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KOKIA KAINA SOVIETAI PARDUOS
Ar šiaip, ar taip, o Sovietai man o i laimėsią

Irako vyriausybė, pasitarusi

Trakėnų veislės arkliai, ku

PASAKYKIT SAVO ŽMONĖM, KAIP MUMS EINASI

VoktučM nusisuka nuo

NEPRIPAŽĮSTA TOKIOS KONF ERENCUOS; -ABEJI GINKLUOJASI, BET KARU NEGRĄSINA

NUO IŠRADIMŲ 
JAU ATSISAKO

50 eržilų ir 27 kumelės. Dabar 
jų yra 81. Vieno kaina rinkoje 
6000-7000 DM (1500—1600 
dol.)-

TRAKĖNŲ ARKLIAI 
NEIŠNYKO

‘Komunisto” šių metų Nr.

Pasitarime su Kongreso ly
deriais prezidentas Eisenhowe- 
ris rugpiūčio 12 padėtį Egipte 
laikė labai rimtą, bet ne bevil
tišką taikiu būdu reikalą su
tvarkyti. Jokių nutarimų nebu
vo padaryta. Xbldvi partijos 
pritarusios ligšiolinei vyriau
sybės politikai. |

REVOLIUCIJA TUNISE
Naujos valstybės valdžia nu

matė papročių revoliuciją Tu
niso gyventojam: uždrausti

gentmoje, Brazilijoje ir kitur. 
Po sėkmingo kultūros kongre
so ir dainų šventės reikia il
gesnio tarpo, kad galima būtų 
sukelti v^ visuotinį lietuvių 
susidomėjimą ir sujudimą. Ta- 
da bus ir. 40 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai. 
Lengviau bus ir parengti pro
gramą bei sukelti lėšų, nes be 
Amerikos lietuvių paramos bus 
sunku iš kitur pasiekti Ąme-

audra, kad jokis primityvus 
lėktuvas nebūtų net drįsęs 
skristi. Už istorijos klastoji
mą laikraštis kaltina “Sta’ino

Viešajai nuomonei tirti in
stitutas išaiškino, kad už ge-

54%. Prieš metus
Amerikąe48%. ui

Demokratų partijos konven
tas* Chkagoje prasidėjo pirma
dienį- Buvo didelė staigmena 
buv. prez. Trumano rugpiūčio 
IĮ pasisakymas už gub. Harri- 
maną Į- prezidentus. Tai esąs 
“tinkafniausias šiuo metu kan
didatas -į Baltuosius Rūmus”. 
Tai buvo smūgis A. Stevensono 
šalininkam, kurie jau turi užsi
tikrinę jo naudai pusę atstovų. 
Tebemanoma, kad A. Steven- 
sonas bus išrinktas į kandida
tus, bet jau ne iš pirmo balsa
vimo.

Demokratų partijos viduje 
tebeina aštri kova tarp pietie-

Kiek Lietuvoje 
yra gyventoja

Anglija kariuomenę į V.dur- 
žemlo jūrą tebegabena. DaU 
kariuomenės žada paimti ir iš 
Vokietijos. Panašiai padarė 
Prancūzija, iš Vokietijos per
keldama kariuomene i Alžira.

Sovietai sutiko dalyvauti 
Londono konferencijoje. Egip
tas ats'sakė. Tai reiškia, kad 
Sovietai derėsis, o Egiptas 
bus laikomas atsargoje. Egip
to vardu bus tartas galutinis 
žodis, ar sutartus dalykus Lon
dono konferencijoje priima ar 
atmeta.

Anglijoje esą didelio kartu
mo dėl Amerikos. Amerika 
prikalbinusi Angliją, pasitrauk
ti iš Sueso kanalo srities. Ame
rika išprovokavusi Egipto val
džios žygius sukpnfiskuoti Sue
so kanalo bendravę ir pati ka
nalą, o dabar aktyviai Anglijos 
bei Prancūzijos neparemianti.

dų laivas rengėsi išplaukti. 
Krantinėje pasirodė rusų poli
cija su sunkvežimiais ir suėmė 
visus asmenis, kurie buvo atė
ję pamojuoti bent ats sveikini
mo. Jie buvo — sako kores
pondentas — su neapsakomu 
žiaurumu sumesti j sunkveži
mius ir nuvežti. Rusai manė, 
kad jau visi švedai yra laive 
Jie nepastebėjo, kad dar kran
te laukė švedų kariniai patru
liai. Kai clvliai apsirengęs ru
sų policijos valdininkas paste
bėjo švedus, priėjęs jiem tarė: 
“Tai ne jūsų žmonės, pasisten
kite iš čia tuojau pasitraukti”.

Amerikos prezidentas ir val
stybės sekretoriiis konferenci
jos reikalais kasdien tarėsi. 
Nuo Kongreso sušaukimo tam 
reikalui atsisakyta. Tenk na- 
masi pasitarimu su abiejų par
tijų lyderiais.

partija 
šiemet 
mažes-

nuo- pas- 
katalikus 
ėmimo i

čių ir rytiečių dėl rinkiminės pasakyta 1952 platformoje, ir 
“platformos”. Rytiečiai nori nieko daugiau nereikią. Tai; paĮ 
pabrėžti “platformoje” vadina- tiko pięUf^čtam Manomą, kad 
mas “pilietinės teises”, vadi- Trumano pasiūlymas rinkti į 
nas, nori įsakmiai x pasisakyti prezidentus HaprimaųA reiškia 
už baltųjų ir juodųjų lygyb^norą surasti kompromisątarp 
mokyklose ir kitur. Pietiečiairytinių ir pietinių demokratų, 
reikalauja to klausimo *visai - -
nekelti. Negrų atstovas grasi
no, kad negrai pasitrauks iš 
partijos, jei programoje nebus 
pritarta “paprasčiausiam tei
singumui”. Rytiniai demokra- 
tai nori laimėti negrų balsus", 
tad nori jiems palankių žodžių 
prirašyti. Trumąnas pasisakė, 
kad tuo reikalu jau užtenkamai

• Ševiotų charge cTAffairet, 
kuris eina dabar Bonnoje at
stovo pareigas, kaip saugumas 
išaiškino, yra tas pats asmuo, 
kuris Kanadoje antrojo karo 
mete organizavo šnipų tinklą 
atominėm paslaptim išgauti.

Lenkijos komunistų 
ir spauda skelbia, kad 
derlius bus 20—50% 
nis, nei buvo lauk’amą- Kaltė 
— liet ngi orai, nusitęsęs valy- 

mašinu trūkumas.

Sovietų partijos centras nu
tarė ir rugpiūčio 11 paskelbė, 
kad kasią kanalus ir tiesią ke
lius Užbėk stane ir Kazachsta
ne. Nori ten įvesti drėkinimą 
ir- stepes paversti derlingais 
laukais, kuriuose įveis. medvil
nės auginimą. Sudrėkinsią 
300,000 ha.

Tam reikalui vėl turės va
žiuoti “savanoriai”.

' Sovietų la’kraštyje “Istorijos 
klausimai” oficialiai pajuokia
mas l’gšiolinis sovietų tvirtini
mas, kad pirmąjį lėktuvą su
galvojęs ir išmėginęs rusas 
Aleksandras Moža’skis 1882 
liepos 20. Laikraštis rašo, kad 
tą dieną kaip tik buvo tokia

su Amerikos ir Anglijos atsto
vais, pasisiūlė tarp n ’ nkauti 
tarp Egipto ir Anglijos. Irakas 
yra Anglijai drauginga valsty
bė ir vienintelė iš arabų, įei
nanti į Anglijos suorganizuotą 
Bagdado paktą. Tačiau Irako 
pareiškimas, kad j s remia 
Egiptą Sueso kanalo reikalu, 
Bagdado paktui yra didelis 
smūgis.

tinamieji užsigynė, nors mer
gaitė kai kuriuos pažino ir kai 
kurie patys tardomi buvo pri
sipažinę. Tačiau Amerikos ka
riuomenės psichatras ėmė 
teisme aiškinti, kad vienas iš 
tų kareivių (visi negrai), nors 
esąs 21 metų, savo dvasiniu iš
sivystymu esąs dar .tik septy
nių sū puse metų “kūdik’s”, 
kitas esąs dar tik penk olikos 
metų. Taigi neatsakingi, (gal 
juos reikia atiduoti dar į vaikų 
darželį). K kitos pusės vokie
čių spauda aliarmavo sutarti
nai prieš teismo metodus ap- 
klausįnėjant ’nela minga mer
gaitę. Ji buvo privesta du kar
tu prie isterikos, ir reikėjo 
teismo posėdį nutraukti. Bava
rijos landtago nariai pareiškė 
protestą per Bavarijos teisin
gumo m nister’ją prieš "inkvi- 
zitprišką”, “atgyvenusi” ir 
"cinišką" 15 metų mergaitės 
apklausinėjimą ir jos dvasinį 
prievartavimą. Anglija sutiko, jog visi tarp- Sueso

Švedų marinai išbuvo kelias 
dienas Rygoje. Vienas iš jų, 
grįžęs į Stockholmą, pasisakė 
“Dagens Nyhetėr’ laikraščiui, 
kad buvęs labiausiai pr slėgtas 
to, ką ten patyrė.

Esą Rygos vyrai ir moters 
gatvėse kelis kartus apsupo 
švedų jūrininkus ir sujaudin
tais žodžiais pasakojo apie per
sekiojimus ir pr'espaudą. ku
rią patir a iš rusų.

Daugelis jūrininkų pastebė
jo. kad asmenys, kurie kalbasi 
su jais, buvo suimami ir kaž
kur nuvedami. Švedų kores
pondentas rašo, kad vieną se
ną moterį, kuri jį užkalbino,- 
j’s Įspėjęs dėl galimo suėmi
mo. bet ji atsakiusi:

"Man jau vis tiek, ką su ♦i- 
ntan darys už tai, kad jus užT 
kalbinu. Man tai paskutinė 
proga iškalbėti su žmogum iš 
laisvo krašto".

Londono konferencija Sueso 
kanalo klausimui prasdeda 
rugpiūčio 16, šį ketvirtadienį.

Sovietai buvo siūlę konfe
renciją atidėti iki mėnesio ga
lo. Anglai, pasitarę su Ameri
kos ir Prancūzijos atstovas, 
siūlymą atmetė. Sovietai vis 
tiek dalyvaus- Graikija atsisa
kė dalyvauti, nes konferencija. 
Londone.

Egiptas paskutinis davė sa
vo atsakymą — prez dentaš 
Nasseris rugpiūčio 12 pareiškė 
spaudos konferenc.joje, kad 
Egiptas Londono konferencijo
je nedalyvaus. Toji konferenci
ja nesanti kompetentinga Sue
so klausimo spręsti. Anglija, 
prieš skalbdama konferenciją 

7 rašoma, kad Lietuvoje esą dėl Egipto teritorijos dalies, 
su pač.u Egiptu visai nesitaru- 
s.. Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos pasikėsinimas į Egipto 
teritoriją esąs kolektyvinis ko
lonializmas, nesuderinamas su 
JT charta.^

Našseris siūlė kitą konferen
ciją, kurioje dalyvautų v.sos 
valstybės, suinteresuotos Sue
so kanalo naudojimu. Tokių 
valstybių esą apie 45, o Angli
ja sukvietusi tik 24.

Egipte atidaryti punktai, ku
riuose rašosi savanoriai į “ara
bų išlaisvinimo arm ją”. C.vi- 
liam gyventojam išdalyti gin-

Stevensonas įbuvo pasisakęs 
labai griežtai už “pilietinių 
įeisiu” pabrėžimą, sukeldamas 
pietinių nepasitenkinimą.

KATALIKAS NĖRA KIŪTIS
' New Yorko mayoras Wagne- 
ris, išvykdamas į Chicagos kon
ventą, pareiškė, kad tesąs tik 
mitas, jog katalikų įrašyjnas į 
prezidento kandidatų sąrašą 
gali pakenkti sąrašui. Jis pats 
esąs katalikas, ir tai nekliudy
tų jam būti kandidatu į vice
prezidentus, nors apie tai su 
savo partijos bosais jis dar ne
kalbėjęs.

• Christian Herter. Massa- 
chusetts gubernatorius, kurį 
Stassenas siūlo į vicepreziden
tus vietoj Nixono, norįs būti 
ne viceprezidentu, bet naujoje 
E šenhowerio vyriausybėje val
stybės sekretorium.

• Popiežius atleido 
ninko viso pasaulio 
rugpiūčio 14 Marijos 
dangų šventėje.

Ko sovietai reikalaus
Sovietai — spėlioja Sulzber- 

geris (NYT) — sutiks su tarp
tautine kontrole Sueso kana
lui dviem sąlygom.

Pirmiausia, Sovietai patys 
turi dalyvauti toje kontrolėje. 
Antra, tarptautinė kontrolė tu
ri būti taikoma ne tik Sueso 
kanalui, bot ir kitiem tarptau
tinio naūdoj'mo vandenim-

Pirma sąlyga Sovietam labai 
svarb5, net tai carinės ir komu
nistinės Rusijos svajonė daly
vauti Viduržemio jūros tvarky
me. Antra sąlyga yra viena da
lis pirmosios. Ji lab'ausiai; lie
čia Dardanelų sąsiaurį, kuris 
yra Turkijos žin'oje pagal Mon- 
treux sutarti. Toji sutartis, ku
rią Sovietai laiko sau labai ne
palankia. kaip tik š’ais mėne
siais baigiasi. Taigi Sovietam 
patogiausia proga Dardanelų 
klausima dabar kelti. Lig šiol 
visos Sovietų pastangos įkelti 
koją į Dardanelų valdymą at- 
s mušė į .griežtą Turkijos pasi- 
prieš’nima.

Ar Sovietam pasiseks?
Sovietam bus patogu griauti 

argumentus, kuriuos kels Va
karai. Sovietai galės nurodyti, 
kad jau Potsdame Amerika ir

LENKIJOJE DERLIUS 
PRASTAS

• Uraganas "Betsy", pirmas 
didesnis šį sezoną, rugp’ūčio 
12 pasiekė Puerto R’co kran
tus. Nuo Jungti Valstybių dar 
buvo pef 1000 mylių, tad ne
aišku, kuria * linkme jis pasi
suks.

erą .
Pirmas’s lėktuvas buvo su

galvotas brolių Wright ir paki
lo 1903.

tautin o pobūdžio vandens ke
liai turi būti visų laisvai nau
dojami ir visų garantuoti. 0 
Trumanas savo rinkiminėj kal
boj pasisakė už tokio pobū
džio vandenų kontrolės perdai 
vimą Jungt. Tautom, neišski
riant ir Panainos kanalo. .

Bet ar su tokia kontrole su
tiks tos valstybės, kurios bus 
verčiamos nuo dabartinės savo 
rankose esamos kontrolės atsi
sakyti? Ar sutiks Turkija Dar
danelus atiduoti Ar sutiks 
Anglija perduoti Adeną. Hong 
Kongą, Singapūrą? Jeigu ne
sutiks. Sovietai bus-bent pa
skaldo vakarinius* sąjunginin
kus įr apkartinę jų santykius. 
Bet tada ir Sovietai nesutiks 
su Sueso sutarptautinimu. jei 
prašomos kainos, negaus.

Kongresas numatoma šaukti 
New Yorke —ten, kur yra ir 
daug lietuvių ir kur galima bū
tų daryti įspūdį politiniam 
centram. Antrinis miestas tam 
mažiau betiktų.

Kongreso rengimo komitete 
ir jo sekcijose yra dabar 17 
asmenų. Numatoma jį padidin
ti telkiant būtinuosius darbo 
specialistus muzikos, sporto ir 
kitokiom sritim.

Propaganda — mano .prel. 
J. Balkūnas — turi pribran
dinti seimo mintį taip, kaip bu
vo visuomenė paruošta kultū
ros kongresui ir dainų šventei.

2,700,000 gyventojų, arba 
“200,000 mažiau negu 1940 
-metais”.. Pokariniais meta s 
Lietuvoje gyventojų skaičius 
buvęs sumažėjęs “maždaug 
500,000—600,000 žmonių”. Su
mažėjęs dėl to, kad karo me
tais hitlerinis okupantas “žvė
riškai nužudė, o taip pat prie
varta išvežė į užsienį kelis šim
tus tūkstančų žmonių”.

Rė kia atkreipti dėmesį, kad 
šioje statistikoje įskaitomi ir 
į Lietuvą atgabenti gyventojai 
iš Sovietų Sąjungos “broliškų 
republ-konų”. Iš to galima su
vesti, kiek lietuvių iš Lietuvos 
buvo išgabenta į Sovietų Są
jungą ir lig šiol negrąžinta.

Kokia toliau būty 
Ševiotų politika?

Karo vengs. Jis jiems nebus 
naudingas. Tačiau manoma, 
kad jie vartos savo išmėgintą 
ir vaisingą taktiką: pakurstys 
ir parems arabus toliau nacio
nalizuoti naftos ir kitokias 
bendroves, vykdyti pogrindi
niu būdu sabotažą prieš ang
lų, prancūzų, amerikiečių įstai
gas ir žmones. Gali prieiti prie 
tokios padėties, kokią anglai 
turi Kipro saloje. Nei karas 
nei ta’ka. Gali virsti ir vieti
nio pobūdžio karu — kaip In
dokinijoje. Alžire.

Dėl to Amerika taip atokiai 
laikosi nuo Anglijos ir Pran
cūzijos karinių pasirengimų ir 
dairosi kainos, kuria galėtų iš
sipirkti iŠ Sovietu taiką prie

KAIP AMERIKIEČIAI MOKA 
GADINTI SAVO VARDĄ 

TARP VOKIEČIŲ

\Vuerzburgc eina byla prieš 
7 Amer kos kareivius, k ir ę 
išprievartavo vienas po kito 15 
metų vokietaitę mokinę, Bam- 

pirmadienio vakarą, kada šve- bergo miške. Teisme visi kal

ne buvo auginami-Rytprūsiuo- daugpatystę (poligamiją). Mer- 
se, dabar auginami vakarų Vo- gina galės ištekėti tik sulaukus 
kietijoje Randzau ž rgyne 13 metų ir tai tik su tėvų su- 
Schlesvig - Holsteine. Po karo tikimu iki 21 metų- Tai antroji 
buvo trakėnų veislės arklių valstybė, keičianti mahometo- 
vakarų Vokietijoje surankiota nam leistą daugpatystę. Pirmo

ji buvo Turkija. Šiaip musul
monai gali turėti iki keturių 
žmonų. Bet ir Tunise įstaty
mas veiks tik nuo 1957 pirmyn. 
Kas jau yra vedęs keturias, 
galės jas ir pasilaikyti.

• Italijos laivę bendrovė 
pareikalavo iš švedų “Stock- 
holmo” sumokėti už nuskan- 

rus santykius tarp Vokietijos dintą “Andrea Doria” 25 m 1. 
ir Amerikos pasisako -38% vo- dol.
kiečių, už gerus santykius su ... ...
Sonetais 4%, neutralūs lieka . • Parauk* dery-

buvo: už ”as su Maskva dėl taikos su- 
Sovjetus tarties P° Londono konfe- 

~ i rencijos. Maskva spyrė jau 
• tuoj pat pasirašyti.

Jau veik nėra vilties, išgel
bėti 260 užgriuvusių darbinin
kų angl ų kasyklose Belgijoje- 
prie Marc’nelle. Pereitą savai
tę trečiadienį kasyklose gais
ras kilo tuo būdu, kad anglių 
vagonėlis nusprūdo nuo bėgių 
ir perkirto elektros laidą. Ta
da kilo gaisras. '

Tarp žuvusių yra 130 italų, 
daugumas vieno kaimo gyven
tojai. Susijdudin'mas visoje 
Italijoje. Darbo ministeris svar
sto klausimą atšaukti visus ita
lų darbininkus iš Belgijos ka
syklų O jų esą 50,000. Jau pe
reitais metais Italijos valdžia 
suvaržė italų panaudojimą 
Belgijos kasyklom, nes per ke- 
ler s metus ten žuvo 400 italų. 
Belgų kasyklos labai primity
viai įrengtos..

■M 
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manpn

nusiteikęs Mana sąžine būva visai rami.

Kąune, . bet arprovincijoje; 
pav., priešlėktuvinės apsaugos 
rinktinės viršininkas buvo at- 

■■ vykęs į kariuomenės štabą ir 
su pasipiktinimu skundėsi net 
savo broliu, kuris, . būdamas 
jaunalietuvių vadovybėje Ma
žeikiuose, kartu su kitais pra-

pavojingas ir jiems ir pačiam 
į;- Respublikos Prezidentui. Bet 

tai buvo visai nepagrįsta nuo- 
monė. Ją žinodamas, daug kar- 
tų sakiau Prezidentui, kad lai 

-C- esąs tik tautininkų Įsivaizdavi
me mas, kad niekad neturėjau, 

neturiu ir neturėsiu jokių pa- 
našių tendencijų. Aš sakyda
vau, bet

Prezidentas, būdamas šiam 
reikalui labai opus, man nevi
sai tikėjo. Aš tai . matydavau. 
Dar mažiau man tikėjo patys 
tautininkai".

IR PAVASARININKŲ KON
GRESAS KALTA?

“Didelio tautininkų nepasi
tenkinimo sulaukiau 1938 me
tais po pavasarininkų kongre
so Kaune. Jubiliejinis 25 me
tų kongresas buvo tikrai gra
žus ir įspūdingas. Jo metu per 
pavasarininkų dainų šventę 
ąžuolyno slėnyje kariuomenei 
buvo įteikta gan daug šautuvų, 
nupirktų pavasarininkų lėšo
mis. Šią dovaną kariuomenei 
priėmė 1-jo husarų didžiojo 
Lietuvos etmono kunigaikščio 
Jonušos Radvilo pulko karei
viai Už dovaną padėkojau aš. 
Savo padėkos kalboje -pasvei
kinau pavasarininkus jų jubir nistu ir nekomunistų Italijoje manės eiti Į mokyklą ir tapti 

’ liejinės šventės proga ir gerai
Įvertinau mūsų kaimo janimą 
pavasarininkus, davusius ka
riuomenei daug gerų ir pasi
žymėjusių karių. Pritarimas 
buvo gal net perdaug didelis 
todėl? kaip vėliau man teko iš
girsti iš kai kurių pavasari
ninkų vadų, kad 

pavasarininkai retai susi
laukdavo iš tautininku ir jų 
vyriausybės atstovų šiltesnio 
žodžio, o aš būdamas valstybės 
pareigūnas, pirmas išdrįsęs 

. ' pasakyti jiems nuoširdžią ir 
atvirą kalbą.

Si mano kalba ir ypač dide
lis pavasarininkų pritarimas ir 
ovacijos tautininkams labai ne
patiko. Jie manė, jog tai buvu
si demonstracija už kariuomene 

ir jos vadą ir prieš tautininkus 
bei jaunalietuvius'.

KAM KARTU SU 
VYSKUPAIS

“Nepatiko tautininkams 
kita to paties kongreso 'dalis, vadinosi

tęs. Bet mano vardas- buvo la
bai nepalankiai linksniuoja
mas tautin.nkų ir jaunalietu
vių tarpe

“Vėliau ir jaunalietuviai su
organizavo savo didelę -šventė 
ir padovanojo kariuomenei 
kulkosvydžių. Bet

manęs* įau nebekvietė tų 
ginklų priimti.
.Dovaną priėmė ir- už ją padė
kojo krašto apsaugos ministe- 
ris.

DĖL ŠAULIŲ SĄJUNGOS IR 
ČERNIAUS VYRIAUSYBĖS

■ “Ilga kova buvo dėl šaulių 
sąjungos. Tautininkai norėjo 
šaulius paveržti sau. Jauna
lietuviai veržėsi užimti šaulių 
sąjungos vietą. Saulių sajiinga

ti. gen. Černiaus vyriąusybės 
sudarymas. Tautininkai tvirti
no, kad tai, , buvo tik mano 
darbas, kad Respublikos Prezi- dėjęs šmeižti kariuomenės va- 
dentas- be mano įtakos niekad <^ą, pravardžiuodamas jį ‘da- 
nebūtų sutikęs tokios vyriau- vatka’, škaplierninku’ ir ki

taip
“Ar jie iš proto pradėjo 

kraustytis?” klausė susijaudi
nęs pulkininkas...

“Tautininkų akcija prieš ka
riuomenės vadą provincijoje 
buvo silpnesnė. Daugiausia ji 
pasireiškė Kaune.

Čia net tautininkų vyriau
sios vadovybės narių terpe

sybės sudaryti. Jie laikė tą vy
riausybę didžiausiu smūgiu 
sau, Respublikos Prezidentui 
ir visam tautininkų režimui...

NET IR BAŽNYČIA
“Dabar aš buvau jau visur 

puolamas, net savo privataus 
gyyenimo reikaluose.

“Kartą Kauno Įgulos bažny
čioje buvo paskelbtos rekolek-

v cijos karininkams. Rekolekci- < vien® jauno tautininko buvo 
išvežti ar

ka-
jų pamokslų pasiklausyti nu
eidavau ir aš. Joms baigiantis, 
aš kartu su daugeliu karinin-, 
kų atlikau išpažinti ir priė
miau šv. Komuniją... Tauti
ninkai ir jaunalietuviai Kaune 
pradėjo reikšti nepasitenkini-

pasiūlyta pagrobti, 
kaip nors kitaip likviduoti 
riuomenės vadą^ ..

“Labai gerai, kad greta 
kių karštuolių tautininkai 
rėjo daug protingų ir šaltai 
galvojančių žmonių”.

to- 
tu-

ITALIJOS KOMUNISTAI IR “NUOGA TEISYBE
Italų rašytojas Guareschi 

savo * pagarsėjusioje knygoje 
‘'Don Kamilio mažasis pasau
lis” aprašė italų provincijos 
klebono santykius su miaste- 
lio komunistų vadu. Knyga 
vaizdavo italus tuojau po ka
ro. Bet santykiai tarp komu-

ir dabar nedaug ką pasikeitė. 
Tai rodo šios dienos įvykiai. 
Štai vienas jų toks — atrodo, 
lyg būtu paimtas iš Guareschi 
knygos, o iš tikrųjų įis paim
tas iš gyvenimo ir tai knygai 
labai pritiktu ...

Karo laikais italų pogrindy
je labai susidraugavo du ko
munistę vadai — Apeninų pa
pėdėje Subbiano miestelio bur
mistras Sabatino Cerofolino, 
kuris buvo užsispyręs ir turė
jo gerus lašinius, ir Subbiano 
partijos sekretorius Italo Nof
ri, kuris buvo gudrus ir turėjo 
gerus smegenis. Italo Nofri 
turėjo dar ir žmoną, kurią jis 
vadino “gražiausia mergina vi
same Subbiano*’. Nors Nofri ir 
jo draugas atvertė i komuniz-

. mą beveik visus miestelio gy
ventojus. jis negalėjo atversti 
savo žmonos. Bruną — taip ji 

liko karšta katali-
ir
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We cerdielly invite thv many frienda of the Inte Roman J. Vaail 
•ud the late Anthony j. Kupetia, wbooe reapective bmrineaaea wez 
heve porchased from the beini, to contmue to rety on us for their 
inevance needa

We loek ferwerd to »erving their loyal cnatomera and many 
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Whether H’» butines* or peraonaLinsurance ... when the 
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WENMU BERMAN INSURANCE AGENCY
tB Broad Street in South Boiton, 559 E. BroaAoay
I«LHU2-»» AN 8-607* fc»»»rų A. * Kupstis

kė. Ji net reikalavo, kad jų 
sūnus Sitų i katalikų mokyklą. 
Nors Nofri buvo, tam priešin
gas, bet jis didžiavosi, kad jo 
sūnus toje mokykloje buvo 
vienas iš geriausių mokinių.

Italo Nofri negalėjo užsigin
ti, kad jis pats kitados buvo

kunigu. Ir jeigu jis atsivertė i 
komunizmą, tai tik dėl to; — 
galvojo jis, — kad tikėjo, jog 
komufiizmas “atneš' taiką ir 
socialinę gerovę mūsų kraš
tui”. Jis buvo ištikimas Stali
nui. “Stalinas man buvo die
vas”. Išgirdęs komunistų kal
tinimus Stalinui, Italo Nofri 
nustebo, paskui jautėsi pri- 
.blokštas, paskui susirūpino; ir 
pagaliau nusprendė pasitrauk
ti iš partijos.

- Nofri draugai, tarp jų ir 
burmistras Cerofolino, ji ata
kavo, paskui grasino. Bet No
fri savo sprendimo nekeitė ir, 
stojęs į krikščionių demokratų 
partiją, pradėjo kovą prieš 
“marksistų korupciją”. Išėjo 
tada veikti burmistras Cero
folino. Jis partijai pasiūlė, ir 
partija nutarė paskelbti Nofri 
“išdaviku”.

Netrukus po to ateina pas 
Bruną Nofri Į namus buvęs 
draugas burmistras Cerofolino. 
Jis atėjęs pasakyti jai, kad jos 
sūnus ešąs sužeistas automobi
lio katastrofoje ir kad ji eitų 
jo aplankyti i namus, kuriuose 
jis paguldytas. Bruną tuo pat 
išskubėjo drauge su burmistru. 
Namuose, kur ji turėjo rasti 
savo sūnų, ji terado tik būrį 
vyrų žinomų komunistų. Nu
stebusią Bruną puolė vyrai, ją 
išrengė ir nufotografavo. Pas
kui burmistras Cerefolino iš- 

, kilmingai paaiškino:
"Arba tu sugrąžinsi savo vy

rą atgal į partiją, arba visi 
miestelio gyventojai matys to
kią tavo fotografiją*. ,

Ištisas savaites prigąsdinta 
Bruną nesakė niekam apie sa
vo istoriją. Burmistras Cerofo- 
hno tuo tarpu buvo vėl perr- 
nnktas, bet jau labai maža 
dauguma, nes Bnmos vyras ir 
kiti antikomunistai sugadino 
jam didelę rinkikų dalį, kalbė
dami apie Chruščioso kalbą, 
kurioje Stalinas buvo sukone- 
veiktas. Priėš porą savaičių 
Rruųa gavo laišką. Jis' grasino:

paskutiniu kartu įspėjam — 
arba sulaikysi savo1 vyrą nuo 
veiklos prlsž komunistus, ar-*

dalyvauti, nes 
durim Tačiau 
Cerofolino kaip 
nekaltas, ir to

KONGRESAS IR DAINŲ ŠVENTES ATGARSIAI
tinis teigiamai atsiliepė apie 
kultūros kongreso iškeltas i- 
dėjas, kurias norima paversti 
visuotiniu įsitikinimu. Kongre
sas esą išryškino tautybės es
mę — žmogaus įaugimą į tam 
tikrą kultūrą ir apsisprendimą 
už tos kultūros tautą. Iškėlė 
praktines priemones lietuviš
koje kultūroje išlikti. O svar
biausia pademonstravo norą 
domėtis kultūra.

Jau liepos 27 “akademinėse 
prošvaistėse” H. Kuljg, * pra
šneko kaip jaunosios kartos 
žmogus. Iškelia, kad kongre
sas sutraukė daug žmonių, ta
čiau sekcijose, išskyrus akade
minę sekciją, maža buvę jau
nimo, vadinas, jam tai nebuvę 
Įdomu. Ir priešingai, daug vy
resniųjų dalyvavo akademinė
je sekcijoje. Iškelia taip pat, 
kad pagrindinių kongreso pre
legentų mintys savaime teisin
gos ir važios, bet negalėjusios 
duoti atsakymų į jaunimui rū
pimus klausimus.

Vadinas, kartų klausimas 
tremtyje tebelieka aktualus ir 
opus. ‘

Kultūros kongresas ir dainų 
šventė paliko spaudoje daug 
atgarsio. Daugiausia dainų 
šventė.

KONSTRUKTYVIOS KRI
TIKOS BALSAI

Naujienose liepos 6, 13 ir ki
tuose nr. Vaičiūnienė, Nakas, 
Gutas ir vėl Vaičiūnienė ke
liais atvejais kėlė šventės 
technikinius trūkumus: vieta 
nebuvo tinkama, nebuvo nuro
dymų nei papuoš.mo, publikos 
elgesys kaip eiliniame p knike, 
dainininku pasirodymas ir kt. 
Kiti teisino publiką, kaltino 
karšti ir rengėjus, kad nepa- 
samdė vėdinamos salės, treti 
teismo rengėjus, nes jie nega; 
lėjo žinoti, ar bus galima su
rinkti už vėdinamą salę 5,000 
dol.... -

Vertintojai pripažino, kad 
jeigu tiek publikos sutraukė, 
tai pirmiausia dėka to, jog 
rengime nepras’kišo politinis 
elementas. Kritikos pastabos 
buvo tartos su nuotaika, kuri 
rodė rimtą susirūpinimą, kad 
ateities dainų šventė* geriau 
pasisektų ir technikos ir pro
gramos atžvilgiu.

POZITYVUS VERTINIMAS 
TAUTINĖS VIENYBĖS 

ATŽVILGIU v
Dirvoje liepos 19 dr. J. Pa-

SPAUDA

minė, kad dainų šventę rengė 
ne bendruomenė, o specialus 
komitetas, bendruomenė tik 
jam teikė paramą. Tada laik
raštis puola jau 'komitetą, kad 
jis buvęs “nežinia kaip ir keno 
išrinktas”... t

Tai kritikai, kuri atstovauja 
taip pat “vienai srovei”, nors 
joje nėra nei srovės nei kran
tų, o belikę tik palaidos ap: va
ros.

ba...
Nusiminusi Bruną laišką pa

rodė savo Italo. Tas šokosi 
tuojau prie valstybės gynėjo.

Pereitą savaitę teismo rū
muose, kurie buvo pastatyti 
dar 14 amžiuje, buvo iškvies
tas 20 amžiaus nusikaltėlis 
Subbiano burmistras ^draugas 
Cerofolino. Jo miestelio pilie
čiai negalėjo 
teisė uždarom 
draugai laukė 
laimėtojo. “Aš
nebūtų buvę, — teisinosi Sub
biano burmistras, — jeigu No
fri nebūtų pasitraukęs iš par
tijos”. Vadinasi, dėl to, kas 
Įvyko, kaltas Nofri.

Bet teismas kitaip pasižiū
rėjo ir paskyrė draugui Cero- pienas neslėpė aukščiau minė- 
folino 2 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir 29 metam atėmė 
piliečio teises.

Burmistras Cerofolino į sa
vo namus jau nebegrįžo. O ten 
buvo susirinkę jo ištikimieji 
partijos draugai ir rangėsi iš
kilmingai sutikti. Kai patyrė, 
kad draugas ir vadas nebegrįš, 
tada atakavo Nofri namus. 
Nuo tada juos saugo ginkluoti 
karabinieriai.

tų technikinių trūkumų, bet 
pati kongresą ir dainų šventę 
priėmė teigiamai. Tai buvusi 
.“vaizdi tautinio gajumo de
monstracija”. Tik “trupiniais” 
rengėjų gera valia esą buvo 
mėginama paveikti iš šalies ir 
Įstumti Į “partinio mitingo sti
lių.”

O Dirvoje rugpiūčio 3 Ant. 
Musteikis vėl mini dainų šven
tę kaip "tautinės vienybės 
simbolį”; šventė “atpalaidavo 
žiūrovus nuo politinių vadeivų 
neapykantos”, kurią pilstė 
spauda.

KRITIKA PASILEIDUS 
APIVARAS

Sandara liepos 20 nepaten
kinta nei kongresu nei dainų 
švente. Jie “sukėlę nusivyli
mą”; jie buvę “meškos patar
navimas mūsų meno ir kultū
ros garsinimui”- Dainų šventė 
buvusi skirta vienos srovės 
naudai: ji buvusi garsinama 
tik “privilegijuotuose laikraš
čiuose”; buvusi favorizuojama 
joje viena srovė, kuri valdanti 
bendruomenę; pelnas greičiau
siai būsiąs skiriamas vienos 
srovės naudai...

Iškoneveikęs bendruomenę 
ir priskyręs jai nepagristų kal
tinimų, laikraštis sla'ga atsi-

TAIGI KONGRESO PROGA 
PAKALBĖKIME APIE KUNI

GUS IR FRONTININKUS
Vienybėje gausiai pasisakė 

skaitytojai. Daugelis patenkin
ti. Kas nepatenkinti — tai vėl 
daugiausia dėl minėtų techni
kinių trūkumų. Specialiu str. 
rugpiūčio 3 atsiliepė Vyt. Meš
kauskas. Esą kultūros kongre
sas buvęs sušauktas paskubom, 
kad išreklamuotų bendruome
nės vadus, kurie esą “menkai 
žinomi žmonės”. Banketas bu
vęs surengtas “pagerbti kuni
gam”, o kunigam litvomanam 
Vatikanas nebuvęs palankus. 
Ir gal teisingai, nes kunigai 
ve kėjai ir kultūrininkai kaip 
Putinas Mykolaitis ir Purickis 
Vygandas pasirodę blogi kuni
gai. Tad ir frontininkai 
ję Į kunigų seminarijas, 
pasauliečia’, ir dabar jų 
vaujama bendruomenė
gebėjusi kongresą užbaigti pa
rapiniais atlaidais..-

Straipsnio minčių kratinys 
vertas ne tiek būsimos dainų 
šventės rengėjų, kiek jaunų 
psicholog jos daktarų dėmesio.

šalia ano krafnio randam 
paskelbtą dainų šventės rengi
mo komiteto Vienybei laišką: 
"Dainų šventės komiteto nu
tarimu siunčiu čeki $50.00 su
mai už Tamstų didžią paramą 
organizuojant dainų šventę”.

KONGRESAS JAUNIMO 
AKIMIS

l'epos 14 dr. A. Bal

nesto- 
o likę 
vado- 
tesu-

AR ŽINAI, KAD •..
• Daugiausia skaitomi laik

raščiai yra šie: Mainichi Shim- 
tun — Tokio, 6 mil., Daily 
Mirror — Londone, 4,6 mil., 
Asahi Shimbun — Tokio, 4,5 
mil., Daily Express — Londo
ne. 4,2 mil., Pravda — Mask
voje, 2,4 mil., Daily Mail — 
Londone. 2,2 mil., Daily Nevvs 
— New Yorke. 2,1 mil.. Daily

• Herald — Londone, 2 mil., 
Evening Ncws ,— Londone. 
1,5 mil., France-soir — Pary
žiuje, 1.2 mil., Chicago Tribū
ne, 1 'mil.

• Užsieniečiai Pcnnsylvani-
joje negali turėti šuns. .. 
šiom dienom Easton, Pa., teis
mas nubaudė prieš ketverius 
metus atvykusį bulgarą,, pabė
gėli Georgę Walkoff už tai, , 
kad jis laikė vokišką aviganį 
šunį. Jam priteisė 32 dienas 
kalėjimo, ties Pennsylvanijos 
įstatymas draudžia užsienie
čiui turėti šunį. Už VVelkoffą 
kitas žmogus sumokėjo 34 dol 
vietoj 32 dienų kalėjimo ir 
žiogelis laisvas, bet šuo dar 
liko kalėjime ir turi laukti to
limesnio sprendinio apie savo pogrindžio suimtasis 
likimą. anglas.

BADO STREIKAS 
KIPRO SALOJE

Anglai nuteisė Kipro saloje 
tris pogrindininkus pakarti. 
Viename lagery suimtieji grai
kai apie 350 žmonių paskelbė 
bado streiką prieš nuteistųjų 
pakorimą, kada buvo paleistas 

įkaitas

Drauge

O RENGĖJAI PO VISO 
TRIUKŠMO

Drauge liepos 16 A. Valenti
nas raportaže klausė dainų 
šventės rengmo komiteto 
pirmininkę Alice Stephens apie 
savo įspūdžius. Ji kalbėjo-

“Mes. padarėme viską, ką 
sugebėjome ir galėjome, o pa
sisekimas ir tautiečių Įvertini
mas mūsų pastangų toli pra
lenkė ir pačias geriausias mū
sų viltis. Tik man liūdna net 
iki ašarų... kad atsiranda 
žmonių iš mūšų pačių lietuvių 
tarpo, kurie tas visas pastan
gas ir visą mūsų darbą bando 
viešai suniekinti... Jiems vis
kas buvę negerai, viskas neti
kę. Ak. tu Viešpatie... Tikrai, 
aš negaliu tų žmonių Suprasti”.

Prisiminus pasakėč ą “Ke
leiviai ir šunes” gal ina ir juos 

-suprasti ir sau nuotaikos to
lesniam darbui neprarasti.

COMPOUNOED SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
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akivaizdžiai to-

džiamus lietuvių laikraščius.

ir jausmingas, kad Don'Kami- 
lius nė nepastebėjo esąs vien-

penkis tūkstančius lirų, pridur
damas:

AR KITIEM BŪTŲ PRIIMTI- 
NAS KATALIKAS { 

VICEPREZIDENTUS?

Kai demokratai iškelia, kad

Katalikų% 
tarp balsayu- 
/ šių 1952,

Iš knygos “DON KAMI LIAUS mažasis pasaulis“, ll-stos dalies.. 
Vertė A. Sabaliauskas.

Bet kai Chicagos dienraščiuo- būtų Lietuyos reikalui 
se praeina prieš dvi savaites ir j *

balsai

RINKIMAM?

Don Kami-

30% 
39% 
50% 
49% 
60% 
22% 
24% 
24% 
20% 
32%

40% 
39% 

"34% 
; 47% 
•*57% 
55% 
65% 
27% 
30% 
27% 
25% 
38% 
31% 
26%

viėipatavimp are su 1952.
1952 rinkimuose katalikai 

sudarė apie 25% balsuotojų.

owens išrinktas katalikę dėka. Kad katali- 
okratai svarsto siūlyti kataliką į viceprez 
ms būtu priimtinas katalikas? i

'klausė nuo hebę- - '
Tos abidvi išvados paremia

mas balsavimą daviniais:.
1949 iš minėtų 14 valstybių 

13tlaimėjo demokratai; be 
būtų pralaimėję visos Ameri-

’ Darbininkui rugp. 9' prisius- laikraščiam, tai kam Alto 
ti trys vaizdai iš įvykių, kurie formacija tarnauja: visiem 
buvo prieš du mėnesius. Vaiz- tuvių laikraščiam ar tikį 
dai stambūs ir gana patrauk- kuriem? 
lūs: visiškai tiktų laikraščiui

SUBSCRIPTION RATES
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THE WORKER.m Bv FRAN0ISCAM FATHERS Kaip laimėti rinkimus —yra
didžiausias rūpestis abiejų 

ORGANĄ oarmininką *r Metuvių zmijuu Amerikos partijų. 1952 rinki
muose respublikonai sugalvo
jo duoti savo “platformai” šū
kių, kad laimėtų jiem halsus 
tautybių, kurių tėvynės yra 
Sovietų okupuotos. Tai buvo 
garsams “liberation”^ “iš- 
laisvinimo'* šūkis. Su kokiais 

aot«ri**w pr*t*w» Pavardė paetrą^ .ėtraipeatai n*t>ū prieiti balsuotojo
tinai dreHkia redakciją, nuornon*. Už aMMmų turini Ir kalbą redakdja nMtaako. šiais metais? KoklUS HaUJUS 

•. 4b“" z ■ ‘ 1 " 1 balsuotojų ~ kontingentus lai-
mėti? .

Geriau tikta archyvui, ne informacijai. Dr°°ltr.*fad Pin"i»ii •***

KOKIOS IŠ TO IŠVADOS

PAUL. BUTTLER, demokratų 
partijos pirmininkės rodo, kad 
salėje dar neviskas tvarkoje. 
Chicagoje demokratai susirin
ko rinkti kandidato j preziden
tus. Suvažiavimas rodomas 400 
televizijos stočių.

pagražinti ir skaitytojam pa
sižiūrėti, o kai kam ir prisimin
ti, kas buvo.

Viename matome tris lietu
vaites studentes, tautiškais 

, drabužiais išsidabinusias, besi
šypsančias ’ viceprezidentui Ni- 

r xonui, kuris rankose laiko at- 
,skleidęs stambią knygą; dar 
krūva jų guli ant stalo. Kita
me vaizde* jaunimo delegacijos 
pirmininkas V. Adamkevičius 
kalba prezidentui Nisonui, ku
ris su dideliu dėmesiu klauso,

vusi programa, ne religinis 
priklausymas. Esą priešingai— 
balsavimo skaičiai įrodo, kad 
katalikas Al Smithas pastatė 
demokratus ant kojų, sukur
damas demokratų valdymo lai
kus:

esą respublikonų valdymą 
miestuose palaužė ne Roose- ; "j 
veltas, bet Al Smithas.

talikas, esąs mitas, netiesa. Ne
tiesa taip pat, kad Smitho ka
talikiškumas buvusi priežastis 
daugeliui demokratų eiti su 

reiktų siūlyti kataliką kandi- respublikonais. Priežastis , bu
riatą į viceprezidentus, norint 
atgriebti katalikus demokra
tam, savaime atsiranda klausi
mas, o kaip žiūrės Hti jeigu 
kandidatas bus' katalikas, ar jo 
neboikotuos, taip, kaip, sako, 
buvo su kataliku Al Smithu?

Tą klausimą tyrė Gallupas 
1956 biržely. Priėjo maždaug 
tokias išvadas:

apie 3 iš 4 atsakiusių pasisa
kė balsuotų už kataliką net j 
prezidentus, jeigu tai būtų 
tinkamas kandidatas.

Daugiau tolerancijos kandi
dato religijai 'pasirodė šiaurė
je ir tarp inteligentinių balsuo- - 
tojų. Mažiau pietų valstybėse, 
kur demokratas geriau pasisa
kytų už respublikoną, bet tik 
ne už dęmokratą kataliką. Ta
čiau jų pasisakymas prieš ne
sukliudytų bendro teigiamo 
visų rinkimų laimėjimo.

Tie patys opinijos tyrinėto
jai skelbia ir kitokią pažiūrą 
dėl Al Smitho buvusio kandi
dato į viceprezidentus 1928. 
Esą tvirtinimas, kad jis buvęs 
neišrinktas dėf 'to, kad jis ka- me konvente.’

r Žai buvo apgailėtinoje būk
lėje: visas purvinas, peralkęs 
ir tiek išvargęs, kad negalėjo 
nė uodegos pakelti.

Jam reikėjo trijų dienų, kol 
į mano vilą Šiaurės Italijos apsigavo. Ketvirtosios dienos 

pataikei, nes Šuo jį man atne- kalnuose. Iš ten jis nepas- rytą, kai Don Kamilius po mi-
pruks, nors pavirstų ir pašto šių grįžo į kleboniją, Žai, nu* vė PeponiuL 

Senės, padavė Don Kamiliui — Jam praeis, — juokavo karveliu. tvėręs dantimis sutanos skver- žai, matydi

Miehigan 
Minnesota 
Ohm, 
Wisconsin 
Maryland 21% 
Montana-/ ' 22%

Didelis katalikų suaugusių 
gyventojų procentas yrą ir kai 
kuriose kitose valstybėse: New 
Hampshire 37%, New Mexico 
46%, Arizona 30%, North Da- 
cota 22%, Maine 26%.

repuUikonus, tuo tišpa kad 
1948 iŠ trijų katalikų balsuo- 

, tojų du pasisakė ufr dnnolDra-
1944 iš 14 valstybių laimėjo * tus. 1948 katalikai’sudarė 334Ū 

12 - valstybių demokratoi; be 'dsų balsų nž demokratosi o 
to laimėjimo būtų. ~ - pralaimėję 1952 jiė davė Steriį&įO&lif tik 
Amerikos rinkimus* 28%, atiduodami AEisenhowe-

1948 iš 14 valstybių laimė- riui leipiamuoslųą 21%*,
jo 8 valstybėse demokratai; be Jei yra kataBkų, kurie pa-z 
jų būtų pralaimėję Amerikos stoviai pasisakn nž demokra- 
rinkimus; Įik, kiti pastoviai pas'sako už

republikonus, tai tam tikras 
skaičius svyrančių nuo vienų į 
kitus.

1952 rinkimuose H demo
kratę - respublikonam laimėtas 
katalikę skaičius buvo 7% vi* 

. sę rinkikę.
Jeigu Stevensonas atgautu 

tik tuos katalikus, kurie balsa
vo 1948 už Trumaną, o 1952 
nuėjo su Eisenhovveriu, gali
ma būtę tikėtis 1956 laimėji
mo.

Po savaitės miestietis vėl 
pasirodė. Vilkėjo medžioklės 
drabužius ir turėjo pulkų, len
gvutėj belgu firmos medžiok
linį šautuvą.

— Ir iš ten jis pabėgo, — 
nusiskundė. — Atėjau pasi
teirauti, gal jis čia vėl atbėgo.

— Kaip tik vakar jis sugrį
žo. — liūdnai ats|kė Don Ka
milius. — Galite jį pasiimti.

žai pažvelgė į savininką ir 
suurzgė.

— Šį kartą aš tave sutvar
kysiu! — riktelėjo miestietis, 
artindamas prie šuns.

(Bus dagiau) »

Kai Peponis apsikabinėjo 
medžioklės įrankiais, žai paž
velgė pirmiau į jį, paskui į 
Don Kamilių.

— Eik, eik, — ragino šunį 
Don Kamilius. — Jis yra gy
vulys, bet nekanda.

Žai ėmė sekti Peponį, bet 
netrukus suabejojo ir atsigrį
žo;

— Eik, eik! — pakartojo 
Don Kamilius. — Tik būk at
sargus, kad tavęs į savo par
tiją neįrašytų.

Žai ėjo toliau. Jei Don Ka
milius jam padavė Šautuvą, 
šovinius ir krepšį, vadinas jis 
yra jo draugas.

Po dviejų valandų žai su
grįžo: įpuolė į kleboniją, neš
damas dantyse didelį zuikį, 
kurį patiesė po Don Kamiliaus 
kojomis.

Netrukus, šniokšdamas kaip 
garvežys, grįžo įniršęs Pepo
nis. .

— Velnias neštų tamstą ir 
tą šunį! — burnojo*. — Geras, 
puikus, nepaprasti^ sakai, ta-

'* - 
zuikį surijo! Antis ir kurapkas < 
man atnešė, bet zuiki sudoro-

jo! įB
Don Kamilius ištraukė iš ‘ 

pasuolės zuikį ir parodė Pepo- 
niui. •

Jeigu katalikai gali nulemti ' 
rinkimus, tai reikia juos at
gauti, statant kataliką į vice* ;. 
prezidentus. Jei būtų atgauti 
tie katalikai, kurie nuo demo
kratų nusisuko prie respubli
konų, Eisenhoweris būtų “su
muštas”.

Spaudoje jau pasirodė spė
jimas, kad gali demokratų kon
vente Chicagoje iškeltas į vi
ceprezidentus* kandidatas ka
talikas — Kennedy iš Mass. =

Ar tų samprotavimų kon
ventas paklausys, aiškės pačia- :

no Uimttę negrę 
fatt y** susirūpinę “platfor

mos" ruošėjai. O kaip laimėti
x katalikus?

Su tokiais rūpesčiais buvo 
pultasi į Gallupo institutą ir , 
kitus visuomenės opinijos ty
rėjus, kad paaiškintų, kiek 
katalikai gali' būti reali jėga 
rinkimuose. Daviniai, . kuriuos 
paskelbė U. S. News a. World 
Report tuo • klausimu, beveik 
stebina* ,

— Tas šuo žino, ką daro, — *.
paaiškino. — Jis žinojo, kad 
šautuvas ir šoviniai mano, tad 3' 
u* nušautasis zuikis man pn- ..•%? 
klauso.

— Nepaprastas gyvulys, — . ' yf 
pridūrė Peponis. — Tas mies- 
tietis negautų jo iš manęs, 
nors ir su policija ateitų.

Don Kamilius giliai atsidu- ’

mutis. Trečiame vaizde stovi 
rankas susiėmęs Alto sekreto
rius Pijus Grigaitis, o iš kraš
tų — viceprezidentas Nixonas 
ir L. šimutis.

Kas skaito Draugą ar Nau
jienas, tuos vaizdus galėjo ma
tyti jau nuo liepos 26. Darbi
ninkui jie prisiųsti tik po dvie
jų savaičių ir po dviejų mėne
sių, kaip visa tai buvo. Dėl to 
ir keliame klausimą: ar netu
rėjo jie patekti į Pasaulio Lie
tuvių Archyvą, užuot pakliuvę 
į redakciją? Darbininkas jau 
buvo dėjęs vieną panašų vaiz
dą birželio 29, o antrąjį, žy
miai vėliau prisiųstą — liepos 
10. Kam reikėjo dar tų naujų

. *o-
Klausimas nėra visai smul

kus ar linksmas- Dėl jo reikia 
kai ką nelinksmo pasakyti, 
nes tai kartojasi nebe pirmąjį 
sykį. Alto sekretoriatas po 
svarbių Įvykių pranešimus ir 
vaizdus vėluoja mažiausiai 
dviem savaitėm. Suprantamt, 
kad greitai apsisukti su foto
grafijom gal ir nelengva, o taiko į tikslą bei laiką, kaip ir 
ypač pasiekti ne Chicagoje lei- minėti vaizdai. Gyvas reikalas 

verstų pagaliau susitarti, kad 
1 dau

giau padaryta gero ir mažiau 
tik paskui išsiunčiama kitiem išlaidų.

GIOVANNI GUARESCHI miestietis, lipdamas į mašiną. 
, Don Kamilius praleido.ne-

# 9 migo naktį ir sekantį rytą,
/ QinQC ri 1 TT*I kai po mišių ėjo iš bažnyčios,ZJdlUCto V dkllilCllllCLo jautėsi labai prislėgtas. Tačiau

nors smarkiai lijo ir vėjas pū
tė, Žai jau buvo čia.

Susipurvinęs ir sušlapęs Žai 
gulėjo prie zakristijos durų. 
Pamatęs Don Kamilių, cypė, 
lojo ir šokinėjo.

Don Kamilius nusivedė šunį 
į kleboniją, bet ir vėl nuliūdo.

— Nėra ko džiaugtis, — at
sidusdamas tarė Šuniui. — Jis 
jau žino kelią ir vėl atvažiuos 
tave pasiimti.

' šuo sukaukė, tarsi supra
tęs. Don Kamilius jį išmaudė, 
iššukavo ir paguldė prie už
kurto ugniakuro, kad išdžiū-

šuniui nesujudėjus, miestie
tis dar kartą ji pašaukė:

— Žai!
šuo suurzgė ir šnairavo pik

tomis akimis.
— Neatrodo, kad šuo tams

tos, — tarė Don Kamilius.
Miestietis, nutvėręs šunį už 

apikaklio, patraukė artyn. Ap
vertęs Šuns apikaklį, parodė 
vario lentelėje įrašą.

— Prašau skaityti, kunige. 
Čia yra užrašyta mano pavar
dė, adresas ir telefono nume
ris. Nors šuo manęs ir nepri
pažįsta, bet jis tikrai mano.

Miestietis parodė šuniui au
tomobilį ir įsakė:

— Lipk į vidų!
Žai, vos bejudėdamas, nulei

dęs galvą ir pabrukęs uodegą, 
įlipo ir susirangė mašinos ga* 
le.

Miestietis, išsitraukęs 'iš ki- šė.

tie 
nauji vaizdai, jeigu jų buvo 
jau anksčiau ir irčiau pačių |- 
•vykių? Susidaro įspūdis, kad 
iš tų įvykių tenori kai kas pa
sireklamuoti. Jei šiuo atveju 
jaunimas, kuris uoliai ėmėsi 
darbo rinkti parašus po petici
ja, savęs neišreklamavo, tai 
pašoko reklamuotis, kas jį Bal
tuose Rūmuose pristatė. Ne
smerktam ir to, bet lauktume 
tokių dalykų laiku. Mums da
bar jau rūpėtų, kokios yra Al
te informacijos apie peticijos 
pasekmes

Ryšium-su šiais nelinksmais 
Alto informacijos vaizdais ky
la klausimas iš viso apie mūsų 
informaciją. Prieš trejus ar 
ketverius metus mūsų veiks
niai rimtai svarstė, kaip lietu
viškoji informacija suderinti, 
patikslinti ir pagreitinti. Ma
tyti, nieko iš to neišėjo, nes to 
susiderinimo ir tikslingumo 
pasigendame ligi šiolei. Redak
cijose tai galima labai ryškiai 
pastebėti, nes ją pasiekia infor
macijos iš kelių vietų: iš Alto 
sekretoriato, Alto informacijos 
biuro, Lietuvos Laisvės Komi
teto, Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone, Vliko Vykdomo* 
mosios Tarybos arba Eltos, 
atskirų partijų centrų arba jų 
tarptautinių sambūrių. Gausa 
institucijų', kurios: stengiasi in
formuoti savus ir nesavus 
žmones mums rūpimais klausi
mais, rodytų ir gausumą bei 
įvairumą darbo. Bet taip nėra. 
Tas pats darbas kryžiuojasi, 
pinasi, vėluoja ir kartais nepa-

— Tamstai už sutrukdymą.
— Man nereikia užmokesčio 

už daikto sugrąžinimą' teisė
tam savininkui, — nepriimda
mas pinigų, atsakė Don Kami
lius.

Miestietis padėkojo Don 
Kamiliui:

— Kunige, esu tamstai la
bai dėkingas. Tas šuo brangiai 
man kainavo. Jis yra grynos 
veislės. Pirkau jį iš geriausių 
Anglijos šunidžių. Jis laimėjo 
pirmą vietą net ^trijose tarp
tautinėse parodose. Esu trupu
tį perstaigus: aną dieną jis 
man blogai užvijo zuikį, ir aš 
jam įspyriau. Tai šuo su savi
garba.

— Tai šuo, suprantąs savo 
amato garbę, — atsakė Don 
Kamilius. — į zuikį tamsta

KIEK YRA KATALIKŲ 
BALSUOTOJŲ?

Katalikai (italai, vokiečiai, 
lenkai, čekai ir kt.) daugiausia 
susispietę šiaurės valstybėse. 
Jų reikšmė esanti didesnė ne
gu jų skaičius, nes katalikai 
aktyviau dalyvaują rinkimuo
se. Tai parodo 
kie skaičiai: 
Katalikų % 
tarp suaugu
sių gyventojų

TR17MANAS ir StevenMOnas sveikinasi demokratu partijos suva
žiavime Chicagoje.

tų.
Miestietis sugrįžo tos pačios 

dienos popietį. Buvo labai su
pykęs, nes jo automobilis bu- sitikimas buvo toks nuoširdus 
vo purvu aptaškytas.

Nereikėjo jokių paaiškini
mų: įėjęs į kleboniją, rado marškinis, 
žai begulintį prie užgesusio 
židinio-

— Atleiskite už trukdymą, 
teisinos. — Tikrai, tai bus pa
skutinis kartas. Išgabensiu jį

KIEK REIKŠMĖS TURI KA
TALIKŲ BALSAI 
RINKIMUOSE /

Rinkimų daviniai tose ketu
riolikoje valstybių su stipriu 
katalikų gyventojų skaičium 
nulemia visos Amerikos rinki
mus.

Jos sudaro viso 261 renka
muosius balsus, o jeigu dar 
pridėtum paskiau suminėtas 
valstybes, tai ir 295; tuo tar
pu reikia laimėti tik 266.

Antra išvada' —
minėtose valstybėse tos ar 

kitos partijos laimėjimas pri-

Kai miestietis pašaukė šunį, 
šis piktai suurzgė ir šį kartą 
pats nelipo į mašiną, bet savi
ninkas, gerokai jį apspardęs, 
tempte Įtempė. Dar ir iš maši
nos mėgino pasprukti. Kai

ną, tempė jį į kertę, kur kabė
jo šautuvas, ir tol unkštė ir 
draskėsi, kol privertė su vi
sais medžioklės pabūklais iš
eiti į laukus.

Praslinko nepaprasta savai- 
• durelės jau buvo uždarytos, tė: Žai buvo nuostabus, ir Don 

lojo ir blaškėsi į visas puses.

Sekantį rytą Don Kamilius 
išėjo iš klebonijos stipriai krū
tinėje mušančia širdimi, bet 
žai neberado, šuo nebegrįžo 
nei sekančią dieną, ir Don Ka
milius truputį aprimo. Pras
linko dar dvi savaitės ir pen
kioliktos paros pirmą valandą 
nakties Don Kamilius išgirdo, 
kad kažinkas iš lauko -pusės 
beldžia.; duris. Tai buvo žai.

Kai išėjo, po žvaigždėtu 
šventoriaus dangumi įvyko 
dar niekuomet neaprašytas 
nuoširdus susitikimas. Tas su-

1952 nelaimėjo nė vienoj 
minėtoj valstybėj demokratai, 
ir visi Renkamieji 261 balsas 
nuėjo už Eisensowerį, įgalin
dami respublikonus laimėti 
Amerikos rinkimus pirmąsyk 
po 24 metų.

Visose tose valstybėse Etsen- 
hovrerio laimėjimą nulėmė ka
taliku balsai.

Statistika rodo, kad visur 
priedas prie Eisenhowerio 
50% balsų buvo nedidesnis 
kaip 0.9—11.2%, tuo tarpu 
katalikų procentas tarp bal
suotojų, kaip buvo matyt iš 
ankstesnės lentelės, buvo tarp 
25% ir 65%.

į KURIĄ PUSĘ KATALIKŲ 
BALSAI SVYRA?

Visi nagrinėtojai sutaria, 
kad ' .

katalikai labai stipriai nuo 
demokratų pasisuko Į respub
likonus, palyginti 1948 ir 1952 
rinkimus.

Gailiipo institutas sako, kad 
1950 tik 34% katalikų laikė 
respublikonų pusę, o 19^2 už 
Eisenhowerį jų balsavo ma
žiausia 44%.

Kitas opinijos tyrinėtojas 
duoda net smulkesnes žinias 
Esą katalikų buvo anksčiau 
65' c demokratų pusėje, bet už 
Eisenhowerį pasisakė jau 47%.

Iš lenkų, kurių pasisakyda
vo už demokratus 70%, su Ei- 
senhoweriu nuėjo 50% ;

iš vokiečių katalikų,* kurių 
už demokratus pasisakydavo 
82%, su Eisenhovveriu nuėjo 
55%;

iš airių, kurių normaliai 
būdavo už demokratus 65%, 
su Eisenhoweriu nuėjo 50%;

Demokratų valdymo laikai 
prasidėjo, stojus tarp >ų kata
likui Al Smith, ir baigėsi ta jų

liaus rankose, šautuvą, buvo 
bepradedąs nerimauti, bet to
limesnė eiga jį nustebino.

— žaf, eik su ponu viršai
čiu, — įsakė Don Kamilius. — 
Aš šiandien neturiu laiko. ' '

Kamiliaus pilnas krepšis su
kėlė pavydą visos apylinkės 
medžiotojų tarpe.

Kartkartėmis kas nors atei
davo pasižiūrėti šuns, o Don 
Kamilius aiškindavo*.

— šuo ne mano: vienas 
miestietis jį man paliko, kad 
pripratinčiau prie zuikių.

.Kartą atėjo Peponis, tylėda
mas ilgai Movėjo ir žiūrėjo į 
Žai.

— šį rytą neisiu medžioti, 
— tarė Don Kamilius- — Gal 
nori pats pamėginti. ,

Peponis išpūtė akis.
— Ar Alanai, kad jis su ma

nimi eis?
— Kodėl ne! Juk jis nežino, 

kad esi komunistas. Jis tave 
mato kaip ir mane, ir galvoja, 
kad esi geras žmogus.

Peponis nieko neatsakė, nes 
noras pamėginti tą nepaprastą 
šunį neleido apie ką kitą gal
voti. Don Kamilius paėmė šau
tuvą, šovinius, krepšį ir pada-



labiau

riausojoskyriaus

gražiai žaliomis popieromis

KODĖL TIEK DAUG NESEKMENGIJ VEDYBŲ
R. ČEPULIENĖ

vedybinį gyvenimą dažnai

DEŠIMT PATARIMŲ SUŽADĖTINĖM M.

mergelių institutu-

Msrlįss SsMrys nieko neatsitiko!" nės

f $

O

veidų supratau, kad jos jau-

sulaiko ' 
šiltame

bulves, 
nulupti

— Nekalčausios Marijos Šir
dęs Šventėje, jūsų statytoje 
Marijos šventovėje.

Siame dėkingume liekame

nspa- 
kl.en-

mi supratimo apie realų kas
dieninį gyvenimą su visais jo 
sunkumais. Romantinėm nuo
taikom praslinkus, tokie jau-

jtK

mergaitė, kuries sužadėtinis 
Kipro saloje tavo teroristu nu- s 
žudytas, anglu nugabenta j

Daug ginčų šeimose kyla 
dėl budę skirtumo. Jie greitai 
išlenda, pradėjus kartu gyven
ti. Ir jie būna ypatingai aštrūs, 
kai Šeimoje pranyksta tarpusa-

toms -į kalbas.
Tad žengiau į priešingą pusę 

kur. pasieniais stovėjo spintos 
pilnos dėžių. Grakščių mergi- JgTį®“ įS

(Nukelta į o psl.j kovotojus.

’ r-:-“''- ■--S. '--i'"

S

laisva

Girdėjau, kad

nttaiutija

žemutinį Mauk

nio amžiaus moterų.
drauge sūpažindino jog kaž imliai braižė ant« SSR® W Aš norėjau pa-

patinga amenkiėte. Ji savo a- vej^ų supratau, kad jos jau- 
moje turi dideli įvairių “geležinės
tautybių darbininkių , kurių nieku mu nesi-
zymią dali užima paskutinio 
karo tremtinės, tarp jų nema-

■ ža yra pabaltiečių. Paklausus 
kaip jai patinka pabaltietės, ji 
maloniai nusišypsojus atsakė, 
kad turinti geriausią nuomonę, 
nes jos esančios rimtos ir tvar
kingos darbininkės. Juokauda
ma ir aš pasisiūliau į darbą. 
Sako, kodėl ne, jei turi mik
lias rankas ir geras akis, nes 
čia reikės per vieną akimirką 
patikrinti milijoninio skait
mens sutapimą trijuose doku
mentuose.

Pabūgau tokio “meno” Ir 
padėkojus leidausi į kitus sky
rius.

ką dangorėžį. Tai - centrinė į- 
staiga. Įėjus. | vidų, radau di
džiulę salę. Čia atliekamos 
bankinės operacijos. Ipforma- 
djoj gavau žinių ap» šią ben- 
drovę. Pasirodo, tai sena į- 
staiga, kuri turi šimtą su vir
šum metų, šiandien ji turi 
skyrių visuose pasaulio kraš- 
tuose ir daro m lijonines apy
vartas, .parduodama kelionių 
čekius, pinigines perlaidas ir 

-■ atliklama įvairius patarnavi
mus prekybai ir keliautojams.
* Amerikoniška skuba

Iš centrinės įstaigos pasuku 
į Hudsono g-vės skyrių, kur 
dirba mano pažįstamos. Patai
kau į pietų pertrauką. Pasike
liu į aukščiausiai esančią salę. 
Ten radau prie stalo besėdin-

- čią Aleksandrą. Prieš ją ant 
stalo guli didžiulė krūva vokų 
su čekiais. Paklausiau, ką ji 
su jdis daro. Linksmai nus šyp- 
sojus paa škino, kad jos užda
vinys— išimti čekius iš vokų, 
patikrinti, sudėjus į eilę gra
žinti atgal ir atrinkus kladas 
atmušti savo pavardę. Nuste
bau, ar tai įmanomas dalykas 
per tas šešias su puse valan- 
dos darbo.

Sako, išties, iš pradžios bu- _____________________
vo sunku ir darbas ėjo lėtai, sį vadina šį skyrių kilmingųjų 
bet po metų, kitų praktikos '

Galvok
Užėjau i apyskaitų skyrių, 

kur tikrina sąskaitas. Čia nėra 
jau tokio pašėlusio tempo ir 
viešpatauja žodis “think” t. y. 
galvok. Radau vienoje salėje 
besėdinčias moteris nulenk
tam galvom .ant išmargintų 
skaitlinėmis didžiulių lapų po
pieriaus. Jos susikaupusios 
dirbo. Rimtis ir tyla. 'Šis vaiz- 
das labai priminė mokinių kla
sę per rašomąjį matematikos 
darbą. Tur būt, dėl to kitų 
skyrių darbininkės ‘šaipydamo-

Keltu besileisdama dar že
miau, užėjau į mašinų skyrių. 
Mat, moderninėse įsta gose di
džiausias darbas atliekamas 
mašinomis: čia ir spausdina, ir 
rūšiuoja ir skaičiuoja. -Dideles 
mašinas dažniausia aptarnauja 
vyrai, nes reik a visą diąpą 
stovėtu Mašinų triukšmas ne
apsakomas. * Prie jų įvairių 
garsų prisideda ir dirbančiųjų 
balsai; vienur švilpauja, kitur 
kaž kas traukia dainelę “I love 
you”, o dar toliau p.etietiškos

wdyb» Putnam, Con*. Koplytėlę

So. Bostono kolonijos labai 
praturtino šventę mielais sve
čiais. Ačiū ekskurs.jų organi
zatoriams. /

Taip pat ačiū Gildos C. Val
dybai ir sykių valdyboms bei 
atskiriems mūsų bičiuliams- <

Gerieji mūsų vienuolyno bi
čiuliai jau iš vakaro' talkinin
kavo savo vyriška jėga. Ir 
nors lietus smarkiai lijo, talki
ninkai ram.no mus, p mes ti- 
kriDom jiems, kad rytoj nelis.

Nemažesnį tikėjimą parodė 
ir svečiai. Jų buvo privažiavę 
daugiau negu kada nors yra 
buvę. Ne iš vieno teko patirti, 
kad savo pasitikėj.mą remia 
malda ir buvo dideliai susirūpi
nę mūsų šventės pasisekimu. 
Dėkojome Viešpačiui už orą ir 
už jus, mūsų mieli svečiai — 
mūsų šventes pasisek me. Jum 
gi už maldas, nuoširdumą mu
sų reikalam, gerą nuotaiką u* 
gausų dalyvavimą, tariame ne
užmirštamą ačiū!

Mūsų ačiū lydės šv. Mišių

Ačiū susiartinimo 
šventės dalyviams
Susiartinimo' šventė Nekal

tai Pradėtosios seserų sodybo
je atliko savo uždavinį su
traukė ir . suartino daugybę 
tautiečių. Mes turėjome pro
gos susipažinti su pirmą kartą 
atvykusiais, pasidžiaugti pą- 
tenkįntais stovyklautojų tėve
liais ir visų labiausiai — pasi
grožėti mūstį geradarių nuo-

x š rdžhi atsidavimu.
Visą didįjį šeimininkių dar

bą su dideliu uolumu ir sąmo- auka, kuri jūsų intencijom bus 
jingu linfcmumu vykdė mūsų paaukota rugpiūčio 22 dieną 
nuolatinės padėjėjos ir padėjė
jai iš Worcesterio šv. Kazimie
ro ir Aušros Vartų parap jų, 
Waterburio ir Manchesterio 

.malonūs rėmėjai
Suorganizuodamos ekskur- 

»sijas Brooklyno, Waterburio,
New Brttaino. Worcesterio,

Lyginant su kitais krašta s, 
niekur nėra tiek daug vedybų, 
bet niekur nėra tiek ir skiry
bų, kiek Amerikoje- Bemaž 
vienas ketvirtis visų vedybų 
baigiasi skirybomią. O dar di-

Į
žengia per jauni, susikūrę sa
vo šeimos paveikslus iš fanta- 

desnis skaičius šeimų, nors ir zijų ir romanų, maža teturėda- 
gyvena kartu, yra nelaimingos 
ir pusiau apirusios. ,•

Šį klausimą amerikiečių 
spaudoje kelia ir rimtai svars
to, nurodydami priežastis beu nuoliai dažnai apsivilia ir ne

bepajėgia šeimoje sugyventi.jų' pasekmes, žymūs Amerikos 
profėsoriaL

Kadangi nemaža mūsų tau
tos dalis gyvena šioje skirybų 
šalyje, pravartu ir mums nors 
prabėgomis mesti žvilgsnį į 
šią negerovę.

Italijoj moterim skirtas žur
nalas “Eva” rašo:

1. Pirmiausia reikia atisa
kyti flirto ir tų simpatijų, kad 
ir nekaltų, kurios buvo pra
eity.

2. Meilė nėra lengvabūdiš
kas žaismes; ji veda į švento
vę, ir taip reikia^ ją suprasti.

3- Meilė nėra tik Dievo do
vana, bet ir žmogiškųjų pas
tangų išdava, reikalaujanti 
daug pas.aukojimo.

4. Meilėje asmenybės dale
lė xturi susiderinti su išrink
tuoju. Charakteriams nesideri
nant nereikalauk lemiamo žo
džio tik sau.

5. Meilė yra tavo ugdymosi 
mokykla. Nepasiduok savo 
aikštim teisindamos: “jis vis- 
vien yra labai pamylėjęs”.

6. ' Būk su juo punktuali ir 
nepriversk tavęs laukti, nes 
kaip tik tuo laiku gali pro jį

'praeiti už tave gražesnė mer
gina.

7. Atsimink, kad ir maž au- 
sia dovanėlė yra jam brangi. 
Įteikdama tik gėlelę ir tai pa
darysi jį laimingą.

. 8. Turi rūpintis savo grožiu, 
bet jo neiškeik lįgi kulto. Jau- 
skiir kitus gražius dalykus: 
meną, literatūrą, muziką ir k. 
Derinius, kiek gali ir galima 
sužadėtinio skonio ir išsiauk
lėjimo.

t

Ponia X-enė užėjo į krau
tuvę. Ji norinti batam tepalo. 
Gaila, dabar kaip tik išbaigėm. 
Po poros dienų bus, bet 
mes...” Tačiau pon'a X-ienė 
nelaukė kalbas galo ir jau bu- 
vo už durų.

POnas K. pažadėjo -žmonai 
vakarė parnešti tepalo batam. 
“Gaila, — pasakė jauna graži 
pardavėja, — mes kaip tik š- 
baigėm, bet mes turim naujus 
sportinius batus, kurių visai 
nereikia tepalu tepti, juos už
tenka tik nuplauti”.

Ponas X. jau sėdi kėdėje ir 
nejaukiai jaučiasi, kada jam 
m kitas rankas nutraukia ba
tą ir jau auna naujus baltus 
sportinius batus. Tik pamė
ginti... Po dešimties minu
čių ponas X. jau nešasi vietoj 
tepalo batus, kurie jam ir -ne
reikalingi ir. ne taip jau labai 
patinka..

Taip atsitinka ir New Yorke, 
ir Paryžiuje, ir Romoje, ir 
Berne.

vio pagarba. Kai šeimoje nebė
ra meilės ir pagarbos kitam 
asmeniui, tada šeimyninis gy
venimas pasidaro nebepakelia
mas ir baigiasi šeimos griuvė- 
sais.

9. Tavo šventa pareiga ne
pasiduoti nelestinom aistrom. 
Ginkis iš visų jėgų. Dėl to jo' 
neprarasi ir jis dar daugiau 
tave ims mylėti ir gerbti-

10. Turi niekad neužmiršti, 
kad be fizinės gėdos yra ir dva- i 
sinė gėda. Viešai nereišk savo 
meilės jausmų apskabindama
ir bučiuodama, lyg visas pasau
lis. priklausytų tik judviem.

To venk ne dėl pamaldžiųjų 
ir kukliųjų papiktinimo, bet 
dėl savo išsiauklėjimo ir viešo 
padorumo, kurio negalima pa
neigti besiteisinant moderniš- 
kumu, ar jūsų šventai skais
čia meile.'

Taip pat nemaža šeimų.pri- 
klauso prie tų nelaimingųjų, 
kuriose susieina skirtingų 
tautybių asmens. Tokia šeima 
tuoj susiduria su skirtingais 
papročiais, skirtingom tradici
jom ir visais skirtingais gyveni
mo būdais. Kas vienam miela 
ir brangintina, kitam būna 
svetima. Tada sunku berasti 
bendrą mintį ir kalbą.

Mūsų jaunimas, gyvenda
mas 'tokiam gausiam tautų 
mišinyje, stovi prieš didelį pa
vojų. Tai kelia nemažo susirū
pinimo mums visiems.*

Kaip praktika rodo, tikybos 
skirtumas šeimoje vaidina ‘ne
mažą rolę. Daviniai rodo, kad 
skirtingų tikybų šeimose ski
rybų skaičius būna apie tris 
kart didesnis, negu to paties 
tikėjimo šeimose. Istorija yra 
parodžius, kad šeimos, kurios 
vienu tikėjimu garbina Dievą, 
yra daug patvaresnės ir lai
mingesnės.

Nebe reikalo kelia susitūpi-, 
nimo toks didelis įrimas, nes 
tai yra šeimos smukimas, o tai 
jau yra didelė tautos nelaimė, 
liga, kuriai reikia ieškoti gydy
mo būdų-

NAUJOJI
E spaudos išėjo liepos :— 

rugpiūčio Moters 3 nr.
Šio numerio viršelį puošia 

Bronės Jaiųeikienės “Gėlės”.»
Atskleidę randame redakto

rės jautrų žodį į skaitytojas. 
Toliau seka P. Abramaitienės 
str- “Lietuviška daria”, kuria
me autorė nurodo, kiek daug 
gali pasitarnauti lietuvybės iš
laikymui svetimame krašte lie
tuviška daina.

Uršulės Janušk enės straips
nis “Tu ir tavo vaikas” duoda 
gražių patarimų motinoms. ______
A. Tamošaitienė str. “Tau* * rinitu bei žurnalistinius gabu- 

tinės lėlės” rašo, ka<J lėlės ga- mus.
Ii pasitarnauti mūsų propa
gandai. *

S. Prapuolenytės str. “Frag
mentai šeimos temomis” palie
čia šeimos nar ų pareigas mo
tinai. Si tema buvo aktuali Lie
tuvoj, o-dar labiau čia sveti
mame krašte. Straipsnį turėtų 
paskaityti visi šeimos nariai.

Dr. Albina Prunsk'ėnė str. 
“Tėvai ir valkai” duoda pata- 
ųimų vaikų auginimo klausi
mai

J. P. rašo a^įe šv. Oną, o S. 
P. apie lietuvanes savoj ifetu-

MOTERIS
Gražina Tulauskaitė duoda 

tris eilėraščius.
Dr. E. Jasevičiutė rašo apie 

žmogaus kūno svorį medicinos 
požiūriui.

S. Stasienė '— apie miegą.
Toliau randame Salomėjos 

Lukoševičiūtės, Ados Karvely
tės * Dubausklenės ir Jūratės 
Bernotaitės eilėraščius. /

Skyrius — “Literatūra ir au
klėjimas” patiekia įdomių ži
nių.

Mergaičių “kertelėje” mūsų 
jaunosios bando savo literatū-

O pardavėjai labiausiai ta pak lo net maisto skyriuo-
pagaidaąja vyrų pirkėjų se, kur vyrai rečiau lankosi.

----- ------ ------------ --------------- Tuo pačiu metu prekybos -di
rekcija įstatė į pardavėjų pa
reigas keturis . elegantiškus 
jaunus vyruk, kurie sykiu bu
vo ir gerai prityrę prekybos 
reikaluose. /. v

Ję vyriškasis Šarjnas 
didino pajamę moterų 
čių kišen.aus sąskaita.

Dėl to biznieriai nori 
susilaukti pirkėjų vyrų, ne 
moterų. Satyrbs laikraščiai 
pajuokia klientes, kur.os batų 

. krautuvėje išmėgina 12 porų 
batų ir nė v.enos nenupefka. 
Iš 211 pardavėjų parodymų 
aiškėjo, kad v

moteris sugaišta trigubai 
trek laiko kaip vyras, iki batus 
nusiperka.

Vidutiniškai moteris išmėgi- 
Londone tik 

penkias, o New Yorke jau sep
tynias. Paryžiuje, gi moteris 
veikiausia — ji tris — šešis 
kartus iš krautuvės išeina ir 
vėl grįžta, iki nuperka. Vyras 
vidutiniškai-išmėgina tik tris 
poras, ir vieną tada jau nuper
ka. Matyt, kad jam nemalonu 
palikti pardavėją .be nieko-

Moteris perka tai, kas tinka 
jos noram ir atsako jos numa
tytai kainai. Tuo tarpu vyras 
labiau pasiduoda reklamos 
triukam. Vieni New Yorko pre
kybos namai turėjo dideles 
atsargas vyriškų marškinių. 
Patartas dr. Johstono, namų 
vedėjas išdėjo lange marškinių 
modelį su užrašu: “Vienam 
asmeniui parduodami tik vieni 
marškiniai”. Prekyba pakilo, 
bet kai tik nuėmė užrašą, vėl 
sustojo. Tokiem reklamos triu
kam moterys nepasiduoda. Ta
čiau Johstone ir jo bendradar
biai pripažino, kad vienam rek
lamos triukui moterys irgi pa
siduoda: kai paskelbia "sezo
ninis išpardavimas". Tada jos 
pasiduoda šitam masiniam pa
mišimui ir perka viską — kaip 
ir vyrai.

Londono psichologas dr. E. 
G. Johnstone su savo 30 padė
jėjų štabu tyrinėjo vyrus ir 
moteris klientus, kaip jie el
giasi krautuvėje. Jie ar jų ko
respondentai tyrinėjo trejus 
metus įvairiuose kraštuose — 
Amerikoje, Kanadoje Austra
lijoje. Sekė bei apŪausinėjo į- 
vairių klasių atstovus — pro
fesorius, darbninkus, amati
ninkus, valdininkus. Ir visur 
buvo ta pati išvada:

vyrai nemoka apsipirkti, pa
lyginti su moterim.

Apklausinėtų šeimininkių 
maždaug 70% davė panašų at
sakymą:

“Jei sergu, negal ų ar esu 
išvykus -ir mano vyras turi ap
rūpinti ūkio “ reikalus, tai jis na šeš.as poras, 
išleidžia pinigų daug daugiau 
negu aš. Net jeigu jam duosiu 
sąrašą, ko reikia nupirkti, tai 
parneša dar ir nereikalingų 
dalykų ar su gražiom etike
tėm, ar žaismingom dėžutėm, 
nesirūpindamas, kad viduje ir 
nekokie daiktai Mano savaiti
nės sąmatos jam užtenką trim 
dienom.”

Gal šeimininkės yra šališ
kos ir perdeda. Kreipkimės, 
ką sakys pardavėjai biznie
riai Beveik visi atvirai pripa
žįsta, kad

vyrai klientai labiau pagei
daujami negu mąferys.

“Vyrus daug’ lengviau pa
tenkinti kaip moteris, ir jie 
išleidžia visada daugiau pinigų 
nei moterys. Jie tiesiog gėdi
jasi prisipažinti, kad prekė jų 
kišenių! yra perbrangi. Vyrai 
lengviau pasiduoda sumanaus 
pardavėjo įkalbami. Tuo tarpu 
‘silpnoji lytis’ pasirodo daug

1 atsparesnė tom pagundom”.
■' Dr. Johnstone su savo ben
dradarbiais eksperimentais pa- 

Į tikrino ir priėjo išvadą, kad 
vyras pirkėjas išleidžia tam 

pačiam savaitgalio, apsipirki
mui 30—90% daugiau nei jo 
žmona-

Reklamai jis greičiau pasi
duoda. Moterys keturis kartus 
atsparesnės. Jos ž no gerai, ko 
jos nori. Retai kada Jos duo
dasi perkalbamos. Jos perka 
tik geriausius ir sykiu pigiau
sius dalykus.

Ypačiai vyrai pirkėjai duo
dasi lengvai įkalbami jei par
davėjos yra jaunos, graž os, ap
sukrios.

Vienuose Londono prekybos* 
namuose, dr. Johnstone pra
šant, buvo leista pardavinėti 
visai nepatyrusiom tame darbe 
merginom, pakviestom iš ma
dų salionų —- madų maneke
nam,- jaunom ir elegantiškom. 
Jos dirbo 14 dienų. Ir apyvar

Neštų gryna nuostolį
— Tėvai, — šaukia žmona 

vyrui, — greit šauk daktarą, 
nes vaikas prarijo kvoterį.

— Žiūrėk praktiškiau į gyve
nimą, — ramino jis žmoną. Ar 
dėl kvoterio apsimoka dakta
rui mokėti mažiausiai penkinę-

žodžio vertė
— Vaikeli, — kreipiasi se

nyva moteris į negražų žodį 
ištarusį vaiką (čia pasakė tą 
žodį), — jei tu jo daugiau ne
sakysi, tai aš tau duosiu 25 . 
centus.

— Jei taip, teta, tai aš žinau 
kitą žodį, vertą pusės dolerio, 
— prisipažino vailpsl

Praktiški patarimai
1. Jeigu sušildysi citriną ar

ba apelsiną pirm išspaudžiant, 
bus beveik dvigubai sulčių.

2. Svogūnus lupant, patrink 
rankas druska ir nuplauk šal
tu vandeniu, pirm negu karš
tu, tai nebus taip aitru

3 Jei nori nuimti žuvų žvy
nus greit, tai įkišk į verdantį 
vandenį ir greit išimk.

4. Jeigu įdėsi į krosnį van
dens dubenį, tai kepami pyra
gai ar mėsa nesudegs.

5. Į šaldytuvą nedėk stip
raus kvapo valgių neuždengęs, 
nes atsiduos ir kiti valgiai.

6. Kuomet darai pyragą su 
razinkom, įdėk razinkas pir
miau negu miltus, tai jos bus 
geriau išsiskirstę po visą pyra
gą ir nenuskęs į apač ą.

7. Pirm negu įdėsi vaisius į 
pyragą — pajų, patepk apati
nę plutą su gerai išplaktu 
kiaušinio baltymu, tai nepersi
sunks sultys.

8. Druskos žiupsnis 
pieną nuo apkirpimo 
ore.

9. Sušlapinus žalias 
galima daug ploniau 
odą.

10. Žuvis yra šviežia, kurią 
paspaudus nepalieka duobutėstinimu.

"Lietuvės plačiame pasau
ly” — K. Našlaitė rašo apie 
Venecuelos lietuves.

Toliau seka mūsų moterys, 
Apžvalga, Pašto dėžutė, Mados, 
Maistas, Dieta, Patarimai šei
mininkėms. Šie smalkieji sky
riai, dažnai pirmiausia perskai
tomi.

žurnalas pailiustruotas nuo
traukomis ir piešiniais.

“Moteris eina tobulėjimo ke
liu ir turinio ir išvaizdos at- 
žv.lgiu. Newyorkietėnįs rei
kėtų labiau susidomėti šiuo

Perkūnų žaibai a pridaro vi
sokių netikėtumų. Italijoj šei
mininkė virtuvėj bestovėdama 
rankoj laikė stiklą vandens. 
Staigiai pro langą įlėkęs žai
bas trenkė į stiklinę, ją per
skėlė pusiau, atsimušė į gele
žinius laiptų turėklius ir dingo, 
visai nepaliesdamas moters. 
Subėgusiems kaimynams mo- 
teriSkė aiškino: "Tik baimės nT’pBtoima_____
įvarė, tikėkit manim, daugiau sesei ų honrirah^io auklėti- laikraščiu ir pasirūpinti jo pla- 

M. M D.



Pabal lietęs

URUGVAJUJE

Hotel Statler. Seime dalyvaus 
ir Balfo pirmininkas kan J. 
Končius!

. Dau- 
kurie 
skur
li už- Tai bent ma- 

jautieKi, kaip

Onutės, nes

Stovykla skirstėsi į keturias 
skiltis, kurias turėjo savo vė
liavėles. Prie stalo skiltys len
ktyniavo. Tuos, kurie laikėsi 
tvark’ng'au, išveždavo į kiną

r.o, 
tra,

• Skautų Brolijos 1 rajono 
stovykla Įvyksta rugpjūčio 25 ' 
— rugsėjo 3 South Woodstock, 
Conn-, prie Putnamo, Dalyvau
ja skautai, skautai vyčiai ir 
skautininkai. Šalia vyks to pa
ties rajono ir skaudų seseri-- 
jos stovykla. Mergaičių stovyk
lai vadovaus sktn. K.Marijo- 
šienė, stovyklos-viršininku bus 
vyr. sktn. A. Saulaite, jo pa-, 
vad. psk. R. Kezys, komendan
tu pskt. J. Raškys

Brooklyne Angelų Karalienės, 
Patersone, Phila., Nonvoode ir 
30 metų Brocktone. Buvo taip 

j>at nuvykęs i P. Ameriką. 
Nuo 1948 m. yra kapelionu 
Brocktono seserų vienuolyne. ..J

.Lietuviu yra apie 2Q—30.
Pora biznierių. Išsiskirstę 

visame krašte, retai kada susi
eina. Buvo atvykę keletas' 
tremtinių. Kunigai išvažiavo į 
Ameriką ir kitus kraštus, čia 
studijuoti stipendijas buvo ga
vę Julius Kakarieka ir Paulius 
Stelingts. Abu baigė universi
tetą, P. Stelingis gavo ispanų 
kalbos ir literatūros doktora
tą. -Abu dabar dėsto universi
tetuose (katalikų ir valstybi
niame).

Kai delegacija viešėjo San
tjago mieste, kaip tik buvo žie
ma. Medžiai be lapų, šalta, 
temperatūra 50 laipsnių- Pats 
miestas gražus, išsistatęs An- 
dų kalnų papėdėje. Kraštas 
turtingas, iškasama daug va- 

eksportuojama Čilės saįie- 
vynas.

Iš Čilės atskrido i Montevi- 
deo, Urugvajaus sostinę. LB- 
žinojo apie jų atvyk'mą, ir jau 
nuo 5 vai. liet, parapijos salė
je susirinkę laukė apie 200 
žmonių. Lėktuvui pasivėlus, 
dr. A. Trimakas atsirado tik 8 
v. Ne daug kas lankosi šituose 
kraštuose, o kas užklysta, tas 
mielai sutinkamas. Jo pasi-

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

(Atkelta iš 4 psl.) 
nu spiečiai rausėsi po tuos do
kumentus ir kalbėjos Įvairio
mis kalbomis. Tarp jų žiūriu 
ir mano pažįstama Emilija, 

Mudviejų lietuviška kalba 
dar papildė Įvairumą to Babe
lio bokšto.

užsienio reikalų ministerĮ, bu- 
vo pristatyti senate ir žemuo
siuose rūmuose, kur pasakė 
kalbas. Ypač šaltai sutiko spau- 

•da, pirmuose puslapiuose spau
sdindama pasikalbėjimus ir 
daug rašydama apie Lietuvą.

Čilėje jau veikia politinės 
partijos. Katalikų yra dvi par
tijos—• konservatoriai ir fa- 
langistal Rinkimų metu jos 
sudaro federaciją. Abi partijos/ palieta Urugvajaus 
sušaukė speciąlius tarybos po- 
sėdėiūs svečiams -pagerbt1.

Viešbutyje juos aplankė ir 
Talkos arkivyskupas La Raine, 
žymus veikėjas, sutvarkęs kai
mo darbininkų klausimą.

padarė pranešimą, kurį pažo
džiui spauda persispausdino. 
Dalyvavo apie 50 žmonių, iš jų 
tik dalis žurnalistai, kiti — 
publika, klausytojai, kurie taip 
pat iškėlė Įdomių klausimų.

Be to, delegacija dar aplan
kė arkivyskupą ųr krikščon ų 
demokratų grupę. Ji nėra di
delė, susiburusi aplink vieną 
leidyklą ir laikrašti. Tai dau
giausia intelektualai, leidžia 
daug knygų ir spaudos.

Iš Urugvajaus delegac ja iš
skrido į Argentiną, (b. d.)

• Kun. Jonas Svagždys šie
met švenčia 50 metų kunigys- -?
tės sukaktį. Jis gimė 1882 m. 
Miškių kaime prie Sidabravo, ’
Panevėžio apskr. Mokėsi Min- 
talijoje, Šiauliuose ir Kauno 
kunigų seminarijoje Kunigu į- 
šventintas vysk. G. Cirtauto 
1906 m. lapkričio 19 (šen. kai) ...Į. 
Vikaru buvo^Vaiguvoje ir Ute- 
noje. Amerikon atvyko 1913 -jMūsų sesės latvės

Betgi daugiausia čia išgirdau 
latviškai besikalbant. Paty
riau, kad čia daug latvaičių 
dirba, kai kurios suskubo jau 
išsitarnauti Į aukštesnes vie
tas. čia pat nurodė stąmbią 
mėlynakę blondinę E. D., kuri 
savo sumanumu ir energija įsi
gijo vyresniųjų pasitikėjimą 
ir jai pavedė atsakingas parei
gas. Yra ir daugiau tokių. Vie
na latvė papasakojo, kad tarp 
jų yra buvusių Latvijoj žymių 
valdininkių, mokytojų, poečių 
—rašytojų ir net Rygos buvusi 
radiofono Solistė- 
Joni draugystė.
namie.

Nėjau lankyti 
ji d rba prie IBM maš nos. 
tai sunkus padaras ir bijojau- 
si sukliudyti. -s.

Kupina įspūdžių, atsisveiki
nau savo palydoves, linkėdama 
ir joms pasiekti aukštesnių ka
tegorijų.

Atląnto pakraščiuose, Ken- 
nebunkport, Maine, ir šiemet 
maudėsi būriai berniukų. Su
važiavo jie liepos 7 iš New 
Yorko, Bostono, Hartfordo, 
Waterburio, Worcesterio ir ki
tų vietų Pradėjo stovyklauti 
apie 90, yėliau skaičius suma; 

žėjo; kiti iškeliavo namo, o 
dar kiti — į kitas stovyklas — 
ateitininkų ir skautų.

Kėlėsi jie ryte 7:30, kai par
kuose buvo ’pilna rasos, kai 
maloni vėsuma dvelkė iš jūros. 
Susitvarkę, išsirikiavę skilti
mis, su savo vėliavėlėmis žy
giavo jie į koplyčią, i rytmeti
nes pamaldas. Grįždami visi 
sustodavo prie vėliavos stiebo, 
ratu apsupę ir himną giedoda
mi, * pakeldavo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas.?

Žygiayo tiesiai Į valgomąjį, 
kur sienas buvo aplip nę savo 
pieštais šūkiais, skatinančiais 
mandagiai elgtis, lietuviškai 
kalbėti.

Sutvarkę kambarius, tuoj pa
sipildavo aikštėje. •-

z O vietos čia žaisti, bėgioti Į 
valias! .

Tartum priaugę prie sviedi-

klausyti susirenka visi, kas tik 
gali. Dr. A. Trimakas gavo 
kalbėti, atsaknėti Į klausimus. 
Dar kalbėjo pėr lietuvių radi
ją, aplankė Liet. Kultūros 
Draugiją. .
' Urugvajuje veikia tėvai jė
zuitai čia profesoriauja Tėvas 
Venckus- T. J. Bružiko pastan
gomis pastatyta l.etuvių baž
nyčia ir salė. Dar dirba kele
tas jaunų jėzu.tų.

įdomu tai, kad sovietų pro
paganda už grįžimą i tėvynę 

lietuvius. 
Išvyko į Lietuvą apie 60 žmo
nių. Kodėl? Ar jie buvo tokie 
komunistai?

Tai senieji emigrantai, pa
tekę į komunistų rankas. Po 
karo ir dabar st-go tikros in
formacijos, kas dedasi Lietu
voje. Savo spaudos lietuviai 
neturi, kitų laikraščių labai 
maža teužklysta. Gyvenimo są
lygos čia nėra blogos, bet vxs 
dėlto jie grįžo. Propagandistai 
įtikinėjo, kad Lietuvoje niekas 
nepasikeitė, kad jie galės su
sipirkti žemės, įsigyti namus. 
Čia pardavę nuosavybes, susi
griebę / pimgus, išvažiavo ir, 
Lietuvoje įstrigo, susidūrę su 
komunistų režimu. Jų laiškai 
draugams buvo''santūrūs, bet 
dabar kiti atsiliepė jau iš Sibi
ro. Tai atidarė daugeliui ak s.

Urugvajuje gerai gird s Vii-' 
niaus-radi jas. Iš jo varoma pro
paganda už grįžimą. Kartą 
per Vilniaus ra3iją kalbėjo 
lietuvaitė, gimusi ir augusi 
Urugvajuje ir su tėvais grįžusi 
į Lietuvą. Vos tik ištarė ,pr- 
muošiųs žodžius, kaip pradėjo 
verkti. Radiją tuoj išjungė ir 
prišoko kitas kalbėtojas. Iš to 
irgi padarė išvadą, kas dedasi 
Lietuyoje, kad jie nerado pa
žadėto rojaus-

Urugvajuje veik a mūšų pa
siuntinybė, kur ministeriu yra 
dr- K. Graužinis, čia dirba ir 
K. Čibiras'—spaudos atstovas. 
Jis ir prisijungė prie delegaci
jos tolimesnėje kelionėje.

Min. Graužinis palydėjo de
legaciją oas užsienio reikalų 
ministerĮ, kur dr. A. Trimakas 
padėkojo m Lietuvos pasiunti
nybės palaikymą.

Urugvajus yra senas demo
kratinis kraštas, ir užsienio 
re kalų ministeris buvo itin 
gr ežtai nusistatęs prieš totali- 
stini režimą.

Aplankė spaudą, įtakingą 
‘‘II Dia” dienraštį, kur K. Čibi
ras yra nuolatiniu korespon
dentu. Dr. A. Trimakas padė
kojo už spausdinamus straips
nius apie LietUyą. Jų pas'kal
bėjimus ir vizitus la kraščiai 
įsidėjo pirmame puslapyje.

Antikomunistinis komite
tas sušaukė bendrą spaudos 
konferenciją. Dr- A. Trimakas

• Kun. dr. Paulas Ragažin- 
sAas, keletą metų dirbęs Čilė
je, persikėlė i Kolumbiją ir 
Tolimos universitete dėsto es- 
ketinę ir mistinę teologiją. Be 
tp. yra vienos valstybinės mer
gaičių gimnazijos kapelionas 
ir religijos mokytojas.

CANCER
-y.** **,,1**

• J. ir M. Cižauskai atosto
gauja Asbury Park, N. J.

nių, ritosi iš vieno aikštės galo 
į kitą. Spiečiais . susimetė į 
miškus, į tankumynus. Tada 
miškai plyšo nuo jų triukšmo. 
Čia žaidžia indėnus, kariauja, 
čia slapstosi, kol vadovų švil
pukas sukviečia pietum.

Vidurdien;s juos paguldė 
pokaičiui. Reikėjo pailsėti, juk 
tiek daug bėgiota, žaista. Nus- 
nūdus, visi šokosi, pasiėmę 
maudymosi pabūklus, traukė* į 
pajūri. Vieni nešėsi plūdes, 
narų prietaisus, kojų pelekus, 
kiti ritinosi didžiulę automo
bilio kamerą, ant kurios sėdės 
ir valandų valandas plūdu
riuos vandenyje.

Pajūryje erdvu ir švaru.
Kai jūra atslūksta, gali čia 

Žaisti bėgioti, niekur neužkliū
damas. Tai ir pasileisdavo ber
niukų būriai. Vieni daužė svie
dinį, žaidė kvadratą, tinklinį, 
kiti rausėsi smėlyje, statė pilis, 
maudėsi, rinko kriaukles. Il
gai jie mirktų vandenyje, žais
tų, jei ne švilpukas. Jis. skelbė 
pavakarius.

Traukė į namus Užkandę 
rinkosi į pamokas. Vieni susė
do po eglute, kiti užsidarė kur 
kambaryje. Dėstė č;a lietuvių 
kalbą, geografiją, istoriją, mu
ziką, rėligiją. ,

Prieš vakarienę dar liko va
landėlę laisvo laiko. Tada susi
grūdo prie stalo teniso, vyres
nieji, žiūrėk, jau kilnoja ka
muoliukus per lauko teniso 
tinklus, kiti laksto paskui bei
sbolo sviedinuką. >

• Po vakarienės, kuri buvo 6 
vai., lieka nemaža laiko iki su
temos. Tai ir žaidė, rungtynia
vo, rengėsi laužam.

Sutemose vyko--. vakarinės 
pamaldos, vėliavos nuleidimas. 
9:30 stovykla ėjo miegoti.

Tris kartus savaitėje mavdė- 
S’ prieš pietus, tris kartus po 
pietų. *

Miške buvo Įremta tikra 
•'misijų” stotis,

su medyje pakabintu varpu; 
su žibintu, palapinėm, ugnia
kuru. Ten ne kartą liepsnojo 
ugnis, stovyklautojai sėdėjo 
ratu ir dainavo. Si palapinė ne 
vieną v’liojo — čia miegojo 
savanoriai. O jų buvo daug; 
juk įdomu miške praleisti nak-

ar prie - ežero, į Old Orchard 
Beach, kur sukasi karuselės. 
Kinas ir čia buvo rodomas. Du 
vakarus rodė kun- V. Karale- 
vičius iš Elizabetho.

Sportuojant buvo pravestos 
rungtynės tinklinio, beisbolo 
komandinės, stalo teniso, lau
ka teniso, šachmatų, plaukimo.

Šalia sporto viename garaže 
buvo įrengta .

tikra dailininkų studija,
kur mažieji menininkai, pa

sidėję dažus, tapė, liedino iš 
gipso reljefus ir juos patys iš-, 
dažė.

Pirmoji savaitė buvo užimta 
pasirengimu piknikui, lietuvių 
dienai, kuri Įvyko liepos 15. 
Iš Bostono -atvažiavusi Ona 
Ivaškienė sumaniai vaikus iš
mokė keletą tautinių šokių. 
Visi vaikai, apsirengę tauti
niais drabužiais, pasirodė per 
pikniko programą.

Laužai vyko trečiadieniais ir 
šeštadieniais. Trečiadieniais 
tik stovyklos berniukams, šeš- 

(Nukelta Į 6 psl.)

Limoje yra ir du lietuviai 
saleziečiai. Atvykę jau senokai, 
gyvena vienoje saleziečių j- 
staigoje ir, niūrėdami ryšio 
su liet u via s, gerokai pamiršo 
lietuvių kalbą.

eiLtJE
Iš Peru per Andų kalnus

STASYS RAŠTIKIS

KOVOSE DĖL LIETUVOS
I dalis

704 pusi, gražiai įrišta. Kaina $7.00

Tai įdomūs prisiminimai buvusio IJetuvos kariuome
nės vado iš netolimos praeities.

Gaunama: DARBININKAS. 680 Bushvvick Avenue.
Brooklyn 21. N. Y.

' Viduiro Europos Krikščioniiį lekhivu persikėlė Į čilė, senos 
Demokratų Unija iųržplio.21-^nokratijoskraštą. Sustojo 
išsiuntė savo keturių asmenų sostinėje, Santjage Aplankė 
delegaciją į Pietų Amerikos 
kraštus. Delegaciją K sudarė 
pats Unijos pirmininkas. Pro- 
kąska — čekas, vienas veng
ras, lenkas ir lietuvis -į- dr. A. 
Trimakas. Pakeliui dar prisi
jungė K. Čibiras — Liet, ^pa
siuntinybės Urugvajuje spau
dos atstovas. ' " _ ;

Kelionės tikslas buvo paruoš
ti vietas politikus Panamos 
konfermciiaiJ kad i tos Dracr 
ramą ir . reydiuciįas -būtų į- 
traukti tautų laisvės klausimai; 
susižinoti su P- Amerikoj* ė-5 
Šančiais bendraminčiais, ap
lankyti tautines kolonijas, ku
rių daapiausti turi lenkai, lie
tuviai ir vengrai.

Delegacija išskrido birželio 
21. Apsukus P. Amerikos kra
štus, grįžo į New Yorką. Ilgiau- .1 
šiai užtruko dr. A. Trimakas, 
kuriam teko būti Panamoje 
pačios konferencijos metu. Jis 
grįžo tik liepos 26 d- , > į

Dr. A. Trimakas aplankė 
Darbininko redakciją ir papa- - 
sakojo savo Įspūdžius/ su ku-' 
riais supažindiname ir mūsų 
skaitytojus. /į

PERŲ VALSTYBĖJE ' 
Pirmiausia delegacija susto

jo Peru valstybės sostinėje 
Limoje. Pataikė i neramumus, 
demonstracijas, nes krašte vy
ko prezidento rinkimai. Buvęs 
prezidentas diktatorius paskel- - v-
bė rinkimus ir valdžią perdavė DK’ anas

kitam: čia nėra politinių parti
jų, kokias mes pažįstame Ame
rikoje ar Europoje, čia veikia 
tik asmeninės partijos vienam 
ar kitam asmeniui . paremti, 
pravesti jį į valdžią. Tokiu at
veju nenorom prasideda pa
pirkinėjimai, telkiant balsuo
tojus, riaušės prieš politinius 
priešus — kandidatus.
šiemet sausio m. įsikūrė krikš
čionys demokratai. Buvo atsar
gūs, per daug nesiangažavo 
rinkimuose, bet senate prave
dė 6 atstovus, žemesniuose 
rūmuose — 14 atstovų.

Delegacijos veikimą be sui
ručių sunkino ir kita priežastis. 
Peru valstybėje yra įstatymas, 
kuris draudžia turėti bet kokį 
ryši su tarptautinėmis organi- 
zarijomis, o tokia yra krikščio
nių demokratų partija. Teko 
ve.kti kitokiu būdu. Dr. A. Tri
makas lankė spaudą kaip eko
nomijos profesorius, atvykęs 
studijuoti socialinių — ekono
minių klausimų. Besikalbant 
buvo iškelti ir politiniai, tautų 
laisvės klausimai- šiaip tarp
tautine politika nėra per daug 
susidomėję, nes turi daug vi
daus reikalų. Laikraščių reda
kcijos dėl rinkiminių neramu
mų buvo apsaugotos kareivių.

Mugaciįa kartu aplankė 
valstybės vyrus, senatorius, 
buvusius politikus. Taip pat 
lankėsi ir pas arkivyskupą.

Šiaip kraštas yra turtingas, 
iškasama daug aukso, sidabro, 
naftos. Limoje pilna auksaka
lių. Baltųjų tėra tik 30‘i 
gumą sudaro indėnai, 
gyvena kalnuose labai 
džiai. Ieškodami duonos 
darbių, dabar jie slenka į mie
stą. Nors kraštas katalikiškas, 
bet trūksta kunigų. Vienam 
kunigui tenka aptarnauti 20,- 
000 tikinčiųjų. Tad nenuosta
bu, kad religingumas yra tik 
paviršutln'škas.

Jaunoji karta jau mėgina 
eiti | mases, spręsti jų sociali
nius klausimus, suteikti tam
siems indėnams duonos ir dar
bo. Tuo keliu suka ir neseniai 
įsikūrę kr.kščionys demokra-

vitną kartą. Kitas 
npmaris išais antradiuį 
piū&o 21 d. t

• Moksleivių ateitininku
vykia Marianapolyje, Conif.,.^ 
baigėsi sekmadienį. Stovykla ; f 
tęsėsi dvi savaites. Stovyklavo z- 
apie 70 moksleivių iš rytinių -3 
Amerikos pakraščių.

• Studantų ateitįninky sfarįf 
vykia Įvyksta rugpjūčio 26 —2|| 
rugsėjo 6 d. Carnp JSt. Viricent 
De Pairi, Middle Itiver, Arina- 
polis, Md. Stud. At-ku Sajun- 
gos suvažiavimas i vyks nigsė-^ 
jo 1—2 d-d., kur bus renkama 
nauja SAS centro valdyba, ref 
vizijos komisiją. StovyklavuiM^ 
metu daroma ekskursija į Wa-^ 
shingtoną ir rugsėjo 1. BaltH<g 
morėje rengiamas? filėratūros^y 
vakaras. Stovyklavietė yti||l 
tarp Baltimorės ir Washingto- 
no, visai prie garsiosios laivyno 
akademijos Annapolyje. Leng- ;? 
vai pasiekiama traukiniais, au-;;^ 
tomobSiais ir autobusais. ?

• Balfo seimas įvyksta lap
kričio 23—24 d.d. Detroite,

yra geriausia dovana visokiomis - įį 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems snpranįania kalba, Į
todėl jis tinka visiems, kas kokia S
kalba bekalbėtų. 3
Kiekvienam verta A) gražų leidinį pa- ’S

Ciam Jsigvti ir kitam dovanoti. f
Išleido: ATEITUM VVilloughby J

Avė.. Brooklyn 21, X. Y. >
Ij galima gauti:

ATEITIES administracijoj ir „-į 
ir pas platintoju.’. 

Kaina C dol. -



Koks triukšmas

Už talka i teismą

ATNAUJINTŲ NAMŲ M. and Z. Collision Works

PAŠVENTINIMAS
MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN

W1NTF,R GARDEN TAVERN Ine.

■2:30 Pašventinimas namų
VYT. BELECKAS savininkas

3:30 Marijos valanda

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

GRANO STREET 
OKLYN 11. N. Y.

JULIUS MALDUTIS 
savininke/

Tėvas 
talkino

detroitiečiai 
krikštynose 
Detroito tik

gistras savo atostogaspašven- 
tė jaunimo stovyklos kūrybai. 
Ne tik vadovaujamas statybos 
darbams, bet daugelį pats ir

Sula.ikstytų .automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

1000-tinių mecenatų aukotojų! 
Ta pačia proga įvyks ir v. 
aukotojų — • shbouuiKu*’ pasi
tarimas apie tolimesnius pla
nus ir darbus^ - Būtų smagu, 
kad “šimtininkų” (aukojusių 
po 100 dol) atsirastų dar dair 
giau, nes jaunimo stovyklai 
dar daug pinigo reikės, kol ga
lėsimsus lyginti si> ąmęryr.e- 
čių ar kitokių tautybių jau į- 
kurtomis jaunimo ’ stovyklomis.

Nuvažiavimas į stovyklą au
tomobiliu labai lengvas. Iki 
Manchester miestelio kelionių 
žemėlapyje kelias aiškus, o Iš 
Marichesterio reikia važiuoti E. 
Main St. į vakarus 4 mylias. 
Stovyklos rodyklė

Trinas Toks jaū seniai*buvo 
*e#ęs dvirati f fordą, bet 
įsiminimui vis tebeturėjo 

skambutį. Laikydavo 
pasistatęs ant stalo ir tik 

utiniu švenčių proga pasiim- 
ivo su savmt j1 minėjimus. 
Sartą, bekel’aujant - į salę, 
mą Tokį pagavo didis tėvy- 
» igesys. .Gatvės sankryžoj 
sbeišturėjo, išsitraukė iš kr 
Sės skambuti ir matalai

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

Strasburgo katedra garsi ne 
tįk savo meno turtais, bet ir 
bokšto laikrodžiu, d rbtu vi- 

-durainžiams besibaigiant. Laik
rodis gražus ir geras, bet ne
gali pasigirti tikslumu. Per 
300 metų jis pavėlina net... 
24 sekundes!!! Šitoks nepunk
tualumas nepatiko danų laik
rodininkui Olsen. Jis triūsė 35 
metus ir pagamino žymiai tik
slesnį, kuris per 1000 metų te- 
pavėUntų tik ketvirtadalį se
kundės. Jame sudėta t k 445 
rateliai, jis rodo visų paralelių 
laiką, pasako julijoniško ir 
gregorijoniško kalendorių da
tas, žymi mėnulio atmainas ir

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA:

čion s, šachmatą 1 v. — 
dzikauskas

Stovyklai "vadovavo 
Liudvikas Vėželis; jam 
klierikai pranciškonai: Juozas 
Bacevičius, Antanas Kvederas, 
Augustinas, S manaviČius. Spor- 
stui vadovavo iš Chicagos at
vykęs Vacį. Kleiza.

Jie pravedė daugumą pamo
kų. Be jų dar pamokas turėjo: 
O. Gimienė, T. Jonas Dyburys, 
OFM, P. Jurkus, A. Saulait’š, 
dr. V. Viliamas.

Stovykla baigėsi rugpjūčio 
4 d. Vieni dar liko pratęsti va
saros atostogų su ten vasaro- 
jančiais tėveliais, Dauguma 
išs'skirstė, išsiveždami pušynų 
kvapą, jūros ošimą ir gražius 
prisiminimus. A.K.

VIENA DVYNUKIŲ (EUeen 
Mik, Terr*see. N. Y.) po dvie
ju savaičių mirs dėl auglio 
smegenyse.

žvaigždžių judesius, nurodo 
saulės tekėjimą ir nusileidimą. 
Laikrodis pernai pakabintas 
Kopenhagos miesto rotušės 
bokšte. Gaila, kad jo autorius 
Jens Olsen iškilmėse negalėjo 
dalyvauti, nes šventės išvaka
rėse pasimirė.

kį -r- kaip tūkstantis arų l‘z- 
dųTogal ir dar didesnį!... 
-Taip, ant kartojau statoma 
pagrindnis stovyklos pąstatąs 
—<sžde su virtuve. Ga} dar ne- 
?h& pilnai užbaigta' šio pastato 
statyba, tačiau rugpjūčio 26, 
sekmadienį, ivyks-jošventini- 
mas, b. gal ir stovyklos krikš
tynos (vis daę vardas neišrink
tas, “tėvai” nori trumpo, t gyvo 
ir gražaus, a šku, lietuviško!) 
Į krikštynas kviečiami visi. 
Bus čikagiečių, klevelandiečių, 
o labai lauktume ir newyorkie- konkrečiais ALRK Federacijos 
čių, ypač tų didžiųjų 500-tinių, darbais. P. Natas

Mokyklos šventinimo 
iškilmės įvyks rugpjūčio 12, 
4:30 v. p. p. Eis procesija iš 
tažnyčos į mokyklą, kur 5 v. 
įvyks pašventinimo iškilmės.

S. J-

Kas ne ' kas, o 
turėtų gausiausiai 
dalyvauti, . juk iš 
1:30 vai. kelio.

Parodykime, kad mums rūpi 
jaunimas, kad mes domimės

hKai birželio pradžioj inž. Pr. MANCHE!
Baltakis (Pittsįurgbo ųniver- " 
siteto dėstytojas), išskėtė savo žemę varant mato, dabar nu-

- JUOZAS GRABAI'
REAL ESTATE BROKeR

Tarpininkavimas perkant ir parduodant, nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t
■ * Sąžmingas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Kregždės tupi ant nau jai iš
tiestų elektros laidų ir stebisi, 
kad ežeras Spyglys < (toks jo 
amerikoniškas vardas) savo 
veidą 7 pėdas žemyn nuleido, 
kad vandens lelijos hųleipo, 
.vandeniui nutolus, ir meldai 
pąbalo. Nežino paukštės, kad 
Pr. Baltakis su inžinieriais J. 
Mikaila' ir Bajorūnu . galvoja 
pakraščių dumblą pašalinti, 
gražų paplūdymį įtaisyti, kad 
kitais metais jaunimas sma
giai po Spyglį taškytųsi.

Ligi šiol paukščiukai tik se
ną ūkininką tvorų baslius į

mil. doL Kalba, 
turi būti 

daugiau 
Eisenho-

— Tamstos klausiau, kam 
IskambiHtit ■

; — Daug keistų ’ dalykų esu 
aviete matęs, bet šis tai pir-

S i mas, — nusikvatojo . ponas 
Toks — Skambinu, kad skani- 
baliukai skambinimui padirbti.

y k . Kam juos fabrikai dirba? Ar 
."ąi ne skambinti? Jdomu būtų iš- 

girsti tamstos nuomonę, šis, 
r galihia sakyti, beveik , naujas,

f. ~ su bambaliuku, nesuskilęs. To- 
dėl nė kiek nestebėtina, jei 

.L tokiu krištoliniu balseliu žvan-

Šiemet sueina 25 metai, kai a.a. vysk. P. Būčys, 
•M.I.C., pašventino Marianapolio mokyklą. Atre
montuotame pastate bus vietos 30 studentų, o vasa
ros metu atostogautojams bei rekolektantams.

Kviečiame visus dalyvauti ir savo aukomis pa
remti. Vieno kambario įrengimas $250.

Laukia visų iš arti ir toli

INNORTHLAKE/ILL.
THISIS A JOBOFLONG DURATION AND WILL GO

- WELL INTO NEKT YEAR
LOCATION y3 MILE NORTH OF NORTH AVĖ. 

ON WOLFROAD

The Austin Co.
FUlmore 5-4910 and AUstįn 7-2756

(Atkelta iš 5 psL) 
tadieniais ir vasarojantiems 
svečiams.

Toks paskutinis laužas užsi
kūrė rugpjūčio 3. Patys vaidi
no, deklamavo, dainavo ir bai
gė stovyklavimą.

Ta proga išdalytos įvairios 
dovanos.

Už geriausi stovyklavimą 1 
vietą laimėjo Rimas Karmazi
nas, 2 vietą — Vladas Sidzi
kauskas, 3 v. — Edvardas 
Skladaitis. Pirmą dovaną ūž 
lietuvių kalbos ir literatūros 
žinojimą — VI. Sidzikauskas, 
sporto 1 v. — R. Gedeika, sta
lo teniso 1 v. — Kęst. Raman- 

VI. Si-

GEORGE L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO 3. ILLINOIS 

FRanklm 2-7300

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

WHtL — 1430,kflocycle« — Medford, Mas*. -
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors^ pasveikinti ar pranešti, tai ągmenlškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. ENEEOUI — Ltthuanian Badlo Hottr, M Cot- 
tage'St, Nonroed, Maas. Skyriai: Lithuanian Fnrniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mašs.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Ave..«Cam- 
bridge/Mass. Tefefonsd: NOnroed 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirki—d 7-8839.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str^ Ri^evood, Brooklyn, N. Y, 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Prie Sestona miestelio sto
ties, Italijoj, namely gyveno 
žmonės ir turėjo papūgą. Toji, 
neturėdama per dienas ko vei
kti, buvo išmokusi tobulai pa
mėgdžioti stot es viršininko 
švilpimą — ženklą mašinistui 
važiuoti. Kartą papūga, vos t k 
traukiniui sustojus, garsiai ir 
vykusiai švilptelėjo. Mašin s- 
tas tuoj pat įjungė lokomoty
vą ir, nesulipus nei keleiviam, 
nudundėjo toliau, vos neatsi
trenkęs į k tą traukini. Paukš
tis ir jo savininkai buvo pa
traukti teisman, bet radus, kad 
gelež'nkelio nuostatai reika
lauja iš mašinisto ne tik girdė
ti, bet ir matyti duodamą sig
nalą, paukšt's buvo išteisintas 
su sąlyga, kad daugiau nekiš
tų snapo į geležinkeliečių rei
kalus.

TekiTnga reklama
Kas savo negina, tą iš tur

gaus varo, — sako sena lietu
vių patarlė. Bet, matyt, kali- 
fornietis senienų pardavėjas to 
nežino. Jis prie savo parduo
tuvės uždėjo iškabą: ,‘Užeikite 
visi ir pirkite prieinama ka na 
visus tuos daiktus, kuriuos 
prieš kiek metų jūsų senutės 
išmetė lauk į sąšlavyną.

PreL Pr. Juras 
rugpiūčio 15 suruošė iškylą 
bažnyčios tarnautojams ir jų 
šeimoms. Iškyla įvyko Al. Juo- 
zoko vasarvietėje, paežerėje. 
Pabūvyje dalyvavo apie 80 as
menų. Laikas buvo praleistas 
linksmai,' besimaudant, bežai
džiant ir bedainuojant. Pava
kary /dalis iškylautojų nuvyko 
į Palangoje suruoštą vyčių pi
kniką. Vyčių pikniką ' ruošė 
Lowelio kuopa;

Mirė Juozas Blaževičius, 
tėvas J. Blaževič aus, šv. Pran
ciškaus parapijos kolektoriaus 
ir dainininko. Palaidotas iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios. _ i įr

Lawrence, Mass.
Parapijos piknikas, 

įvykęs liepos 29, praėjo su pa
sisekimu. Yra numatyta suruo
šti antrą pikniką rugsėjo 16 
Palangoje. Pikniko ruošimo 
komisijai pirmininkauja E. 
Byla

LJetiivos Vyčių Radijo Programa 
Transliuoja K stiprios radijo stoties WLOA, 7859 kyloeyeles' 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

parengimams, susi n n 
' mams, etc.

r — Sakyk, hnogau, kam (Sa 
skambini?
; r — Ką? — išsižiojo ponas

Nauji laikrodžiai
Amerikos laikrodininkų bend
rovės susirinkime bendrovės 
pirmininkas dėstė, kad per 
dešimtį metų bus visai kitoki 
laikrodžiai- Juose nebus nei 
spyruoklių nei ratukų. Jie bū
sią elektroniniai. Jie būs ą pi
gesni už dabartinius.

Prezidentas brangus
1952 rinkimuose respublikonų 
partija propagandai išleidusi 
12,8 mil. dolerių, ir Eisenhowe- 
ris laimėjo.' Stevensonas pra
laimėjo, ir jo partija buvo išlei
dusi tik 6,2 
kad šiemet rinkimai 
dar brangesni, nes 
naudojasi televizija.
weris žadėjo pasakyti per tele
viziją 6 kalbas. O tokios kalbos 
pusvalandis kaštuoja apie 100, 
000'dol.

LAISVES VARPAS | 
Naujosios Anglijos Lietuvių g

Kultūrinė Radio Programa g
WBMS, 1090 kilocydes

BOSTON 15, MASS. |

Sekmadieniais 5
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu |

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS |

31 Bunker Avė.
BROCKTON 4, MASS. |

TeL Brockton 8-1159-R.

— A.. .a... atsiprašau, — 
lĮįgyT. išmykė susigėdęs praeivis. — 

Aš tik panorau sužinoti, ku- 
riam tikslui skambinama?

glgpO — Kas per klausimas! — 
iigpv-.. ėmė nekantrauti ponas Toks. 
jjlįh' — Ką tik jam aiškinau, o jis 

vėl iš pradžios! Trumpai su- 
_ glausiu: skambaliukai negrybai 

* — jų niekas neverda puode. 
» Jie gaminti skambinimui Ar 

tamsta kitokių pažiūrų?
I — Ne, ne, — teisinosi pra- 
i eivis. — Bet skambaliukas nuo 

įfe*;-; ■ dviračio, aiškiai matai
— Ot, ir nematai aiškiai, — 

- 't trypė iš dž augsmo ponas Toks. 
SL-t '' * — Tiesa, skambaliukas nuo 

dviračio, bet aš ne ant dvira- 
- 7^- \ . čio. čia ir pasireiškia tamstos 
.. trumparegystė arba? moksliš-
<7^ ' kai tariant, vištakiai.

— Bet -.. As...
— Suprantu, — užriko po- 

; į ' nas Toks. — Tu ir jūs visi no- 
r ’ rit mane, pagyvenusį ir rimtą 
: - - žmogų, turintį automobilį, vėl 
--A ' užkelti ant dviračio, apjuokti,

- suvaikinti... Ne, ne! To nie-
- kad nebus! Greičiau saulė iš 

vakarų tekės ir kumelys bota*
•T.Į. 1. gą turės, bet ponas Toks ant 

. dviračio nesės. J s moką tėvy-
- nę prisiminti, skambindamas 

dviračio skambaliuku be paties
^7: * dviračio. Va, jums parodysiu, 

'■ — ir ėmė skamb nti dar gar* 
^""siau, kol tik v'si išsiskirstė.

4:30 Procesija su Švč.' Sakramentu 
palaiminimas
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“Headųuarters for 
Lovers of Seafood” 

OYSTER CREEKINN

Overcome toda/s neighborhood 
decay. Prevent toaaorrow’a 
siams frona startinę.

BRENT'S'ViAND - DEE — 
DRIVE INN RESTAURANT

■Toliau olimpiados buvo Lon
done 1948 m.; Helsinky 1952 
m. ir šiais metais įvyks Sidnė
juj, Australijoj.

Olimpijadų atgaivintojo ba
rono Pierre De Coubertin šir- Portretas, vestuvės, vaikai, {vairūs subuvimai, kopijos ir 

t L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nųotrau- 
kos, taip gi aliejiniai portretai

P. Gahbys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

A. C.T.L O. N. is the American 
Councfl 7b Improve Our Neigh- 
borhoods.

&tablished by Michaei J. O’Hara—1931 
Wlth Ncw Air-Conditioned Offices 
ĄT 2542 BROADVVAy — SUITE, 6 

įvenfemly Located Between 95th and 96th St.

New Telephone: University 5-5151—52
Expert Advicepladly Given on Steemship and Airlines Tours

Tackle your own home and 
neighborhood improvemenU 
firrt. '> :

Keapsburg, N. J.
. t ForReservątions

Tel. Keansburg 6-9727 
Block to ? beach, near Stores, 
chureh. Bus stop at center.
Chfldi-en velcomed. Under new 

management. Mrs. J. Pigott,

’ANNOUlCCęCG THE PARTNERSHIP OF

O’HARA &DUFFY

KINGSBRIDGE HEIGHTS 
NURSING HOMž

COLOfOAVBMCK^ 
FOR42MOO

MALVERNg ~ New 
brickand cetiar shingfe; ingį 
ed on'a beaųtful trėą-!4į 
fltreet, near Oiir Lady of liįęj 
dės Chureh. Side haU;

verdateAvė. Riverdale, N. Y. 
$22,506, terms, near catholic 

• college. '
PALUMBO : 
TU 2-1962 x

Iiupire by yvnr ezample—then 
interest ynbr neighbors and 
avie kada*,

‘Always a Friendjy Welcome’.
GALAN INN

Norman Catts, Prop.
Delicious Sea Food, 

Sandwiches 
Always a Choice Selection of 

Your Favorite Beverages 
39 Main St. Pennsville, N. J.

VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI 
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

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

Vardais ir gabalais. 7 . '
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos. «

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

Complete Care for Aged 
Chronics and Convalescents 

Reasonable Rates 
3422 Cannon PI. Bronx 63, NY 

KI 8-0790

UPHOLSTERY SLIP COVERS
Fine custom work at low 

prices for free estimates call 
JOHN McHALE

In Long Island HOllis 8-5773 
In New York TRafalgar 6-1712 

Webbing jobs done in home.
No Extra Charge for

< Foanj Rubber.

MAYFAIR
221 E. Oak Avė.

117 E. Maple Aye.
WŪdwood, New Jersey 

Rooms and Apts-, large and 
small. Near beach, amusements 

and Catholic Churches. Free 
Parking — Make Reservątions 
Now 
Wildwood 2-2147 — 2 3131.

PIKE COUNTY ...
Scarit 7 acres of beautiful land 
with three fully eųuipped 
dern housekeeping cottages 
Each sleeps 6. Large house, 
out buildings, tools. Poor| 
health forcihg sale. Near Ca
tholic Chureh. • '-.-J

George Schroeher, 
Paupack, Pa.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radte 
stiprintuvai (ampUfien), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: BrooHyn, Maspeth, Woodhaw» 
Rfchmond Hlll, Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica. 

Darba* atitekamas pritinate teetafta, fripritato 
BOA tafltata* New Vertai

GARDEN CITY L. L
Qyr - old White Brick Colon- 
ial 5 rooms and bath, expan* 
sion attic. Pine paneled bas- 
ement, large fenced in yard 
and patio, near catholic chur
ches and schools, walking dis- 
tance to all transportation, 
finest section. Mušt be seen. 
Phone Owner IV 6-2152

_ Teronas, A80^kas, Krom jus, 
" Aristoshenas, jojikas Canonas,, 

didžiai nrfienčiamas Pisirfrato 
ir jo šalininkų mdkidyt^ kutn- 

Jttinthlras GlaūkaŠ, kuriuo var
du pavadinta Glaukos sala, .ir 
j’s ten palaidotas, bei kiti. S

Deja, amžiai ritosi. Graikų 
galybė ir kultūra ėmė smukti, 
o kartu

dingo meilė sportui ir išny
ko garsiosios olimpiados.

*raC1892 m. prancūzų baro
nui Pierre De Coubertin šovė 
mintis vėl atgaivinti garsiąsias 
graikų olimpijadas ir, darniam 
visų tautų sporto jėgų bendra
vime, eiti prie tautų sugyveni
mo, į modernių laikų “šventas 
paliaubas. “Darbas buvo nelen
gvas. Niekas nenorėjo jo su- - 
manymo* paremti. Po 4 metų 
propagandos Jr kieto darbo, 
1896 m. Atėnuose, Graikijoj, 
vėl buvo užžiebta

šventoji olimpijadų ugnis
ir pravestos pirmosios atgai

vintos modernių laikų olimpi- 
jados, sutraukusios keliolikos 
tautų sportininkus Seniausio 
sporto šakoj —100 metrų bė
gime — pirmą vietą laimėjo 
amerikietis > Burke, nubėgęs 
per 12 sekundžių.

Tose “šventų paliaubų” žai
dynėse skaudžiai teko nusivilti 
jų a^aivintojui baronui De 
Coubertin- Italų bėgikas Airol-. 
di buvo suspenduotas, esą jis 
paėmęs 50- lyrų kyšio. Dėl to 
kyšelio kilo daug triukšmo ir 
net diplomatinių, rietenų, bet 
tai nenulėmė tolimesnio olim
pijadų plėtimosi.

poliau pasaulinę^ olimpija- 
dos įvyko šiuose miestuose:

Paryžiuje 1900 m.; St. Louis 
1904 m.; Londone 1906 m.; 
Stokholme 1912 m.; Paryžiuje 
1924 m.; Amsterdame 1928 
m.; Los Angeles 1932 m.; Ber
lyne 1936 m. Po Berlyno ol m- 
pljados turėjo sekanti

vykti Lietuvoj, bet Kaune 
patys lietuviai nenorėjom, .o 
Vilniaus dar tada neturėjom.

O būtų gražu buvę Olimpo 
ugnį užžiebti ant Gedimino kal-

SARATOGA SEGS, N. Y. Reson. į 
50-rooms hotel, furnished, turo 
buildings which could be made.:;g| 
into rooms. 12-room house on 
grounds. 18 aeres, good Business.
Can be made into'a convalescsnt : 
home. Retreat House, Catholic , 
Boys or Girls SchooL Near St. 
Clement’s Retreat House. Dude : 
Ronch. Reasonable. Phone 291 -^-or 
write Susan Weldy. -

TALARSKI
FUNEBAL HOME

JEWELRY CRAFTSMEN
Opportunity in modem shop 
for jevtelers and setters, skil- 
led in fashining hand-made 
Write Tiffany & Co. 727 5th 
diamond platinum jewelrv..

? , MODEKNROOMS
212 E. Oak Aye., Wi!dwood, N. J. 

DAY, WEEK OR MONTH 
Near beach, bus, raiKvay stations 

and Catholic chureh. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

• MERGINOS
JAUNOS MOTERYS 
Tarp 18 ir 28 metų 

Patirtis nereikalinga 
Pasaulinio vardo firma 
'BULOVĄ 

Samdo
“Assembly” darbas, uždirbant iš
moksite, visos darbininkių benefici
jos, nauja darbovietė, vėsinamas 

oras, kreiptis asmeniškai 
BULOVĄ WATCH CO. 

75-2* Astoria Blvd. 
Jackson Heights Queens, L. I. 

Stotis IRT-LND Roosevelt Avę., 
7bth St. Paimti Q 47 busą li^i 
' dirbtuvės.

2703 Atlantic Avė. 
Phone 2-5055

Block to Beach, near all Chur
ches and Amūsement Center. 
Offers the finest in modern 
resort alccom. Rooimcontrolled 
music. Bathing. Free Parking. 
Reasonable rątes.

BOB A LUGLIO, Prop.

,TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RAD1O TAISYMĄ." 
BANGA’

Rungtynėse dalyvauti bei jų 
žiūrėti tegalėjo tik piliečiai. 
Nebūdavo leidžiami nei svetim
taučiai, nei vergai. Taip pat 
išskiriamos tekėjusios moterys, 
senutės ir nepilnametės mer
gaitės, kad atletų^ nuogumas 
nesukeltų jom nereikalingų 
“ piktų pageidimų”- Tačiau, 
atsižvelgiant į graikų aukštą ir 
skaistų grožio, jaunystės ir jė
gos supratimą, tekėtino am
žiaus merginom stebėti žaidi
mus buvo leista.

E sportinių žaidimų pirmoj 
vietoj stovėjo bėgimas į tolį: 
191 metras, 382 mt._ ir 1146 
mt Toliau sekė ristynės, ieties 
metimas, lenktynės arkliniais 
vežimėliais, plaukimas, karinis 
bėgimas ir pancratįum —lais
vo stiliaus ristynės ir kumšty
nės kartu. Tai pats ano meto

380 Maple Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377 •

Wow is the time to act. . . to 
protect the future of your hotno 
and eonųnunity. ♦

ACRON for tafonMrioii on bow 
yoa ean work with your nclghbon to 
improve your home, your aoighbor- 
hood and your conunu- 
r>hy.A.G.T.T.O.N.,BM 
SCO, Radh ęitf stati",

York tO, N. E

Operated by Robert Kupple & 
James Kinsey. Full Line of Sea 
Food t— Steaks" —Chops —Etc. 
Everything For The Fisherman 

Your Favorite Ėeveragės 
Oyster Creek Dock 

Leeds Point
Phone: PLeasantville 1871

Haj.n < ' I ui r. .Ašmiai]’ACuuO 
smuSĮaas žaidimams, minint 
Patroklo mirtį.

žaidimai vykdavo liepos mė
nesiais, kada zodijako ženkįę 
pasitaikydavo vėžys, liaudies 
įsitikinimu nešąs laimę. Už
trukdavo 6 dienas. Joms orga
nizuoti imdavo paskirti du va
dai: pedotribas, kurio žinioje 
buvo technikinė dalis, ir so- 
fronstas, kuriam priklausė 
žiūrėti moralės. Ir olimpijados 
susidėdavo iš dviejų dalių:

sportinės mankštos ir ritua
linių religinių apeigų.

Religinėj daly būdavo atna
šaujamos aukos, atliekamos 
apeigos ir keliami . banketai 
vyriausiojo dievo Zeuso garbei.

Aišku, kad tie nesantieji mi
tologiniai graikų dievai nega
lėjo-olimpijadų nei išrasti, nei 
pirmieji jose dalyvauti. Istoriš
kais daviniais galimos patik
rinti :

olimpijados buvo pradėtos 
rengti Iftdo, Elidos karaliaus,

jam patariant Delfo oraku
lams — savotiškiems prana
šams bei patarėjams. Ifido. žai
dimai buvo sumanyti atmal
dauti dievų rūstybei, kad ati
tolintų priešų užpuldinėjimus. 
Tas sumanymas vėliau pavirto 
į šventas paliaubas. Olimpija
dų metu niekas nekariavo^ net 
kariai, vietoj iečių, nešiodavo 
sportines lazdas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford, Conn

BRANGSTA MENAS
Paskutinėm savaitėm Pary

žiaus meno paveikslų rinkoje 
pąkilo sensacingai kainos. Ma
nė, kad menu niekas jau nesi
domi,-© čia pradėjo mokėti pa
sakiškas kainas. Už Degas pa- 
ve kslą Baleto scena mokėjo 
55,000 dof., už Gaugino “Ūki
ninkas ir šuo” 46,000 doL, už 
Cezanne “Penkios besimau- 
dančios moterys’^ 47,000 dol., 
už Renoiro “Venus pas Tan- 
haeuserj” 37,000 dol.

TRYS DIDELES KRAUTUVĖS
118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., N. Y. C. 

s GRamercy 5-4525
Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 P .M.

Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Delancy St Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St

1 rrs 
COOLER 

INSIDE

age; patio; bot water <i 
at 56 Nas 

Hvd- Žfalveme /L. L, N. 
LYnbrook 3-5423.

(BMT Jamaikos Hnija, Forest Parkway stotis.)

TaL: VI 6-2164Crooiiing Pines 
On Echo Lake in Adirondacka 4

PH. WARBEN8BURG S1S1
Ali sports on grounds. Boats, sandy beach, giant pines. entertain- 
ment led programa. Near churches, golf. Direct train and bus 
travel. Send fbr booklet. Rate* $42 up. / 

WARRENSBUBG N. Y.

FUTBOLO RUNGTY?.ĖS

Sekmadigių, rugpjūčio 19,- 
Lietuvlų Sporto klubo vienuo
likė žaidžia draugiškas futbolo 
rungtynes* prieš latvių rinkti
nę. Latvių rinktinė bus suda
ryta iš Nęw Yorko ir Phila- 
dęlphijos žymių žaidėjų. Rung
tynių pradžia 3:30 v. vieta 
Metropolitan Ovai, Andrews 
Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

Specializing in Sea Food, 
Steaks, Chops, Fountain 

Service, Breakfast, Lunch, 
Dinners- Open 24 Hours, 

: Week-ands •
Shore" Road & Ocean Drive 

Cold Spring, N. J.
(Just over the canal) J

“A Home Away Frbm Home” 
OPEN ALL YEAR 

BOSE - WELL
Box 85, FreehoM, N. Y. Enjoy your yaca- 
tion in beautiful Catskill Mts. Spot out of 
ordinary. Excellent food, bot and cold 
running water in all rooms. Lawn sports. 
Near all churches. Free booklet. Cairo 
9-9335. ANNIE & KURT EIFLER, Prop*.

Cooperate in this vital, dynamld 
inovement of commnnity im« 
provanent.-

1

DISPIAY



mirus, reiškiame gilią užuojautą.

KVIETIMAS

LINDEN, N. J

uozas Andriušis

netvar- 
galvos 

ir skau-

. Amerikos Geografijos
- Draugijos - 

direktorius dr. Charles B. * Hit- 
chcock, susipažinęs su X Kapo
čiaus išleistu enciklopediniu

, kurį jam 
įteikė Liet.' Enciklopedijos ge
ografijos skyriaus redaktorius 
A- Benderius, pareiškė didelį 
nusistebėjimą ir pasigerėjimą, 
kad tokį puikų, vispusiškai tu
riningą žemėlapį, -sugebėjo iš
leisti maža besikurianti leidyk-

Vasarvietė pasiekiama 25A keliu (važiuoti iki Stony 
Brook geležinkelio stoties ir, sekant STONY BROOK 
LODGE iškabą, sukti po kairei ir tiesiai važiuoti iki va
sarvietės. Viena mylia). Leną Island traukiniaiiš Jamaica. 
Iš Stony Brook Stoties taxi 50 centu. PAMĖTĖ ne tiktai kelnaites, 

bet ir tėvus — mažoji Teresė 
Zaza K Hoboken, N. J.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas tik suaugu
siems. Kambariai visi šviesūs, 
gražioj vietoj ir su apšildymu. 
Kreiptis: Mr. F. Skwar, 23 Lin- 
den Št, Brooklyn 21, N. Y.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

Skulptorius V. Kašuba 
pranciškonų koplyč' ai Brook- 
lyne padarė dvi statulas —Ma
rijos ir šv. Antano. Te® pačios 
koplyčios didžiajame altoriuje 
yra prof. Adomo Galdiko pieš
tas šv. Kazimieras- Jai planuo
jamas ir didelis šv. Pranciš
kaus paveikslas: šis darbas pa
vestas da 1. Telesforui Valiui.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

. «« > ■ m >• •• ■ »»«»i

VAITKUS 
FONEBALHOME 

197 Wehster Avesne 
fSynhrMy, Mms. ■■ " 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTART PUBLIC

Laiminga nelaimė
New Yorke turistinis laivas, 

kuriuo buvo aprodomas turis
tam New Yorkas, rugpjūčio 8 
sugedo ir nebuvo galima jo 
vairuoti. Jame buvo 200 kelei
vių. Harlem upės srovė metė 
laivą tiesiai į tilto atramą. Ka
pitonas suspėjo sušukti kelei
viam, kad gultų ant žemės, tad 
sužeistų, kuriuos reikėjo nuga
benti i ligoninę, tebuvo tik 4.

Nauja modernUka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono- kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: TeL TR M«4

L Ateitininkę susitikimas, 
Philadelphijos ir New Yorko 
ateitininkų numatytas rugpjū
čio 19 d. Newtown, Pa., pas 
kun. prof. M. Ražaitį, dėl svar
bių priežasč’ų nukeliamas to
limesniam laikui. Apie kitą su- 
sirinkimą bus vėliau painfor
muota spaudoje.-

Pranciškonę šv. Kazimiero 
provincijos J 

posėdis įvyksta Kennebunk- 
porte rugpiūčo 16 d. Į posėdį 
iiši Brooklyno išvyksta Tėvai V. 
‘Gidžiūnas, P. Giedgaudas ir 
L. Andriekus.

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

Žofinės,y ;; ■ - 
Marijos .Dangų ‘ paėm'mo 
šventė, yra trečiadienį, rugpjū
čio 15 d. Kiekvienas katalikas 
privalo išklausyti mišių. Mišios 
bus laikomos: Apreiškimo pa- L_etuvos žemėlapiu, 
lapijoje: 6, 7, 8, 9, 10 ir 7:30 ~
vai. vakare; Maspetho Tetariu 
bažnyčioje: 7, 8, 9, 10 ir 12 v.; 
Angelų Kar. parapijos' bažny
čioje: 7, 8, 9, 12:15 ir 7:30 v. 
vakare.
' Vigilija prieš Žolinę popie

žiaus dispensuota. •

Stasys ir Emilija 
Sandanavičiai

gavo žinią iš Lietuvos, kad 
Emilijos Sandanavič enės tė
vas Konstantas Tamkevičius ir 
du broliai Juozas ir Antanas 
tragiškai žuvo Urale. Pamaldos 
už jų vėles bus atlaikytos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
rugpiūčio 18 d.

Visus lietuvius iš plačios New Jersey bei New Yorko 
apylinkės maloniai kviečiame atvykti į šį mūsų laik
raščio parengimą. Brooklyniečių patogumui eis au
tobusas nuo ApreiŠk. par. bažnyčios (N. 5th ir Have- 
meyer St.) 2 vai. popiet. Kelionė ten ir atgal $1.75.

Danutei ir vet. gyd. Kaziui Krivickams 
jos tėveliui

s' £ -- ’> -CORHrmB.fĮgRMS*
g-’:* gavo' pap'ldoiną sąrašą, -kur 
^^ar5O asmenų prašo darbo ir 

rbuto garantijų. '' Reikalas yra 
C>itin skubus.‘ Baltos prašo visų 
| ‘pagalbos. Kas galitokias ga- 
& įlrantijas sudaryti arba padėti, 
H įprašomi kreiptis į Baltą, 105 

’Grand St, Brooklyn 11, N. Y. 
TeL EV 7-1422? V

| Tel. STagg 2-5043 

į Matthew P. Baltas« 
| (BIELIAUSKAS)

FU NĖR AL HOME S 
j; M. P. BALLAS—Direktorius. į 
ji ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

Reikalų Vedėjas
1 660 Grand Street
j Brooklyn, N. Y.
į NOTARY PUBLIC S

Nervin
Alexander’s Nervi- 

j nė veikia nuo viso- 
nervų 

k i n gurno, 
t NSjįį/ kvaišimų 
\ J/* dėjimų, rūpesčio ir 
Oi susikrimtimo, iste- 
’ rijos ir bemigės,
išgąsčio, ir karščiavimų, šir
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.

Stephen Bredes Jr 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

' Daii.P.Kiąulėno
“ mirties metinės . ' Z 

sueina rugpiūčio 15 d. Dailinin
kas po sunkios ir ilgos vėžio 
ligos mirė New Yorke. Palai
dotas buvo iš Angelų Karalie
nės bažnyčios, liūdint v.siems 
1 etūviams kultūrininkams išei
vijoje. Petras Kiaulėnas buvb 
architektas ir tapytojas, moks
lus baigęs Katine, Romoje ir 
Paryžiuje. Amerikoje pradžioje 
vertėsi architektūra, bet la
biausiai mėgo tapybą. Paliko 
nemaža vertingų paveikslų. 
Žmona, kuri gyvena New Yor
ke, jau susitarė su viena žym?a 
Paryžiaus galerija dėl velionio 
darbų. parodos. Ji įvyks, grei
čiausiai šią žiemą. Dailįninko 
mirties metimų proga už jo 
s ėją pranciškonų vienuolyne 
bus atlaikytos šv. mišios. William J. Drake-

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Min* St. Lozoraitis 
su ponia rugpiūčio 11 laivu 
“Constitution” išvyko atgal į 
Italiją. Išlydėjo jį Liet konsu
lato personalas, Liet. L. Komi
teto atstovai ir būrelis lietu
vių. Penktadienį viešbutyje 
jam buvo surengtos išleistuvės.

' A. Deveniene, 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkė, rugpiūčio 10 d. TWA 
lėktuvu išskrido atgal į Vokie
tiją, į savo tarnybos vietą. At
vykusi buvo birželio 19 ir bir
želio 22—24 d.d. dalyvavo Vil
ko prezidiumu dalyvavo Liet 
tant, rugpiūčio 9, kartu su Vil
ko posėdžiuose. Prieš Išvyks- 
Laisvės Komiteto posėdyje ir 
nuodugniai išsiaiškino ir susi
tarė dėl bendros veiklos tarp 
šių trijų organizacijų.

JMirė 
Kazimiėras Ivaškevičius palai
dotas iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios rugpiūčio 13 
d. šv. Karaliaus kapinėse.

mai, rez^įuąjos pask'rų sek
cijų ir visos ^kongreso bei Dai
nų k šventėš ' eigos aprašymai. 
Įžanginį straųilnį parašė dr. A. 
Baltūfs. Numeris bus ilius
truotas tik su ; Kultūros Kon
gresu ir Dainų švente susiju
siomis nuotraukomis. I^esipre- 
numeruojantieji “Aidų”, kurie 
nori šį vertingą leidinį įsigyti 
jau dabar • prašomi pranešt1, 
prisiunč ant 1 -dol. Spaustuvę 
iš anksto turi žinoti, kiek išlei
sti šio numerio. “Aidų” admi
nistracijos adresas: 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn 21, N. Y

■ - ■ i * •• 1
Ona Rugienė, .

Aušrosz Vartų liet. parapijos 
uoli rėmėja, išvyko atostogų į 
Chicagą aplankyti pažįstamų ir 
draugų. . '

Dail. Ada Korsakaitė 
dviejų savaičių atostogas pra
leido Kanadoje.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
mentę tvirtinimui

kreiptis pas

T. B. Mikalauskas, OFM, 
Darbininko redaktorius, išvy
ko atostogų į Kanadą.

Aušra Bendoriūtė ir
Jurgis Blekaičiai, - 

šiuo metų gyveną Washingto- 
ne, DC, susilaukė antrojo sū
naus. - - •

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Connecticut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis .
238 Leonard Street Brooklyn 11. N. I.

) EVergreen 7-8247.

PR. LAPIENĖ kviečia Jus ir Jūsų draugus atvykti į

LITERATŪROS VAKARĄ,
kfiris įvyks jos vasarvietėj, STONY BROOK LODGE, 
Stony Brook, L. I., ruppiūčio 18, šeštadieni; 4 vai. p.p. 
Programoj dalyvauja poetė-aktorė BIRUTĖ ■ PŪKELĖVL 
ČIŪTĖ ir rašytojai VYLIUS BRAŽĖNAS ir JONAS RŪ
TENIS. A

Vasarvietėj tebevyksta mūsų dailininku -C. JANUSO, 
H. KULBER, S. PLECHAVICIENĖS, P. PUZINO, prof. A. 
VARNO ir W. WITKAUŠ originaliu kūriniu paroda. Į Li
teratūros vakarą, ir i meno parodą Įėjimas laisvas. Kvie
čiami visi. ■ i . '

G RARORJUS 
BALSAMUOTOJAS

< 231 Bedford Avė.
I Brooldyn, N. Y.

-R r■fe '


