
No matter what he decides to be when he grow$ up, 
chances are he’ll want to go to college. And that 
takes money.

Millions of American parcnts are preparing for 
that day now. when Junior is štili little. Thev invest 
regularly in U. S. Savinas Bonds for complcte safety 
and guaranteed retum. When Junior is ready to start 
college. the money is there!

And U. S. Savings Bonds do even morc. They hdp 
bolster our military defense and scientific develop- 
ment They are your contribution to pcace.

To make your dreams for the future comc truc, 
invest today in U. S. Savings Bonds.

Help Strengthen America's Peace Pouer

Buy U. S. Savings Bonds

» MpUVOSKas sugriaus SSSR?

tomą skaičių tokię laiptę, ku-

KODĖL JAV ATSISAKĖ LAISVINIMO POLITIKOS
SPAUDA tijos kraštus. Darbui finansuoti 

komitetas buvo gavęs 180,000 
dol., kurių visus ir išleido’.

Autorius toliau konstatuoja, 
kad 83-čiam Kongresui besibai-

"Komunistas, vyriausias par
tijos organas, prieš kurį laiką 
paskelbė ypatingai prašmatnu 
straipsni. Jame rašė, kad Ame-

NiXONAS TEISINA VYRIAU
SYBĖS POLITIKA DĖL CHRUŠ

ČIOVO

Jeigu nekis litas Sovietų Sąjungos nesugriaus, tai ją su- 
na&iBS rinobodumąs — rašo John Gunther savo knygoje UK JkA - "■,* ■ V.-

paprašė vizos iš Ukrainos už
sienių reikalų ministerijos, u- 
žuot tiesisi kreipęsis į Maskvą. 
Ukrainos užsienių reikalų mi
nisterija, nuo to laiko, kai ji 
veikia, dar nebuvo išdavusi nė 
vienos vizos. MacDuffie su smal
sumu apžiūrinėjo jam duotą vi
zą. kuri turėjo numerį — 
100,001.

"Pirmą fizinį įspūdį apie Ru
siją pajutau išlipdamas iš lėk
tuvo pagal kokybę * pristumtų 
prie lėktuvo laiptę — senoviš
ką, apgriuvusių, puse žingsnio 
per trumpę ir pagamintų iš kaž
kokio šaunaus lengvo metalo.

X. Vakarę, labiausiai Amerikos, 
^ pinigingi žmonės laiko dabar 
7^ gero tono reikalu pamatyti So- 
** vietų Sąjungą. O Amerikos po- 

litikai, kurie nori būti kandi
datai į prezidentus, turi pasi- 

- -girti kalbėjęsi su Chruščiovu 
Daugelis jų, pabuvę keletą die- 
nų Sovietuose, jau tariasi esą 
specialistai Sovietų klausimais, ne patys po savo svoriu pasi-

Nė tokios rūšies specialistas 
buvo John Gunther, amerikie
tis, gimęs Chicagoje, jau 58 me
tų amžiaus ,o iš profesijos — 
reporteris. Reportažų ir pasi
kalbėjimų su pasaulio garsybėm 

.jis prirašė begales — su Gan- 
dhi, Pijum XII, Chiang Kaishe- 
ku, de Valefa, Dollfussu, Ti
tu, Trockiu ir visą virtinę kitų. 
Savo reportažais jis labiau pa
garsėjo nei daugelis tų, su ku
riais jis pasikalbėjimus darė.

Labiausiai jį pagarsino jo vei- 
-*■» kalas “Inside Europe”, kuris su

silaukė ar ne 70 laidų. Toliau 
ėjo “Inside Asia’, “Inside Af- 
rica’Tir eifF'kitų ttf “Inside’’ 
Viso jis parašė 13 veikalų. Jų 
bendras tiražas per 2 mil. egz., 
kurie jam davė per 1 milijo
ną dol. pajamų. Tačiau pinigų 
jam vis per maža, nes, anot 
'vieno biografo, Gunther pavel
dėjo iš motinos aistringą meilę 
knygai, o iš tėvo herojišką pa
siją puotom ir nugėrimam su 
kompanijom, kuriose esti sve
čių ir po 75 žmones; kartais ir 
jam pačiam jie visada lengva 
atminti, kas jose dalyvauja: 
Audrey Hepbum, Martene Diet- 
rich, Vindzoro hercogas ir tt.

~ šių metų pradžioje Gunther 
išleido naują savo “Inside”, iš 
eilės jau šeštą. Ji vadinasi "In-

stenėdami linko ...
Turime iš anksto apsiprasti 

su prieštaravimais, nuo kurių 
plaukai šiaušias. /Pirmenybė ati
duodama tarų, kas skaičiuoja
ma: jei kas, belipdamas į lėk
tuvą, nuluš koją, tuo niekas ne
pasidomės; bet dirbtinį mėnu
lį paleisti — tai jau visai kas 
kita. >

Kai kurios rusų vonios visai 
neturi kaiščių, ir suprantama, 
jose negalima išsimaudyti. Pa
sakojama, kaiščius pasiima at
minimui svečiai iš Kazachstano 
ir kitų .tolimų provincijų. Vie-

< mano pažįstamas anglas 
savo kelionėse po Rusiją visa
da vežiojasi su savim įvairių 
dydžių kaiščių voniom kolekci
ją”

nebuvo į>aigęs. Naujo Kon
greso rinkimuose 1954, anot 
autoriaus, galvas paklojo trys 
buvę Kersteno komiteto nariai 
Busbey Chicagoje, Bonin Penn- 
sylvanijoję ir pats pirmininkas 
Kerstenas Milwaukee. “Komite
to darbas, aišku dėl to nežuvo, 
gal net nenukentėjo, bet rei
kalai iš tikrųjų išsivysto kitaip, 
nei jie būtų ėję Kęrstenui va
dovaujant’. Dempkrątam laimė
jus rinkimūsr" komitetui per
ėmė vadovauti demokratas J. 
Dodd (dabar senatorius iš Con- 
necticut). Jis pasiūlė pelitinę 
rezoliuciją, kuri turėjo būti iš
vada iš visų komiteto darbų. 
Rezoliucija perduota užsienių 
reikalų komitetui.

“Tame komitete buvo du 
Kersteno grupės nariai, Dodd ir 
Bentley. Jie rezoliuciją stipriai 
gynė ir skyrė jai kelią. Tuo 
metu užsienių reikalų komiteto 
pirmininkas jau buvo demokra
tas James P. Richards. Jisai at
siklausė valstybės departamen
to nuomonės rezoliucijos klau
simu ... Departamentas ir pats 
sekretorius Dulles asmeniškai 
(o kartu prezidentas Eisenho-

giui 5,000, L. Vaičiulėnienei 
3,000 ir K. Morkūnienei 2,000.

atrodo, kad šūkio pažadas pa
dėjo jiems surinkti dideles ma
ses rytų Europos kilmės ame
rikiečių balsų: tokių balsuotojų ■ giant komitetas savo darbo dar 
apgyventi miestai ir valstybės 
neįprasta dauguma pasisakė už 
generolą Eisenhowerį.

‘ Tartum^pildydami rinkiminį 
pažadą, respublikonų vadai 
Kongrese ir Baltuosiuose Rū
muose leido įsteigti Specialų 
Komitetą Prievartinei Baltijos 
Valstybių Inkorporacijai į So
vietų Sąjungą,Tyrinėti ... Ko
mitetas buv<y įsteigtas 1953 m. 
liepos 27. c&respublikonų do- 
minuojamcHfc-jo Kongreso pir
majai . sesijai besibaigiant Įkur
tas jis buvo vienbalsiai, abiem 
partijom pritariant”.

“Antros Kongreso sesijos me
tu (1954) Kersteno Komiteto 
jurisdikcija buvo išplėsta ir 
jam leista tyrinėti ne tik Bal
tijos valstybių prievartinį įjun
gimą ir okupaciją, bet bend
rai “komunistinę agresiją Len
kijoje, Latvijoje, Estijoje, rytų 
Europoje, Rusijoje ir nerusiš- 
kose Sovietų Sąjungos tautose.

Komitetas, dirbo “pusantrų 
metų, iki 1955 m. sausio 3 d. 
ir per tą laiką apklausinėje 
335 liudininkus, jų tarpe 42 
lietuvius, išleido dešimtį viešų 
posėdžių protokolų knygų, 2 
raportus ir 15 istorinių apra- vveris) buvo stipriai parėmę ko

miteto steigimą respublikonų

INSIDE RUSSIA”. Kasdien monotoniškai keičiasi sargyvos Raudonojoje aikštėje Maskvoje.

į Laisvę žurnalo naujame nr. 
yra dr. Vytauto Vardžio straips
nis “Kersteno Komitetas, arba 
kodėl JAV atmetė laisvinimo 
politiką’. Jame yra įdomios ir 
naujos medžiagos atsakyti į ei
lę politinių klausimų. Pirmas 
tebus:
kodėl Kongresas ėmėsi tirti So
vietų pavergtę kraštų padėti, 
sudarydamas tam reikalui ko
mitetą ir kas sukliudė privesti 
jam darbą iki galo?

Autorius rašo:
“Rytų Europos laisvinimo 

politikos šūkiai pirmu, kartu bu
vo paleisti per 1952 m. prezi
dentinių rin|ųmų kampaniją. 
Sūkį paskelbė respublikonai, ir,

Viceprezidentas Nixonas aiš
kino ir gynė vyriausybės poli- 

; tiką dėl Chruščiovo pakvietimo 
Amerikos Legijono konvencijo
je. Nizonas norėjo sušvelninti 

•' legioniečių nusistatymus, nepa
lankius tiem vizitam .Sekmadie
nį Nizonas vyksta tais pačiais I 
tikslais į Los Angeles, kur bus 
užsieninių karų veteranų kon
vencija.

— Prezidento Eisenhowerio 
spaudos konferencijoje tvirtus 
ir griežtus pasisakymus, kad pa
sikalbėjimuose su Chruščiovu 
jis laikysis Amerikos idealų ir 
vienybės su sąjungininkais, 
spauda sutiko su dideliu palan
kumu.

Konkurencija Amerikos 
tekstilei

Amerikos tekstilės pramoni
ninkai ir darbo atstovai aliar
mavo senatorius, kad importas 
iš Japonijos labai kenkia Ame
rikos tekstilės pramonei. Vieti- ’ 
nė pramonė negali išlaikyti kai
nų konkurencijos, nes darbo 
jėga Japonijoje valandai 14 c., 
o Amerikoje 2.12 dol.

muose. Tad logiškai būtų bu
vę galima laukti, kad valsty
bės departamentas pritars bent 
sušvelnintiems komiteto siū
lymams. Tačiau tai nepasitvir
tino’. ^Valstybės departamen
tas buvo tai rezoliucijai prie
šingas.

Užsienių komitetas betgi ne
paklausė valstybės departamen
to atstovų. Posėdyje net atsi
sakė išklausyti jų nuomonės, 
ir 1955 gegužės 12 Dodd siū- 

, loma rezoliucija užsienių komi
sijoje buvo priimta. Prieš per- 

Į duodant rezoliuciją balsuoti At
stovų Rūmuose, rezoliucija dar 
turėjo būti patvirtinta taisyk
lių komiteto.

“Rezoliucijos priešininkai, va
dovaujami giliai respektuoja
mo kongresmano John M. 

! Vorys iš Ohio. suorganizavo 
talką, pasišaukdami pagalbon ir 
valstybės sekretorių Dulles, ir 
įtikino taisyklių komitetą rezo
liucijos nepraleisti... Tokiu bū
du rezoliucija buvo atmesta: ji 
niekad nepasiekė Atstovų Rū
mų salės. Tai reiškė ir kerste- 
ninės laisvinimo politikos lai
dotuves Kongrese’.

Kogi toje rezoliucijoje Kers
teno komitetas siekė, kad jai 

I taip pasipriešino departamen
tas? *

ir rikos darbininkam Teidžiama'
... automobilius turėti tik tam,

New Yorko teisininkas Mar- -e neei^yotų jėgų, keliau- 
shall MacDuffie, kuris po karo dam, autobusais ir požeminiais 
vadovavo UNRRAi Kieye, sykį .,raukinWs j Mvo viefas.

Tokiu būdu darbe jie turi dau
giau jėgų ir savo darbdaviam 
gali daugiau pinigo uždirbti".

“Kaip reikalaujama vartoji
mo gėrybių,. gali iliustruoti są
mojis. Vienas rusas pasakojo ki
tam rusui, kad Sovietų vyriau
sybė yra pagaminusi tobulą a- 
tominę bombą, kuri gali sutilp
ti lagamine; ir-tokiu būdu ją 
gali nugabenti bet kur, saky
sim. į New Yorką. “Tai neį
manoma’, atsakė kitas rusas; 
“o kur tu gausi lagaminą?”

M.

"Sovietų Sąjungoje yra daug 
tamsios, prarūgusįos, beviltiš
kos monotonijos, kad beveik tu
ri užmiršti, jog rusai taip pat 
yra žmonės iš kraujo ir kaulu... 
Vienas ypatingai įžvalus stebė
tojas, kurį pažinau* Rusijoje, 
kalbėjo: "Jei Sovietų Sąjunga 
kada sugrius, tai taip atsitiks 
iš nuobodumo". Tai žinoma per
dėta, bet čia yra ir tiesos grū-

- das. Žmonės nori' atmainę, lais
vės valiai, daugiau galimybių 

side Russia Today". Ją rašė ne '«rformuotis apie pasaulio įvy-
taip, kaip daugelis rępotterių k’us ',aisv®s parinti žodžiu,
daro — ką pamatė, ta-,parašė. Pakeitimo. Jie nori būti lais-
Gunther parsivežė if Rusijos vi' gal .7 visada ži*
keliolika sąsiuvinių su užrašais. nO/ *as ^ra *alsv® •
Namie jis užsidarė keliolikai 
mėnesių ir ėmė lyginti savo už
rašus su gausybe ištraukų iš 
spaudos ir knygų, o tokias iš
traukas jis kraują jau kelioli
ka metų. Paskui tik. kai parašė, 
davė dar specialistui skaityti 
ir tada jau paleido į pasaulį.

Nauja “Inside...’ sovietai ne 
visur buvo patenkinti. Tačiau 
buvo patenkinti jau tuo, kad 
autorius iškėlė daromą pažangą. 

Kai sugretini pastebėjimus 
autoriaus ir dabar madingų tu
ristų po Sovietus, krinta į akis, 
kaip guvi reporterio akis pa
stebi smulkmenas, kurios apie 
realią padėtį pasako daugiau už 
ilgus aprašymus. Keletas pavy z
džių:

’ 's -
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TĄJP TV ARKOMI BUTĮLREIKALAI
Panevėžyje, RąmjgaĮos gat

vės Nr. 36, galima'pąmąlytį 
lęęistą vaizdą. Pro atvirą langą 
išlenda vidutinio ūgio moteris. 
Nušokus nuo palangės, ji atsar
giai padeda išlipti septynių de
šimtų metų senutei Tai mėsos 
kombinato virėja Anna Lebede- 
va su motina. Jos tokiu keliu 
turi išeiti iš savo buto.

Anksčiau Anna Lebedeva gy- 
__ veno drauge su Gurskių šeima.

Sugyveno draugiškai. Naudojosi 
bendra virtuve ir bendru įėji
mu. Netrukus Gurskiai išsikė
lė į nuosavą namelį. Miesto vyk
domasis komitetas jų kambarį 
pavedė savanorių gaisrininkų 
draugijos buhalterei T. I. Vo- 
robliovai.

Nauja kaimynė iš pirmų die
nų užsimanė išgyvendinti kai
mynes. Iš pradžių ji užstatė Le- 
bedevos duris spinta. Bet įsi
kišo namų valdytojas, ir spinta 
buvo nustumta į šalį. Bet Vo-v 
robliova nenusileido. Sykį, grį
žusi iš darbo, Anna Lebedeva 
negalėjo įeiti į savo kambarį — 
ant durų kabojo didelė spyna.

Dabar Anna Lebedeva su sa
vo motina, kad" patektų į savo 
kambarį, turi naudotis langu.

Anna Lebedeva kreipėsi į 
miesto vykdomąjį komitetą. 
Ten jai patarė kreiptis į mili
ciją, milicija nusiuntė į proku
ratūrą, prokuratūra nukreipė į 
liaudies teismą.

Tokį vaizdą duoda “Sovets- 
kąją Litva” korespondentas V. 
Magilis. •

Kaip įsigyja kuro
Alytuje yra kanifolijos - ter

pentino dirbtuvė. Dirbtuvė ga
minasi ir statines kanifolijai - 
terpentinui pervežti. Šešiom 
statinėm pagaminti išeina miš
ko medžiagos kubinis metras, 
kuris su pervežimu atsieina 300 
rublių.

Kaune muilo dirbtuvė gauna 
per metus iš Alytaus tokių sta
tinių su kanifolija - terpentinu 
apie 3,5 tūkstančio. Tas stati
nes t galėtų grąžinti atgal į A-

lytų, nes jos'gali atlaikyti ma
žiausia penkionką tokių trans- 
portacijų. Taip butų sutaupytas 
pinigas ir miško medžiaga. Ta
čiau statinių muilo fabrikas ne
grąžina ir suvartoja jas ... ku
rui.
Kam šiemet paskyrė premijas

Premijos už mokslo veikalus 
paskirtosT. Ivanauskui už vei- . 
kalą “Lietuvos paukščiai” — 
25,000 rublių, geologijos bei 
geografijos instituto, o taip pat 
Vilniaus gamtos mokslų fakul
teto kolektyvui už veikalą “Lie
tuvos fizinė geografija” — 25, 
000 rub., A. Minkevičiui už 
veikalą “Tarybinės Lietuvos 
miškų, pievų ir balų sąmanos’ 
— 15,000 rub., P. Šivickiui už 
veikalą “Parazitų charakteristi
ka” —15,000.

Premijos už gailiąją literatū
rą skirtos A. Bieliauskui už ro
maną “Rožės žydi raudonai” — 
25,000, artistui G. Kurauskui už 
jo suvaidintą rolę filme “Ju
lius Janonis” ir spektaklyje 
“Pamilau dangaus mėlynę”, K. 
Kubilinskui už poeziją vaikam,. ... 
“Štdvi pasakų ~’ namelis’ —' 
15,000, V. Starošui, režisieriui 
operatoriui, o taip pat L. Bras- 
lavskiui, scenarijaus autoriui, 
už dokumentinį filmą “Jie iš 
Kauno’, “Tėviškėje’, “Dešimt 
dienų Lenkijoje’ — 15,000.

Kitos jau mažesnės premijos 
paskirtos kultūros ministerijos 
už veikalus “meninei saviveik
lai’: Dauguviečio vardo premi
ja už pjeses V. Miliūnui —5,000 
K. Sajai — 3,000, J. Kavoliū- 
nui — 2,000 ;Stasio Šimkaus 
vardo premija kompozitoriam 
ir poetam už dainą — Anta
nui Račiūnui už dainas chorui 
ir orkestrui 5,000, V. Reime- 
riui už tekstą Račiūno kompo
zicijai 5,000, už chorines dai
nas J. Bašinskui — 3,000, už 
tom daigom tekstą A. Maldo- 
niui 3,000, už dainų rinkinį vai
kam-J. Karosui 2,000, už liau
dies šokių kompoziciją J. Lin-

žymų- apie pavergtąsias šalis:
jų tarpe gerą studiją apie Bal- dominuojamuose Atstovų Rū-

Doctbr... Lawyer... 
Nuclear Chief...
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DARBININKAS

Griuvėsiai atsveria paslaptį

KARAS DEL MALDOS TEBEINA

KARL'VON HUTTgN'su žmona ir vaikais Bavarijoj. Tai garsios Hutteny 
riterių gimines palikonys.

žiūroje. Humanistai gręžėsi į 
klasikinį romėnų bei graikų pa
saulį, bet kartu vis ryškiau ė- 
mė nusigręžti nuo krikščiony
bės ir Dievo, pirmon vieton iš
keldami žmogaus protines pajė
gas ir kūrybiškumą.

Ulrichas. von Huttenas taip 
pat kūrė: rašė eilėraščius, sa
tyras, epigramas, laiškus, atsi-

tegrvenęs žemėje 35 metus. Jis 
gimė 1488.

ULRICHO VON HUTTENO skeletas karste. Prie karsto su akiniais 
stovi prof. L. Birchler.

Tautai išsilaikyti svetur nie
kada nebuvo ir nėra lengva. 
Išimtį sudaro žydai Bet jie iš
silaiko ne sepąja savo hebrajų 
kalba, o visai įritu pagrindu. 
Kalba jiem neturi tiek reikš
mės, kaip kitom tautom. Kiek
vienam didesniam krašte žydai 
kalba tos šalies kalba, tačiau 
palieka Žmonės savo tautos ir 
bendruomenės. Ypač stiprus jų 
bendruomeniškumas, kuris sa
vyje turi kaž kokį paslaptingą 
“Amžinojo žydo” pastovumą ir 
patvarumą. Nieko panašaus nė
ra su kitų tautų bendruomenė
mis, kai jos atsiduria už savo 
tautos sienų. ---/

Mokyklom netrukus prade
dant vėl darbą, turime vieną 
klausimą: kiek tėvai bus rūpes
tingi ir mokiniai uolūs toliau 
lankyti šeštadienines mokyk
las? Kiek taip pat parapinės mo 
kyklos rodys noro ir pastangų 
mokyti lietuvių kalbos? Sunku 
suprasti, kaip per 8 ar net 9 
metus negalima būtų išmokyti 
lietuviškai, jei per tiek laiko 
bet kurioje mokykloje galima 
pramokti arabiškai, kiniškai ar 
dar kitaip?

UFENAU 
amžių laikų 
ro ir Povilo

ULRICHAS VON HUTTE
NAS buvo kilęs iš riterių gi
minės ir pirmasis sūnus šeimo
je. Tokio vaiko ir įpėdinio a- 
nais laikais tėvai į vienuolyną 
neleido; jei veržėsi, dar prilai
kydavo. Ulrichas von Huttenas 
buvo pasiųstas į garsų Puidos. šaukimus. Pradžioje eilėraščiai 
benediktinų vienuolyną, nes iš 
mažens buvo, silpnos sveikatos. 
Tačiau iš vienuolyno pabėgo 
turėdamas 17 metų. Pradėjo 
klajoklio studento gyvenimą — 
ėjo įš vieno universiteto į ki
tą, apkeliavo Vokietiją, Pran
cūziją ir Italiją. Italijoje gerai 
susipažino su humanistais — 
ano meto nauja srove literatū
roje, mene, moksle ir pasaulė-

Ulrichas von Huttenas iš poeto, 
rašiusio dailia lotynų kalba, 
pavirto politikos veikėju, refor
matorium ir kovotoju, prabilęs 
į savo tautą vokiškais raštais. 
Kovojo už politines, socialines 
ir religines reformas. Ieškojo 
Katalikų Bažnyčios santvarkoje 
trūkumų ir dvasiškių gyvenime 
ydų ir negailestingai jas plie
kė. Bet kiek ten būta prasi
manymo ir kiek tiesos, nė šian
dien suvaikyti negalima .Savo 
kovoje rėmėsi stambiais kuni
gaikščiais. Dalyvavo garsiam 
tada riterių sukilime (1522), bet 
prakišo ir turėjo bėgti į Švei
cariją. Ten, globojamas švei
carų reformatoriaus Zwinglio, 
mirė 1523 rugpjūčio 29.

Tasai laurais vainikuotas po
etas, piktai susikirtęs su Eraz-

kalbama 
Herricks, 
penkiosė r mokyklą, ar jie nori,

“Visagalis Dieve, mes esame 
priklausomi nuo Tavęs ir mes 
prašome Tave — palaiminki 
mus, mūsų tėvus, mūsų moky
tojus ir mūšy šąli".

Tokia malda buvo 
nuo pereito rudens 
L.I., mokyklų srityje 
mokyklose. Malda buvo priim
ta mokyklų tarybos. Maldą kal
bėjo kasdien apie 6,000 mo
kinių.

Tačiau penkių vaikų tėvam 
nepatiko malda. Jie apkaltino 
mokyklų tarybą, kad ji, įvesda- 
ma maldą, sulaužiusi konstitu
cijos straipsnį, kuriame kalba
ma apie valstybės atsiskyrimą 
nuo bažnyčios. Penkis tėvus 
tuojau pasišoko paremti tokia 
organizacija, kuri vadinasi “Am
erican Civil Liberties Union’.

Vyriausiojo teismo teisėjas 
Bernard S. Meyer rugpiūčio 24 
paskelbė baigęs rašyti sprendi
mą dėl tos maldos. Prirašė 32 
puslapius ir priedo dar 14 pus
lapių bibliografijos. Tuose pus-

mu, turėjusiu irgi aštrų liežu
vį, buvo draugų apleistas ir 
persekiojamas priešų, kurių jis 
daugiau turėjo negu bičiulių. 
Buvo tikrai gabus publicistas 
ir oratorius, pramintas vokie
čių Ciceronu, buvo patriotas, 
bet buvo ir pasinėręs į gyve
nimo smagumų dugną ir pra
vardžiuotas romėnų Liucijanu. 
Paskutiniais metais, sakoma, 
buvęs kankinamas ligos, kuri 
suėdanti ne tiktai kaulus, bet 
ir gerą vardą.

Kai mirė ir buvo palaidotas, 
žmonės išidekino jo kapą. Kad 
vėl tai nepasikartotų, ištikimie
ji draugai nežinia kur palaido
jo. Ir toji nežinia taip įsisenė- 
jo, kad tiktai po puspenkto 
šimto metų ją atidengė griū
vančios senų mūrų sienos. SS.
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buvo patriotiniai, paskui vis 
daugiau agitaciniai, pagaliau 
nusisuko prieš dvasininkus, 
nors ji kurį laiką globojo Main- 
zo arkivyskupas, o imperatorius 
Maksimilijonas I vainikavo lau
rų vainiku. Tai atsitiko tais pa
čiais metais (1517), kai Marty
nas Liuteris paskelbė savo te
zes.

Dar praėjo keletas metų, ir
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ŠVEICARIJOJE, Zūerichoe- 
žero saloje, antrą kartą palei* 
doti Ulricho von Hutteno pa
laikai. Kas tą vardą yra girdė
jęs, galėjo nustebti, kad prie 
naujai supilto kapo ir pamink
lo dalyvavo ir kalbas pasakė 
katalikų ir protestantų dvasiš
kiai. Jei kada kas laikėsi dar ro
mėniškojo posakio “De mortuis 
nil nisi bonum” (Apie mirusius 
nieko, išskyrus gerą), tai šiuo 
atveju tasai patarimas buvo iš
laikytas. Ir, katalikų ir protes
tantų kalbos buvo santūrios. 
Na, protestantai galėjo gerai— 
kalbėti, kad ir nevisi, bet po
piežius Leonas X tą Ulriclųvon 
Hutteną buvo pasmerkęs. Pra
šau tik nepagalvoti, kad su juo 
atsitiko taip, kaip su šv. Joana 
Arkiete, kurią Anglijos katali
kų vyskupai buvo pasmerkę ir 
sudeginę kaip raganą. Ulrichas 
von Huttenas nebuvo ir nėra 
šventasis. Jis buvo žymus vo
kietis humanistas ir gyveno 
apie 100 metų vėliau —Refor
macijos laikais, kai ėjo aitri ko
va tarp katalikų ir protestantų. 
Po puspenkto šimto ’metiĮ tie 
aitrumai yra jau žymiai apdi- 

♦lę. Kai kada pakalbama ir pa- 
svarstoma, kaip reikėtų sueiti 
po vienu Bažnyčios stogu. Ar 
dėlto ir Ulrichas von Huttenas 
prisimintas? Visai ne! Grynas 
atsitiktinumas, kokių nedažnai 
pasitaiko.

Lietuviai, atsiradę svetur, ne
sudaro išimties. Pamažu susi
lieja su naujojo krašto žmonių 
mase, netenka savo kalbos, sa
vo papročių ir tautinės sąmo
nės. šią pastarąją, gal būt, kiek 
ilgiau, išlaiko: ir nekalbėdami 
jau lietuviškai dar tebesijaučią 
esą lietuviai ir griebiasi patrio
tinio darbo. Bet vis tiek tai yra 
gęstančios žarijos. Su jų vaikais 
užges ir tas lietuviškos dvasios 
žiburėlis. Galėtume, tur būt, 
lengvai suskaityti, kiek iš se
nesnės kartos lietuvių priaugo 
jaunimo, dar mąstančio lietu
viškai. Praradus gimtąją kalbą, 
pamažu prarandamas ir ryšys 
su savo tėvų tauta.

saloje nuo vidur- 
tebestovi šv. Pet- 
bažnyčia. Prie jos 

17 amžiuje buvo pridurtas prie
statas, kuris pradėjo griūti. Jį 
reikėjo griauti. Pamatuose ras
tas grabas esu griaučiais. Tai 
nebūtų niekam akies atkreipę, 
nes tokių radinių po bažnyčių 
pamatais arba šalia jų visada 
galima aptikti, ir nežinia, kie
no kaulai ten silsis. Krito į akį 
kvadratinis akmuo su įrašu 
“Hutten’. Griaučiai dar rodė, 
kad žmogus, kurį gyvą jie ne
šiojo, turėjęs nelengvą mirtį: 
kaulai buvo .ligos sukraipyti. 
Pradėta tada tyrinėti Ulricho 
von Hutteno gyvenimo aplin
kybės, jo paskutinės dienos, jo 
kūno struktūra iš palikusių 
pieštų atvaizdų. Galutinį žodį 
tarė prof. Linus Birchler, švei
caras antropologas: nėra jokios 
abejonės, arba 95 procentai 
tikra, kad tai Ulricho von Hut
teno palaikai, apie kuriuos nie
ko nežinota 437 metus. Jis mi
rė 1523. Radinys, kaip matome, 
nėra, iš eilinių. Neeilinis buvo 
ir pats Ulrichas von Huttenas,

Ežero saloje rastas UI ridi von Hutten kapas, apie kurį 
nieko nežinota keturis šimtus su viršum mėty

Gimtosios kalbos išlaikymas 
mums dabar yra labai aktua
lus reikalas. Senieji lietuviai, 
kurie savo tėvų kalbos dar tvir
tai laikėsi, dideliais būriais lai
dojami. Iš jų vaikų, o ypač vai
kaičių mažai kas lietuviškai be
kalba. Bažnyčiose prie jų tai
komasi su angliškais pamoks
lais ir katekizacija. Parapinėse 
mokyklose, kurias iš įpratimo 
vis dar tebevadina lietuviškom, 
viskas dėstoma tik angliškai. 
Atsitiktiniai lietuviški vaidini
mai reikalo nepataiso. Keletą 
žodžių bei dainelių gali leng
vai išmokti ir kitataučiai. Kar
tais tuo pasigėrima, kaip šal
to vandens gurkšniu ištroškus. 
Didysis troškulys vis tiek lieka 
neapramintas.

Rašymas savąja kalba taip 
pat dažnai 'nuteikia nemaloniai. 
Gauni raštą, straipsnį ar net 
privatų laišką be jokių lietuviš
kų ženklų. Supranti, kas para
šyta, bet taip pat supranti, kad 
stigo ne tikrai pagarbos tam 
asmeniui, kuriam rašyta, bet ir 
gramatikos žinojimo. Jei reikė
tų lietuviškieji ženklai sudėlio
ti, jie nebepataikytų, kur rei
kia. Savoji kalba tuo būdu pra
dedama dar labiau apleisti ir 
pamiršti.

Rašybos pakrikimo šiek tiek 
įnešė kai kurie mūsų kalbinin
kai, griebęsi nelaiku ir nebū
tinų reformų ;tik daugiau atsi
rado nevienodumo. Kokia pras
mė šiandien ušsispyrus ginčy
tis dėl “jieškoti”, jeigu visiem 
bendrai reikia ieškoti priemo
nių, kaip palaikyti lietuvių kal
bą gyvą, gryną ir taisyklingą?

lapiuose sprendimas iš tikrųjų 
trumpas: vaikai negali būti 
verčiami maldos kalbėti, mo
kykla negali būti verčiama mal
dos nekalbėti. Praktiškai tai 
reiškia: mokyklose ir toliau kal
bama malda; tėvai informuoja 

kad jų 
vaikai dalyvautų maldoje, ar no
ri, kad nedalyvautų; tie, kurie 
maldoje nedalyvaus, palauks, 
kol kiti maldą kalbės, kitame 
kambaryje.

Mokyklų taryba sprendimu 
nepatenkinta. Penki tėvai pa
reiškė,, kad jie nepatenkinti, ir 
bylą varys toliau. Jie vis sako, 
kad bažnyčia turi būti atskirta 
nuo valstybės. Bet jie nepasa
ko, su kokia bažnyčia mokyk
la “sujungia” valstybę, leisda
ma kalbėti anuos maldos 
džius: ar su katalikų, ar 
baptistų, ar su metodistų, 
su žydų, ar su liuteronų, 
norėtų, kad išmetant tuos mal
dos žodžius, valstybė būtų su
jungta su “bedievių bažnyčia”.

BrooMy*. N. V. 
PmmI jmbM —— 
UMlMtyje -------

Kiek dėmesio skiriam gimtajai kalbai
Nsuįęję ateivię vaikai, augę 

jau Amerikoje, vis dažniau pri
trūksta paprasčiausių lietuviškų 
žodžių ir savo tarpe griebiasi 
kalbėti angliškai net vasaros 
stovyklose, kur tik lietuvių vai
kai susivažiųoja. Kolegijų stu
dentam pristinga lietuviškų ter
minų. Pasiklausius jų moksli
nės šnekos, ji atrodo tokia, 
kaip senųjų nemokytų lietuvių 
angliškai lietuviška mišrainė. 
Imi galvoti, ar bent kiek sten
giamasi surasti lietuviškus ati
tikmenis, ar yra bent kiek noro 
ir pastangų savo kalbos pra
mokti taip, kaip svetimos.

—Nesistebėk, vėl viskas gerai. Dvidešimt metų 
net ir mano kojos čia nebuvo. Bolševizmo batas pur
vinas, bet viskas praėjo ir dabar jau mirti nebaisu. 
Sėsk.

Jie sėda abu senamadiškon sofon. Nusišėrusios 
katės kailiu aptraukton. Modernūs amžiai neturtingų
jų link daug lėčiau eina.

—Taip, tautos atsistatinėja. Renkas karalius, mu
šas partijos, dalinasi piliečiai dvarus ir kates. Bet 
juk normalu po tiek metų, —kalba Bruknys ir žiū
ri į sienoj baltuojančius kvadratinius lopus. Jo žvilgs
nį pastebėjęs klebonas sako:

—Va, tose vietose kabėjo bolševikiniai stabai. 
Vietoj vieno jų pakabinau kryžių.

—Taigi, klebone, ženklai paliko. Bolševizmas auk
lėjo žmogų penkiasdešimt metų. Šiandien visas pa
saulis viena šeima. Ir barasi toji šeima, ale vistiek 
viena. O liks ženklai visam gyvenimui. Bent mūsų. 
Paskui laikas uždažys, kaip kas nors, va, tuos lopus. 
Ir bus visa, lyg nieko nebūta.

Klebonas patyli, paskui prieina prie spintos ir 
ištraukia butelį rusvo skystimo.

—žinai, va, toks amerikoniškas. Atsiuntė pažįs
tamas iš Amerikos. Siuntinio įdėjo kaip granatą, ma- 
mano kaulam seniem aplamdyti. Sako negreit grįšiąs 
čia. Gal ir teisingai galvoja. Purvo dar čia daug. Bol
ševikai nieko netaisė, teks arkliam automobilius iš
traukti. e

Klebonas paima butelį ir ilgai drebančiais pirš
tais suka kamštį. Ant sienos kabo liūdnas Kristaus 
veidas. Pro storas užuolaidas lenda liūdna pavasario 
šviesa. Sodo retuose ir džiova sergančiuose medžiuo
se sucypia paukštis. Už sienos kažkas kala į grindis. 
Gatve užspringdamas praūžia automobilis. Klebonas 
atkemša butelį, pripila stiklelius ir vėl atsisėda šalia. 
Paskui stumtelia stiklus:

— Va, seniau negerdavau, bet dabar toks retas 
svečias.

Bruknys žiūri prisimerkęs į butelį ir paskui sako: 
—Matai koks vardas. “Taika”. Niekas nemoka 

taip prekiauti kaip amerikiečiai. Amerika ilgai liks 
Amerika.

Jie vėl tyli. Lyg negalėdami užmiršti praeitų me
tų mirties procesijos. Dabar tikroji tiesa nugalėjo, 
žvakė nepajėgė užmušti saulės. Po minutės, palaižęs 
stiklą, klebonas taria:

—žinai, baisu mirti, bet baisu ilgai gyventi. Man 
vis atrodo, kad žemėj daugiau blogo padarai kaip ge
ro. žiūrėk, dabar daug kas kalba, kad reikia pritai
kyti amnestiją, kad reikia viską atleisti. Mačiau ne 
vieno straipsnį apie amnestiją.

Bruknys išgeria stiklą. Paskui išsitraukia storą 
cigarą ir stiprūs dūmai verčia kleboną pasisukti lan
go link, kuris truputį pravirai. Žalia alyva už lango 
traukia dūmus ir merkiasi jos mėlynos akys.

.................. .

— Matai, tėve, dienų nepasiskolinsi. Mes kal
bam apie amnestiją, o kas grąžins laiką? Mes kal
bam apie amnestiją žmogaus žmogui, ne tik lietuvio 
lietuviui. Mes grįžtame dabar iš Sibiro, Australijos, 
Amerikos ir kitur, o iš kapų niekas negrįžta. Tie, 
kurie nužudyti, negali šaukti: keršykim! Aš šaukiu, 
kad reikia atleisti, nes jei dar vienas atsiskaitymas 
su priešais, kas liktų iš lietuvių tautos? Bet gyvieji 
kankiniai nenori atleisti. Man atrodo, kad ir mano 
tėvas iš kapų Sibire šaukia: sūnau, atleisk visiems, 
bet aš galvoju, kad atleisdamas priešams aš pritariu 
savo tėvo mirčiai.

—Taip, bet dabar viskas baigėsi Reikia užmirš
ti ir pradėti gyventi iš naujo, —taria klebonas.

—Ką reiškia gyventi iš naujo? Atitaisinėti kas 
sena? Manai, klebone, jei tėvą nužudė, tai reikia už
miršti, o jei ūkį padidino, žinoma, didindami jį nu
alino, tai reikia atitaisinėti. Aš už tėvą atsiskaitysią.

—Yra Dievas ir Jo šešėlis tavo širdyje yra są
žinė.

—Aš savo sąžinę užmušiu, kaip jie- mano tėvą 
ir artimuosius.

Abu valandėlę tyli. Paskui klebonas tyliai prata
ria: ' '

—Ne, mirusieji, nenori keršto. Anoj pusėj visi 
matavimai kitokie. Ten nebėra keršto.

—žinau, tėve, kad žmogaus norai nunuogina cha
rakterį, aš nesu blogas, tačiau jei aš nekovoju, aš 
išduodu savo tėvą, kurį ištrėmusieji čia tebevaikščio
ja-

—Reikia visiems atleisti pagerbiant mirusius. Ir 
tėvui būtų sunkiau kape gulėti, bedieviškai šnekant, 
jei jo mirtis būtų apsunkinama dar vienu karstu. Vai
ke .tu beveik viską gerai sakai. Pagyvensi ir užmir
ši. Tu esi toks kaip tavo tėvas. Jis buvo geras žmo
gus.

—Bet jie iškirto senus ąžuolus, jie subjaurojo 
pastatus, jie kukurūzais nualino dirvas, jie nususino 
gyvulius, jie užmušė mano tėvą. Kiek jie daug man 
blogo padarė. O aš dabar geriu, va, iš to butelio 
“Taiką” ir kalbu kaip paskutinis kvailys. AŠ būčiau 
per tą ketvirtį šimto metų daug prasigyvenęs. Da
bar tegu pakviečia matininką ir tegu atranda senus 
kapčius, tegu vėl išveda ežias, tegu tie visi buvę kol- 
chozininkai eina po velnių, bet jie neišsives nė vieno 
gyvulio.

Nedidelė tyla. Rūksta cigaro tiršti dūmai Paskui 
Bruknys tęsia:

—Jie mano malūno užtvanką sustiprino, užliejo 
pievas, pastatė jėgainę, o malūną išvežė. Gerai, tegu 
grąžina malūną, o kol grąžins — temoka už elektrą 
ir pievas. Už lankas, kurias jie užliejo didindami už
tvanką. Aš neleisiu išvežti nė katės, nė akėčių, nė 
kombaino. Tegu išveža tą griozdą, bet tegu man grą
žina mano naujas kertamąsias. Tegu* nusigriauna tą 
siaubą, vadinamą klojimu, bet tegu pastato tokį, koks 
buvo mano tėvo.

Ketonas galvoja. Jo žili plaukai nukrinta ant 
kaktos. Jis nusikosi, nes Bruknio cigaras stiprus. Pa
togiai priprato'gyventi Bruknys. Kankinasi už lan
go alyva ir obelys graudžius lapus plevena. Lauke 
saulė skrieja juosvu dangumi, sklaido debesis ir pa
vasario graudulį.

Klebonas vėl atsikelia, prieina arti lango ir trau
kia orą. Cigaras bjaurus išradimas. Paskui grįžtelia 
ir sako:

—Vaike, kur nors žmonės turi gyventi. Reikia 
juk atstatyti gyvenimą. Visi bolševizmo įstatymai bu
vo neteisėti. Tai plėšiko darbas, kuris viską atėmė.

(Bus daugiau)
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Amerikos miestų, bet kai ku
rios pastabos gana taiklios, juo
ba, kad rėmėsi dar Rhygemk, 
parašytomis pačių amerikiečių,

JAV VALSTYBES DEPARTAMENTE pirmiausia susitinkama su simpa
tiška sekretort Miss Maryann Ferko.
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Kai mokyklų durys vėl atsiveria
Baigiasi vasaros pertrauka, 

iškankinusi daugelį motinų. 
Joms buvo labai sunku užimti 
vaikus, tikusius be darbo. Siun- - 
tė į stovyklas, važiavo poilsiui, 
vežiojo savaitgaliais į pamares 
ir paežeres ,ir vis to laiko dar 
tiko. Vaikas dūlinėja po namus 
ir neturi už ko nusigriebti. 
Skurdžios lietuviškos knygely- 
tės jau seniai perverstos, iš
žiūrėtos ir išskaitytos. Motina 
atsidūsta: kad taip greičiau tos 
pamokos vėl prasidėtų!

Deja, čia motinos rūpesčiai 
nesibaigia. Niekas nuo lietuvės 
motinos pečių negali nuimti 
naujo susirūpinimo: kas daryti, 
kad mokykloje vaikas nepra
rastų savo kalbos ir savo lie
tuviškos dvasios. Gera tom mo
tinom, kurių kalba sutampa su 
mokykloje dėstomąja. Kitaip 
yra lietuvėm: jei nenori savo 
vaiko prarasti, turi laikyti įsi
kibus tiesiog dantimis, nes ir 
mokykla ir visa aplinka siur- PAMILO Iš BALSO

Kiekvieno krašto moterys 
yra kitokios. Bet kaip jos be- 

| siskirtų, nori būti mylimos ir 
nori mylėti, nori būti žmonos 
ir motinos. Tam yra apdovano- 

L tos didesniu už vyrus jausmin- 
| gurnu, gilesne intuicija arba
■ nuojauta, švelnumu ir grakštu- 

mu — žodžiu, traukliomis mo-
| teisiškomis savybėmis. Bet gali 

atsitikti ir taip, kad tam tik- 
r rom aplinkybėm veikiant mote- 
r- rys suvyriškėja ir praranda sa

vo įgimtą trauklumą. Dėl to pa-
■ sijunta nelaimingos. Sakoma, 

tokios yra Amerikos miestų 
moterys.

Europietė apie amerikietes
Edith Gloor neseniai tuo 

klausimu rašė Šveicarijos “Šie 
und Er’ (“Ji ir Jis”). Galima 
nesutikti su visomis jos išvado-

bai nori vyram patikti, patrauk
ti, sužavėti, užvaldyti Tam dvi 
priemones vartojančios: dar vi
sai jaunos kabinasi už vyrų, 
kad anksti ištekėtų; senesnės 
tam tikslui daugiau remiasi iš
viršinėm priemonėm — kosme
tika.

New Yorke jai krito į akį, 
kaip skersai gatvės - ristute bė- 
go dvi moteriškos būtybės, 
apie penkiasdešimt metų, raus
vai ir melsvai apsivilkusios, it 
mergaitės, su plačiom krūtinės 
iškirptėm ir stipriu nusidažy- 
mu. “Tik į jas pažiūrėk!’ — 
nusijuokė taksi šoferis. “Bet 
jums, vyrams, tokios patinka’ 
— ji atkirto. “Ne, mums pa
tinka geros žmonos” — tas at
sakė surimtėjęs.

Tai žurnalistei reikėjo dar 
užeiti pas graborių, ir ji būtų 
tą patį vaizdą pamačiusi.

nos. Ir labai gerai bei išmin
tingai daro tos motinos, kurios 
savo vaikus ligi mokyklos su
laiko nuo svetimų kalbų. Ateis 
laikas, kai svetimos kalbos iš
moks, ir ne prasčiau už kitus.

Taigi, su mokslo pradžia 
ateina motinom naujas rūpes
tis: gimtąją kalbą toliau palai
kyti ir puoselėti. Kitaip vaikas 
neįaugs į savo kalbos dvasią ir 
jos nepasisavins. Saugokimės jį 
padaryti dvikalbį, tartum jis 
turėtų dvi gimtąsias kalbas, nes 
“visų šalių stebėtojai pabrėžia, 
-— sako vokietis L. Weisgerbe- kų auklėjimą, palikdamos savo 
ris, —kad vaikai, kurie iš ma
žens kalba dviem kalbom, dva
siniu atžvilgiu ne tiktai labiau 
neišsivysto, bet dar atsilieka’. 
Tad sąmoningom lietuvėm mo
tinom nepasidaro lengviau nei 
tada, kai mokyklos pradeda 
darbą. (S.)

Nėra angelę žemėje

Nei moterys nei vyrai nėra 
angelai, kol vilki žmogiškąjį 
rūbą. Moterims yra įgimta no
rėti, kad tas rūbas būtų gra
žus ir ilgam išliktų. Amerikie
tės, veikiamos mados ir biznio, 
kartais nueina iki kraštutinu
mo su savo pasigražinimu 
(make - up). Vyrai nėra be kal
tės, kai to išviršinio grožio 
ieško. Amerikietėm, anot tos 
žurnalistės, tada atsistoja prieš 
akis nepasiekiamas tikslas: at
rodyti amžinai jaunom. Nepa
siekiamas tikslas nuveda pas 
psichiatrą, nes netenka pusiaus
vyros. “Kiekviena moteris, 
pastebi Edith Gloor, — gali 
tekti dvasinės pusiausvyros, 
ji pameta savo tikrąją rolę: 
ti visų pirma moterim’.

Garsi kriminaliniais romanais
Amerikoje kiekviename spau-. 

dos kioske gali gauti krūvas 
kriminalinių romanų. Literatū
riniu atžvilgiu jie yra menkos 
vertės, bet plačiai skaitomi, y- 
pač jaunimo. Tarp autorių, ku
rie tuo nemoraliu bizniu ver
čiasi, yra nemažai moterų, o iš 
jų didžiausio pasisekimo turi 
Agatha Christie. Jos kriminali
niai pasakojimai yra žinomi vi
same pasaulyje: parašyti 63 to
kie romanai išleisti 50 milijo
nų egzempliorių. Agatha Chris
tie dažniausiai aprašo žmogžu
dystes.

KA GRITĄ
Žymi švedų kino artistė Gre

ta Garbo jau seniai nebevaidi- 
na. Ji daugiausiai reiškėsi ne
byliose filmose. šiandien tebe- 
skaito savo milžiniškas paja
mas .Jas surenka iš namų, ku
riuos susipirko New Yorke, kai 
gaudavo didelį atlyginimą. Tų 
namų priskaitoma iki 290. Ka
dangi kyla namų kainos ir nuo
mos, tai Greta Garbo tebeturi 
geras pajamas. Tačiau nei vie
nas iš jos nuomininkų nežino, 
kad gyvena Gretos' namuose. 
Juos administruoja ir nuomas 
surenka specialus bankas.

GRETA GARBO

biasi į vaiko sielą su kita dva
sia.

Kas daryti? Ypač kas daryti 
tom motinom , kurios šiemet 
pirmą kartą vaikus leidžia iš 
namų. Namie kalbėjo lietuviš
kai. Ar kalbės toliau? Tai pri
klauso nuo motinos. Supranta
me sunkų uždavinį, bet nieko 
kito nelieka, kaip dar kartą 
pabrėžti: pati motina vaiką iš
laiko arba jį praranda. Praran
da tada, kai jis pradeda kita 
kalba į ją kalbėti.

Kalba nėra tiktai žodžių raiz
ginys. Kalba yra tautos dvasia. 
Jei žmogus'negali turėti dvie
jų dvasių, tai jis negali turėti 
nei dviejų gimtųjų kalbų. Vis 
tiek vieną pames, o kitos lai
kysis. Vokiečių filosofo Fichtės 
teisingu pasakymu, “žmogui 
kalba yra tik viena”? Tą patį 
pabrėžęs ir domininkonas vie
nuolis dr. M. Munnynck: “Iš
mokti galima daug kalbų, bet 
pasisavinti tik vieną”, kuria 
žmogus geriausiai išreiškia savo 
mintis ir sielos išgyvenimus” .To 
jisai pradeda mokytis iš moti

Vadinasi, amerikietės turėtų 
būti laimingos. Ar jos tokios 
yra?

Nėra paslaptis, kad svetima 
moteris dažnam vyrui labiau 
patinkanti, negu sava. Nėra 
taip pat nežinoma, kad ameri
kiečiai vyrai, buvę Europoje, 
europietėm labiau žavisi, negu

sidarė tokias pažiūras:
1. amerikietės yra darbščios 

ir veiklios, prasispraudusios į 
atsakingas ir aukštas pareigas, 
į visus darbus ir profesijas, ne
atsitikdamas nuo vyrų;

2. amerikietės yrą tvirtai į- 
sivyravusios namie, dažnai ve
dančios visą šeimos ūkį ir vai-

vyrus užpakalyje arba, lietuviš
kai tariant, užpečkyįe.

3. emancipacijos lauke ame
rikietės yrą pasiekusios tokią 
ribą, už kurios nėra kur eiti, 
nes nėra jau varžtų moterų 
darbui, profesijai ir plačiai veik-

Savieji apie savąsias

ŽENTĄ M AURI NA ir latvių rašytojas K. Raudive.

LŪPOS — IŠKALBA REKLAMAI?
Vokietijoje, Vestfalijos mies

telyje Herne, devyniolikos me
tų daili mergytė Elzbieta L. pra
dėjo darbą muilo ir kosmetikos 
įmonėje. Ateidavo tvarkingai 
apsivilkusi, dailiai susišukavusi, 
rūpestingai ir paslaugiai atlik
davo savo darbą. Mandagi bu
vo ir klijentam. Turėjo tik vie
ną trūkumą — nesidažė lūpų, 
įmonės vadėj as į tai atkreipė 
dėmesį. “Tamsta nereklamuoji 
mūsų prekių” — pasakė ir pa
kišo jai lūpom dažyti teptuką: 
“Prašau būtinai, tai* reikalinga 
tarnybai”. Mergaitė užsigavo ir 
atkirto: “Mano lūpos nėra rek
lamai iškaba”. Kai ji savo nusi
statymo nekeitė, iš tarnybos 
buvo atleista. Mergaitė iškėlė 
bylą: “Iš manęs reikalauta to,
kas jaunai mergaitei nepritin- pusi pirmąja moterim Prancū- 
ka ir nėra padoru’. Byla pra- zijoje, kibo į išsiskyrusias šei-

žinimo lcambariu. Jame kvepia 
kartais žibutėm, kartais leli- 
jom, kartais narcyzais. Tarnau
ja tik moterys, išskyrus du 
ginkluotus vyrus. Rezultatas: 
per šešias savaites atsirado šeši r 
tūkstančiai naujų klijenčių!

RETA IŠTVERMĖ
Levingtone, Anglijos mieste

lyje, jau 65 metus pašte tar
nauja Miss Ann Woolnough. 
Jai dabar 77 metai. Savo dar
bą ji pradeda 5.20 vai. iš ryto, 
kai ateina paštas iš Ipswicho. 
Suskirsčiusi, dviračiu pasilei
džia į apylinkę ir paštą išne
šioja. Už uolumą apdovanota 
Britanijos imperijos medaliu.

MADAME DE GAULLE 
tvarko šeimas

Gen. De Gaulle žmona, ta-

šio krašto moterim. Jei<>irmuo- 
ju atveju vyrai turi kartais pa
gedusias akis, tai antruoju at
veju negalima būtų sakyti, kad 
amerikiečiai vyrai neturi tie
sos. Anos žurnalistės užklaus
tas vienas profesorius atsakė: 
“Europietės visų pirma yra mo
terys, o amerikietės labai daž
nai neįstengia jomis būti”. Jis 
nurodė pavyzdį. Jo žmona jį 
pametė dėl to, kad ir ji įsino
rėjo kolegijoje profesoriauti, o 
jis tam buvo priešingas dėl vai- 

______ _  _____ ____ kų. “Aš esu tikras, kad ji po 
pobūviui”, sulaukęs 21 metų. kurio laiko pasitarti su psi

chiatru’. Statistika rodanti, kad 
iš moterų, dirbančių “vyriškose .......... ...
profesijose”, apie 85 procentai Daug rase filosofinėm, kul-

ŽMOGIŠKOS KANČIOS GERBĖJAI
Švedijoje prisiglaudusi gyve

na latvių rašytoja Žentą Mau- 
rina, einanti jau 62 metus. Nuo 
pat mažens ji yra invalidė — 
turi abi paraližuotas kojas. Bet 
tai jai nekliudė siekti aukšto
jo mokslo, kad ir kiek pavė
luotai.

Newca$tle, Anglijoj, telefono 
stotyje tarnavo Miss Denise 
Gardner. Vieną popietę jai ke- 
lioliką kartų teko telefonu kal
bėtis su Jan Morris, kuris, ran
kiojo svečius savo “suorendimo

chiatru’. Statistika rodanti, kadMergina tą vaikiną sužavėjo 
švelniu, “auksiniu” balseliu, ži
noma, ir ji buvo pakviesta į ieško patarimų pas psichiatrus, 
pobūvį. Toliau jau sekė vedy
bos. Vadinasi, ne tiktai išvir
šinis moters grožis vyrus pa
traukia.

Pasenusios lėlės
Edith Gloor pagaliau pasida

rė išvadą, kad amerikietės la-

Rygos universitetą baigė 
1929; studijavo latvių, lietuvių 
ir prūsų kalbas, taip pat visuo
tinę literatūrą. Taip pat įsigi
jo filosofijos daktaro laipsnį 
(1937) ir prieš paskutinį karą 
mokytojavo Pedagogikos Insti
tute.

tūrinėm ir literatūros temom. 
Svarbesnieji jos straipsniai bu
vo išleisti ątskiromis knygo
mis: Mąstymai ir svarstymai, 
Prometėjaus šviesa, širdies mo
zaika, Gyvenimo liudininkai. Iš 
pasaulinių rašytojų daugiausia 
domėjosi Dante ir Dostojevs- 
kiu. Yra išvertusi Dantės “Die-. 
viškąją komediją”. Apie Dosto-

SENI ŽODŽIAI — 
NAUJA PRASMĖ

Garbė — daiktas, neperka
mas už pinigus, bet už pinigus jevskį jos veikalas buvo išleis-

tas ir vokiečių kalba. Vokiečių 
kalba taip pat išleista “Širdies 
mozaika’ ir “žmonės ir liki
mas’. Rašė ir dailiosios litera- 

„ ... .. . . __ . tūros jaunystėje įvairius vaidinusia tik tie, kūne nugena. r,.° mmus, vėliau — romanus: Gy-

gali būti parduotai.
Gėda — toks reiškinys, dėl 

kurio seniau visi raudo, ypač 
jaunos mergaitės, o dabar pa-

Geležinė uždanga — apsiba- venimo traukiny (1941). Trys 
rimas tarp vyro ir žmonos, ku
ris juodu uždaro atskiruose 
kambariuose.

broliai (1946), Frančėska (1952).
Tiek savp straipsniuose, tiek 

ir kūriniuose daugiausia palie- 
Cape Cod — turgavietė, ku- čia žmogiškosios kančios pras- 

rioje išleidžiamos metinės šei- mę. Kančią ji laiko žmogaus gy
venimo skaidrintoja. Žmogų 
myli, didžiai vertina jo drau
gystę. Vienam savo rašiny, at
spaustam latvių katalikų kalen
doriuje, išleistam tremtyje (19

nos santaupos nieko neperkant.
Skandalas — pasiliejęs ant 

grindų kiaušinis, kurį semiant 
dar labiau ištrinama.

RbuBmnm pavojus — seniau 53), ji rašo apie draugystę kaip 
reiškė bolševizmą, o dabar — dovaną, kurią teturi vaikai, bet 

PRANCOZVJOJE moterim n.u>. - mummnkig. a. rausvai lūpas nusidažiusią mer- kuri labai reikalinga ir suau-
merglnos apmokomos, katip tikrinti M užsienio atvykstandų lagaminus. gaitę. gusiem .Ji sako:

ėjo dvi instancijas, bet teisė- mas. Išsiskyrėliai negauna kvie-
jai sprendimo neranda. Vieni timų į prezidento- ruošiamus
mano, kad mergaitė buvo at
leista su pagrindu, kiti — ne. 
Bylą dar spręs aukštesnis teis
mas.

MADOS IR MELŽĖJOS
Anglijos žemės ūkio minis

terija išleido instrukciją pieni
nėm. Instrukcijoje rašoma: 
“Karves melžiant draudžiama 
uostyti tabaką’. Pagrindas to
kiai instrukcijai yra tas, kad 
Anglijoje atgyja 18 amžiaus 
mada uostyti sutrintą tabaką. 
Prisibijoma, kad toji mada ne
išplistų į karvių tvartus.

TIKTAI MOTERIM!
Anglijoje vienas iš didžiųjų 

bankų (The Barkleys Bank) įs
teigė atskirą skyrių moterim. 
Pastebėta, kad moterys, norin
čios atidengti savo einamąją 
sąskaitą, nevisada nuvokia, kaip 
pinigus tvarkyti. Vytai tarnau- I 

savo tautos, jaučiamės svetimi tojai kartais suprunkščia dėl į 
svetimuose kraštuose. Yra ir ki- keistų ir naivių klausimų. Su- | 
ta priežastis: negalėdama Mis- tarta, kad moterim patarnauja | 
vai judėti nuo savo jaunatvės, 
ji labai vertina tuos asmenis, koje. Skyrius įrengtas panašiai, 
kurie ją supranta ir atlanko, kaip salionas: su kilimais, veid-

“Labiausiai džiaugiuosi mielo 
svečio apsilankymu. Svečiai ma
no gyvenime buvo pačios ty
riausios dovanos. Labai mielas 
yra žmogus, kuris ateina ne dėl 
kokios pareigos, ne dėl prak
tiško reikalo, bet skatinamas 
vidaus balso kitą žmogų aplan
kyti ir išsikalbėti apie tai, kas 
širdžiai brangu. Tokiam svečiui 
atsilankius, nyksta skausmai, 
kaip sniegas saulėje, ir kukliai 
apstatytam kambarėlyje pasi
junti tartum pasakų pilyje’.

Pasiilgimą mielo žmogaus ji 
paaiškina tuo, kad esame išgin
ti iš savo žemės, atitraukti nuo

moterys ir moteriškoje aplin-

SS. rodžiais, gėlėm ir net pasigra-

I lUi.ti .« "» *■!■■■■■ U 1 AfeJB U< ' Į.

KAI mezgama lietuviu

pobūvius. Iš svečių sąrašų, ku
rie buvo seniau sudaryti, pusę 
išbraukė. Į “nuskriaustųjų’ ka
tegoriją pateko ir Simone Ser
vais, gen. De Gaulle sektero- 
rius, kuris taip pat divorsuotas.

SKRYB6LAITĘ matuojant...

1
/Z

Šeimoje.
žmona tarnaitei: — Petre, ar 

nežinai, ko mano vyras taip 
amsi, tartum mūsų rudį pa
mėgdžiotų?

Tarnaitė: — Atsiprašau, po
nia, tai mano kaltė. Neapsižiū
rėjusi aš jam paruošiau keps-
nį iš šuns ėdalo. Gal pakvies
ti veterinorių?

Tėvas į dukterį: — Žiūrėk 
man. kad daugiau su tuo nak
tibalda besitrankytum, o tai
imsiu ir kailį išpersiu.

Duktė: —Prašau, tėte, nesi
barti, aš ne mama!

Vyras žmonai: — Ką tu čia 
tiek prisipirkai? Man jau ran
kas nutraukė benešant.

Žmona: — Tai man vyras! 
Jam rankas nutraukė, panešė
jus tik kelis žingsnius. .o aš tu-
rėsiu tuos rūbus nešioti visą 
rudens sezoną.



Keli žodžiai apie Lietuvių Bendruomenę

Ir dangus man laukia v EDVARDAS BULAITIS

teratūrą, istoriją. Draugi|a taip

LIETUVAITĖ ant Liškiavos pilies griuvėsių prie Nemune.

—Tartum švyturys stovėki 
ant uolos!

"Faktas, -kad lituanistines 
mūsų mokyklas geriausiu atve
ju belanko gal tik agi* 50 proc. 
lietuvių vaikų, o ir jos pačios 
tėra tik 'vargo mokyklos' — 
jų lankymas priklauso nuo pa- penkis *šiaM. d*L kompnnden 
čių mokinių noro ir tėvų ge-

Tartum švyturys ant uolos

(Amerikos Lstoig

DARBININKAS

Tokiais poeto B. Brazdžionio 
žodžiais JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba pradeda 
saVo atsišaukimą, kuriuo kvie
čia į rugsėjo 5-6Detroite iš
vykstantį JAV Lietuvių Bend
ruomenės apygardų ir apylin
kių atstovų bei centrinių orga
nų suvažiavimą.

Kaip gilūs varpo dūžiai aidi 
šios atsišaukimo eilutės, kurias 
papildo ir paaiškina tolimesnis 
tekstas. Ten rašoma:

"Daugelis iš mūsų eilių nu
ėjo nepelnyto poilsio, kai daug 
darbų nebaigta, daug tik įpu
sėta, o dar daugiau visai ne
pradėta. Daugelis visai užmigo, 
kai mūsų pačių ir Tėvynės li
kimą pati karščiausia diena ke
pina. Knyga neperkame ir vis 
rečiau bepasirodo, laikraščiai 
vis į tamsesnius rūpesčius 

*grimsta, koncertai-4r- vaidini-, 
mai vis' skysčiau belankomi. 
Mokslo darbai negali saulės 
šviesos išvysti. Visuomenės dar
bininkai vengia įsipareigojimų 
ir darbų. Laisvės, kovai trūks
ta aktualesnių idėjų, impulsų 
ir drąsesnių žygių'.

Bet, kaip toliau teigiama, dar 
nėra taip blogai, nes lietuvis 
dar nemirė, tik pilnai gyventi 
nerodo nei noro, .nei jėgos. 
Slinkimas į tautinę apatiją, už- 

. įniršimą ir tylą tegalės tik mir
timi Baigtis. Nėra kitų visuoti
nai reikšmingų ir labiau pa
šauktų bei įpareigotų veiksnių 
išlaikyti lietuvio dvasią, tautinę 
kultūrą ir gyvą kovą, kaip Lie-

vėlių ir mokslo priemonių, 
' joms kaikur stinga mokytojų 
ir pagailima net patalpų'.

"Vis dėlto šių mokyklų buvi
mas, jų išlaikymas ir duoda
mieji vaisiai yra tie pragiedru
liai, kurie teikia mums daug 
džiaugsmo ir šviečia lietuviškos 
vilties ateitimi", — toliau guo
džiamas! pranešime.

Šiame pranešime nurodoma, 
kad kitos tautos turi tvirtes
nes ir vieningesnes bendruo
menes. Nereikia žiūrėti Į žydus, 
kurie savo bendruomenei kon
soliduoti turi specifinių priemo
nių. Pakanka pažvelgti Į kaimy
nus latvius, kurie taip apibu
dinami:

tiem* JAV universitetuose, už 
jų mokslo veikalus'.

Yra yniems aišku, jog LB 
veiklą plačiau išvystyti nelei
džia lėšų trūkumas. Kaip iš 
JAV LB Centro Valdybos iž
dininko finansinės apyskaitos 
(už laikotarpį nuo 1958.VII. 1 - 
1959.VI.30) paaiškėjo, per me
tus pajamų turėta (įskaitant ir 
2,549.48 dol. likutį iš anksčiau) 
tik 12,826.12 dol. Iš šios sumos 
per tą laikotarpį padaryta 
9,447.15 dol. išlaidų, kurių di
desnės išmokėtos Kultūros 
Fondui ir Alto Vykdomajam
Komitetm? * «

Lieka tik priminti Lietuvių 
Chartos žodžius:

"Lietuvių Tauta, užsigrūdinu-

Vyrų uždaros 
rekolekcijos

Naujosios Anglijos Kunigų 
Vienybei pritarus, yra ruošia
mos pas Tėvus Marijonus, Ma- 
rianapolyje, Thompson, Conn., 
katalikams vyrams

UŽDAROS REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos prasidės rugsė

jo 12, šeštadienį, 9 vai. ryto 
ir baigsis rugsėjo 13, sekma
dienį. popiet.

Maistas ir nakvynė kainuos 
apie 10 dolerių.

Į rekolekcijas yra kviečiami 
visi Naujosios Anglijos ir jos 
apylinkių lietuviai katalikai vy
rai.

Rekolekcijas ves Tėvas Venc
kus, S. J.

Gražioje Tėvų Marijonų so
dyboje, žalių medžių prieglobs
tyje, rekolektantai galės pora 
dienų pailsėti ir dvasioje susi
kaupti.

Rekolekcijų reikalu prašome 
rašyti kun. J. Žuromskiui, 50 
W Sixth St. Boston 27, Mass., 
arba P. Kaladė, 665 E. 7th St, 
So Boston 27, Mass
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Į1$ VISUR

Amerikoje yra ne
mažiau negu mūsų 
Juos čia jungia A-

'Latvių 
palyginti 
(lietuvių), 
merikos Latvių Draugija, ir tai 
jiems yra tas pat, kaip kad si amžių kovose dėl teisės lais-
mums mūsų Bendruomenė. Jei-s vai ir ^tepriklausomai gyventi 
gu mums yra būdingas mūsų savo tėvų žemėse, vieninga va

lia siekia savo gyvybę, kalbą, 
tautines bei valstybines tradi
cijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, 
kad, sava tautine kultūra vi
suotinei žmonių giminės pažan
gai bendradarbiaudama, vykdy
tų Visagalio valią ir laisvo žmo
gaus pašaukimą".

sklaidymasis (ideologijomis, 
partijomis, draugijomis ir t.t.) 
ir jeigu mūsų LB Centro Val
dyba ir Kultūros Fondas ka
muojasi dėl finansinių nepri
teklių, tai kaimynų Amerikos 
Latvių Draugija išdalino premi
joms daugiau kaip aštuonis

Vyčiai pasiryžę mokytis lietuviškai
Lietuvos vyčiu 46-tas visuo

tinas seimas, įvykęs rugpiūčio 
21-23 d.d. Detroite, nutarė pra
vesti lietuvių kalbos pamokas 
vyčių kuopose, kad vyčiai kiek 
galima geriau pramoktų lietu
viškai.

Tačiau šiam reikalui trūksta 
vadovėlio, parašyto anglų kalba. 
Buvo bandyta tokį vadovėlį kur 
nors surasti, bet nepasisekė.

Jei kas galėtų nurodyti tokią 
knygą, prašom atsiliepti. Jei kas 
galėtų paruošti tokį vadovėlį, 
taip pat prašom atsiliepti. Pa
ruošimo finansavimas ir spaus
dinimas bus sutvarkytas. Visi, 
kurie gali padėti ar patarti šia
me reikale, prašomi rašyti vy
čių kultūros komiteto nariui: 
Frank Gudelis, 129 Rita Street, 
Dayton 4, Ohio.

STUDENTŲ ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLA PRIE MASKVOS

— Dr. Vladas Prunskis, kiin. 
Juozo Prunskio brolis, mirė 
Chicagoje. liepos 21. Buvai gi
męs 1912. Medicinos mokslus 
baigė dar Lietuvoje ir dirbo 
Utenos ligoninėje, paskui Vo
kietijoje. Chicagoje gyveno nuo 
1949. Turėjo savo kabinetą, 
taip pat dirbo kaip Nabisco fab
riko gydytojas ir aptarnavo 
darbo unijų narius.

— Dainų šventė JAV ir Ka
nados lietuvių chorų numatyta 
vėl Chicagoje 1961 .liepos 1-2.

—St. Baras ir Pr. Bičkienė 
dainuos Kanados lietuvių šven
tėje Hamiltone rugsėjo 6 sek
madienį.

— Broniui Budriūnui, kom
pozitoriui ir dirigentui, suėjo 
50 metų, šiuo metu jis vargo- 
ninkauja lietuvių parapijoje 
Los Angeles.

—Leonas Kogelis, savanoris 
-kūrėjas, apdovanotas Vyties 
kryžiumi, mirė rugpiūčio 16 
Waterbury. Conn. Lietuvoje bu
vo miškininku ir policininku.

— Manigirdas Motiekaitis, 
studijuojąs De Paul universit. 
laimėjo aukso medalį pianistų

Norwood, Mass.
Domininkas ir Emilija Ra- 

zulevičiai -rugpiūčio 22,_.minėjo 
savo gražią vedybinio gyveni
mo sukaktį Prieš 10 metų, da
lyvaujant nedideliam būreliui 
giminių ir artimųjų, jie buvo 
sutuokti šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Daugiau kaip prieš 10 metų 
Domininkas Razulevičius atvyko 
į šį kraštą pas savo brolį Si
moną, kuris čia su šeima buvo 
jau anksčiau įsikūręs ir gana 
gražiai tvarkėsi. Netrukus Do
mininkas atsikvietė ir Emiliją 
iš tremties, Vokietijos. Jų jung
tuvės Norvvoode buvo iš trem
tinių vienos pirmųjų.

Per tą jų bendro gyvenimo 
dešimtmetį daug kas pasikeitė. 
Būdami kruopštūs ir taupūs, 
įsigijo gražią nuosavybę 108 
Winslow Avė. Bet kas svarbiau-

“Chicago Tribūne”. Laikraštyjė ' 
buvo įdėtas jo atvaizdas kartu 
su Rockefellerio vedybų nuo
trauka. Manigirdas ir jo brolis 
Ramūnas šiuo metu yra studen-/ 
tų ateitininkų stovykloje prie 
Scranton. Pa.

— Arvydas Švabė, latvių tei
sininkas ir istorikas, pasitrau
kęs nuo bolševikų j Švediją, 
mirė rugpjūčio 20. Dešimtį die
nų prieš mirtį jis perėjo į ka
talikų tikėjimą.

— Los Angeles bendruome
nė ir tautininkai susitarė sta
tyti vienus bendrus lietuvių 
namus.

tuvių endniomene. Tode j Pasirodo, pasaulyje yra ne Chicėgos^ .pętraito,.Clevelando čiausijį ir padėkoti už globą, ideologinio susipratimo, organi- 
Detroitą reikia vykti su su u. vjena jjgskva. Įr ne joje vįe_ Bostono. Yra stovyklautojų gražų orą ir puikia nuotaiką. zacinio drausmingumo ir die

noje gali nutikti dalykų, kurie iš Omahos, Nebr., Toronto, Ont. Stovyklai vadovauja pats 1
Los Angeles, Calif Pirmosios SAS CV pirmininkas Jonas šo- tų uždavinių atlikimo iheilės.

Šime, kuris buvo padarytas 23 Pennsvl savaitės viduryje stovykloje bu- hunas. jam padeda komendan- Antrąją stovyklavime savaite, skurdo vienj*P°
JAV LB Tarybos sesijoje (1959 J* 7 ? ^^ai- Tas V. Budrys, mergaičių vado- rugsėjo 3-5, stovykloje vyksta ““ Tkum^ te“mi
m. liepos 4-6 d.d. Chicagoje), vos miesteli()- prasWėjo studen. skaičius kasdien didėja. ve yra A. Katelytė ir bermu- metinis SAS suvažiavimas, o g Bendras atkties-
nemaža vietos buvo skirta svie- t„ ateitininkų vasaros stovyk. Stovykloje šalia poilsio, vyks- kų vadovas R. Sviedrys Nuo- rugsėjo 6. šeštadienio vakare. aieįu ar-
tuno reikalams. Jame yra is- ,a Jau nu0 t . st k. ta nuolatinis darbas. Jau bu- latinę dainų, pynę pina stovyk- tradicinis jaunųjų menininkų “J;n V®lis i,, Vvvena Nor 
kelta gimtosios kalbos svarba lavlm0 dienos j vasar. vo išklausyta dr. A. Šerkšno, lautojai. vadovaujami muziko pasirodymas, vakaras ten pat "a‘,s « « ’”a ‘
ir užakcentuotas dėmesys jos viete. prie Eriel. pradėjo rink- kun. dr v Aukuro, D Kuo- Fausto Strolios Taip skamba stovykloje. Saldė no ulačias JAV
reikalam. tis mQSų akademinis jaunimas, dytės, Arv. Barzduko bei J. kasdien giedro dangaus ir Visa lietuviškoji visuomenė p p

Čia konstatuota, kad lituanis- čia galima rasti studentų ne ?a^ka^ Vakarais
tinis švietimas šiame krašte nė- tik iš artimesniųjų Philadelphi- nu°. 1 .n^ s Pramogos,

r o rytmetyje visi skuba į čia
pat esančią Lake Eriel bažny
tėlę savo lietuviškomis giesmė
mis ir širdimis pagarbinti Aukš-

— Juozas Tininis, vienas iš
“Lietuvių Dienų” redaktorių,

Pabustam ir pajudintam!
ke Centro Valdybos prane- sudomintų visuomenę.

viškųjų ir lietuviškų jiems skir- šia, kad Domininkas ir ypač E-
milija daug padėjo iš Vokieti

■rugsėjo 24 išvyko į Heidelber
gą, Vokietiją, ruoštis daktaro 
laipsniui.

— Vytautas Bubelis, fotogra
fas. dalyvavęs Toronto dien
raščio “Star” suruoštame kon
kurse, laimėjo C premiją. Jo 
paveikslas pasiųstas į JAV tarp
tautinį foto nuotraukų konkur
są.

—Leonardas Šimutis, Alto 
pirmininkas ir Draugo redakto
rius, kalbės Kanados lietuvių 
dienoje Hamiltone, šeštasis Ka
nados lietuvių suvažiavimas — 
Lietuvių diena — bus rugsėjo 
5 ir 6.

(Sk.)

kviečiama atsilankyti, pasisve
čiuoti pas studentus ateitinin
kus Owaissa vasarvietėje, Lake 
Eriel. Pa., netoli Maskvos, ku
ri nėra raudona.

POLITIKOS PRASMĖ 
IR VIETA IŠEIVIJOJE CATSKILLS KALNŲ

S. IR E. KRAUNAIČIŲ 
DRUSKONIE HALL

tik iš artimesniųjų Philadelphi- 
ra nei reikiamos apimties, nei jos, Baltimorės ar New Yorko 
tinkamo lygio. Toliau yra sa- draugovių, bet taip pat dešim- 
koma: tys jų susirinko iš tolimųjų

Vasarvietė jau priima užsakymus 
Labor Day savaitgaliui ir atosto
gom. Graži gamta, gera virtuvė 
ir puikus poilsis. Rašyti ar skam
binti :

DRUSKONIE HALL,

Dmskonie Hali

metodiką išeivijoje ir studijų 
klubu tikslus. Sąskrydžio proga 
įvyks ir IV-sis LKDŠK atstovų 
suvažiavimas. Nemažai laiko 
bus skirta sportui, žaidimams, 
pramogoms. Sąskrydis įvyks 
rugsėjo 5-7 Sigalas Resort, Wa- 
tervliet, Mich., prie gražiojo 
Paw Paw ežero. Jame dalyvaus 
nemažai jaunimo iš Chikagos, 
CIevelando. New Yorko ir kitų 
vietų. Pasižadėjo dalyvauti ir vi-

— Lėktuve iš Londono į sa eilė svečių. Kviečiami daly- 
New Yorką rugpiūčio 25 8,000 vauti visi, ypač jaunesnieji vi- 
pėdų aukštyje 18 metų Mrs. suomenininkai. norintieji pra- 
Judy Stivers, lakūno žmona, leisti tris dienas studentiškoje 
pagimdė dvynukus. nuotaikoje.

Tokią temą šiemet svarstys 
Lietuvių Krikščioniškosios De
mokratijos Studijų Klubų są
skrydžio dalyviai. Apvalo stalo 
diskusijose keturi referentai 
nagrinės politikos prasmę išei
vijoje, jos vietą ir veiklos ap- 
.irntį, jaunimo politinio • darbo

skaidraus ežero bangomis lie
tuviška daina ir giesmė.

Ateitininkiškas akademinis 
jaunimas čia ne tik ilsisi prieš 
mokslo metus, bet taip pat se
miasi dvasiniu jėgų — gilesnio

ATSIPRAS2AU, gali kas pamanyti, kad vienas iš mudviejų yra našlys...

Užsidarius tremtinių emigra
cijai. neužsibaigė Emilijos ir 
Domininko Razulevičių meilė 
artimui, broliui lietuviui. Pradė
jo skristi siuntiniai į Sibirą ir 

g Lietuvon. Abu yra nuoširdūs 
Balfo skyriaus nariai, ir savo 
darbu ir auka nuoširdžiai jį re
mia. Emilija dar visą eilę me
tų priklauso parapijos chorui. 
Domininkas yra Įsijungęs be
veik Į visas katalikiškas orga
nizacijas. Todėl nenuostabu, 
kad į jų 10 metų sukakti taip 
daug atsilankė žmonių, įteikda
mi daug dovanų. Vaišių metu 
jiems abiems sugiedota ilgiau
sių metų. Ta proga gražią ir iš
samią kalbą pasakė buvęs ves
tuvių liudininkas Kazys Šimė
nas ir Izabelė Vasiliauskienė, be 
to, dar kalbėjo P. Tyla, J. Mar
tišius, Karalius, A. Tumas ir kt.

D .d.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTE 
IR MALDOS DIENA

RUGSĖJO 6-MARIANAPOLYJE-THOMPSON, CONN.

MARIJOS ŠVENTES TVARKA:
11:00 ryte šv. Mišios ir pamokslas

1:00 p. p. Stacijų ėjimas parke už kenčiančią 
Lietuvą

2:30 p. p. Iškilminga Marijos valanda, pamoks
las, baigiama procesija su Švč. Sakramen
tu

JSIDfiMfiTINA:

Išpažinčių bus klausoma 9:00 iki 11:00
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos
Lietuviai katalikai iš visų kolonijų kviečiami gra-
žiai pasirodyti per šias istorines iškilmes

MARIANAPOIJO TfcVAI MARIJONAI |

andes, n.
Andės 2781



DARBININKAS

WE HIGtHLY RECOMMEND TRE FQUX>WING RES
TAURANTS FOR DEUC3OUS FOODS - EXCELLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

L.0VE LOBSTER? AHOY1
Complete dinner $4.50. Appd- - - ivib-ioSi

CHELftEA, 46-$* Mato $£

PK... READl 
x> tOBsed salad,

r Cinditta®ed
šrat of Seafood ta Ouoeru

• •. . .‘- t .

t -s/rr r? .tz.--: t: — rr~r t— —--
9H.L ERMST8 STEAK HOU8E- THE FIHEST RESTAURANT, N8AI«StS-O »T. CHARLES and PIN£LAWN CEMETE8IES

Sauerbruten. Lobsters. Chopa. Sea Food. Baverian Beer on fap.
- Souttera Stata' IParioaay to Kalt $1 South oa Routo KM. To Thlrd Trafic LighL

W. BA^YLON. |_ I. TUrner 8-8888

.MARCHI’8 RESTAURANT 
251 East 31st Street 

New York City 
MU 4-9843

UNIQUE CUISINB OP NORTHERN TTALY
LAKE 

(Nęw Bą
■WASJ

LA N0RMANDIE RESTAURANT, Westport, Conn.
1 mile east o£ v<estporc center. “Vedicated to line tood and drink at 
moderate prices”. Homey aunosphere. Cocatail lounge. Air conaiuoned. 
upėn every aay 11 A. M. to 10 e*. M. Diners*; AAA_’ Ciearwater 9-90*0.

►UNTAlhJ HOų^ES — Lakę M»nnewą»ka ; 
Mf York, WA WŽ8) (88 mitas). Delightful 
Sgąin Tnįi Trosart.- SmaneaTi food. '

S*

T R 1 N C H l ’ S (Fonperly VJIla Betty’»)
Enjoy a complete dinner with Floor 8how in our cool, cool ocean-frcnt 
dining room. Choice of Store Dinner, ItaUan-American cuisine or Special 
Store dinner. Cpmplete price from $3^5 to $4.90 for dinner ynd show 

AIR CONDITIONED. FREE fARKING

SoKsH Lionė Juodyto Mat- 
hew$ yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn 11, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

OLD RIVERTON INN, Riverton, Čcinh. ' “ —
Built 1796 as an oid stage Coach stop. Mne’ American food, popular 
disnes. Aoouy faorse Dar. *or tne hungry, thirsty ana steepy. open .every 
day smce iind. American Lxp. t-Rontier 9-80/8 (Winstea>.

R^ihfJtpJK RESTAURĄHT, ĄlHąoy Post Roąd, Ossirflng, N. Y. 
WilŠMi 1^9J8i

>-•- *------ *— «-------“tsbord Salurday and Sunday. Broiled
"Jlįįinpr Popular Prices. Air-Conditioned.

TH£ ^outę m

people.

FUND RAISING
—' n

GOOD MONEY MAKER
Sėli woolen remnant lengths at your next 
church fair or bazaar to raiše money. 
We supply 1 to yard lengths (54 to 
60 inches wide) all perfect ųuality. and 
each marked at remnant prices. for youš 
to sėli. NO DEPOSIT IS REQUESTED. 
You return any unsold length and pay 
only for those sold. less your selling 
commission, which is 25%. You vili make 
money because of the fine quality and 
variety of the woolens. (tvveeds. plaids 
and flannels) and because of the rein-, 
nant price which make them most aj- 
tractive to those. who sew.

D. W. LEFFERTS 4 CO.
33 SO. M Al N ST.

PORT CHESTER NEW YORK

EMPL. ANGENCIES

YORKVILLE EMPLOYMENT 
AGENCY

200 East 85th 'St^ z e JFR 9-4620 
big seleetion of jobs

MALĖ & FEMALE
Factory — Office — Household

CHILDREN BOARDED

MOTHERLY LOVING CARE— 
EXCELLENT FOOD AND

CARE IN CATHOLIC HOME 
IN BROOKLYN

THE PADDOCK z 
MONTICELLO (2065) Route 17

You'U get both American uuu uuueee cuokery M. tius popular Catskill spot 
Fleniy oi aealoua ana cuarcoai orouca steaacs. uuncn L-a, ♦a. <o up. ?-«;30;

ūuu. irmu 1. $a.a5 up; a la carte atter OEgau xuua<c u uumer.

ALFRED’S ViLLA, 3413 Pacific Avė., Atlantic City, N. J.
(Atlantic City 4-<500>. Komanuc setung witn Severai smaū, niurnate rooms, 
Veneuan-hlorentine decor. fine steaks, lobsters, and Italian specialties. 
D oniy o-ll, t>un. from 3, $4.30-85.95 & a la carte, entrees 8*^0 up.

. BRIELLE YACHT CLUB, Brlelle, N. J.
(Castle 3-38001, Ocean & Greėn Avės. A wondenul place right on the 
water and overiooking the yacht basin. Continental cuisine. L12-4, a la 
carte entrees $L86-$3; D 5-12, Sun. 12-10, entrees $2.60-86.50. Music, danc- 
ing from 8 p. m.

For children one to three years of 
age. Daily or weekly—at reasonable 
price. Dl 6-0203.

PAINTING

PAINTINGS OF ALL 
DESCRIPTIONS 

MADE TO ORDER

JOHN HONENSTE1NER 
West Brookville 

Sullivan County, N. Y.

REAL ESTATE VVANTED

IN FLATBUSH
Jeigu turite parduoti namus 

bet kurioje parapijoje 
mes jums patarnausime

COLE, Wm. J.
1425 E. 54th SL, Brooklyn, N.Y.

CL 3-8312

BLOODSHOT
Man looked quite ilt.
Went to hospital.
Got paid while out of work
Got
Hospital and doctor biils 
also paid for him.
How ccme? Has Hartford 
Accident - Sickness lnwranc' 
You shovM loo Call 0s. 7 
ALBERT F. PĖTERS

Office:
119-55 OUEEN8 BLVD. 
FOREST HILLS^ N. Y. 

Vlrplnia 3-1477

LIBORIO RESTAURANT, BIEN VENIDO — l» Sekome Amigo** 
Authentic CUBAN and SPANISH Food at Its Best. Lunch, Dinner, Supper 

________ Cocktail Lounge. Entertainment nightly. Air Condltioned.-------------- 
Call Your Host “Blanco” for Reservations JUdeon 2-6188 
884 8th AVĖ. (Between 52nd & 53rd Sts.) COlumbus 5-9793

TACONIC BRAUHAUS, Commence Street, Hawthornė, N. J. RO 9-9842 
WONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 

eoccept Wednesdays — Fully Air-Conditioned. Music ajad .Entertainment 
Week-Ends — Reasonable prices.

DORLON’S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy. Exit 38 
or Connecticut Turnpike Exit 16. Serving fine food for over a Century.

John O’Suilivan, Mgr. Phone VO 6-1859. A revvarding objective for an bour's motor 
drive from the George Washington or White-Stone Bridge. Shore Dinners — Steaks 
and Chops. Open for Luncheon. except Saturdays. Dinner till 10 p.m. Closed Tųesdays

CARRIAGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, Hamden, Conn. 
ATvvater 8-9346

One of most glamorous restaurants in New England. French Provincial 
tiiru-out. Complete lunch $1.5O-$2. Dinners $2.5U-$5. Banquet. facilities. 
Closed Monday.

DONAGHY STEAK HOUSE, 5523 BROADWAY, AT W. 230th ST.
UPPER NEW YORK’S FINEST FOOD

Charcoal Broiled Steaks — Cocktail Lounge
, HAMMOND ORGAN NIGHTLY. AIR CONDITIONED, rCATERING 

Klngsbridge 6-9571. Free parking for Patrons

GRISWOLD INN, Essex, Conn.
(Sopth 7-8875), Fine old inn on the Connecticut River. First rate food, 
charcoal broiled steaks & seafood. L12-2, a la carte entrees $1.25 up; 
D 6-9, Sun. 1-3 & 6-8, entrees $2.25 up. Dancing Sat. eves. Closed Mon.

MAMA LARICCIA’S FAMOUS EL DORADO RESTAURANT
131 West St^ Danbury, Conn. (Rte. 6), 1 mile West of City Hali, Danbury- 
Known Coast to Coasc, for fine Italian-American food & seafood. Delightful 
atmosphere—high fidelity music. Air-Conditioned. Open all year Ample 
parking. Pioneer 3-637o.

OOLLHOUSE RESTAURANT
/ 2231 Grand Concourse, Bronx, N. Y.

SERVING GERMAN AND AMERICAN FOOD '7 
IN A PLEASANT HOME - LIKĘ ATMOSPHERE 

REASONABLE PRICES. FO 4-8927

BOMBAY INDIA RESTAURANT 
465 West 125th St^ New York City 

BEST BAST INDIAN CURRYRICE AND AUTHENTIC 
EAST INDIAN DISHES. 

UN 4-9634

REAL ESTATE /

IN LITTLE FLOWER PARISH
IN BROOKLYN, FLATBUSH

Brick, 6 rooms, semi-detached, mod- 
em kitehen, screens and storais,

819,500. ULster 6-7725.

NEAR CATHOLIC INSTITUTIONS 
IN LAKE MOHAWK N. J.

West shore, waterfront, 4 bedrooms, 
1 % baths. furnished, insulated, oil 
heat, asking price $21,500.

PArkway 9-6802.

IN RESURRECTION PAhlSH IN

Sparkling 7-year young expanded 
ranch on treed % aere. Entrance 
halL fire-place. eat-in kitehen, full 
basement, attached garage. Walk to 
excellent city school, trairu Near

schools. $29,500. CaU Owner TE 5- 
1832.

IN RESURRECTION PARISH IN

3-bedroom dream ranch on land- 
scaped aere, 2 laigė private ter- 
races. Mušt be seen. $33.000. Ad- 
ditional soundvievv property avail- 
able. Near parochial school. Owner: 
WO 7-2804.

IN ST. JOSEPH’S PARISH IN 
BERGEN COUNTY, New Milford, 
N. J. — $19,000, 4 bedroom frame; 
23 ft. living room with fireplace; 
large dining room, sunporch; Catho- 
lic and public grade and high schools 
elose by; 30 min. from New York 
City. CaU C0lfax 1-4920,

IN ST. STEPHEN’S FARISH IN 
GARDEN CITY.

Custom ranch, 3 bdr., 2 baths, den, 
eat-in kitehen; many extra features. 
Asking $31,000. Mušt sėli, rnoving 
Sept. 15. Owner. PI 6-5207.

IN CATHOLIC AREA IN

6 room modem ranch — full cėllar.
Mušt be seen. Sacrificing. Builder.

TW 5-2391

PO 7.8434,

GUY LOMBARDO’S EAST POINT HOUSE, Freeport, L.I.,N.Y. FR 8-5660
This is one of Long Island’s best and most popular dining places. Owned 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Point House features elegant decor 
and top ąuality food. Seafood is a special, būt steaks, chops and all other 
kinds of dishes are superb too. Nightly enpertainmenL Dinners from 83.25 
to 85.75. Children’s dinner 82. A la carte 81-75 and up. Members Diner’s Club.

. .f-

R e pu b1 i c 
Wine & Iiquor Store

322 Union Avė. Brooklyn ll»fN. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITUTION 
ROUND TOP, N. Y. '

In the heart of Catskill Mts on paved 
road (5 miles vest of Cairo) 6 rooms. 2 
baths. cellar; ideal layout. Excellent con- 
dition. Furnished. Screened pbrch. oil 
steam heat. woodburning firepl. eleetrie 
range, dishvrasher. etc. Spectacular wa- 
terfalls and brook on property, 41,*. 
aeres. Irnrned. poss. $25.000.
2112 Broadway. N. Y. 23. Suite 517 
TR 3-8565 KI 8-1530

LANDWĖAR’S RESTAURANT^River Rd., New JėrseyJ foutside Tre
Charming country atmosphere. Quality Afriencan Foods Lunch-Dinner — 

A la Carte, reas. Seats 400. Air-Cond. Cocktails. Banq. fac. Parking. CL 
Mon. Weekday 12-9; Sat. 12-9:30; Sun. 12-8. Music Saturday and Sunday. 
TUxedo 2-0303. , .

LOCKE LEDGE INN, Rt. 118, Yorktovvn Heights, N. Y. (2-7555) 
Superb cuisine in a sumptuous atmosphere amid a rare scenic setting. 
Lunch, cocktails, dinner. Entertainment nightly. Closed Monday. Diners’, 
Amer. Exp. Hosts: Irwin Rose, C. F. McAlnster.

MEXICAN GARDENS RESTAURANT, 137 Waverly Place, N. Y. City 
Authentic Mexican Food at reasonable prices. 

A Bit of “Down Mexico Way” in New York City 
CH 2-9814

IN OUR LADY OF PERPETUAL 
HELP PARISH

IN NORTH LINDENHURST

Clean ranch home 75x100, 3 bedrooms. 
garage. basement. storins, screens. wall 
to wall carpet. $14.500 or take over 
nitge. with $2.000 cash; no elosing fee.
TUrner 8-4712 mornings, can movė in 90 
days.

IN ST. PATRICK’S PARISH 
IN HUNTINGTON

4 bedroom ranch, 1% baths, dining 
room, eat-in kitehen, fireplace, 
extras, 75x150, walk to school, 
church and town. $22,000. HA 3-0292

IN ST. RAFAEL’S PARISH IN

E. Meadow. 821,500. Ideal for Doctor 
3 bdr. ranch, paneled & mirrored 
liv. rm, birch finished basement, 
completely insulated, built-in TV 
Scott stereo hi-fi equipmt. 2 air 
cond., washer, dryer, etc. Patio, 
landseaping. Low taxes, take over 
5%. 25-yr. mtg. IV 9-3869.

FOR SALE
Mušt Sacrifice to Settle Estate

COUNTRY ESTATE

APPBOX. 63 AGRES
LAKEVILLE, CONN.

Suitable for Retreat institution or School

MAIN BUILOING
9 rooms. 5 baths, 3-car garage, complete 
furnished. Oil heat.

ALSO 2 FAMILY HOUSE
3-car garage situated Main Highway. 

Full Commission to Brokers

ECUADORIAN PANAMA HAT CO.
303 Mereer St., New York. GR 7-8397

REPAI RS: R ADIOS—H l-FI—TOASTERS—IRONS—BROILERS
And all household electricAl appliances at low prices. Special consideration

AMHERST APPLTANCE AND SUPPLY CO.
495 CENTRAL AVĖ., EAST ORANGE, N. J.

' "7" ^Didėfis pamrinkimas -• 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT

, STEAK PIT RESTAURANT
666 Suhrise Higfrway, Rockville Center, L. 1, N. Y. RO 6-7200 

Elegantly decorated spot for excellent steaks, chops and lobsters. L 12-3, 
$l_60-$3.25; D 5-12, Sun. from 12, 83.75-85.50 and a la carte

Pianist evenings. Parties. Bar and lounge.

SNAPPER INN, Oakdale, L. I. Cocktail lounge and outdoor dining terrace
This is a leisurely place to enjoy fine food. Everything cooked to order, 

seafood, of course, the house specialty with standbys of chicken, steak or 
over-size juicy lamb chops. Desserts are for taste. Closed Mon. Lunch. a la 
carte. Completę dinner $3-$6, from noon til 9:30 pjn. Member Diner’s Club.

; T ' SAyville 4-0248

MELE'S PAVILION RESTAURANT, Centerport, L. I.
(3 miles East of Huntington). Excellent French & Italian cuisine, a charming 
chalet surrounded by woods. Specialties of the house incL broiled scampi, 
baked clams, chicken Romana. Lunch. noon to 3 pjn., 81.75-82.50. Dinner 6 
to 11 pjn. and Sun. 1 p.m., $3.00-$5.50. Pianist week nights and Sun. even
ings. Ensemble Saturday. Member Diner’s Club. ANdrews 1-4415.

COME DINE AT THE PRINCESS BAY INN “Watch The Ships Go By’
Now under new Management

SEAFOOD our specialty. STEAKS, CHOPS, ROAST BEEF. 
Luncheon from 85c. Dining Room open 7 days. YUkon 4-9810. 

/ Foot of Seguine Avė. at the Waterfront

HOTEL Dlkife, 250 West 43rd Street, New York City
ALL YOU CAN EAT—FULL COURSE SIRLOIN STEAK DINNER--$2.65 
Full dinner includes baked potato, tossed salad, roll and butter, dessert and 
coffee. 11 a.m. to 10-p.m. Giant cocktails. Piano interpretations nightly by 
Hank Faller. No cover or enL tax. Member Diners’ Club. Wl 7-6000.

TRETOL’S RESTAURANT — Union, N. J.
(Murdock 7-0707) At the Five points (10 miles). A family place for ex- 
cellent Italian & American food. A la carte menu 12-10, Sat. ’til 12, entrees 
(incL potato&vegetable). $1.25-$4.50. Children’s menue. Bar, lounge. Parties

OLD TIMBERS RESTAURANT, Annandale, N. J. CLinton 9493R 
The Mino family serves fine Italian and American specialties at their 
attractive, rustic restaurant. L 12-2:30, $1.50-84 aqd a la carte; D 5-9:30, 
Sun. from 12, $2.90-$5; a la carte after 9:30. Bar. Closed Mon.

RUSSIAN BEAR, 139 E. 56th St. (Cor. Lex.). EL 5-9080.
Nationally famed for excellence of its Russian Cuisine and beauty of true gay at
mosphere of old Russia. Lonya Kalbouss and his Gypsy orchestra nightly. Beverly 
Rice. character analyst from 7 p. m. D from 5 p. m. to 11 p. m. $3-$4.75. Also a la 
carte. Minimum $2 from 7 p. m. Open nightly at 5 p. m. to 3 a. m. Cocktail lounge. 
Popnlar with Stage and Screen celebrities. -

RIO GRANDE RESTAURANT, 499 East 138th Street, New York City 
AUTHENTIS MENICAN DISHES AND SPECIALTIES AT VERY 

REASONABLE PRICES.
A Little of “Down Mexico Way” in New York City

MO 9-9907.

ORange 3-7939

C H E A P ?
HOW CHEAP IS CHEAP WHEN YOU’RE THINKING OF DOING ANY

HOME IMPROVEMENT?
Every Home Ii Different! Every Problem Is Different! 

Choice of Materials Are Different!
THERE ARE NO FLAT ADVERTTSED PRICES FOR ąuality constructlon 
For top quality constructlon at the lovvest possible prices on Atties, Dormers, 
Estensions, Porches—CaU IV' 3-1504. 24 hours day or night.

WINWOOD HOME IMPROVEMENT COBP.
2104 Hempstead Tumpike, East Meadow, N. Y.

HOLY LI G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B, KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155
Brooklyn II, N.Y. Resid. ILlinois 8-7118

»

Periodie Investment Haas
(Wm INSUBANCE)

offtr yoa iovestment uoits in multiples of $2,500 wiA 
investments «s low as . . . $125 Initially and $2$ 
Periodkally. Group Life Insurance is available to

obligation, fili in and Retvkn This Adverttsement

* WADDELL & REED, INC.
Principal Undenrriters

te W«nt M St aide. 40 Wall Stroet

REPRESENTATIVE
NAME:
ADDRESS:
CITY:

ADAM STANKŪNAS

LIQUORS - BEER - VVINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S LIQLOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HUL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CH.V’EJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon Street Philadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street

Worcester, Mase.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD JL ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.



J. B. S h a 1 i n s - 
Šalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y. t

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

W a i t k u s 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Bateamuotojas 
Camhridg?, Man. 
nutąry PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktį 
Nauja modernidka koplyčia Šer
menims dykai. Aptamatija C*m- 
bridge ir ■ Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikalo laukite: TeL TR *-*«4

Mielos Lietuvaitės,
ŽINIOS

Holy

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

GLenmore 5-7281bininko redakcijoje.

ELEKTROS MOTORŲ
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS

Mėsinių ir saliūnų

VVATCHMAKER t JEVVELER

Irena Pacevičiūtė,

Roma, Dalia LAISVĖS STATULA paslaugi;visiems

RADIJO PIKNIKAS

LDS Centro Va’dybos
Pirmininkas Vincas J. Kudirka
Sekretorius Antanas F. Kneižys

laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas

Phone: EV 4-2318

Maldininkų išv

ELEKTR. VĖSINTUVAI
ELEKTR. GRĄŽTAI

Darbininko piknikas, įvykęs 
pereitą sekmadienį Idlewild 
Park Inn sode, praėjo nuotai
kingai ir sutraukė gana daug 
žmonių. šokiams grojo Romo 
Butrimo orkestras.

užsakymais prašoma

Gold—Sifver—Diamond 
Watches scld

maldi-
A. Ai-

HU

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

485 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

23 buvo išvykęs į Georgijoe 
valstybę su viena vasaros teat
ro trupė ir dalyvavo “Samso' 
no ir Dainės” vaidinilne. Vei
kalą buvo pastatęs JacobBen- 
Ami. Gastrolės tęsėsi dvi sa
vaites.

Renatai ir Tadui Aiinskams 
rugpjūčio 24 gimė antras sū
nus, kuriam duotas Rimo var-

ir pas M.
Y. tel.

Daugiau informacijų galite gauti iš LDS Cęntro Val
dybos finansų raštininkės Mrs. Nell Meškūnas, 91 Con- 
gress Avė., Waterbury, Conn.

Kennebunkportų
Į pranciškonų vienuolyną ir 

Liurdo šventovę organizuoja
ma maldininkų kelionė autobu
su rugsėjo 5-7. Kelionė su nak
vynėmis ir maistu kaštuos 25 
dol. Keleivių patogumui auto
busas rugsėjo 5 d. 9 vai. ryto 
išeis iš Elizabetho nuo lietuvių 
bažnyčios ir pakeliui Brookly- 
ne sustos prie pranciškonų vie
nuolyno (686 Bushwick Avė;) 
apie 10 vai. ryto, kad ir iš-to
limesnių vietų dalyviai suspė
tų atvykti. - Kenaebunkporte 
praleisime rugsėjo 6.. Autobu
sas atgal į Brooklyną išvyks 
rugsėjo 7 d. 10 vai. ryto. Gau
tas. 51 vietos autobusas. Laiko 
liko nedaug. Prašome Brookly- 
ne registruotis pas Kešetienę, 
Lubienę, Sijeyičienę, Urbona
vičienę, žvinienę, 
Shalins, Woodhaven, N. 
VI 7-4499

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pas Ireną Pacevičiūtę gali
ma taip pat užsakyti meniškai 
nupieštą mūsų Valstybės ženk-

New Yorkas garsus ne tik 
savo dangoraižiais, bet ir savo 
viešąja biblioteka (Public Lib- 
rary), kuri aptarnauja ne tik 
New Yorko miestą, bet ir dau
gelį pasaulio žmonių, čia mie
lai suteikia įvairiausias infor
macijas, net pataria, kur pra
leisti atostogas.

Milžiniškas bibliotekos pasta
tas stovi 5 Avė. ir 42 gatvės 
kampe .Prie jo didžiųjų durų 
miega liūtai, o aplink skraido 
daugybė karvelių, čia nuolat 
knibžda* žmonės, didžiojoje sa
lėje rasi jaunų ir senų, moks
lininkų ir žurnalistų, studentų.

šituose dideliuose rūmuose 
sudėta per 4 milijonus knygų. 
Pati biblioteka turi apie 80 sky
rių. Didesnė knygų dalis leng
vai prieinama, o kitos, pačios 
brangiausios, yra pervestos į 
mikrofilmas.

Per dieną bibliotekai skambi
na apie 1500 kartų, klausdami 
informacijų, pasitikrindami. Ji 
gauna kasdien pašto 20 - 30 
maišų, čia rasi laiškų iš viso 
pasaulio, ne tik iš Amerikos. 
Klausia, kur vienu ar kitu klau
simu rasti medžiagos. Į visus 
šiuos laiškus biblioteka atsako, 
duodama pilnus nurodymus.

119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Dr. Petras Kaladė, Bostono 
peilininkų sendraugių pirmi
ninkas, rūpinasi vyrų katalikų 
rekolekcijomis, kurias T. J. 
Venckus, S. J., ves rugsėjo 12 
ir 13 Marianapolyje, tėvų mari
jonų globoje. Laukiama, kad 
katalikai vyrai tomis rekolek
cijomis gausiai pasinaudos. Mo
terų uždaros rekolekcijos jau 
daug kartų yra buvusios Put- 
namot seserų vienuolyne.

Dait. A Ruletei Bostone 
ruošia savo kūrinių parodą 
Tautinės Sąjungos namuose. 
Paroda atidaroma rugsėjo T2. 
Atidaromąją kalbą pažadėjo pa
sakyti prel. Pr. Juras, kurio 
portretą dail. A. Rūkštėlė yra 
kiek anksčiau piešęs. »

Dr Juozas Girnius, Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorius, ru
sėjo 2 išvyksta į ateitininkų 
studentų stovyklą prie Scran- 
ton, Pa., kur kalbės apie stu
dentų ir sendraugių ateitinin
kų tarpusavio santykius.

Laisvės Varpo metinis kon
certas Bostone ruošiamas lap
kričio 8., Koncerte pakviesta 
dainuoti solistė Prudencija Biš- 
kienė iš Chicagos.

Prof. B. Vitkus, kuris pe li
keris metus vedė Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų ūkj Brockto- 
ne, o dabar gyvena Chicagoje, 
vasarodamas Cape Cod Lūšių 
viloje, lankė pažįstamus ir drau
gus Brocktone ir Bostone. Chi- 
cagoje jisai dabar dirba siunti
nių įstaigoje.

M. Gu rėčkas, atsikėlęs iš Wa- 
terbury, Conn., So. Bostone a- 
tidarė naują siuntinių skyrių, 
kurį mano dar praplėsti Į lie
tuviškos spaudos agentūrą.

Kristaus Karaliaus šventei 
paskutinį spalio sekmadienį 
Bostono ateitininkai ruošiasi 
jau iš anksto, šiemet norima 
ji suruošti platesniu mastu.

Clear Water Lake, Hampton Išnuomuojami 3 kambariai 
Township, prie Newton, N. J., 339 Wilson Avė, tarp Linden 
administracija praneša, kad šio- in Grove St. Kreiptis į Mrs. L. 
je vietoje statomas didelis klu- Franckevič. 
bo namas su įvairiausiais pra
mogoms Įrengimais, kuriais ga
lės naudotis visi tos apylinkės 
namų savininkai ar jų draugai.

Atidarą nuo pirmadienio iki
• penktadienio nuo 5 iki 8 v.v., 

šeštadieniais — visų dienų.
Dėl didesnių užsakymų skambinti
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

Tuo metu gyveno ir kitas 
turtuolis Samuel Tilden, kuris 
mirdamas savo, pinigus paliko, 
kad būtų įkurta biblioteka ir 
skaitykla. Bet jo giminės sulau
žė testamentą: buvo išsaugota 
tik 2 mil. dolerių, iš kurių bu
vo galima supirkti knygas, bet 
nebebuvo pinigų pastatui. Šio 
testamento sulaužymas ir davė Kas norėtų skelbtis Darbininke,

Clear Wator Lake taip pat 
skelbia, kad gali jums pastaty
ti moderniškai įrengtą 4 kam
barių ištaigingą namą tik už 
2,99? dol ilgalaikiam išsimo- 
kėjimui.

Kiekviena kuopa, užsimokėjusi LDS Centrai mokes
čius, gali siųsti į seimą atstovus kaip yra numatyta kons
titucijoje. Apskričiai po du atstovus. Prašome perskai
tyti konstituciją nors prieš seimą.

Jeigu kas norėtų arčiau susi
pažinti su šios'bendrovės pla
nais, prašome rašyti: Clear 
View Lake, 2327 Boulevard, 
Jersey City, N.J.. prisiusime 
reikalingas informacijas raštu.

Papildomas gazas.
Sudedami nauji vamzdžiai

Kiekvienam lietuviui yra ma
lonu turėti savo namuose me
niškai nupieštą mielą Madonną 
ar Šventąjį.

Clear View Lake turės 9,000 
kv. pėdų nuosavybę, privatų e- 
žerą su smėlėtu krantu, apsau
gotą paplūdimį, laivams prie
plauką, žvejojimui ir medžioji
mui galimybės, gražių kalnų it 
didingų medžių aplinkoje, neto
li mokyklos, prekybos centrų 
ir maldos namų, šių visų pato
gumų pasinaudojimui tereikės 
mokėti tik 5 dol. mėnesiui.

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos 
(LDS) seimas įvyks šeštadienį, rugsėjo-September 19, šv. 
Juozapo lietuvių para po jo j, Waterbury, Conn.

Seimas prasidės tos parapijos bažnyčioje, Congress 
Avė., 9 vaL ryto šv. mišiomis ir egzekvijom už mirusius 
LDS narius, šv, mišias aukos preL Pr. Virmauskis. Po

šis klubas patarnaus visiems, 
kurie šioje apylinkėje gyvena. 
Bus patogiausios pramogos die
ną ir naktį.

Kartotekos skyriuje yra apie . JorJ° . Prašomas skambinti
Dr Eva- New Yor- 9 milijonai kortelių^- Ui pa- wbu<^kos buv0 prijungtas ra.

ko Alto pirmininkas su šeima tengvina greit surasti knygą. fondas fr 
išvyksta dviem savaitėm atos- Kai .kortelę surandi ir kai di- .... ~ _ . ... .. ,i iromhor;.,baigusi meno mokyklą Kau- togų i Michigano valstybę. Pir- džiojoje skaitykloje ją paduodi, Pūtimas. Taip na J0)1 biblio- h .

. u j ijuivui&uuv uxxvjteka gavo ir kita varda— New butas be apšildymo. Kaina 35ne ir meno akademiją Vieno- mininko pareigas tuo metu eis ji siunčiama į sandelius, o is York public ^ary. dol. mėnesiui. Adresas: 752 Mac

Padarydami užsakymą turėsi
te smagumą patys ar nudžiu- 
ginsit prietelius gražia dovana 
o, be to, padėsit menininkei 
pabėgėlei, kuri dar negalėjo iš
emigruoti.

ten grįžta si knyga suspausto - Donougb st BnxU „ Y
oro vamzdžiais. Taip sutaupo- ^m^ D^nius «MT Broadway Mja, Halsey

- mus pastatė miestas. st- stotis) Skambinti tel.: VI 8-
. \ ' 3138.

Nat Tooley, šios vietos pla
nuotojas, praneša, kad bus į- 
rengta visokiems žaidimams vie
ta visokio amžiaus žmoniems, 
įskaitant teatrą, visokį sportą: 
ping pong, tenisą, krepšinį ir 
vaikams žaidimus viduje ir lau
ke su moderniškiausiais įrengi
mais.

je, turi spalvotai nukopijavus inž. Ant. Varnas. Reikalui esant 
žinomų Lietuvos Madonnų pa- skambinti teL: FL. 3-1436 
veikslus, ypač mūsų populia
riausios ir brangiausios Aušros .. ^7-.
Vartų Madonnos. O taip pat '
šv. Kazimiero (Carlo Dolci) pa- L-/z 
viksla. ET. '

Z Algis Daukša, veiklus Lietu
vių Atletų Klubo valdybos na- 
ryjs, išvyko atostogų į Floridą.

Salomėja ir Vytautas Valiu
kai iš Chicagos persikėlė gy
venti į New Yorką. Salomėja 
Valiukienė yra dainininkė, 'dai
navimą studijavusi Lietuvoje, 
Vokietijoje ir čia Amerikoje, 
dalyvavusi lietuvių operų pasta
tymuose Chicagoje ir nekartą 
dainavusi įvairiuos ekoncertuo- 
se. New Yorke Columbus uni
versitete ji tęs bibliotekos 
mokslų studijas. Vytautas Va
liukas, buvęs Kauno teatro ar
tistas, uoliai reiškęsis lietuviš
kos scenos Veikloje Chicagoje, 
ten baigė elektros inžinerijos 
mokslus ir gavo darbą vienoje 
White Plains, N. Y. kompani
joje.

Iš studentų ateitininkų sto
vyklos, kuri dabar vyksta Lake 
Ariel, Pa., į New Yorką buvo 
atvykęs Jonas šoliūnas, einąs 
Studentų Ateitininkų Sąjungos simbolis j
pimuninko pareigas, ir Arvy- } su Hu<json() 
rtoc Rot-7/Tiilrac Tia lonlrocį Dar. '•n

PASTABA: Prašymai aukų ar stipendijų pirmiau
sia turi būti paduoti prieš seimą LDS Labdarybės ir Sti
pendijų Komisijos pirmininkui kun. Jonui Vaitekūnui. 350 
Smith Street, Providence, R. I. arba LDS seime, kad jis 
galėtų susipažinti su prašymu.

Skautų dvasia* vadai. Ku
nigų Vienybės centro valdyba, 
vyriausiai t skautų vadovybei 
prašant, patvirtino dvasios va
dus: kun. dr. Valdemarą Cuku- 
rą — pirmijai, kun. St Ylą — 
seserijai ir kun. Joną Pakalniš- 
1$^~ brolijai —

Kun. Pranas Garšva, MIC, 
Draugo dienraščio moderato
rius, atostogaudamas New Yor
ko apylinkėse, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Hlkory 1-5220

šv. mišių bus pusryčiai, o po pusryčių posėdžiai. Pietūs 
apie 12 vai. Po pietų posėdžiai prasidės 1:30 vai. Sei
mas užsibaigs LDS Centro Valdybos rinkimu, malda ir 
himnu.

Programoje: • “Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 

1959”

Amerikos geriausia biblioteka 
mas vaikščiojimas iš vieno aukš
to į kitą, iš sandėlio į sandėlį.

Si biblioteka pradėta orga
nizuoti maždaug prieš šimZą 
metų. Pradžioje Naujosios Ang
lijos mokytojas Joseph Cogs- 
vvell suorganizavo biblioteką be
studijuojantiems. Jį finansavo 
John Jacob Astor, tai ir biblio
teka buvo pavadinta Astor var
du, jos pirmasis vedėjas buvo 
CogswelL

Tuo pačiu metu mieste gy
veno garsus jpirklys James Le- 
nox, kuris mėgo rinkti knygas. 
Rinko atsidėjęs, pats kataloga
vo ir, prikrovęs kambarį iki lu
bų, sjį užrakindavo ir nieko ne- 
įleisdavo. Jis Jurėjo didelių ir 
brangių dalykų: Gutenbergo 
bibliją, Washingtono rankraščių 
ir Columbo laišką, kuriuo jis 
praneša atradęs naująjį pasau-

New Jersey kolonijų 
ninkai registruojasi pas 
tutienę, Linden, N. J., tel. 
6-9213, M. Kohanskienę, Harri- 
son, N. J., tel.: HU 5-6797, M. 
Nekrošytę, 91 Warwick St., Ne- 
wark, N. J., M. Šaulienę, Pa- 
terson, N. J., tel.: LA 5-9526, 
B. Bernotienę. 139 Ripley PI., 
Elizabeth. N. J. ar pas M. Mar
tin, o taip pat visose lietuviš
kose klebonijoj 3/

Visas kitas informacijas tei
kia Darbininko administracija 
910 Willoūghby Avė:, Brooklyn, 
21, N.Y., tel.: GL 5-7281’, va
karais GL 5-7068.

Darbo šventės savaitgalį re
zervuokite kelionei į Kenne« 
bunkport, Me., aplankyti šven
toves, kurias geraširdžiai lietu
viai savo aukomis padėjo pran
ciškonam pastatyti.

Vytauto Valaičio, jauno be- 
garsėjančio fotografo, nuotrau
kų parodą rengia Perents’ Mag
azine, 52 Vanderbilt Avė. (kam
pas prie 45 St). Paroda truks 
visą rugsėjo mėnesį, išstatyta 
tik vaikų nuotraukos.

Bazilijus Kučinskas, 
Laght žvakių dirbtuvės savinin
kas, atostogas praleido Kenne- 
bunkport, Me., pas tėvus pran
ciškonus. Džiaugiasi, kad visą 
mėnesį buvęs gražus oras, ma
loni gamta ir rami aplinka. Yra 
dėkingas tėvams pranciškonams 
už tėvišką globą, o šeiminin
kėms — už gerą maitinimą.

Upių susijungimo iškilmės
Minint New Yorko miesto 

350 metų sukaktį, tarp dauge- 
Ro Sk^p pramogų; antradienį, 
rugsėjo 1, ruošiamos “Upių su
sijungimo iškilmės”. Iškilmėm 
ruošti sudarytas specialus ko
mitetas iš įvairių tautybių, apie 
30 atstovų. Iš lietuvių komite
te dalyvauja konsulas V. Sta
šinskas. Komitetas yra parūpi
nęs laivą, kuris tai dienai yra 
pakrikštytas “Henry Hudson 
Friendship’ ’vardu. Laivas su 
visų tautybių atstovais ir sve
čiais (mergaitės pasipuošusios 
tautiniais rūbais) 10:30 vai. iš 
83 prieplaukos prie 43 gatvės 
išplauks prie Laisvės statulos. 
Ten į Hudsono upę bus įpil
ta kiekvienos tautybės krašto 
didžiausios upės vanduo, kaip

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI 
DULKTŲ SIURBLIAI

kurios jaučiat troškimą pasiau
koti Dievui ir mėgstat ramų vie
nuoliška gyvenimų, gražių litur
gijų bei, pasiruošimų {vairioms 
ateities misijoms, rašykit arba 
aplankykit lietuvaites benedikti
nes jų gražiame ūkyje. Adresas:
Regina Paeis, Benedictine Sisters, 
Wallaee Rd.. Bedford, N. H. Tel.: 
GReenleaf 2-4739.

> Prieinamiausiomis kainomis su 
1 labai gerom išsimokčjimo sąly- 
; gom ir pristatymu j vietą pa- 
• tarnauja visiem lietuviam .
į ONOS IVAšKIENfiS

į BALDy KRAUTUVE
• kurioje galima gauti visam bu- 
i tui" moderniSkiausi baldai, jvai- 
; riausios lempos, vaikam lovutės, 
; virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
; FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
! So. Boston 27, Mass.

Off. Tel.: AN 8-4618
S Res.: AN 8-5961
• Krautuvėje galima gauti DAR-
• BININKĄ, pratęsti prenumera- 
; tą arba užsisakyti naujai. Pri-
• imami taip pat skelbimai.

TeL EVergreen 7-4335
Stepheh Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

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

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS 

231 BetUord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

(Skelb.)


