conn. 

Tel. Pioneer 6-2232

.1.00 
1.50 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00

Nauja skautę ir skaudy 
vadovybė

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.................
Gabija, metraštis .........................................
Medinis arklys, E. Williams, 192 p............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.................... .
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.......... :-------
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. .............. 
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p. ...............—
Žirgeliai padebesiais, P. Tarutis, 99 p. — 
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.--------------

$2.00
$5.00

2.00
2.00

Supermtend- 
construction, 

heat. Farm 
apartment.

KNOLLCREST 
CANDLEWOOD LAKE

įsaka, V. Pietaris ......
lygelč, Vysk. Valančius

šiasi saTO pMėdžiui - sąskry
džiui, kuris Plfe rugsėjo 1—3 
prie* Windsaro, Kanadoje.

. .-i- sks .

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

PIL BHRNEIS^į
Į SALES—INSTALLATION—CONYERSIONS—SEPAIRS Į

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijy

Viso pasaulio lietuvius skau
tus ir skautes sujungia Lietu
vių Skautų Taryba, kuri iš sa
vo tarpo renka Tarybos Pirmi- 
ją. Neseniai Tarybos pirminin
ku išrinktas vyr. sktn. dr. V. 
Čepas, pavaduotoja Pirmijos 
reikalams sktn- E.Gimbutienė, 
pavaduotoju Tarybos reika-

For Reservations Phone:
A Home away from Home” 

COUNTRY FARM HOME in 
Catskills. Accommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vineent Lawrence, R. D. 
No. 2, Jefferson. N. Y. Tel.: 
Stamford 6940.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Vinnauskas

BUNGALOVV COLONY, 75 mi. N. Y.C., 
7 rm. house with bath, 2 poolš, 11 fur- 
nished units, only $42,000. Also lovely 
City home with apL. to be rented, reduced 
to $18,500. O. Marino Reaitor, Nevv Hatnp- 
ton, N. Y. Phone Middletown 97-2251 - or 
6298 for appointment.

IDEAL FO® BETBEAT HOUSE 
HYDE PARK-RHINEBECK 
HUDSON RIVER ESTATE 

overtooking river 450 acres Colon- 
ial mansion, 34 rooms, 11 baths, oil 
heat. excellent condition, 5-car 
garage. Stone, cottage, 21 rooms, 5 
baths, 5-car garage. 
ent’s cottage, stucco 
9 rooms, bath, oil 
baras, with 7-room 
Town water piped throughout pro- 
perty. Will sėli all or part unrest- 
ricted. Terms available. Contact 
owner, *

ELMER VAN WAGNER 
Hyde Park, New York 
Tek Hyde Park 2116

Chicagos, išsipuošusi šantame- 
čiais ąžuolais, beržais, klevais 
ir kitokiais medžiais. Aplinka 
primena seną lietuviško dvaro 
parka, pašonėj puikus ežeras, 
o apylinkė skęsta vyšnių so
duose.

1.00 
6.00 
2.00 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
1.50
2.00

Garantuotai taisoma tetevHja, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (asopfflters), plokštelių automatai 

(record changera).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
lUdnond HĄ Ome Pirk, Forest HiB, Jamaica.

pro- 
full
car

Hartford. Conn. Tek JA 5-1105
VISU KELIONIŲ APRŪPINIMAS

Pigios dabar kelionės laivais. Rudens ir Kalėdų meto kelionės. 
Imigracijos ir svečiavimosi problemos.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

SARATOGA SPGS, N. Y. Resort. 
50-rooms hotel, furnlshed, two 
buildings which could be made 
Into rooms. 12-room house.. „bn 
grounds. 18 acres, good business. 
Can be made into a convaleaidęht 
home. Retreat House, Catholic 
Boys or Girls SchooL Near SL 
Clement’s Retreat House. Dude 
Ronch. Reasonable. Phone 291 “-‘or 
write Susan Weldy.' ... i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
38ė Maple Avenue, Hartford, Conn.

GARDEN CITY — Cape Cod. 
brick - and - shingle. 2 bed- 
rOom, expansion attic. 80x100. 
Beautiful landscape, screened 
porch, attached garage, many 
extras; generous mortgage 
PI. 2-1861.

SAVO ĮMONĖS TRETĮJĮ JUBIUEJU 
. ' . mes švenčiame .;

r' DIDELĖSE NAUJOSE PATALPOSE
toje pat vieloje, 607 Main Str., kambarys 201. Patalpos išeina 
pagrindinę gatvę ir aiškiai matomas 5

Hartford Travel Bureati

TO PLACEr

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

CAPE COD HOUSE, 
3 yrs. old, on 100 x 180 
perty. Four bedrooms, 
cellar, breezeway, two 
garage; hot water, oil heat; 
1-^ baths; aluminum storm 
and screens, fireplace, 19 cu- 
bit ft. freezer, Westinghouse 
laundromat, electric range and 
refngerator; near swimming 
shppping, catholic schools and 
churches,, and railroad; price 
$12,500. For Information call 
Olsen, SElden 2-3909, reverse 
charget.

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas......................
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p. ...........
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p..........
Kelionė, A Tyruolis, 126 p. —..................
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p..................
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p. —..........
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p..........

Custer miestelyj klebonauja 
kun. Ben- Marčiulionis, myli
mas visų, net kitataučių ir nė- 
katalikų. Jam talkininkauja 
kun. Riauba, šiedu kunigai 
nuoširdžiai rėmė bestovyklau- 
jančius.

Stovyklavo apie 150 skautų 
ir skaučių. Stovyklą aplankė 
daug svečių. Ypatingai buvo 
malonu sutikti svečius — dak
tarus, kurie stovyklai įrengti 
suaukojo 550 dol.: dr. Biežis 
200 dol., dr. K.’ir J. Aglinskai 
100 doL, dr. Tauras su šeima 
100 dol, dr. Dargis 50 dol-, 
anksčiau dr. M. Budrienė pa
aukojo 100 dol. Stovyklautojai 
rėmėjams nuoširdžiai dėkojo.

«
Stovyklai vadovavo A Kar- 

navičienė, M. Butkienė, Lun- 
ceckienė, švarienė, Žukienė, V. 
Černius, A. Levanas ir J. Kau
nas.

tariant). Mūsiškiams karščio 
kentėti nereikė. Mat, tikimasi, 
kad iki rugsėjo pradžios vasa
ra vis tik pasirodys. Yra, beje, 
tame autobuse apie 15<, sporti
ninkų dar neužimtų vietų, ku
riomis galėtų pasinaudoti visi 
kiti mirtingieji norintieji Ka
nados — Amerikos Lietuvių 
susiartinimo šventę pamatyti. 
Šventė, kaip žinia, įvyksta tuo 
pačiu metu Detroito priemies
tyje, Kanados pusėje, Windso- 
ro kaimelyje. Autobusas ąplei- 
džia New Yorką penktadienio 
vakarą apie 7—8 vai. ir išrie
da iš Detroito apie 12 vai. nak
tį, sekmadienį, atseit, po visų 
iškilmių. Kelionė į abu galu 
tik 21 dol. Patariame tautie
čiams nepraleisti šios progos ir 
kreiptis į Lietuvių Sporto Klu
bo sekretorių J. Kepeni telefo
nu VA 1-3247. •

Nemaža galvosūkio sukelia 
vadovams tinkamas futbolo 
komandos sudarymas. Ekipa, 
matote, visai lietuviška turi 
būti — “Amigų” prisisamdęs 
nevažiuosi! E numatytų sekan
čių kandidatų turės būti ekipa 
sustatyta: Jokūbaitis, Gražys, 
Kligys II, Mileris, Vaitkevičius, 
Sabaliauskas, Remėza (visi 1 
komandos), Daukša, Didžbalis 
L Didžbalis n, Kligys I, Savei- 
kis, Steponavičius, Ramanaus
kas (visi rezervinės), Butri
mas, Dubauskas, Birutis, Sta- 
rolis.(visi jaunių).

Beje, vartininkas Kligys pe
reitą mėnesį šeimos židinį su
kūrė. Mūsų nuoširdūs svciki-

VakseliuL Tikėsimės, kad nau
jasis kabinetas, pagyvins spor
to veiklą ypač periferijose. 
Provincija, atrodo, pajėgų tu
rėtų, o gal ir turi, žaidžia ar 
bando žaisti jie ten, atrodo, 
tik nežinia ką ir kaip.

Tiesa naujasis apygardos 
vadovas pareigų negausumu 
tikrai nusiskųsti negalėtų- Lie
tuvių Sporto Klubo pirminin
kas, Lietuvių Atletų Klubo biz
nio vedėjas, Vyr. FASK’o revi
zijos komisijos narys, na, ir 
dar atstovas prie Bendruome
nės,— sporto reikalams, žino
ma. Baugu tik pagalvoti. Jei 
New Yorko sąrašas rinkimus į 
FASK’ą laimėjęs būtų tai mū
sų Aleksandras Vakselis dar 
vienomis pareigomis “turtin
gesnis” būtų tapęs. Atletas

Turime galop naują valdžią. 
Gal ir nevisai naują, nes “ka
binetas” sudaryti pavesta bu
vusiam apygardos pirmininkui

0.60 
1.10 
1.80
1.25 
1.00 
1.00

FREEPORT: Modera 9-rootn houae. 
5 bedrooms, extra large ęactoMd 
porch. Excellent J condition, oni& 
fireplace, large 2-car garage wttk 
apace fer iiving. quarten. Larye 
coraer plot. Ideal for retreat houap 
Call Owner, FR »4617.

PIGOTT’S GRANDVIEVV 
HOUSE

32 Grandview Avė. . 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

Tel. Keansburg 6-9727 
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center.

Children velcomed. Under new 
management. Mrs. J. Pigott, 
Prop.

TRYON INN 
NEAR COOPERSTOWN

Delightful vacation resort in atmosphere 
of chanu. Famous for delicious foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
lounge. Beautiful mountainous surround- 
ings. Swimming. movies and churches 
nearby. Reasonable rates. Reąuest bro- 
chure. E. McKone. Cherry Valley. N. Y.

DRAMA
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinių?, 120 p. -------------

“A Home Away From Home” 
OPEN ALL YEAR
ROSE - WELL

Box 85, Freehold, N. Y. Enjoy your vaca
tion in beautiful Catakill Mts. Spot out of 
ordinary. Exceilent food, hot and cold 
running water In all rooms. Lawn sports. 
Near all churches. Free bookleL" Cairo 
9-9335. ANNIE & KURT EIFLER, Props.

Motulė paviliojo, L Pelėda
Lapės
Vaikų
Pasėkos, Haufas, 93 p.....................
Velykų pasakos. N. Butkienė, 32 p.
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. —

50 Flaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

121 S,*So. CarOline Avė., 
Atlantic City, N. J.

Rooms with running water, 
$2 and up per person.

Air cooled roooms, shower, 
bathing and parking. 
Near Catholic Chureh 

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI 
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

• Medžiagos vyrų ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• šilkiniai, rayoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Yardais ir gabalais.
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

SAMUEL fcECKENSTEIN. INC.

Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 4.00 
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p. ............  1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 2.00 
de luxe. .............................................................
Odos imitacija ...............................................
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.

Brent’s Hand - Dee Drive Inn 
RESTAURANT

Specializing in Sea Food—Steakes—Chops 
Fountain senice — Breakfast — Lunch 

— Dinners —
Open 24 Hours — Week-Ends 

SHORE ROAD 4 OCEAN DRIVE 
COLD SPRING, N. J. 
(Just over the Canal)

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood, Mass.
Finamę Sekretorius 

Nell MeŠkūnas 
91 Congrcs Avė. 
Waterbury, Conn.

TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS
118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., 

* GRamercy 5-4525

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodheven 21, N. Y.

LORETTA HOUSE
228 E. GLENWOOD AVĖ, 

WILDW00D, N. J.

Hot and cold running water 
in all rooms. Hot shower.

Across from Catholic Church
MRS. C. WALSH, Prop.

Phone 2-5100

Naujasis Testamentas ....... ............................. .....
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.....................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ...... 
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. '.. 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. . .... ................ ;........................ .
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p. ...... 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. ..............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p...............................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p......
Dievas ir žmogus, PreL Bartkus ir J. Aleksa.....

įrišta....
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija...................................................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ..........................

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. I.

Pranas Razvadauskas 
Bronė Mičiūnienė

Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 PJU.
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Delancy SL Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard SL

nūnai ir geriausi linkėjimai 
jauniesiems. Lietuvių Sporto 
Klubo vadovybė, tuo tarpu, 
savo seno nario, klubui ištiki
mai nuo įsikūrimo dienos tar
naujančio. vedybų proga ne
pasveikinusi, šioje vietoje štai 
sugėdinta tebūna!

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas..... ......
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p.
Telšių kankiniai, 100 p. ............... ................. .......
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. —....
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška, 100 p........... .................. ....... ...........
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. ........ 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p..........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys .....

2-00 
3.0C 
5.00 
6.00

RevtalįM Komfoiįa
Danielius Averka

Teklė Mittchęl
Benediktas Jakutis

HOTEL BON AIRE 
WrLDWOOD, N. J.

231 E. MAPLE AVĖ. CIom to Beach 
Alt rooms wtth hot and cold running 
water. Some with prtvate bath*. Bathing 
from hotel. Near Catholic church and 
amuaamanft. ROSELYN HAYES, Prop.

Phone 2-809*

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St. 
Nonvood, Mas*.

Vite Pirmininkai
Vladas Paulauskas 
Juozas- Glavickas

RSAL. KĄKM HOM»-Ptaity of good 
bome-eookna food.; Beautiful acenery. 
AyfhreHe ~ iTATtĮf atmoeghere. Rates: 
$3540 per week.
VIOLET TOMPKiNS, Prattaville, N. Y..



imtos
»•

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER

žmogus mato, šliužas nema*
DU DRAUGAI dkifiai mylisi.

M. and Z. Collision Works
ŪDIJA I LAISVI

metu

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

mam?, etc.

Ohio

231 Bedford Ava. j 
Brooklyn, N. T. į

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS 2 kamba
rių butas be baldų. Kreiptis: 
Mr. Frank Frankovič, 339 Wil- 
son Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku** 
menty tvirtinimui

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

netvar- 
galvos 

ir skau-

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

IŠNUOMOJAMAS/5 kamba
rių butas su šildymu patogioje 
vietoje, prie Jamaicos linijos. 
Skambinti: MI 7-5680.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Kreiptis:
1 Castle

WA1TKIJS 
F ONERA L HOME 

197 Webster Aveaae 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC

Vaikam yra atskiras pasau
lis. Ten yra gyvulėliai, ku
riuos jie pažįsta jau iš paveik 
sielių knygelėse. Ten ir Miki 
Mous karalystė. Ten vaikai ga
li gyvulėlius paglostyti, įsika* 
binti jiem į vilnas ar kailius. 
Yra eilė tokių, kuriais gali pa 
jodinėti Bet ten yra vienas 
užrašas:

"Suaugusieji įleidžiami čia, 
tik lydimi vaiky"...

Zoologijos sodo gyvuliam 
veikia ir gydymo klinika: rent
genas, operacinė ir tt. Vienam 
kupranugariui perlūžusią žiau
ną teko sutvirtinti nerūdijan- 
čiom vinim; vienai iš Indijos 
telyčiai

teko daryti "karališkąjį piū-

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Conneeticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vaL ryto iki 8 vaL vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Visi tie siaubūnai ir malo
nieji sutvėrimėliai kiekvienas 
gyvena tokiose sąlygose kaip 
savo tėvynėje ... Antai, mar 
širuoja pingvinas. Vandenėlis 
jam vaiskus kaip ąntarktikos 
srityje. Jis turi ir orą ir tempe
ratūrą tokius kaip antarktiko- 
je. Tokiai aplinkai sudaryti 
reikėjo pastatyti vandens bokš
tą, įvesti vandens sistemą, į- 
taisyti vandens baseiną su 30,- 
000 litrų vandens, žiūrėtojas 
nepastebi, kad jis

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. . Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų,, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO. , 
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

24 d. aplankė 
vienuolyną ir 

redakciją. Lan
kymosi proga užsiprenumera
vo laikraščių ir įsigijo knygų. 
I. Radzevičiūtė dėsto Troy 
Russells Sage kolegijoj. Vasa
ros atostogas panaudoja toli
mesnėms studijoms New Yor- 
ko universitete.

V- J. Atsimainymo 
parapijos Maspethe 

tazaras įvyksta rugsėjo 7—10 
ir 14—17 dienomis. Bazarais 
vyksta parapijos puošnioje sa
lėje ir, pagražintame sodne. 
Visi laukia bazaro, kur galės 
susitikti savuosius ir pasidaly
ti Įspūdžiais. Parduotas laimė
jimų knygeles prašome gra
žinti prieš bazaro atidarymą.

maisto porcija — kasdien jie 
turi gauti kiekvienas po 400 
sliekų. Kad juos aprūpintų tuo 
aristokratišku maistu, zoologi
jos sodas turi specialią savo 
farmą sliekam augintu Tuos 
sliekus augina, maitindami rū
gusiu pienu, vaisiais^ ir kt. Tik 
tada jie keliauja į aristokratų 
snapus. Ten pat keliauja dar 
ir upių vėžiai, kuriuos zoologi
jos sodo šeimininkai gabena 
jiem oru iš Louisianos.

Net bjaurybės šliužai turi 
taip pat kiekvienas savo tem
peratūrą ir kitas sąlygas. Ne
lengva jas parinkti. Bet tai da
roma tokiu būdu. Jų globėjas 
ir valdytojas

šliužą deda į indą,
kuriame yra sausų ir drėg

nų vietų. Po žemės sluoksniu 
įtaisyti dar šildymo įtaisai, ku
riuos kiekvieną galima sky
rium įjungti ir išjungai. Pagal 
tai, kokią vietą šliužas pasi
renka sau susirangyti, daro iš
vadą, kiek jam reikia sausos, 
kiek drėgnos vietos, ir kokioje 
temperatūroje jis mėgsta būti.

Pastebėta, kad gyvatės ir ki
ti šliūžai nemėgsta žmonių 
žvilgsnių. Kai kurie nuo to da
ros itin nervingi. Jie puola pro 
stiklą į žmogų ir daužosi, iki 
pailsta. New Yorko zoologijos 
sode šliūžai apsaugoti nuo 
lankytojų žvilgsnių. Narvai, 
kuriuose jie laikomi, yra pada
ryti iš vadinamo poliarizuoto 
stiklų, Jis permatomas tik vie
na kryptimi —•

Šiuo metu iš savo santaupų 
AI_RK Federacijos stovyklai 
paaukojo S500 00. norėdamas 
paremti lietuviškojo jaunimo 
religinį — tautini auklėjimą.

Priklauso Brooklyno Ange
lų Karalienės lietuvių parapi
jai, kurios yra ilgametis kolek-

SKUBIAI REIKALINGA 
pagelbininkė gydytojų šeimai 
su dviem vaikais (1 ir 4 metų). 
Atlyginimas pagal susitarimą 
ir visas išlaikymas. 
V. Adomavičius, 
Blvd. Akron, 
TEmple'8-3926.

gimęs 1888 m. kovo 12, 
Kregždžių k., Gražiškių parp., 
į Brooklyną atvyko 1909 m. 
Ilgus metus sąžiningai dirbęs 
cukraus fabrike, siuvyklose, 
visada nuoširdžiai atjautė ir 
rėmė bendrus lietuvių bažnyti
nius bei visuomeninius reika-

vestireikalingi keliai, išgręžti 
šulniai vandentiekiai įtaiso-, 
mi .septyni tankai, statoma 
elektros linija, tvarkomi ežero 
paplūdimiaiir pradėti pagrin
dinio pastato pamatai. Dauge
lis garbų atliekama šeštadienio 

talkomis. Daug entuziazmo ro
do visa -Detroito , lietuvių vi
suomenė. Statybos komitetą 
sudaro: inž. J. Mikaila —pirm., 
inž. dr L. Bajorūnas — vice- 
pirm., J. Valukonis — sekret., 
inž. J. Dunčia — narys. Staty
bos darbams vadovauja ir pri
žiūri inž. P. Baltakis. Statybos 
planus paruošė arch. Arbas- 
Arbačauskas. Reikia pastebėti, 
kad visus, paruošiamuosius sta
tybos darbus inžinieriai archi
tektai bei geologai atlieka vel
tui katalikiško idealizmo* vedi-

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: TeL IR S-S4M

IŠNUOMOJAMI
5 kambariai su apšildymu ir 
šiltu vandeniu, 310 Devee St„ 
Brooklyn, N. Y., tel. Stagg 
2-1454.

Padėka
Aldona Vasil nuoširdžiai dė

koja kun. J- Žuromskiui už ap
rūpinimą šventais Sakramen
tais mirusį jos vyrą Romualdą 
Vasiliauską - Vasil, klebonui 
kun. Pr. Virmauskųi už šv. Mi
šias ir maldas prie karšio, o 
laidotuvių direktoriui Barase- 
vičiui už malonų patarnavimą 
Romualdas Vasiliauskas palai
dotas N. Kalvarijos kapinėse.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susi rinki

pra- 
Southhampton, Long 

Ten, pačiame pajūry- 
turi Savo vasarnamį.
J. Drake Dragūnas be 

advokatūros praktikos, yra 
dar vienos stambios finansinės 
organizacijos viceprezidentas.

Daugiausiai rūpesčio turi 
stovyklos Organizacinio komi
teto pirm. Br. Polikaitis, ku
riam rūpi visi stovyklos darbų 
vykdymo reikalai, o ypač fi
nansai, kuriuos sudaro visos 
Amerikos katalikų aukos.

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Foreet Parkway Station*
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Kopp&os nemokamai vtaoee 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.

Tel. VbgMa 7-4499

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
( ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamootojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N-.Y.

EVergreen 7-8247.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FU NĖR AL HOME
M. P. BALTAS—Direktoriui
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikahj Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

‘ Irena Radzevičiūtė ir .St. 
Vaškelis,' abu iš Amsterdamo, 
N. Y., liepos 
p r a n ciškonų 
“Darbininko”

Bet vienos medicinos neuž
tenka. Gyvuliai taip pat reika
lingi globos. Kai 1942 liūtė ne
galėjo aprūpinti savo naujagi 
mio, jį globoti pasiėmė liūtų 
prižiūrėtojo Martini žmona. 
Nuo tada ji tris tigriukus iš
augino savo namuose per dve
jus metus. Paskui ji pati persi
kėlė į zoologijos sodo namus ir 
rūpinasi visais “našlaičiais”. 
Jos patalpoje pilna šimpanziu- 
kų, ežiukų, antilopių. Kai Mar
tini eina dabar pro žvėris, visi 
ją pažįsta. Ir esą net tokių 
vaizdų, kad Mrs. Martini susto
ja prie narvo, kuriame yra 600 
svarų tigras. Tas iškiša pro 
virbus savo leteną ir paglosto 
Mrs. Martini veidą. Ją vadina 
zootogljoc sode “žvėrių ir gy
vulių motina”.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Joseph Garszva
G RA BORIUS
BALSAMUOTOJAS

F UNĖRA L HOMI

25! W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIU8
Laidotuvių Direktorius .
Tel ANdrew 9-2590

William J. Drake- 
Dragunas

SKUBIAI 
reikalingas 2—-3 kambarių bu- 
fas Queens rajone. Skambinti 
tel. VI 9-1918 — Slavinskui 
nuo 7—8 v. v.

žiūri Į tą mandrą paukštį 
pro trigpba stiklo sieną,

už kurios pingvinas neišgy
ventų, jeigu nebūtų antarkti
nės saulės šviesos. 0 ją atstoja 
neregimai Įtaisyti šviesos vam
zdžiai; temperatūra palaikoma 
pastoviai 12 laipsnių Celsijaus. 
Oras pumpuojamas pro filtrus, 
nes mažiausios oro dulkės 
kenksmingos pingvino jau
triem kvėpavimo organam.

Čia vėl margaspalvis flamin
gas. Kiek reikėjo fantazijos ir 
išradingumo, kad jo spalvos 
nelaisvėje nenubluktų. Kad ne
prarastų raudonumo, jam duo
da tarkuotų morkų, meksiko- 
niškų musių, raudonųjų pipi
rų. O australiški ančiasnapiai 
čia dar kaprizingesni, ir jų ’ 

skonis visai aristokratiškas.
Penelopė ir Cecilija, tokiais 

vardais jie vadinami, keisti pa
darai — jie turi anties snapą 
deda kiaušinius, bet vaikus 
nešioja ir žindo. Keista ir jų

Vasarą pagausėja ne tik iš
kylos gamtoje, bet ir zoologi
jos sode New Yorke. Per me
tus jame pereina apie 3 milijo
nai lankytojų. Ne viską per 
vieną dieną ir pamato, nes tai 
didžiulė karalystė —užima 100 
ha plotą. Jame apie 50 pastatų, 
kuriuose talpinasi

visos žemės didieji baisūnai 
— liūtai, tigrai, krokodilai, gy
vatės iki pat mažųjų kolibrio 
paukštelių. .Apie 2500 rūšių. 
New Yorko zoologijos sode pa
matysi vienintelę kalnų gori
lą vienintelę* Amerikoje už
augintą miškų antilopę, vienin
telę gyvatę, kuri kada nors 
žmonių nelaisvėje būdama pa
dėjo 41 kiaušinį.

skaidri itaoroMsiroiiiima 
RiDsonls imo9oner9aRK> 
nwxsso tat connccricuT 
itetavbms pRhotaminiinfr

Jaunimo Stovyklai aukojo:
J- Menderis, Woodhaven, N.

Y......................................... $200
V. žementauskas, Richmond 

Kili, NJ Y. ................... -'...$500
Kun. J. Paransevičius, New

York, N. Y...... ....... $100
Kun. J. Pakalniškis, Brook

lyn, N. Y........................... $100
Kun. A. Račkauskas, Brook

lyn, N. Y........... ................ $100
K- Krušinskas, Woodhaven, 

N. Y. .............  $100
Neris International, Ine., N.

Y., N. Y. ............................ 200
Visiems aukojusiems nuošir

džiai dėkojam. Aukas siųsti: 
Br. Polikaitis, 15483 Ward, De- 
troit 27, Mich. Arba per vietos 
komitetus.

Prof. Ig. Končius
tiėpos 31’sulaukia 70 metų. 

Jis gimė Žemaitijoje, Purvai
čių km., Žarėnų valsč. Aukš
tuosius mokslus išėjo dar cari
nė!. Rusijoj. Lietuvoje profeso
riavo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose. Bostone gyvena 
nuo 1949, dirba Tufts universi
teto fizikos laboratorijoje.

Balty koncorty serija 
ruošia Naujosios Anglijos Bal
tų Amerikiečių Draugija. Pir
masis koncertas bus Jordan 
Hali salėje rugsėjo 28; koncer
tas bus atliktas estų smuiki
ninkės Cąrmen PriL , Antrąjį 
koncertą duos latvis violenče- 
fistas Ingus Narūnas. Lietuvių — •
koncerte dainuos soL Vac. Ve- 
rikaitis- (Plačiau bus kitame

Nervin
Alezanderis Nervi
nė veikia nuo viso-

1 kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Advokatas Wm. J. Drake 
Dragūnas

jau antrar savaitė atostogauja. 
Savo trijų savaičių atostogas 
Wm. J. Drake-Dragūnas 
leidžia 
Island. 
je, jis

Wm

Suaugę Įleidžiami tik lydimi vaikų 
DIDŽIAUSIAME PASAULYJE ZOOLOGIJOS SODE

RADIJO PIKNIKAS
Seniausios radijo programos 

Naujojoj Anglijoj metinis pik
nikas įvyks rugpiūčio 5, sek
madienį, gražiame Brockton 
Fair Grounds, Belmont St., 
Brockton, Mass.

Pikniko programa bus įvairi, 
turtinga ir įdomi. Pasirodys 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama O. Ivaškienės; du jauni 
šokėjai ukrainiečiai Vitaly ir 
Liudmila Beskrowny; armėnų 
tautinių šokių grupė; bus ves
tuvinių ir kitokių drabužių pa
roda, vad. B. Koričiui; roller- 
skating Champion Muriel 
Grant ir Rusto the Clown su 
kalbančiom lėlėm palinksmins 
vaikučius.

Šokiams gros Mickey Habe- 
rek orkestras iš 8 muzikantų. 
Bus daug vertingų laimėjimų, 
turtingas bufetas.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti į šį didžiulį 
pikniką ir paremti radijo pro
gramos išlaikymą.

Steponas ir Valentina Minkai

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkai

šiemet švenčia , auksinį kuni
gystės jubiliejų' Kaunokuni- 
gų seminariją baigė ir kunigu 
buvo įšventintas 1906 m. Ry
goje, ilgą laiką buvo Sopulin
gosios Dievo Motinos bažny
čios klebonas ir Rygos arkivys
kupijos kancleris. Pokario mo
tu Vokietijoje -buvo šv. Tėvo 
tautiniu delegatu latviam kata
likam ir daug rūpinosi jų įva
žiavimu į Ameriką. Dabar yra 
kapelionu New Yorke, lai
komuose Leono XHI ’ namuss 
vienuoliam ir kunigam. Lat
viai katalikai sukaktuvininką 
pagerbs banketu rugsėjo 6. 
Mišios bus šv. Alfonso bažny
čioje (308 W. Broadway) 11 v. 
ir po mišių vaišės.

Apreiškimo parapijs 
bažnyčioje

nuo rugp. 1 d. 12 vai. dienos 
iki 'rugpiūčio 2 vidurnakčio 
galima gauti visuotinus por- 
ciunkulo atlaidus.

VINCAS ŽEMENTAUSKAS,


