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lenkovo automobily. Bet tuo 
nebuvau tikras. Aš pažvelgiau į
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prieš vaidinimą Di- 

li'-'džĮajam Teatre sustojo Malen- 
S ■ toro automobilis SIS prie na-

frrtinfai drabužiu, kuris man 
ipdės atgabentas iš užsienių. 
Malenkovas šyptelėjo ir parodė 
jttari sėstis šalia šoferio.
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'Sūnų apie 10 
nę dukterį- Bet 
Žiu toji 
tomobilioe 
gtaau 
pro automobilio veidrodėlį, ne
buvo Malenkovo vaikų motina. 
Nors nedaug progos turėjau 
Malenkovo palydovę stebėti, 
padariau išvadą, kad ji apie 25 
metų. Be to, Malenkovas ją 
vadino Jelena, o Malenkovo 
žmona buvo vadinama ne Jele
na, o tik Lena. Kiek aš žino
jau, tai Lena Rubcova tebedir
bo partijos sekretoriate, kur ji 
Malenkovą paeino apie trisde
šimtuosius metus ir paskui iš
tekėjo.

Buvau nustebintas, kai au
tomobilis sustojo prie teaitro 
šono, dama išlipo iš automobi
lio ir dingo šoniniame teatro į- 
ėjime, kuris buvo, matyt, tik 
teatro žmonėms skirta^.
- Kai šviesos užgeso, jau bu
vom ložėje. Atnešė ten šam
pano ir užkandžius su kavia- 
ru.. Malenkovas liepė kelneriui 
įpilti šampano, susidaužė su 
manim ir palinkėjo man įsęk- 
mės tolimesnėje veikloje.

“Vakaras jums tikriausiai 
patiks, — ramiai kalbėjo Ma
lenkovas, —* maišyta progra
ma, bet man tokia geriau parin
ka kaip ištisa opera arba vai
dinimas.” .

Kai pb pirmo “Gulbės ežero” 
veiksmo uždanga nukrito, pa
sirodė duryse kelneris.

“Pašauk man Kozlovskį. Te
gul jis pasiskubina. Turiu jam 
porą žodelių,” paprašė Malen- 
koyas.

Po Iželių minučių pasirodė 
Kozlovskis. Jis buvo pusiau nu- 
'sjgrimavęs.

“Drauge Malenkov. liepėte 
man ateiti?” —nužemintai pra
bilo. X

“Eikšen ,senas pope”, links
mai prabilo Mąlerrkovas. “Ka|p 
gi dabar su tavim. Ar neši po

šaHes, stebėdamas, ar jis neiš- 
.duo* kokio ženklo. Jo malonus 
šypsnys ir akys, nukreiptos į 
sceną, mano įtarimą patvirti
no. Jelena Chruščeva—skelbė 
programa jo* vardą. Kai po 
dainų Kozlovskis ir Chruščeya 
nuėjo į užkuli^es, Malenkovas 

' pasuko veidą į mane. Jame 
buvo laimingas nusišypsoji
mas.

Tai. buvo paskutinis mano 
susitikimas su Malenkovu. Bet 
ne paskutinis jo įsakymas. Ke
lias dienas po teatro telefonu 
jis man įsakė aplankyti Gor
kio parke paimtus iš vokiečių 
pabūklus ir uniformas. Be to, 
jis paprašė, kad aš pasimčiau 
saugoti amerikiečių Paskolos ir 
Nuomos Komisijos delegaciją.

Parke buvo padarytas spek
taklis liaudžiai.

Ten buvo išstatyti visokių 
rūšių iš vokiečių paimti ginklai, 
pradedant nuo visokiausių au
tomašinų, baigiant geležinke
lio šarvuočiais. Buvo įtaisyti 
bunkeriai, kokių buvo paste
bėta prie Stalingrado ir kt. 
Kuo aš turėjau labiausiai rū
pintis, tai pristatydinti tarp tų 
pabūklų užtenkamai barų ir

WALTER ILBRICHT. sovieti
nės zonos Vokietijoje ministerio 
pirmininko pavaduotojas “nėr 
malonėje” drauge su 45 kitu iy- 
mių komunistu. Jie savo “dar
bu” jau attiktu.

Reikėjo pastatyti sargybas, 
kurios nereikalingų nepraleis
tų. Bet tai nebuvo lengva, nes 
tų sargybų turėjo nepastebėti 
amerikiečiai.

Kai apie visus pasiruošimus 
telefonu pranešiau Malenkovui, 
jis man įsakė amerikiečių dele
gatą palydėti. O -pagaliau pa
klausė: x

"0 ką veikia Kozlovskis?"
Painformavau, kad Kozlovs

kis jau puikiai su choru dai
nuoja bažnytines giesmes. Ma
lenkovas buvo patenkintas.

“Amerikiečiai bus patenkin
ti,” kalbėjo jis.
“Nori amerikiečiai vaidinimo— 

turės jį.”
Amerikiečiai tikrai buvo pa

tenkinti. Jie buvo sužavėti 
varpų, kurie šaukė į mišias. O 
Kozlovskio ir jo choro giesmė
mis buvo sujaudinti iki ašarų.

Savo sovietinius palydovus 
jie atsiprašinėjo, kad buvo pa
sidavę melo propagandai, kuri 

■ Amerikoje jau eilę metų kalba 
apie tikėjimo persekiojimą Ru
sijoje. Jiems, žinoma, buvo kil
niadvasiškai atleista, kad jie 
davėsi suklaidinami tai 
gandai.

Kitos dienos vakarą 
buvo parodyta Gorkio parke 
kita sovietinio gyvenimo pusė 
— sovietinės nenugalimos ar
mijos žygiai Nojp įspūds ęia

propa-

jiems

neišvengta nesusipratimų. A- 
pie poros tūkstančių išalkusių 
Maskvos gyventojų pralaužė 
sargybas kaip tik tuo metu, 
kai amerikiečiai buvo parke. 
Pašėlusiu triukšmu puolėsi prie 
keptų paršiukų ir žąsų ir vos 
nesusimušė prie vodkos išri
kiuotų bonkų. Kai barai buvo 
išgrobti ir stalai išlaužyti, al
kana minia išsiskirstė iš Gor
kio parko.

Kai tą patį vakarą paskam
binau Malenkovui ir apie įvy
kį pranešiau, jis garsiai nusi
juokė. Paskui jis man palinkė
jo dar kartą sėkmės tolesnėje 
mano veikloje.

Po trijų savaičių aš išvykau 
į frontą.

(Galas)

Roosevdt viešbutyje New Yoifce įvyko Amerikos talpos Orgatancij* konferencija specialaus imigracijos įsta
tymo reikalu. Ralfo atstovai pertraukos metu kalbasi su konferencijos pirm, prel. Suanstrom. Iš kairės j dė
žinė: e. p. Ralfo pirm. Alena Devenieaė, NCWC direk torius preL E. Swanstrom, Ralfo diroktorius prel. J. 
Salkimat, re&alu vedė ja* P. Minkūnas. Foto V. Matelio

Kelias “objektyviai” enciklopedijai laisvas

Naujienose birželio 4 J. K. 
rašo dėl Lietuvių Enciklopedi
jos:

“Sekant iš spaudos žinių pa
ruošiamuosius Lietuvių Enci
klopedijos darbus, kyla abejo
nių dėl humanitarinės jos da
lies objektyvumo. Pakvietus 
literatūros ir žurnalistikos sky
rių redaktoriais katalikus, ten
dencija bus neišvengta. Ko ge
ro, tremtyje galime susilaukti 
Herderio pavyzdžiu suredaguo
tos Lietuvių . Enciklopedijos.

SPAUDA

Tėvynėje lietuviai semia žinias 
iš bolševikinių leidinių, čia 
semsime iš katalikiškų. O ob
jektyvaus šaltinio taip ir netu
rėsime.”

Pabraukėme sakinį, iš kurio 
matyt, kaip Nauijenų autorius 
galvoja: jei katalikas rašo, tai 
jau tendencija bus^ieišvengta. 
Objektyvi bus, tur būt, tada, 
jei bus rašyta socialisto. Bet 
net dabar, kai humanitaras so-

cialistas visą enciklopediją re
daguoju, o katalikai du jos 
skyrius, tai vis tiek enciklope
dijoje jau nebus išvengta ten
dencijos, ir neturėsim objekty
vaus sakinio.

Jeigu taip galvoja, kaip ra
šo, tai nėra ko pyktis. Tegul 
socialistai ir leidžia sau savo 
“objektyvią” enciklopediją. 
Niekas jiem čja kelio nepastos. 
Jiems tada nebus reikalo jau
dintis ,kad “Objektyvaus šalti
nio neturėsime.”

Ateities birželio nr. Alfa Su- 
Mnskas str. “Organizacinis nuo
bodulys” kalba apie negeroves, 
kurios kenkia organizacijoms. 
Viena iš tokių negerovių jo 
aprašoma taip:

“Neretai pasitaiko, kad tas 
pats asmuo įsikinko į įvairias 
pareigas ir net įvairiose orga
nizacijose. Vis jis ii' jis, vis tas 
pats ir tas pats asmuo veikia 
visur ii' visaip... Laikraščiai ir 
žmonės ima jį laikyti dideliu 

’ veikėju. Ir jis pats savo, žino
ma, tokiuo laiku...

“Kad šitoks negali tinkamai 
atlikti visų prisiimtų 
reigų, yra jau savaime aišku.

* Kurį metą jis šiaip taip dar, veš 
sudėtingą organizacinį vežimą. 
Bet beveik tikra: ateis metas, 
kada jam pačiam visas organi
zacinis darbas nuo persitempi
mo taip įgrįs, jog jis pajus or
ganizacinį nuobodulį”....

“Blogiausiai vedamas tas or
ganizacinis veikimas, kuriame 
tas pats vienas asmuo atlieka 
visus visų pareigūnų darbus. 
Normali ir sveika organizacinė 
taisyklė yra ši: vienas asmuo 
teturi tik vieną organizacinę 
pareigą o ne dvi—ir ne dau
giau.”

Nors tie žodžiai daugiau tai
komi jaunimui, moksleiviams, 
bet jie tinka ir kiekvienai or
ganizacijai. Pritraukti kuo dau
giau žmonių į organizacijos va
dovybę, pritraukti iš pačių ne
žymiųjų narių, kad jie įprastų 
į organizaciją ir virstų naujais 
vadais, yra tikrasis sveikas ke
lias. čia pakartotinai priminti- \
nas J. Alaušiaus Aiduose siūly- \
mas telkti į organizacijų vado- ' 
vjtbes “liaudies” .veikėjų, ku
rie geriau už kitus pažįsta na
rių daugumos dvasią.

vo pa-

“Popas buvau anksčiau,” su
tiko Kozlovskis nuolankiai ir 
žaismingai.

-“Tai klausyk, senas pope. 
Mes vįpnas kitam jau seniau 
paftarrfeudavom. Man dabar 
reikia tavęs ir choro. Jūs turite 
pagiedoti ir į mano pusę pat

“Ar to jums jau reikia, 
drauge’MafenkovaiZ-”, pajuoka
vo Kozlovskis.

“Žiūrint kaipVTaigi, klausyk, 
tu artimiausiom dienom imsi 
repetuoti su choru bažnytines 
giesmes. Su tavo patyrimu ne
bus jau taip sunku. Ateinančią* 
savaitę jūs gausite pagiedoti 
Palaimintojo Vasilijaus cerk

vėje.”
K(fclovskio veidas nustebo. 

Jis paklausė: “O ką dėl to pa
sakys patriarchas, jei jis pa
matys?”

Malenkovas mostelėjo.
“Nieko, visai nieko. Jis gi 

toks pat kaip jūs. Patriarchas 
artistas kaip ir tu; algą gauna 
H mūsų. Nieko jis nesakys. 
Jis laikys mišias, jis giedos. Re
peticijoms turi dvi savaites 
laiko. Vha ktta paskiau suži

> nosi.”
Kozlovskis nusilenkė, o teat-

VILNIETES PADĖKA BALFUI
Fund of America, Ine., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

KO VOKIETIJA REIKA
LAUJA

tam*. — Vakarų Vokieti
jos parlamentas priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja lais
vų rinkimų visai Vokietijai; 
sudaryti jai vieną vyriausybę; 
tartis dėl siem^ su laisvos su
vereninės Vokietijos vyriausy
be. Rezoliucija priimta ry
šium su Benaudos konferenci
ja ir Reikta vakariniams sąjun
gininkams.

Vilnietė M- Petruškevičienė, 
šiuo metu gyvenanti Seinų 
miestelyje, gavusi per Balfą iš 
Amerikos lietuvių pagalbą, sa
vo padėkos laiške rašo:

“Broliai ir sesės, širdingai - 
tariu lietuvišką ačiū už suteik
tą pagalbą man senelei. Jūsų 
siuntinėlį gavau, džiaugsmo a- 
šaros nuriedėjo per išvargintą 
mano veidą. Savo broliams ir 
sesėms, kurie mane sušelpė se
natvėje, aš bū iu dėkinga visą 
mano gyvenimą. Ir negalėda
ma kitaip atsidėkoti, tai mel
siuos prašydama gerąjį Dievu
lį, kad Jis Jums atlygintų, kad 
Dievas laimintų jūsų gyveni
mą ir stiprintų sveikatą. Ir 
kad drąsintų jūsų žygius. Vis
kas yra man labai tinkama:
paltas ir bateliai .megstinukas,. kai kurie mūsų laikraščiai į$la 
sijonėlai, bliuzelės ir skarytės 
ir viskas kas buvo siuntinėlyje. 
Dar kartą širdingai ačiū savo 
mieliems lėliams ir sesėms.”

Kasdięn iš įvairių Ėurpos 
kraštų plaukia padėkos Ame
rikos lietuviams už jų geras 
širdis. Nepamirškime 
vargšų: pinigines aukas, rūbas, 
avalynę, siųskąne į Balto cent
rą: United Lithuaniath Relief

Morponrt*
NnojfeMt birt. 15 rašo: ' 
“Kai kas iš mūsų tautiečių Ir

tina žinias, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė nėra inkorpo
ruota JAV. Jai ne tiesa.

“JAV Lietuvi* Bendruomė- 
nė inkorporuota' 1952 Inetai*, 
vasario 15 d. Nr. 33940 Hart
forde, Cpmecticut valstybė* 
sostinėje. Anglų kalba ji pava
dinta: Llthuanian American 
Community of the United Sta
tes of America”.

»-

Pirmyn per 50 metų Amerikos keliais

gtai kelios “Worth Mofe” pirmenybės, karias turi
’53 Fortas.

sios išvaizdos, spalvos ir prie
dų kombinacijos.

Daugiau mokėti? Už ką?
■ *

Nėra reikalo mokėti prabangių automobilių kainos, norint jų patogumų.
Fordas duos jums viską (tai reiškia VISKĄ J, ką tik jūs norėjot rasti automobilyje 
ir tokia kaina, kuri jums pasiekiama! Be to Fordas, pagal paskutinius davinius, jį parduodant 
sagrąžms daugiausia savo vertės už visus kitus betkokios kainos automobilius!

1. A V-* pajėgu* ir ir išsijungia iš sankabų skys
timo pagalba.

Fart* garsusis aukštos komp- 
resžjoa V-8 vyrauja tykumė, 
lankstyme ir taupume. Reikia 
atsknfigti, kad Fordas yra pa
gaminę* daugiau V-8 negu visi 
kiti.kartu. Daugiau kaip 13

J«t n*(*4Rx, Fordas siūlo aukl-

taupymas!
Fordo Automatic Power Pilot 
teduoda tik reikalinga gazo 
kiekj (Six ir V-8). tiksliai ske- 

. lia kibirkštį, pikiai degina ku-

7. Išvaizda, kuri stiliuje 
pirmauja!
Tiktai Fordas savo specialybė
je jums suteikia pilnai žavia 
C ręst mark Body forma-- lini
jų lankstumu ir grožiu. Fordo 
kūnas ilgiausias ir bagažinė 
didžiausia.

matomumo nepatogumus su
kantis... palengvina matyti 
tiesiai. Naujuoju “balanced 
suspension”, naujomis spy
ruoklėmis ir kratymą išlygi
nančiu prietaisu bet naujais 
suspaustos gumos bumperiais. 
vien tik priešakio kratomumas 
sumažinamas ligi 80%.

Fordo Maater-Guide jėga su
teikia nauja laikymą ir sau
gumą vairuojant lygiu ir gru
biu keliu. Vairavimas lengves
ni* net ligi 75%.

Mas ĮfNaage Makar..., kario 
ągotpgta su '•opcioną! Ovar- 
drt*®" laimėjo žiate metai* 
MobHga* taupumo rungtynes!

Ferdomatic Drive yra “auto- 
matMkaa” kuris pats įsijungia

Fordu viena* duoda
18 skirtingų modeJMfS. Six ar
ba V-8... Fordomatic, Conven- 
tidnal ar Overdrive... jfariau-

hkti

8. Naujas važiavimo 
patogumas!
Fordas pirmauja savo "Worth 
More" patogumais kaip... leng
viau veikti, suspenduoti peda
lai pašalina grindyse skyles .. 
minkšti guminiai kilimėliai vi
sų modelių priekinėse ir už
pakalinėse sėdy^fse.. .ir pato
gus Center-Fill pripylimas.

9. AutomatHkai kontroliuo
jamas važiavimas!
Platus prieki* (plačiausia* že
mos kainos sr'yjb', pašalina

ni. Parduodanti daugiau 
gaunate!
Vartotų automobiliu kainų da
viniai objektyviai įrodo, kad 
Ford** grąžina didesnę savo 
pirmykštes kainos dali negu 
betkoks kitas automobilis A- 
merikoje.

Tačiau nesivadovauk 
mūsų žodžiais. Sustok ir 
mėgink pats ii Fordą 
užtikrina*!, kad ii pirmo |»a- 
matynfo pirkaite pirmąjį, ne- 
reiks žiūrėti nė antrojo. Taip 
buvo pernai, taip bu* ir Šie
met: galite mokėti daugiau, 
bet negalite pirkti geriau kaip 
Fordą.

ilk 
pa-

DAUG1AU VERTAS, KAI JI PERKATE.... ■ 1
DAUGIAU VERTAS, KAI Jj PARDUODATE™ jl/j T*

^ŠfeiS’sjfc^

I



vokiečių daroma ar piaauoja*T H K VOBKEB LAIŠKAS K EUROPOS

13.00 PomI meta

Mūsų darbai nutarimuose

Talpa nt»l nugom! ir grafinam! tiktai autoriams prafant. Pavarde paars* 
fetl straipsniai neMttoai Hfrefftta redakcijos nuomone. UI skelbtom* tartoj

Per juos smarkiai agentai 
pradėjo dirbti karui su Vofcie-

bAfthlfclNRAS

Šveicarijoje suimti šnipai
kurie, padėjo ‘ Maskvai laimėti karą prieš Hitlerį

Šveicarija yra tarptautinis 
labdaros įstaigų ir šnipų cent
ras. čia leidžia šaknis visų 
valstybių agentai Labiausiai 
tos, kuri iš viso labiausiai šni
pinėjimą yra išplėtus —Sovietų 
Sąjungos.

1940 m. Sovietai, pramaty- 
dani artėjančius karo įvykius, 
sustiprino šnipų tinklą Šveica
rijoje. Agentus aprūpino radijo 
siųstuvais. Tokia jų
agesfe centraS buvo OBorgaai-

distė. Vokiečiai susidomėjo. Jų 
žmogus ten atsidūrė. Nurody
toj gatvėj buvo Šveicarijos ko- 
mintemo centras. Jis surado ir 
panelę Rosa. Iš merginos jis 
išgavo nešifruotą vieno prane-

ALRK Federacijos Sekretoriatas išleido pernai įvykusio 
Detroite kongreso darbų ir nutarimų apyskaitą, pavadintą “Mūsų 
darbai”. Užpernai tokia pat apyskaita buvo išleista Pittsburghe 
sušaukto kongreso darbų. Abi lyginant susidaro ryškus vaizdas, 
kurie nutarimai vykdomi ir kurie lieka tiktai popieriuje. Pasi
rodo, jų lieka popieriuje nemažai ir svarbių: jie liečia pačios Fe
deracijos stiprinimą, katalikiškąją akciją, jaunimo reikalus, spau
dą, lietuvybės gaivinimą bei Išlaikymą, lėšų telkimą ir apskri
tai visos lietuvių katalikų veiklos suaktyvinimą. Naujam kongre
se tie klausimai vėl iš naujo keliami, vėl būna tos pačios kalbos, 
šviesesnės ar tamsesnės, ir vėl tie patys nutarimai.

Nevykdomi ir kartojami nutarimai yra organizacijai žalingi. 
Jie^rodo prisiimamas, bet neatliekamas pareigas, dėl kurių paskui 
valdybos ir paskiri nariai ieško pasiteisinti, nurodinėja sutiktas 
kliūtis, ^nusiskundžia kitų neveiklumu, priemonių stoka ir t.t.

Tiesa, pasitaiko rimtų priežasčių, kai vienas kitas nutarimas 
užkliūva už stokos priemonių ar tinkamų darbui žmonių. Nevi- 
sada tai galima ir pramatyti. Vis dėlto tokios biznio organizaci
jos, žinodamos nevykdomų nutarimų žalą, niekada netaria daly
kų, kurių negalėtų įgyvendinti. Kitaip jos bankrutuotų. Tuo 
tarpu organizacijos, paremtos ne pelnu, o tik idėja, lengvai ima
si nutarimų, kurie iš tikrųjų yra tik “pia desideria” — noras per
šokti per aukštą tvorą, neturint po ranka ilgos karties ir nepra- 
matant jos įsigyti. 0 gal ji pati atsiras? Gal atsiras kur lėšų tam 
ar kitam uždaviniui atlikti? Gal atsiras*darnus katalikų sutari
mas ir išnyks kai kurių parapijų neoritarimas bendram darbui. 
Gal ?... Ir kai tokių “galimybių” susidaro visa krūva, jos priimtus 
nutarimus palaidoja jau iš anksto.

Imkime vieną pavyzdį. Nuo Pittsburgho kongreso, vadinasi 
jau tretį metai, vis buvo tariama parūpinti mokyklom' lje+uv;š’'n 
vadovėlių, bet parūpinimas lėšų vis buvo išleidžiama iš akiu. Juk 
gerai žinoma, kad autorius, kuris galėtų vadovėli parengti ne
mes fabrikinio darbo dėl poros šimtų dolerių. Vakarais dirbdamas 
gal ir parašytų, bet niekas jam jokio atlyginamo nesiūlo, nes 
“mūsų ligsiplmįs-balansas atsiprašant ubagiškas” (Mūsų dar

 

bai, 20 p. J7 Ta ubagystė užblokuoja ir kitus nutarimus.

Yra ir kitų kliūčių. “Mūsų darbai” apie jas taip sako: “nesu- 
e vieni rtiano esą viskas, kuriems daugiau be -ų

po radiogramos, kurios buvo 
siunčiamos Rado vardu. Vo
kiečių kontržvalgyba \ greitai 
šiuos siųstuvus pastebėjo, Rado 
siunčiamas žinias registravo, 
bet negalėjo jų ‘atrakinti”,, de
šifruoti Jas tegalėjo kloti į 
archyvą ir laukti.

Vokiečiai stebėjo ir toliau, 
kaip tie “trys raudonieji siųstu
vai” iš Šveicarijos palaikė ryšį 
su Maskva. Tas ryšys ypačiai 
sustiprėjo ’1942 m. pusėje, kai 
frontas atsidūrė prie Stalin
grado, Kaukaze. Kai kuriais 
mėnesiais buvo perduodama 
iki 800 radiogramų. Radiogra
mose dažnai kart oda vos žodis 
Lucie, bet ką jis reiškė — ne
suprato.

1942 m. Vokietijos kontr
žvalgybai pasisekė suimti a- 
gentą Kent, kuris buvo vadas 
“Rote Kapelle”, komunistinės 
šnipų agentūros. Jis prisipa
žino, kad dar 1940 m. važinė
jęs į Šveicariją ir ten perda
vęs radiogramų raktus. Palikęs 
juos ženevoie, Lozanos gatvė
je, panelei Rosai, kuri yra ra-

prasidėjo ilgas ir kantrus “at- 
rakinėjimo” darbas.

Tuo tarpu 1943 m.- vasarą 
»Vokietija per savo atstovą Ber
ne įspėjo Šveicarijos vyriausy
bę. Pastaroji turėjo reaguoti ir 
gruodžio mėn. buvo

suimtas rimas H agentų — 
ra rikte Foote.

Bet jis buvo suimtas su to
kiu neslaptuoju, pasakytum, 
net triukšmui kad iš anksto 
visi žvirbliai apie tai čirškėjo, 
ir kiti agentai buvo laiku įspė
ti policija rado tuščias vietas. 
Policija vis gulė ant kulnų še
fui Rado, bet jis vis laiku bū
davo informuojamas ir Išsisuk
davo. Tik 1944 m. balandžio 14 
d. žibios nutrūko. Buvo patir
ta, kad Rado prasmuko pro 
Paryžių ir Kairą į Maskvą.

Radiogramų raktą pasisekė 
atrakinti tik 1944 m. vasarą. 
Tada ištraukė vokiečiai radio
gramas iš archyvo ir puolėsi 
atrakinėti. Juo toliau skaitė, 
juo labiau jie turėjo išsižioti.

Nuo pat 1941 metų, kai vo
kiečiai įsibrovė į Rusiją, visi 
jų svarbesni žygiai, kariuome
nės susigrupavimai ir pergru
pavimai, generalinio štabo pla
nai ir net pasikalbėjimai, at
skirų kariuomenės dalinių api
būdinimas tuojau buvo perduo
dami Maskvai.
Po keturiu - šešių dienų Mas
kva jau žinodavo, kas buvo

Žinios vis buvo imamos iš 
Lucie. Tas Lucie galėjo būti tik 
toks, kuriam labai gerai pažįs
tamas vokiečių gen. štabas, a- 
viacija, užsienių reikalų minis
terija. Per jj Maskva teirauda
vosi visokių smulkių informa
cijų-

Pvz. 1943 m. sausio 18 d. 
Maskva radiografuoja: Labai 
svarbu. Imkitės priemonių per 
Lucie patirti, kiek divizijų ir 
kurios iš vakarų fronto perke
liamos į rytus. Dėkojame už 
paskutines žinias apie Kaukazo 
frontą. Jei rasit reikalo, per
duokit mūsų padėką Lucie ir 
paprašykit, kad jis atliktų grei
čiau naująjį užsakymą.”

1943 m. birželio 12 d. Mas
kva vėl reikalauja: ‘‘Paprašy
kit Lucie, kad'jis tuojau patir
tų visus davinius apie sunkųjį 
tanką, vardu “Panther”. Svar
bu nustatyti: 1. tanko kons
trukcija ir jo technikinė cha
rakteristika; 2. jo gelžbetoni
nių sienų konstrukcija; 3. ug
nies židinių įtaisymas ir duji
nio maskavimosi įtaisymas; 4. 
paskirstymas fabrikų, kurie ši
tą tanką gamina, ir mėnesinė 
gamyba”.

Maskvai ėjo Rado žinios 
tik apie Vokietiją.

Ir apie Šveicariją buvo 
pranešama.

Pvz. 1943 m. kovo 27 d. 
nubangavo žinia: 
fabrikas 1942 m. Vokietijos ka
riuomenei pristatė 20 mm. 
1185 sausumos priešlėktuvinius 
pabūklus, 1604 laivų pabūklus, 
1230 oro patrankas, 1600 at
sargines tūtas, 8550 didelius, 
700 vidutiniškus, 8600 mažus

kulkosvydžius. Užsakyta 1000 
laivų priešlėktuvinių pabūklų, 
10,000 didžiųjų jculkosvydžių, 8 
mil. 20 mm. granatų, keli 
milijonai 25 mm granatąms 
degiklių.”

Ir tokios rūšies
per trejus metus apie 10,000 

radiogramų.

Baigėsi karas, baigėsi ir ži
nios. Ir viskas atrodytų baigė
si. /Tačiau tarp tų radiogramų 
viena buvo ir tokia iš Mask
vos:

prairtame tų, 
pačių nieko nebereikia.” Kam tada reikia nutarimų, kure šio m’r- 
ties taško kai kuriose parapijose negali iš vietos pajudinti? Ge
riau savo pastangas nukreipti ten, kur dar galima šį tą padary-

Išvada viena siūlosi. Yra dar laiko pasirengti sekančiam 
kongresui. Čia turėtų būti priimti tik galimi ir būtini įgyvendinti 
nutarimai. Kitaip tie* “Mūsų darbai” bus klojami tik archyvuose.

JiELGAMERGAITĖ IŠ 
STORMYRO VIENKIEMIO
2. ■ . -
Dabar jai nebeliko nė tru

putėlio vilties. Ji aiškiai ma
to, kad atsakovas melagingai 
prisiekia ir kad tuo užsitrau
kia sau Dievo rūstybę.

Ji stovi, bejėgiškai grąžo 
rankas ir jaučiasi kalta, kad 
prieš jį bylą pradėję.

Bet ji neturėjo darbo. Ji 
šalo ir alko, ir vaikas gulėjo 
mirties patale. Į ką kitą ji bū
tų galėjusi kreiptis pagalbos?

Niekada ji nebūtų patikėjusi, 
kad jis galėtų taip baisiai nu
sidėti.

Dabar vėl teisėjas ėmė skai
tyti priesaiką. Už akimirkos 
priesaika bus atlikta ir jau ne-' 
bus galima atitaisyti to veiks
mo, kurio žymė niekada neiš
dils iš jo sielos.

Kai atsakovas pradėjo iš 
naujo kartoti priesaikos žo
džius, ji metėsi į priekį, ištie
sė ranką ir patraukė šventąjį 
Raštą į save.

Siaubingas susijaudinimas jai 
suteikė* jėgos. Jis neturi savo 
sielos pražudyti, neturi! .

Sargas tuojau pribėgo ją ra
minti ir norėjo iš jos atimti 
Šventąjį Raštą. Ji neišsako
mai bijojo viso, kas turėjo są
ryšio su teismu,a ir ji manė da
bar padariusi ką nors tokio, 
dėl ko grėsė kalėjimas. Bet ji' 
Šventojo Rašto neatidavė. Ne
žiūrint, kiek tai turėtų kainuo
ti, jis neprivalo priimti priesai
kos. Ir kai ^s pats, tas, kuris 
turėjo prisiekti, pribėgo ir pa
gavo iš jos knygą, ji ir jam 
pasipriešino.

— Tu neprivalai prisiekti,— 
šaukė ji, — tu neprivalai!

• Savaime suprantama, kad vi
sa tai sukėlė didžiausią nuste
bimą. Susirinkusieji spaudėsi 
prie teisėjo stalo, prisiekusieji 
pasikėlė, sekretorius pašoko ir 
pagavo f ranką rašalirję, kad 
susigrŪdusleji jos neapverstų.

ne

f

Nustebino pirmiausia neįprasti 
kiekiai pinigų, o labiau popie
rius pavarčius iškilo dokrmon- 
tai, kurie rodė, jcg 
žinios ir dabar plaukia į sveti

mą valstybę,
šiuo atveju vadinamą “Čeko
slovakiją”. Schneiperio buto 
krata davė daugiau medžiagos; 
thrp jos ir tokios, kuri nuvedė 
prie Rudolfo Roesslerio.

Kovo 26 d. Šveicarijos pro
kuratūra paskelbė kuklų pra
nešimą:

Įtarti uždraustų karinių ži
nių perdavimu 1953 m. kovo 
mėn. pradžioje buvo suimti Ru- 
dolf Roessler, gimęs 1897, Vo
kietijos pilietis, knygyno vedė
jas, gyvenąs Lozanoje, ir Dr. 
Xaver Schnieper, gimęs 1910, 
iš Emmen, žurnalistas, gyve
nąs Luzemoje pagal tokius ir 
tokius įstatymo paragrafus...

Jau paaiškėjo, kad Roessle- , 
ris tai tas pats Lucie; kad jis 
gaudavo mėnesiui po du tūks
tančius šveicariškų frankų; 
kad žurnalistas Schnieper gau
davo po tūkstantį frankų. Bet 
įdomu, ar tas Roessleris tikrai 
buvo tas Lucie, tas tikrasis ži
nių rinkėjas, ar jis buvo tik 
tarpininkas tarp Maskvos ir to 
nežmomo'o Maskvos agento, 

kuris sėdėjo pačioje Berlyno 
valdžios viršūnėje, kaip tvirti
no buvę Sovietų saugumo kari
ninkai. Kai kas net asmenį bu
vo nurodę, — esą tai buvęs na
cių partijos vadas Bohrman- 
nas, kuris po karo nežinia kur 
dingęs, o kai kurie liudininkai ' 

knygyną' tvirtino, kad jį matę jau so-

Foote

“Mes pasisakome dėl Lu
cie ir jo grupės. Lucie ir jo 
bendradarbiai yra regimai la
bai išlavinti ir rimti vyrai; mū
sų kritiką jie teisingai supras. 
Gal būt galima būtų su šia 
grupe bendradarbiauti ir po 
karo. Galėtume jiems ateitį 
užtikrinti iki gyvos galvos per 
bet kurį banką Europoje ar A- 
merikoje.”

Tai buvo Maskvos pasiūly
mas dar iš 1943 m. spalio 6 d.

Vienas tos grupės vyras, Ra
do, buvo pabėgęs, vienas; Foo
te, suimtas. Nebuvo žinia, ar 
kiti likę jos vyrai pasiūlymą 
priėmė ar ne!

Šveicarų suimtasis
buvo teisiamas. Spaudoje 1949 
m. buvo pastebėta, kad Foote 
aiškinimai apie Lucie vedė į

tokį poną, kuris vadinosi 
Rudolf Roessler,

kuris gyveno Luzemoje. Ro
essler buvo 1935 m. atbėgęs 
nuo Hitlerio iš pietų Vokietijos, 
gavęs leidimą apsigyventi, jis 
įsitaisė katalikišką 1
“Vita Nova” ir visą laiką buvo vietiniam automobily važiuo-ore “Vita Nova” ir visą laiką buvo vietiniam automobily važiuo- 

“Orl ikonų jo vedėjas. Tačiau policija į- jant.
Gal ir šie klausimai paaiškės 

dabar suimtųjų Maskvos agen
tų teisme. Montv.

PREZIDENTAS EJSENHOWERT8 Baltuose Rūmuose įteiki* kolegijos baigimo diplomus 10 Washfagtone 
rndMntn tuo pagerbdama* visus Amerikos jaunuolius. siekiančius mokslo. Prezidentas nelabai seniai 
yra pasakęs, kad Amerikai dar trūksta “»enj sme gonto”.

Tada teisėjas garsiai ir pik
tu balsu sušuko:

— Nusiraminkite! — ir visi 
žmonės lyg sustingo. — Ko 
tau reikia, ką tu darysi su 
Šventuoju Raštu? — paklausė 
teisėjas ieškovą kietu ir griež
tu balsu.

Padarydama judesį, ji nuga
lėjo savo baimę. Dabar jau 
lengviau buvo pasakyti:

— Jis neprivalo prisiekti!
— Nutilk ir atiduok kny

gą! — šaukė teisėjas.
Bet ji neklausė, net abiem 

rankom apkabino knygą.
— Jis neprivalo prisiekti,— 

šaukė ji nevaldomu stiprumu.
— Ar tau taip svarbu bylos 

eigą sutrukdyti? — klausė tei
sėjas vis aštresniu balsu. '"

— Aš noriu nuo ieškinio at
sisakyti’ — šaukė ji garsai, 
spiegiančiu balsu. — Aš neno
riu priversti į prisiekti!

— Ko tu šauki? — paklausė 
teisėjas. — Ar tu iš galvos iš
sikraustei?

Ji smarkiai gaudė kvapą ir 
stengėsi nusiraminti. Ji pati 
girdėjo, kaip ji rėkė. Teisėjas 
iš tiesų galės pamanyti, kad ji 
pakvaišo, jeigu to, ką nori, ne
galės ramiai išreikšti. Ji kovo
ja pati su savimi, kad įgautų 
jėgos suvaldyti savo balsą. Jai

pagaliau tai pavyksta. Ir sa
ko pamažu, rimtai, garsiai, tie
siai teisėjui žiūrėdama į vei
dą:

— Aš noriu nuo ieškinio atsi
sakyti. Jis vaiko tėvas, bet aš 
jį myliu ir nenoriu, kad jis ne
teisėtai prisiektų.

Ji stovėjo tiesiai ir ryžtingai 
prieš teisėjo stalą ir žiūrėjo 
stačiai į jo griežtą veidą. Tei
sėjas sėdėjo, abiem rankom 
pasirėmęs ant stalo įx ilgai il
gai nenukreipė žvilgsnio nuo 
jos. Kai teisėjas ją tyrinėjo, 
jame įvyko didelė permaina. 
Visas mieguistumas ir nuovar
gis iš jo veido išnyko ir dide
lis, šiurkštus veidas iš susijau
dinimo vėl pagražėjo. Tik pa
žiūrėk, galvojo jis, tik. pa
žvelk, kokia mano liaudis. Aš 
negaliu skųstis, kai pas vieną 
iš menkiausių pasireiškia tiek 
daug meilės, dievobaimingu
mo.

Staiga jis pajuto, kad jo a- 
kys prisipildė ašarų, ir jis, lyg 
susigėdęs, krūptelėjo ir sku
biai apsidairė. Jis matė, kad 
sekretorius, teismo sargas ir 
visa ilga eilė posėdininkų buvo 
į priekį pasilenkę ir žiūrėjo į 
mergaitę, kuri stovėjo prieš 
teisino stalą, Šventąjį Raštą 
prie krutinės prispaudus, Ir $s

matė jų veiduose ypatingą iš
raišką, lyg jie būtų kažką is- 
tikrųjų gražaus t išvydę, kas 
juos iki širdies gilumos nudžiu
gino.

Dabar teisėjas pažvelgė į su
sirinkusius žmones ir jam at
rodė, tartum jie sėdėtų sulai
kę kvapą, lyg tik dabar išgir
dę tai, ko jie labiausiai ilgė
josi.

Galiausiai teisėjas pažiūrėjo 
į atsakovą. Jis nuleidęs galvą 
žiūrėjo į žemę.

tarimo regimai nesiėmė tikrin
ti ir nieko jam nedarė, nors kai 
kuri šveicarų spauda dėl to 
priekaištavo policijai neveiklu
mu ir nerūpestingumu. Juo 
labiau, kad jis turėjo gerų ry
šių su Šveicarijos kariuomenės 
štabo žmonėmis. Taip jis sau 
ir o.

ikėjo nelaimės, kad būtų 
iptas dėmesys j šveicarą 
avier Schnieper, kuris

Londono reikalavi- 
mai nedaug kuo ski
riasi nuo Maskvos

at 
Dr. 
ilgesriplaiką buvo komunistinio 
laikraščio “Vonvaerts” fel eto- 
ništas’ Bet kurį laiką jis dingo, 
visai iš to laikraščio. Buvo sa
koma, kad laikraštis turi pini
ginių bėdų, ir dėl to Schnieper 
turėjęs iš jo pasitraukti. Prieš 
metus laiko Schnieper išvyko iš 
Šveicarijos ir atsidūrė Bonno- 
je kaip Šveicarijos socialdemo
kratų laikraščio “Volksrecht” 
atstovas. Kai jis šių metų pra
džioje grįžo į Šveicariją, jis 
patraukė į save policijos uos
le, ir ji patikrino jo portfelį. . Kinija turi būti priimta į JT.

Londonas. — Papildomai 
pranešama apie Commonweal- 
tho konferencijos nutarimus: 

•1. Keturių konferencija (su 
Maskva) turi būti ne vėliau 
kaip šį rudenį; 2. to Churchil- 
lis .reikalaus Bermudos konfe
rencijoje. 2. Komunistiniai siū
lymai Korėjos paliauboms turi 
būti priimti. 3. Po paliaubų po
litinėje konferencijoje turi da- - 
lyvauti ne kariuomenės atsto
vai, bet diplomatai; tarp fy ir 
Commomvealtho atstovai. 4. 
Pietų Korėjos prezidento pro
testų nepaisyti. 5. KomurSstiriė

i

Dabar ji buvo padėjusi Šven
tąjį Raštą, stovėjo, verkė ir su
sukta nosinaite šluostė ašaras.

— Dėkoju tau, — pakartojo 
teisėjas- ir pagavo jos ranką 
taip lengvai ir atsargiai, tar
tum ji būtų buvus kažkas pui
kaus ir brangaus..

n.
Tokią sunkią valandą pergy

venusi prie teismo stalo, mer
gaitė nemanė ką nors ypatin
go padariusi. Priešingai, ji 
jautė esanti prieš visą parapi-

Teisėjas vėl kreipėsi į varg-' ją sugėdinta. Ji nesuprato tos 
šę mergaitę: garbės, kurią suteikė teisėjas,

— Bus taip, kaip tu nori, — 
tarė jis. — Teismas nutarė by
lą nutraukti, — diktavo jis 
sekretoriui.

Atsakovas sujudėjo, tartum 
norėdamas pasipriešinti.

— Ką? Ką? — šaukė teisė
jas. — Gal būt, tu priešta
rauji? — Atsakovas dar labiau 
nulenkė galvą ir vos 'girdimai 
pasakė:

— Ak, ne, taip visų geriau
sia.

Dar akimirką teisėjas tyliai 
sėdėjo, paskum sunkų krėslą 
pastūmė atgal, atsikėlė ir, ap
link stalą sukdamas, priėjo 
prie ieškovės.

— Dėkoju tau, — tarė jis ii* 
ištiesė jai ranką.

prie jos prieidamas ir paspau
sdamas jai ranką. Jai rodės,
kad tai reiškia, jog byla baig
ta,-ir ji gali eiti savo keliu.

Taip pat J nematė, kaip dau
gelis žmonių jai siuntė draugiš
kus žvilgsnius ir norėjo jai ran
ką paspausti. Ji tik slinko j 
priekį ir norėjo išeiti. Bet apa
čioje prie durų buvo didelė 
grūstis. Posėdis buvo baigtas, 
ir daugelis norėjo išeiti. Ji 
prisispaudė prie sienos ir buvo 
paskutinė, kuri išėjo iš tris- 
mo sajės. Ji galvojo, kad visi 

pirm jos išeiti.
pagaliau išėjo, prie 

sijaudinęs stovėjo Er-
lando/Gudmupdas. Jis laikė 
rankoje kamanas ir atrodė kaž
ko laukiąs. Ir kai ją pamatė

kiti tu
Kai 

laiptų

pro besigrūdančius iš salės 
žmones, jisai sušuko:

— Eik čia, Heiga! Tu galėsi 
su manim parvažiuoti! Mums 
tas pats kelias.

Bet nocs ir girdėjo savo var
dą, ji netikėjo, kad ją šaukia. 
Juk nebuvo galima, kad Er- - ‘ • 
lando Gudmundas ją parvež
tų. Jis buvo puikiausias vaiki
nas visoj parapijoj, jaunas, 
gražus, iš gerų namų ir visų 
žmonių gerbiamas. Ji negalė
jo patikėti Jcad jis galėtų turė
ti prie jos kokį reikalą.

Skarelę ant‘<kaktdS užsi
smaukusi, ji ė jo pro jj nė ne
pažvelgdama, nieko neatsaky
dama.

— Ar tu negirdi, Heiga, kad 
tu gali su manimi važiuoti?— 
paklausė Gudmundas, ir jo bal
sas tikrai maloniai skambėjo. . "r-**
Bet ji negalėjo nė prileisti tos j; 
minties, kad Gudmundas ką \- 
nors gera apie ją galvotų. ' .■??

• • ■ '-i

Ji manė, kad jis nori ją vie- v 4 
nu ar kitu būdu pajuokti. Ji 
laukė, kad stovintieji imtų ki
kenti ir kvatotis. Baimingai ir - 
piktai žvilgtelėjo į jį ir bėgo * j 
per teismo kiemą, kad būtų 
kuo toliausiai, kai visi pradės ' ' 
juoktis. Į

(bus daugiau) -
■ ’
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Baltimorės šeštad. mokyklos pabaigtuvės
Ado

neša

BRIPGEPORT. CON N,

pa-

*

i

šiais
K.

lietuviais bei gerais ameriko
nais išaugino, šiandien yra gėdiją, įpūsų tėyypę; ąr nepa- 

skubejome Što> SąJyje įsišak
nyti?... Vertėtų tąį pagalvoti.

K. N.

lietuvišką knygą. Mokytojai

Neužmirštami, geru nuolat 
minėtini mū^ų protingieji tė
vai buvo taip kultūringi, jog 
sugebėjo ne tik savam gyveni
me pavyzdingai tvarkytis, bet 
ir aplinkinius skatino savu pa

-vyzdžiu prideramai gyventi. 
Taip elgtis geram lietuviui bu
vo natūralu^Mat jis turėjo, per 
kartų įtartas jam perduotą tau-

LiudvikO misiąs Hm indžio 
Tėve mūsų |r Sasnausko Ap
saugok, Aukščiausias, o VI.

yyrištetoto Mtogakę,. PWton|u 
viešai pūdytis.

Ka<| ir virtinės tokių begal
vių apie mus sukinėtųsi, — vis

čanausko Už klystančius žmo
nes.

Karazijai greit žada išsikel
ti Chicagon pastoviai apsigy- jpketp vardu įteikta dovanų po 
venti. į.

B&ftB

Sveikas nori- būt ■ būk tauros lietuvis
* v

JONAS ADOMAVIČIUS

je būdami kad darė. Savu gra-

prarasta garbę prisimindavo.

vo pavyzdingųjų tarpan ai-

gėrybių nesikroye. Mūsiškiai,

marikes jaunimui prilygsta ir

sus laimi ir užtarnautą kultū
ringų amerikiečių atidą bei pa
garbą pefcap. Mūsiškiai, pirmo
se vietose tarp tūkstantinės

padorių valdininkų, šventų ku
nigų, pasiaukojančių gydytojų 
darbščių vienuoliu bei auksinių neįperkamomis gėrybėmis šią 
tėvų pavyzdžiais. Užtai ir skji- laisvą šalį turtina. Ne vienas

savo pavyzdingumų, doleriais

' adresu.

mas, kaip ir tauras jo brolis jau

Nevienas jau ir pagyrimą bei 
premiją už darbą yra gavės-

bartinis mūs krašto ątojyįs, jei

darbas pavyzdį ktatąųčląms

lietuvius atstovaują ir Jęįtį mū
siškiai — tožiįerląj, zpoksji- 
ninkai, menininkui, kariškiai,

čionykštis savo širdy pavydi sistebi lietuvių pranašumu.

jus jų pačių likimui palikę, ir 
neptaistebėsim, kokių gražių 
dalykų lietuvis mums dar paro-

mato, kad mūsų tėvų mums 
nurodyti dvasios ir kūno svei
katai keliai bei duoti patarimai 
dar ir šiandien flaliamamiĮn y-

> dolerių į bevprčjus pąd^bUio- 
gydytojąi, š’imtolnkės, Otoky- stos, Q toi tik PUBtoMtoi kWHSti

darbininkai vyrąi įr moterys. metę, girtuoklystėj skęsta bei

dONMl *rmn» Atlikę*, novicia
to*, ftądy&yp f1lpsK>fijs| Oacijcce, 
• todk«U* Menteeaiyjc, prsn-

dirba be atlyginimo. Dėkingu
mo ženkląn tėvų vardu jiems 
buvo įteikta taip pat po mažą 
dovanelę. Pagalios kalbėjo 
prel. L. Mendelis, A. Badžius 
ir C. Surdokas.

Reikia pažymėti, kad šv. Al
fonso parapijos mokyklą lanko 
99 tremtinių vaikai, dar kele
tas mokosi svetimtaučių mo
kyklose. Taigi šeštadienio mo
kyklos nelanko daugiau kaip 
pusė tremtinių vaikų. Labai 
gaila ir liūdna.

Paminėti trėmimai ir 
žudymai a

1941 metų birželio mėn. žiau
riuosius įvykius šv. Alfonso 
bažnyčia minėjo 14 birželio. 
Čia buvo atlaikytos šv. Mišios 
ir pasakytas pritaikintas tiems 
įvykiams pamokslas. Tą pat 
dieną lietuvių radijo valandėlė 
Baltimorėje irgi paskyrė dalį 
savo programos šiam minėji
mui. Jaunimo atstovai, vado
vaujant ateitininkams, dekla
macija ir daina gyvai priminė 
šiurpiuosius įvykius.

Pirmoji gegužinė
Birželio 28 d. Mikalojūno va

sarvietėje Baltimorės lietuviai 
tremtiniai rengia smagią gegu
žinę - pikniką. Svečiąj bus vai
šinami skaniais užkandžiais ir 
putojančiu alučiu. Organizuoja
ma ir linksma programa.

Pabaltijo Valstybių Diena
Birželio 11 d. pas Maryland 

valstybės gubernatorių T. R. 
McKeldin laukėsi lietuvių, estų 
ir latvių delegacija. Ta proga 
gubernatorius birželio mėn. 15 
d. paskelbė Pabaltijo Valstybių 
Diena. Proklamacijoj sako
ma, kad Amerikos piliečiams, 
kilusiems iš Pabaltijo kraštų, 
ši diena yra pasiryžimo ir ti
kėjimo atnaujinimo diena, kad 
jų tėvų žemės turi būti laisvos. 
Ta priėmime dalis, kai guber
natorius skaitė proklamaciją, 
buvo perduota per televiziją.

J. M.

dvasios ir kūno negalių mus 
saugodami. Senas ar jaunas — 
visi didžiavos pas taurius žmo
nes pabuvoję, sūnų ar dukterį 

' ipoksluosną išleidę. Visi, kaip 
įmanydami, stengės vieni kitų 
kultūringas savybes pasisa
vint, vieni prieš kįtus galimai 
gražesniu elgesiu pasirodyt.

Naujoj apfipkoj turėsim 
dąr laukti.

Na, ir augo linksmos, svei
kos, lyg'Dievo pateptos, kar
tos. Mūsų neturtingo krašto 
žmonės dvasios turčiais patapo. 
Je visu savo gražiu gyvenimu, 
ne liežuvius, Tvėrėją garbino 
mamonai nesilankstė, reikale 
vienas kitam broliškai padėjo, 

kartais ir. Todėl it ąžuolai sveiki buvo.
Dabar ,taip suveltoj aplinkoj 

mums besistumiant, anas pa
vyzdingas. lietuviu gyvenimas 
savo grožybe mums prisistato. 
Šimtmečius turėsim čia dar 
laukti, kol ką nors panašaus į 
šventos Lietuvos gyvenimą sa
voj aplinkoj čia išvysim.

Mūsų jaunimas tėvų dar 
vyzdžiu šviečia

Už tai tauriems mūsų 
vams, ir tik jiems, bei jų 
dėjėjams

Red.

patogų gyvenimą iškeistų, kad 
galėtų įsigyti lietuviškus suge
bėjimus, kalbų mokėjimą bei 
kultūringą elgseną Daugelis 
supranta, kad tie lietuvio turi
mi dalykai yra už dolerį bran-

gėrio vertinimą ir, kaip retai 
kur,* stropų išauklėjimą. Pa
vyzdingas lietuvis, 1__ __
bemoksliu būdamas bei nuo 
žagrės nesiskirdamas, prilygo 
bet kurios kultūringos tautos 
nariui. Jis rimtas knygas bei 
žurnalus skaitė, blogio neken-

riausias pavyzdys jaunimui bu
vo.

. Pas muš blogybės paviršiuje
. nepultojo

Taip besitųprkant, mūsų 
krašte niekas iškrypėlių ne
mėgdžiojo, jais nesekė. O ir

* patys nedakepėliai savo vietą 
. žinojo — jie nė nesvajojo į-

* staigose, mokyklose bei bažny
čiose vadais būti, todėl ir blo
gybės paviršiuje neputojo. Jei 
kuriam lietuviui tiesiu keliu 
žengti ir nepasisekdavo, tai

tė- 
pa- 

pavyzdingiems 
auklėtojams mes dėkojam, kad
mūsų jaunimas nepavyzdingų- 
jų mariose nepaskęsta, kad 
beždžioniškai dvasios ir kūno 
kreivązonių, nepamėgdžioja, 
bet s^a šio krašto pavyzdin
gaisiais, kaip kadaise Lietuvo-\

Lietuviška galva ir 
charakteris gelbsti.

Net saldu darosi, matant to
kį pasisekimą mūsų kultūringai 
išauklėto jaunimo, vos tik a- 
nam čia koją įkėlus. Lietuvis 
pirmuoju mokykloj nešas, dar 
vietinės kalbos gerai nepramo
kęs, vadovėlių pakankamai ne
turėdamas, ribotuose ištekliuo
se gyvendamas — vien tik lie
tuviška galva ir charakteris jį 
gelbsti. Mūsiškis mokslo lauke 
pirmuosius laurus laimi, geru 
garsėja, kai' greta jo vietinis, 
viskuo aprūpintas nė iš tolo ne
prilygsta.

Ar ne panašiai buvo su pir
maisiais garbingais mūsų atei
viais? — Jie, nepalyginti sun
kesnėse už dabartines sąlygas 
gyvendami", tiek kultūrinių į- 
staigų, draugiją įsteigė, patys 
gražiai tvarkėsi, brolius šelpė

nierių. Jis, Atlantą perplaukęs, 
dar kojų nenusM$įpvino, o jąu 
suspėjo nudatįhę pagalbą — 
piniginę premiją lietuviškam 
atžalynui paskirti. Tuo tarpu 
kitas, bet ne pavyzdingas lie
tuvis biznierius, net dešimtims 
metų mūsiškių prakaitu mis- 
dams, metų metais besitęsian
čiais rakandų išpardavimais, 
jau paskutinin šonan mums 
diegulį įvaryti baigia. Argi be
reikia ryškesnio tauraus lietu
vio ir lietuvių išnaudotojo pa
vyzdžio! Tikra yra, jog svei
kesnių žmonių už tuos spindin
čius pavyzdžiu lietuvius, — 
sveikesnių proto, kūnu ir va
lia, — kažin šis kraštas kada ar

krypėliams nevalgaus. Juk dar 
negirdėtą, kad normalusis grū
dus keistų į pelys lygiomis.

P kuris iš mūsiškių nenorim 
sveiką savo kailį šiame tautų 
mišinyje išnešti? Tad valy sa
vą atžalyną be atlaidos pagal 
lietuviškas tradicijas auklėti ir 
kietai, pasakytume žydiškai, jį 
mokyti be atvangos. Juk dau
giau negu tikra, kad mes mo
kytais, pavyzdingais lietuviais 
patapę ir tokiais išlikę, gražios, 
sveikos ateities pamatus sau ir 
šiam kraštui padėsim.

Birželio 14 d., sekmadienį, 
vietos lietuviai savo pamaldose 
prisiminė į Sibirą ištremtuosius 
ir nukankintus lietuvius. Per 
sumą kun. Pr. Pranešus pasa
kė .progai pritaikytą pamokslą, 
par. choras, ved. muz. A. Sta-

kus, visiškai iširo. Tai via lėkš
tų asmeniškų ambicijų išdava. 
Gaila, kad Bridgeporto lietuvių 
kolonija, turinti tiek daug vei
klių ir gabių visuomenininkų, 
nepajėgė surengti ^kio minėji
mo tragiškų birželio dienų įvy- 

taį. Vįsį/mielai

Kraujo transfbzi- 
ja padeda gydyti 
polio. Paskutiniai 
bandymai paro
dė, Jsad kraujuje 
esantieji Gamma 
globolinia -padeda , 
išvengti vaiku 

, paralyžiaus.

Duok kraujo ir 
pats artimiau
siam Raudonojo 
Kryžiaus punkte.

mės esant bet kurioj šio kraš
to vietoj. Tik labai nežymus 
trupinėlis anųjų pirmūnų lie
tuvį įšsižadėįo, nepasekė A- 
merikos išmintingaisiais ir iš- 

\ ėjo pakiemiais šunų lodyt, sau 
ir šiam kraštui negarbę užsi
traukdami.

Naujiei naujose sąlygose
-Nuo pavyzdingųjų senųjų 

ateivių, ne ką toliau atsilieka 
ir tik atkeliavę suaugusieji/ 
Žiūrėk, lietuvis darbininkas, 
fabrike savo punktualumu, są
žiningumu, švariai bei suma
niai atliekamų darbu ryškiai iš 
kitataučių bendradarbių išsi
skiria ir yra mielai visose dar
bovietėse laukiamas pagelbi- 
ninkas. Jis lygiai gerai vertina-

Su dideliu apgailestavimu 
tenka pažymėti, kad ši lietuvių 
kolonija nebeįstengia surengti 
jokio minėjimo. Įsikūrus čia 
nemažam tremtinių skaičiui 
tikėjome, kad ir šios kolonijos 
veikimas pagyvės, tačiau kas- . 
met vis silpnėja. Parapijos vi
karas kun. Pr. Pranokus bandė 
judinti, ypač daug vilčių dėjo 
į tremtinius, bet einama prie 
merdėjimo. Didžiausia neveik
lumo priežastis — pačių trem
tinių skaidymasis. Prieš porą 
metų gražiai veikusi Lietuvių 
Tremtinių D-ja, kuriai vadova
vo Jonas Karys, jam pasitrau-

Keratato bitai parengti ir jo 
užtvirtinimą pągreittoti, Vieti
nis Ako skyrius pasiuntė tele- 
grąjpą kongresmanui A. P. 
Metanui, kuris ątstovauja Wa- 
shingtone BridgBpmt apylinkę. 
Telegramas pasiuntė Balto 
skyrius įr iptų organizacijų at
stovai bei pavieniai asmenys. 
Atitirūiamos rezoliucijos bu
vo pasiųstos aukštiesiems mie
sto pareigūnams ir kitataučių 
politinėm organizacijom.

Mokslo metų pabaigtuves 
vyksta parapijos salėje ir pra
dedamos tautos himnu. Moki
nių pasirodymo programą su
darė ne dainos, tautiniai šokiai 
ar Šiąip meno dalykai, šį kartą 
norėta parodyti, kaip mokiniai 
yra mokomi ir kiek išmokę lie
tuvių kalbos. Iš kiekvieno sky
riaus, — o skyrių buvo penki, 
— po 3-4 mokinius paskaitė 
įvairių tekstų: spausdintų įr ra
šytų iš mokyklos vadovėlių ar 
atskirų veikalų. Buvo aiškiai 
matyti, kokią pažangą daro 
mokiniai, eidami iš skyriaus į 
skyrių. Svečiai ir tėvai galėjo 
įsitikinti, kad mokykla 
tikrai daug naudos.

Apie mokyklos darbą 
metais papasakojo mok.
Dūlys, šios mokyklos rūpestin
gas vedėjas. Mokslo metai pra
dėti su 54 mokiniais iš 34 šei
mų, kuriose visos, išskyrus vie
ną, yra naujieji ateiviai. Moks
lo metams einant, iš mokyklos 
išstojo 3 mokiniai. Mokyta lie
tuvių kalbos, Lietuvos* geogra
fijos ir istorijos, taip pat lie
tuviškų dainų ir žaidimų. Per 
metus dirbta 32 šeštadienius 
po 3 vai. 15 minučių, suskirs
tytų į 4 pamokaš. Be vedėjo, 
mokykloje dirbo šie mokytojai: 
K. Bradūnas, D. Dvilytė, Ig. 
Kučiauskas ir C. Surdokas. Nu- 
siskundęs* "kai kuriais darbo 
sunkumais, mokyklos vedėjas 
dėkojo mokinių tėvams, kurie 
ištvertimingai siunčia savo vai
kus į šią mokyklą: mokyto
jams, kurie aukoja savo darbą 
ir ypatingai prel. L. Mendeliui, 

( kuris šeštadieniais paveda visą 
mokyklą, nieko nereikalauda
mas nė už aptarnavimą, nė 
žiemą už apšildymą.

Mokslo pažymėjimus mokyk- 
į Jos vedėjo prašomas mokiniams 

išdalijo prel. L. Mendelis. Dvy- 
• likai mokinių už uolų mokymą

si ir pamokų lankymą tėvų ko-

Nuoširdžiai Jus kviečiame į Pranciškonų leidžiamo DARBININKO naudai rengiamą

FAIR GROUNDS
BROCKTON, MASS.

Fumeii iš

Sekmadieni Taipogi savo

darbą. leisdami laikrašti "DARBININKAS"

VISI i PIKNIKĄ!
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tampą, kąs ypątingąj skątinp

J»0 rir*iaiB|<ė.

turi ritmą jr grąžų topą. Tie
sa, per visą koncertą jąutėsi tą

vo uždavinį atlikti »nes šįkart 
jų skambinimą stebėjo ne tik 
mokytojas, beta ir jų tėvai, šei
mos nariai, kaimynai pažįstam!

lk> 5 d. brooklyniečai buvo 
maloniai nustebinti faktu, jog 
čia auga gražus muzikos atža
lynas, kuris netolimoje ateity
je gali ‘turėti svarbios reikš
mės vietos lietuvių muzikinia
me gyvenime. Alekso Mrozinš- 
ko piano studijos mokiniai kon
certavo' apie trejetą valandų, 
atlikdami klasikinių kūrinių, 
lietuviškų kompozicijų ir melo-

ittfcAft

Jaunimas skambina
Mrozinsko piano studijos koncertas

ir šoka
besąlygini*!

lių

Pirmojoje koncerto dalyje 
pasirodė šeši mokiniai, paskam- 

. bindami, kaip ir visi to koncer
to dalyviai, po tris veikalus: 
du klasikinius ir vieną lietuviš-

Skeivytė, Nijolė Kletzaitė, A- 
leksaųdra Butaitė, Eglė Ppvi- 
lauskaitė, Bernardas Kisielius, 
ir Judita Audėnaitė. Tai, ga
lima sakyti, dar pradžiokai, vi
si neseniai pradėję mokytis, o 
pirmosios trys mergaitės tesi
mokiusios nepilnus pusę metų. 
Visi savo dalykus atliko gerai, 
o ypatingai sublizgėjo vieninte- 

< lis vyriškosios lyties atstovas 
šiame koncerte — Bernardas 
Kisielius. Jo skambinime jau
tėsi nepaprastas susikaupimas 
ir tikrumas, kas jį, be abejo, 
perkelia į pažangiųjų grupę. 
Susilaukęs nepaprasto publikos 
dėmesio, jis lietuviškų dainų 
pynę,( kuri taip labai visiems 
patiko, dar nuo pusės pakarto
jo. Ir kiti B. Kisieliaus skam
binti kūriniai, Mozarto menue
tas ir Chopino preliudas, buvo 
labai šiltai sutikti.

Antrosios dalies koncerti- 
ninkai keturi. Tai dvi sesutės 
Aldona ir Laima šileikytės, 
Daiva Audėnaitė ir Aušra šta
rolytė. Pagal pažangumą jau 
dalykai sunkesni. Pirmoji—Al
dona — skambina Beethoveno 
menuetą, Laima — Verdi fan
taziją iš Trubadūrų, ir kt.. iš. 
viso po tris dalykus. Abidvi 
skambina gerai, tik Laima sce
noje dar nedrąsi, bet tai grei
tai nugalės, nes energingai ko
voja. Daiva Audėnaitė ir Auš
ra štarolytė, kaip ir dera pa
čioms pažangiausioms skam
bintojoms. pasirodo paskutinės, 
pirma atlikdamos po tris da
lykus solo, o paskui kiekviena 
atskirai, kartu su savo mokyto
ju Aleksu Mrozinsku skambi
nant dviem fortepionais. Tiek 
pinjiesies, tiek antrosios prog
rama nelengva. Jos atlieka 
Čiurlionio. Mozarto. Beethove
no veikalus, ispanų muziką. O 
su A. Mrozinsku pirmoji skam
bina Čaikovskio gėlių valsą iš 
baleto “Spraktukas", o antroji 
— Saint-Saens — mirties šo
kį. Mergaitės ne tik savo pir
muosius dalykus, bet ir duetus 
atliko gerai, ypač žinant, kad 
ypatingo dėmesio iš jaunų pia
nisčių reikalauja skambinimas 
dviem instrumentais, kai reikia 
susiderinimo, išlaikant vienodą 
ritmą. Jei pirmosios koncerto 

, dalies kai kurių jaunųjų skam
binime jautėsi netikrumo ir ne
drąsumo, tai jo jau nebuvo čia. 
Ne tik kūrinio atlikime, bet ir 
fortepiono valdyme šiodvi toli 
pažengusios. If tuo tarpu, kai 
Štarolytė labiau lunkus! į ly- 
riškurfią kūrinių perdavime, tai

Daiva Audėnaitė yra jos prie
šybė. Ji šaltesnė, bet lygiai drą
si ir pasiryžusi.

Gražus šio koncerto paįvai
rinimas buvo melodeklamaci
jos, kurias atliko Maironio var
do mokyklos auklėtinės, piani
nu palydint pagal A. Mrozins- 
ko pritaikytą lietuvišką muzi
ką. Įr taip, Daivai Audėnaitei 
skambinant, Danutė Kaupaitė 
deklamavo Vaičaičio “Yra ša
lis, Aušrai štarolytė! skambi
nant, Rasute Arūnaitė dekla
mavo Maironio “Ant Keturių 
Kantonų ežero” ir Aldonai ši- 
leikytei skambinant sesutė 
Laima deklamavo Maironio 
“Jūratę ir Kastytį”.

Aldonos Šlepetytės baleto studijos pasirodymas
Birželio 12 d., penktadienį, 

Apreiškimo parapijos salėje 
Aldonos šlepetytės baleto stu
dijos mokiniai surengė baleto 
vakarą. Maždaug prieš metus 
pačios Aldonos šlepetytės ini
ciatyva buvo suorganizuota ši 
studija, kurią dabar lanko apie 
30 mergaičių. Susirenka darbui 
tik vieną kartą per savaitę to
se pačiose Apreiškimo parapi
jos mokyklos patalpose. Prieš 
mėnesį studija pradėjo rengtis 
šiam koncertui. Taigi, gana 
trumpas jų lavinimosi laikas, 
o pasiekti rezultatai pradžiugi
no.

Baleto koncerto pasisekimas 
rodo, kad Aldona šlepetytė y- 
ra ne tik gabi šokėja, bet taip 
pat ir gera pedagogė. Turėjusi 
gerą mokyklą, pati šokusi ne 
tik Lietuvoje, bet ir Vienoje, 
Grąže, Berlyne, Paryžiuje, su 
koncertais apvažinėjusi visą 
Prancūziją, buvus Belgijoje, 
gastroliavusi Ispanijoje ir Por
tugalijoje; atvykusi į New Yor- 
ką, ji reiškiasi kaip balerina 
ir pedagogė. Paskutiniu laiku 
koncertavo televizijos filmuo
se, Camegie Hali dėsto baletą 
profesionalams, turi dar kitą 
baleto studiją Queens, L. L.

Prie lietuviškojo jaunimo ji 
atėjo, norėdama iš jų išauginti 
prieauglį mūsų baletui. Pati 
būdama jauniausia mūsų bale
rina. turėdama gerą patirtį, jiv 
sugebėjo ne tik per trumpą 
laiką juos gerai išmokyti, bet 
taip pat įkvėpti jaunatvišką 
dvasią. Nors studija žengia tik 
pirmuosius žingsnius, bet jie 
rodo jų tikslų pasirinktą kelią 
ir nemažus gabumus.

Studijų mergaičių amžiaus 
vidurkis bus apie 12 metų, šios 
vienos dar nedrąsiai reikštųsi, 
jei nebūtų talkon atėję tėvai. 
Jie pasiūdino tikrai gražius ir 
skoningus kostiumus, padėjo 
koncertą suorganizuoti ir jį 
pravesti. 

I
Pirmąją dalį sudarė atskiri 

šokiai. Jų choreografija ir 
tematika buvo įvairi. Mergaitės 
jau apvaldo savo judesį, su
teikdamos jam net grakštumo, 
pagauna muziką, nugali nedrą
są. Publika ne kartą bisavo, 
tada mergaitės antru kartu pa
šoko kur kas geriau.

to. Reikia tikėtis, kad antra-
i

Porą šokių pašoko viena a- 
merikoniukė, kurią Aldona 
Šlepetytė moko jau porą me
tų. Nors ji buvo bene jau
niausia šio vakaro dalyvė, ta
čiau tekiausiai nužengusi.

Antroje vakaro dalyje buvo 
ištisas baletas “Pavasris sod^”, 
kurio muzika buvo sudurstyta 
iš įvairių kompozitorių, pri
taikyta temai ir šokiams. Nors 
masinėse scenose, kur buvo 
išvestos visos šio vakaro daly-

Aldona Šlepetytė

vės, stigo darnumo, susiklau
symo, bet atskiruose šokiuose 
mergaitės buvo įtikinančios.

Koncerte šoko: A. Alytaitė, 
Z. Bagdonaitė, D. Botyriūtė,
J. Ęąlčiūnaitė, Vida Jocytė, E. 
Jurgėlaitė, R. Kulyte, V. Vai-- 
tekūnhitė, D. Minkūnaitė, G. 
Nutautaitė, I. Sandaravičiūtė,
A. štarolytė, L. Vasiliauskaitė, 
N. Vasikauskaitė, J. Šaltenytė,
K. Žukaitė, V. Ramanauskaitė,
B. Ulėnaitė.

Turint galvoje jų trumpą lai
ką, būtų anstoka kalbėti apie 
atskiras šokėjas. Tačiau viena 
kita jau įsijaučia ir apvaldo 
techniką, kad žiūrovą ne tik 
džiugina, bet ir teikia daug 
vilčių.

Šokiam skambino pianistė 
Aldoną Kepalaitė gražiai ir 
su įsijautimu.

Baigiant šias kelias pastabė
les, reikia pasidžiaugti studijos 
darbštumu ir veržlumu. Gaila, 
kad šis vakaras buvo per ma
žai išreklamuotas, o jis buvo

Maironio n^yktos vedėju Atf. 
Sąmyšiui, kurio vadovaujama 
mokykla ir jis pats daug prie to 
konceptp rengimo prisjdėjp.

S. Narkefinnaitė

vertas, kad susirinktų daugiau 
žiūrovų.

Tęsdama savo darbą, studi
ja galėtų užplanuoti kada nau- 

- ją koncertą ir pastatyti ištisinį 
baletą. Čią talkininkų tikrai 
būtų, pagelbėtų ir patys vaikų 
tėvai ir šiaip meno entuziastai. 
Pačiai studjai gal tai būtų pa
skatas uoliau dirbti ir lankyti 
pamokas.

Negalime pamiršti ir tų vai- 
.kų triukšmadarių, kurie kaž
kodėl buvo suleisti į salę. Jie 
per visą vakarą taip ‘koncer
tavo”, kad toliau sėdintiems 
sunku buvo girdėti muziką. 
Ateityje be tėvų priežiūros to
kių vaikų tikrai nereikia leis
ti į salę. pj

IS NORWOODO LIETUVIŲ GYVENIMO
Prisiminė kenčiančius. Vie

tos katalikai kasmet savo mal
dose prisimena nelaiminguo
sius brolius ir seseris, išvežtus 
į Sibirą ir kankinamus Lietu
voje. Ir šiemet ALRK Fede
racijos skyrius pasirūpino, kad 
liūdnosios birželio dienos būtų 
paminėtos. Birželio 14 d. 9 vai. 
ryto kleb. kun. F. E. Norbutas 
atnašavo šv. Mišias už nukan
kintus ir kenčiančius Lietuvoje. 
Pamoksle jis priminė, kad rei
kia ir čia, Amerikoje, būti at
sargiems ir apdairiems, kad 
komunizmas neįsiveistų. Kiek
vieno doro lietuvio pareiga yra 
kovoti su ta žmonijos nelaime.

Vedė. — Birželio 7 d. iš ryto 
kleb. kun. F. E. Norbutas at
našavo šv. Mišias už jaunave
džius Juozą B. Kudirką ir Pa
triciją E. Packard, o po pietų 
palaimino jų moterystės ryšį. 
Vestuvių puotą iškėlė jauno
sios motina, pavaišindama vieš
nias ir svečius. Po to artimes
nieji giminės nuvyko pas jau
nojo tėvus ir ten linksmai pra- 
laido laiką. Juosės B. Kudirka 
priklauso Vyčių 27 kuopai, šv. 
Vardo draugijai, LRKA Susi
vienijimui. Jis yra Prano ir Ve
ronikos Kudirkų sūnus. Jo tė
vas, Uolus ir senas veikėjas, y-

JANE Ir JEAN HARBAl'GH, dvynukės H (’hlengos, 1931 metais »M 
bmra kartu inkubatoriuje- • dabar kartu Bteluu

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS 
IR PARENGIMAMS

FONO ROžtVO KARMOJE. RAVNIIAM. MASS,.
prie gražaus ežero pastatyta nauja, slidžiausia ir patogiausia svetai
nė dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms 
iškilmėms. Galima išnuomoti arba užsisakyti su visu painrnavi- 
mu. LhiirvhJ parengimams geriausia vieta. T»ėl sąlygų kreipkitės j:

MR. F. ROŽYNAS. 4RR No. Main St.. Raynham, Man.
Telefonas TO 2-3716.

£

SUKAKTIES IŠKILMES LAWRENCE
Arkivysk. Richard J. Cush- 

ihg, D. D^ gegužės 30 d. at
giedojo pontifikalines šv. Mi
šias šios parapijos 50 metų gy
vavimo sukakties proga. Para
pijos choras,' vadovaujamas 
muz. Algio Šimkaus, gražiai 
laike mišių giedojo.

Arkivyskupas savo pamoks
le pabrėžė pirmųjų ateivių lie
tuvių pasiaukojimą, kuriant 
savo lietuviškas parapijas, ir 
ragino' vyresniesiems pahėti 
jaunimui žengti į gyvenimą, 
dirbti su jaunimu ir dėl jauni
mo.

Buvusieji ir dabartiniai para
pijos kunigai asistavo mišiose, 
būtent: Kun. Pranciškus Stra- 
kauskas, Kun. Jonas balan
dis, Kun. Jonas Bernatonis, 
Kun. Petras šakalys, Kun. 
Vac. Paulauskas, PreL P. M.

ra vienas iš steigėjų šv. Jur
gio parapijos, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos ir kitų organi
zacijų. '

Tą pačią dieną kleb. kun. F. 
E. Norbutas palaimino mote
rystės ryšį Fabijono S. Kop- 
rek su Angele N. Rukštelyte. 
Ir jų intencija iš ryto buvo at
našautos šv. Mišios. Vestuvių 
puotą kėlė jaunosios tėvai. Jau
noji yra ilgą laiką buvusi šv. 
Jurgio parapijos, mergaičių so- 
dalicijos narė ir veikėja. Ji yra 
Petro ir Julijos Rakštelių duk
tė.’ Abu Rukšteliai yra šv. Jur
gio parapijos ir jos organizaci
jų nariai.
■Abejoms naujosioms šeimoms 

linkime kuo geriausios sėkmės.
Žvalgas.

Tragiškų įvykių Lietuvoje 
minėjimas bus birželio 21 d. 6 
vai. Balch School salėje. Pa
grindinę kalbą pasakys A. Pau- 
Jiukonis, buvęs Lietuvoje ir 
tremtyje gimnazijos direkto
rius, dabar gyvenęs Worces- 
ter, Mass. Be lietuvių kalbėto
jų yra kviečiami ir amerikie
čiai anglai. Minėjimas norima 
pravesti plačiau ir supažindinti 
platesnę visuomenę su komu
nistų niekšiškais darbais Lie
tuvoje.

Juras ir Kun. Albinas Janiū
nas. Tėvas Jonas Jančius MIC, 
užėmė kun. Pranciškaus Vir- 
mausko vietą asistoje, kadangi 
kun. Pr. Virmauskui sukliudė 
laiku atvykti susikimšo kelyje 
automobiliai.

Tėvai marijonai, kurie čia 
gimė, buvo krikštyti ir laikė 
savo primicijas šioje parapijo
je, irgi asistavo, būtent: T. 
Juozas Paulrukonis, T. Mykolas 
Jodka ir T. Petras Kranch- 
Krancevičius.

Buvo daug kunigų ir vienuo
lių, kilusių iš šios parapijos, ir 
daug parapijiečių Mišių auko-

Iš svečių kunigų buvo kun. 
Juozas Valantiejus iš Waterbu-’ 
ry, kun. Konstantas Vasys iš 
Worcesterio, kun. Pranciškus 
Juškaitis iš Cambridge. Tėvai 
Pranciškonai, Tėvai Marijonai 
iš Thompson, kun. Kazimieras 
Jenkus iš Lovvellio, Tėvas Ja
mes Hurley, augustijonas iš 
Lawrence. Paskutinieji du ku
nigai asistavo Mišiose. Kun. 
Albertas Kolntautas buvo atvy
kęs iš So. Bostono, ir Tėvas An
tanas Bružas, MS iš Ipsvvich, 
Mass.

Arti 600 žmonių dalyvavo 
parapijos auksinio Jubiliejaus 
bankiete, kuris įvyko gegužės 
31 d. Šv. Marijos Auditorijoje.

Mergaitės skautės turėjo 
gražų pikniką birželio 6 ir 13 
dienomis Andoveryje ir Palan
goje. Jas nuvežė ir prižiūrėjo 
•talkininkės: Alma Dvareskienė, 
Elena Andriuškevičienė iš Lo- 
well, Antoinetta Korsakienė, 
Joana Lisauskienė ir Veronika 
Gecevičienė. \

Pirmas piknikas Palangoje į- 
vyks birželio 20 d. šokiai pra
sidės 7 vai. vakare. Rengia 
vietinė Vyčių 78-ta kuopa. 
Kviečia visus atsilankyti. Pusė 
pelno skiriama parapijai.

Vysk. V. Padolskis Lietuvių 
Kolegijos rektorius Romoje 
lankys parapijiečius birželio 28 
d. Tą rytą jis atlaikys 8 vai. 
šv. Mišias Motinų Arkibrolijos 
intencija. Penkiolil^i naujų na
rių bus priimama po Mišių į^, 
Arltibroliją. «

Povilas

TEVAI PRANCIŠKONAI KENNEBUNK PORT, ME.
1953 m. rugpiūčio-August 9 d.

RUOŠIA

ETUVię DIE.Vj IR PIKNIKU
Religinėje dalyje:: Naujai pastatytojo Liurdo pašventini

mas ir iškilmingos šv. Mišios Liurdo grotoje.
Meninę dalį išpildys Ne\v Britain. Conn., Lietuvių parapijos 

choras ir tautinių šokių grupė, vadovaujant muz. V. 
Marijošiui ir K. Marijošienei.

Lietuvos Pranciškonai nuoširdžiai į šią šventę kviečia atsi
lankyti savo draugus, geradarius ir visus lietuvius.

“J

I

.t
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• Moksleivių ateitininkų sto
vykla Marianapolyje, Thomp
son, Conn. Tėvų marijonų so
dyboje, bus rugpiūčio 22 ir 30 
d. Stovykloje dalyvauja visi 
Rytinių Amerikos pakraščių 
moksleiviai ateitininkai. Visi 
"registruojasi pas savo kuopų 
valdybas. Ypatingais atvejais 
galima informuotis uis kun. 
Vacį.- Martinkų—350 Smith St., 
Providence, R. I. Tol. Dextt r 
111)51.

• Kun. Pranas Garšva, 
“Laiko” redaktorius Argenti
noje, nuolat tobulina laikraštį 
ir dabar rengia išleisti šimtąjį 
numerį ir tuo atžymėti “Laiko” 
5 metų sukaktį.

• C. Grincevičius Chicagojc 
rūpinasi ateitininkų Meno 
Draugijos “Šatrijos” atkūri
mo reikalais. Birželio 28 d. 
rengia šatrijiečių šventę.

■■ • Gaudeanius — studentų 
ateitininkų informacinis biule
tenio 6 numeris jau pasirodė, 
skelbdamas aktualios ir įdo
mios medžiamos. Leidžia Stud. 
At-kų Sąjungos Centro Valdy
bos Spaudos ir Informacijom 
skyrius, redaguoja A. Saba
liauskas.

• Rašytoją klubas Bos tune 
išsirinko naują valdybą, į ku
rią įeina: St. Santvaras, V. 
Barmienė, P. Pilka, dr. J. Gim
butas, dr. J. Leimonas.

• Kun. Dominikai Pocius, 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos vikaras, Harrison, 
N. J., nuo pirmadienio iki ket
virtadienio laikė rekolekcijas 
Nekalto prasidėjimo Seminari
joje, Darlington, N. J.

GREENE, MAINE

Birželio 28 dieną, sękiąadie- 
nj, Pranciškonų miške, Grpene, 
Me, rengiamas MAINE LIE
TUVIŲ DIENA —PIKNIKAS, 
kuriame ruošiasi dalyvauti ne 
tik Maine valstybės, bet taip 
pat ir kaimyninių valstybių lie
tuviai.

Lietuvių Diena prasidės su 
Mišiomis ir trumpu pamokslu 
šv. Patriko koplyčioje, Lewis- 
ton, Me. 10 vaL Pikniko pra- 
džft. — 1 vai.

Visi Pranciškonų prieteUai ' 
kviečiami į Maine lietuvių <He-

ki:n. st. vijos
Seniai lauktas, gražiai parengtas

puikiai IMMACULATA -spaudos 

išleistas mažasis maldynas

Sveika Marija
Kietais viršeliais, 371 psl., 

Kaina 32.59

Gaunamas:

r

TfiVŲ MARIJONŲ IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS

DIDYSIS PIKNIKAS

Šeštadienį, Liepos-July 4, 1953
MARIANAFOUO KOLEGIJOS PARKE THOMPSON, CONN.
9 11:00 vai. iškilmingos šv. Mišios
• Kalbės J. E.. Vysk. V. PADOLSKIS
• Naujų Šiluvos Marijos ir Švč. Jėzaus širdies Altorių šventinimas
• Choras — Dainom — Pasilinksminhtiai—Laimėjimai
• 3:00 vai. ŠOKIAI — gros BOB ZĮNKUS orkestras '
• Skanūs valigai ir gėrimai

“DARBININKO" ADMIN.

680 Bush wick Avė.

Brooklyn 21, N. Y,

♦
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Telefonas: Evergreen 4-8934DISPLAY .
Help wanted Female

antrą karta iŠ rife laimi IL.Stopai- 
tis. Jis t|ri 9fr tatįm Ir 1 partija

M

JOHN DERUHA, M. D

j.ą. kur 
vyko 29-sios Trąm-MlssisSppl p>r. 
»nenybė«. birželio M d.d. turime na- 
rifūBitiat IWu- Pirmenybėse Aą»v- 
vav<> 78 įsidėjai įš 37 v«i*tijų ąu 
yisą ei'e Himu State ir City meis
terių. Iš vienos Chicagos buvo JO 
dalyvių. . -
( Povitas Tautvaiša. Illinois m«H«te- 
ris, laimėjo šiose Trana.Mi*J«gtpm 
pirmenybė pirmą vieta- • mrinkes

Uito (iŠ 7>. Pirmume rate jis 
fcfcnatrvp Bal<Jwip’g per 15 ėjimu. 
Sartram - padtarė lygias.su jaunu 
irtviy Pimils iš Nehraskes. (oHa.i j- 
veikė Scbjrartz ir Mcljūian Penkta
me rąte Taylv»jš< sukirta Amenl as 
lietuvi Winikaitj iš Chnagos. ėeV- 
.lame — latvį Pamiljans iš Brouklv- 

N Y (ji« lošia Marshall CO. 
Paskutiniame ratexTeutvaiša laimė
jo prieš Detroito ir Michigano mejs- 
tčrrttaitDBn. Užbaigos Stuvis:

1' Tautvaiėa. Chįcngo
2. M. Turiajfisky. Chicago
3. Eastman. Detroit
4. Jeaf, Chicago
6. A. Zujus. Chicago

- Dera pabrėžti puiku Sujaus
rodymą. Jis paskutiniame rate lai- 

įmėjo prieš prof. L. C. Young iš 
•*Wisc., kuris prieš tai sukirto Cinin
gos meisteri Turiansky. Gerą pasek

ame pasiekė dar Vladas Karpuška. 
'surinkęs virš 501 į. būtent 4:3 tas- 
^ku.
-- ^T*~ltj** d>e*s WorU. kovo nr. 
plačiai aprašo Australijos korespon- 
tines pirmenybes, kurias laimėjo 
mūsų meisteris Romanas Arlauskai 

’ įdėta Arlausko fotogtafija ir kelios 
♦ jo partijos, kurių komentaruose pa

brėžiamas Arlausko agresyvus loši
mo stilius.

New Yorico ir Bostono lietuviu 
rungtynes nukeltos į rugsėjo pabai- 

»gą-

laknetojo. B Rnųrije buvo 11 daly
viu. Laimėjo Lukas ir Tarvydas, nu
rinkę pa 8įį taiku, trečias - ita- 
čfulaith SU 7 ta'l-eir.

■Mkevrinr aa NaMorfa lošia mal- 
čą Buenos Aires mieste. PbdStis 
3V^^1Z> RoMioyskm naudai. tačiau 
7 rato RUfernuktoti parV** baigsis, 
greičiausia Najderfo naciai.

Na^jo šachmatų knyga; Georgės 
Renaud A Victor Ęahn: T^e Art ęf 
tise Checmate. Išleido Simon A 
Scbuster, C0 Fifth Avė.. New Yorke 
20, 1963 birželio m, 208 n, Kaina 
$150 Gražiam leidiny randame i> 
nagrinėtų 80 partijų ir apie tiek 
partijų užbaigtu, suloštu Sjnė-niau- 
rių meisterių, kur su aukomis *pa- 
stokiamas matas.

3 Bed Romos, Detached — Full 
Basement. Feneed eome, lot — 
near Chųrch and
bus. $14,000 —

■ «MA«9 DOWN 
Mortgago-

Call »nw IN HOI

<XUnCY 18LAN9
Briek furnisbed room house ne»r 
ocean; full^rented. nev.ly re- 
modeiled, l^Kx>m & kitch’nette, 
«nd 2 nn A siteh eite; aevz nil 
bųmer, new sprudder Ištepi, 

. brass plumbing, r.e.v roof. All 
yeer round; no mortgage, 4 rm 
bungalmv vacant for u$e- of 
bųyer. Sacrifiee, l^ąviųg N. Y.
IvMMre Y»««i, M>t ?? St 

TeL: Ceney įsi 6-41M7

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos x0-2 ir 4-9. 
v Mokslus baigės Europoje

128 E. 88th STREET • NEW YORK OTV
Virt Laxington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
B visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER —PORK STORES

<9-38 MyrtJe Ava.
Gtendale, N. Y.

136-09 R»os«ve|t 'Aveaue 
Flushiog, N, Y.

6Lį 
6

51..
51.. .
5) j

pasi

SPORTAS PASAULYJE
DVIBAČW SPGBTAK Garsusis 

italas Fausto Coppi laimėjo Italijos 
dviračiu lenktynes (Giro P’Itaiig) 
2-488 mylias nuvažiavęs per 1J.8 v. 
37 nūn. ir 26 sekundes. Tai penktas 
kartas, kad šis garsus dviratininkas 
laimi minėtas varžybas. Antruoju 
tapo taip pat žymus šveicaras H. 
Kolbert, nųp italo atsilikęs 1 min. 29 
sekundes. Tour de Romandie laimė
jo minėtas Šveicaras. 837 km. nu
važiavus per 24:007:47 va|.

AUTOMOBILIU LENKTYNES,
Vienintries garsias auto lenktynes 

Amerikoje — Indianapolis race — 
laimėjo B. Vukovich. Jis 500 myliu 
nuvažiavo per 3:55:16,9 vai. Tose 
lenktynėse mirtinai susižeidi Scar- 
borougij. Lenktynių tikslą pasiekė 
tik 6 dalyviai. Grand Prix of Hol- 
land laimėjo garsusis italas A. As- 
cari. 377 km jis nuvažiavo per 2:63:- 
35,8 vai.

SHINGLE HOUSE 
4 familles, 2 apaptments 

5 Foonjs each.
For Information call owjier 

UL 4-7086

68-38 Ferast Aveaue
Ridgewosd, N. Y.

60-64 Woedside Aveniu 
W«mdside, N. Y.

MAIN
8202,10 MYRTLE AVĖ.

185-24 Iforace Hardinę 
Fresh Meadows, Fiuuhiu'k"

219-17 Jamafeo Atremto
Oneem Viltai N. Y.

176 Bockaway Avenue 
Vailey Stream, N. Y.

4880 WMto PiaiM Rsad
Breax, N. Y.

19 Wm( P<M Road
White Platai, N. Y,

STORE
GLENDALE 27, N- Y.

AIDŲ žunuJo

Skambinti tek HYacint 7-4677

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

Ar žinai, kad
— Walt Disney, kalbėdamas 

apie savo paskutinį filmą Pe- 
ter Pan, kuris su dideliu pasi-e 
sekimu teberodomas New Yor- 
ko teatruose, sakė, kad visus 
piešinius vienas asmuo būtų tu
rėjęs piešti 250 metų, kasdien 
dirbdamas po astuonias valan
das.

— Šekspyro laikais Londono 
policijos vadas davė įsakymą 
dežūruojantiems policininkams 
laikytis kuo toliausiai nuo gat
vėse pasitaikančių vagių ir 
plėšikų. “Negali būti jokios 
draugystės tarp jūsų, padorių 
vyrų, ir anų niekšų.” Si posakį 
Šekspyras įspraudė savo kome
dijoje “Daug triukšmo dėl nie
ko.’-’ '

REIKALINGOS MEZGĖJOS 
mokančios rankomis megzti moteriš
kus megztukus. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas, malonios darbo są
lygos (Union Shop).

Kreiptis:
MODEBN SPORTSVVEAR 

108 Lawrenoe St Brooklyn 
Tel MAln 4-8041

FIN«B3tWAVER
mokanti visos rftKes darbus. Pasto
vus darbas. Savaitinis atlyginimas 
pradžioje $66, malonios darbo sąly
gos. Kreiptis R

PABKSIDE BEALTY SALON
629 Bogers Avė. Brooklyn, N. Y.

TeL JHJ 4-9229
* * *

Help Wanted Malė

MACRINISTS 
MltLNd #AN'OŠ' 

JIG ROBER 
Jpb order work 

Steady work, Oood pay 
Nlee woridng eonditions 

Mount Vernon 8-5552

JLietuviy Radio Draugijos Programos J. P. CINKUS. Direktorius
Trečiadieniais 9:36 vat vak^-WWRL 1666 kc—5964 w. 

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika.
TaL EV. 4-6293 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dtr.

PORTERIAI pasiuntiniai, kėlėjai ele- 
vaitorium, durininkai —gyvenami 
namams, klubams, viešbučiams; 
PATARNAUTOJAI virėjai, porteriai, 
tvarkdariai, posmniiniai, kėlėjai ele- 
vaitorium. gaisrininkai — viešbu
čiams ir įstaigoms; /

MERGINOS slaugių padėjėjos, kam
barinės, patarnautojos— patyrusios ir 
nepatynisios — viebučiams ir įstai
goms. Galima kreiptis kiekvieną die
ną.

Ma- CHASE AGENCY
676 — 8th Avė. (43rd St.), N. Y. C.

4NGBAND ST.
J. P. GINKLUS 
Direktorius

BROOKLYN 11, N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

f. n w a n n s 
73 Warren Str.

Tool & Diemakers $3 an hour.
ehine Shop set-up men, Radial Drill
set-up & operate, Milling Machine 
operate A set»up Grinders, Machinists 
all around tool makers, Jigs & Fix- 
tures — $2.00, $2.50 an hour. Ma
chine operator — 90c. an hour. Mušt 
speak English.

LIETUVIŲ BADIO VALANDOS PROGRAMA 
WKSX—lesa kDocycles—Marbiehead-Salem, Mass.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 v^l. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai raskite; LilriUANKN RĄDIO 
HOll, M Cattage SL, Noravood,* Mass.

Skyrius: LITHUANIAN FURNITURE CO„ 326 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

WOODWO3KERS 
Machįne operators & Csbinet Makers 

•n “Custem Made” Furniture 
Steady Eployment — Excellent 

Work Conditions
Open Saturdays

30-28 Mtarr Ave^ LL€. Tel, tit. 4-5400

ANESTEZISTAS
reikalingas 59 lovų ligoninei Mėnesinis 

>
atlyginimas $356, su viąų išlaikymu.

Kreiptis:

MIDWOOD HOSPITAL
19 Winthrop SL, Brooklyn

i<ietuviį
VfL B. BruMtmųr. So. Boston 27, Mm. TeL SO 8-4489 

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 

-M91KV, Baltie Fk>rists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Braadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos. *

PARDUODAMI NAMAI
Ridgevvoode — 4, 
East New Yorke — 3, 
VVoodhavene —5,’ 
Richmond Hill — . 6, 
Ozone Park — 3, 
Jamaiea — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms;' kaikurios iš jų yra su 
krautuvėms bei ■ bizniais. Plates
nes informacijas gauti 'pas:

J. VASTCN AS 
108-07 Uberty Avė. 

BkhmMĮ HB1 19, N. Y. 
TeL Vinute 8-2Ž89

HOUSEHOLD HELP
Every kind, wanted at onee

First rate jobs; Steady, Good Pay. 
Also unskilted iaborers, 
Professional vrorgers.
Apply immediately.
FOREST MADISON 

"USįAustin Str., Forest Hills 
BO 8-1110

PEIST LANE 
DRUGS

405 SO. 4TH STBEET
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai ,ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas. 

EDWIN LANE, Ph. G. 
EV. 7-6238 — EV. 4-8200

Lithuanian 
Furniture Co,

* *

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS ĘDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Uftandžial - Teleyizija - Muzika - Sportas 

502 GRAND STM kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK BOSTON, MASS,

S. Raracevičbis ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVIČIira
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boginu 8-2590

I Tel. EVergreen 7-4335 i 

iStephen Aromiskisį 
- (Armakauskas) t 

Graborius-Balsamuotojas I 
Moderniška Koplyčia 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.*

s 
ISO 84618

ms JRED and BONDED *
Locąl and Lųng Distance Mpver £ 

*

•H

EVergreen 8-9770

Cambridge, Mass.
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius

** *

WAITKUS
FUNERAL HOME

AKRAMS DRESS SHOP
228 Broadway, Brooklyn, N.

telef. FV 8-6656
Vasarinis išpardavimas
Paltai, eilutės, "toppers". Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir “pood- 
le” didmenų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

TeL EV 8-6656

“Pirmiausta užeik pas Adams” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Realty Co. 
1144 EAST JER8EY ST.

ELEL, N. J.
Adam Stankūnas EL 4-1576

WILUAM J. DRAĘE
• (DRAGŪNAS)

Lietuvis Advokatas
UM PJU JAMAICA, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

. Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas diena ir naktį 

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Canv 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TE 6-6484

J. B. SHALINS
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
844)2 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station*
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci
ja.

Tel. VTrginia. 7-4499

ZALETSKAS
FUNERAL HOMSf
564 ĘAST BROADWAY

South Bostop, Mm*.
D. A. Zatetakos, F. E. ZMetakra 

Graboriai ir Bahsunųotojai
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-6815

SOnth Boston 8-2669

ISPANIŠKAS DZINGĘLIS

Joseph Garszva
Gratorius-balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TeL EV 8-9794

1883 MADISON ST.

PARDUODAM NAMUS i

Lateat 
Interest 

Rate

tne

2^2% SSSS
. (JfarVrty

Interest atarta tbe flfat of tira month

SAVINOS BANK,
135 BROADWAT «t BlbFORD AVĖ.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

Uetuvtą apecalistų coUsioa k šuto taisymo d-v* 
BODIES AND FEfflDERS STRAJGHTENED 

COMPLETE AUTO PAINTTNG DUCO RETINISHING

Skaitykite ir platinkite “Šv.
Pranciškaus Varpeif

Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi padavimų 

r^^Mnuo senovės, kad Dcta- 
'. Rugelis buvo vartojamas 

nuo išpūtimu, dusinimo, 
. troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir pati ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatą Ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi malonių 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEXANDER*S CO. 
414 BROADWAY 

SOUTH BOSTON 27, MASS.

Z ZAU4U8RAS
BreoktymN. T WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Turime gerų BBtnų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apyttnfcėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudo* (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8&56 8oth Strrrt. WftedhnvMi 21, N. Y.
Tri. Vlreirta 7-1896

Baras, SALE vestuvėms.
parengimams, susinn 

^Rikiams, etc.

a

3
i4

4

BRDOKLYN 27. N. T,
Tel. EV 2-9S& (Prie Forest Avė. stoties), Ridgewoud

5

lygias.su
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vardinių ir kum V. Masiulio

ketas..

. M. Aloyza su kitomis sėseri- 
mis iš Putnamo įvairiais vie- 
ųuoiijos reikalais lankėsi New

ir Darbininko redakcijoje bei

Jonas Aistis
savaitės atostogas praleido 

dirbdamas prie savo knygos

“Darbininke” tilpusią žinutę 
apie jį, praneša, kad jis buvo 
atleistas ne nuo visų, bet nuo 
aukštosios matematikos (cal- 
etilus) egzaminų. A. Pocius 
studijuoja matematiką ir fizi
ką New Yorko universitete ir 
yra savo klasėje vienas iš ge
riausių studentų.
New Yorico Moterų Klubas
šaukia birželio 27 d. susirin

kimą, kuriame kviečiamos da
lyvauti visos lietuvės. Susirin
kimas įvyksta Baltic Freedom 
House, 131 E. 7(tth St., (Le- 
xington Avė. kampas) 7 vai. 
vakare.

PRANEŠIMAS 
siunčiantiems savo vaikus į 
Pranciškonų stovyklą Kenne 

bunk Port, Me.
Pranešame, kad Brooklyno, 

New Yorko ir apylinkių ber
niukai į stovyklą btts vežami 
autobusu birželio 27 d., šešta
dienio rytą, 9:30. Autobusas iš
važiuos punktualiai. Vaikų su
sirinkimo vieta Pranciškonų 
vienuolynas, 680 Bushvvick 
Avė., Brooklvn, N. Y. Kelionę 
autobusu ten ir atgal $15,00 
apmoka tėvai. Nevisą laiką 
stovyklaujantieji arba tik į 
vieną pusę autobusu vykstan
tieji moka $7,50. Berniukai, 
nevisą stovyklavimo laiką iš
buvę, šiemet nebus į namus 
vienuolyno automobiliu atveža
mi. Juos pasiims patys tėvai 
ar stovyklos vadovybė išsiųs 
juos į namus traukiniu, pra
nešdama tėvams, kurią valan
dą vaikai parvažiuoja į stotį. 
Į stovyklą vykti galės tik tie, 
kurie yra priimti ir gavę vado
vybės apie priėmimą atatinka
mą pranešimą. Vykstantieji į 
stovyklą berniukai privalo at
sivežti* gydytojo liudijimą, pini
gų mokesčiui u^ stovyklavimą 
ir kelionei ir kitus informaci- 

* jos lape pažymėtus dalykus.
Vykstančiu^ autobusu vaikus 
nulydės ir parlydės vienas iš 
stovyklos vedėjų.

Stovyklos Vadovybė, 
Franciscan Monastery, 
Kannebunk Port, Me.

PIRMĄ KARTĄ
New Yorko valstybėje, visame mieste ir jo apyfinkėje

WfflTE BEAR—BALTOJI MEŠKA
Amerikoje gaminamas alus, lygus importuotam 
iš Vokietijos. Galima gauti įvairiais kiekiais,

J. M. S. Ginkns, Jr
..... Brooklyn 0, N-Y.

Phone EV 4-9293
Brooklyu ll. N. Y.
Phone EV 4-9293

• * v

WEST HAVEN BEER & ALĖS, INC 
146-152 So. Ist Street Brooklyn, N. Y.

EV. 7-5471

tris savaites vasaros stovykloje 

abu po 50 dot, kun. J. Borevi- 

£ Brooklyno po 12 dol., Dr. 
Domas Jasaitis iš Wallingford, 
Conn., 15 dol., Dr. V. Tercijo
mis su popia ir Dr. J. Urbana
vičiūtė iš Letchvvorth Village, 
N. Y. po 6 doL Už tas aukas 
jau 13 vaikų galės tris savaites 
atostogauti. Bet yra dar tokių 
nelaimingų vaikų 387. Kas turi 

prašomas aukas siųsti adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Dėmesio stovyklautojoms
Mergaičių stovykla Putnam, 

Conn., perpildyta. DaugeMo 
besikreipiančių mergaičių ne
galima priimti. Tačiau iš paty
rimo žinoma, kad pasitaiko iš 
užsiregistravusių, kurios pas
kutinę dieną dėl kurių nors 
kliūčių neatvyksta. Todėl labai 
prašoma užsiregistravusių į 
stovyklą mergaičių ir nema
nančių atvykti, skubiai pra
nešti, kad galima būtų užleisti 
vietą kitoms.

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

Lietuvių Enciklopedijos
pirmasis tomas, kuris apims 

visą raidę “A”, kaip pereitam 
“Darbininko” nr. buvo paminė
ta, jau renkamas. Jame bus pa
skelbtas visų iš anskto Liet. 
Enciklopediją užsiprenumera
vusių sąrašas. Daugeliui yra 
seniai išsiuntinėti L. E. užsa
kymo formuliarai, kurie'pra
šomi iki liepos 10 dienos grą
žinti L. E. gen. įgaliotiniui 
New Yorke kun. V. Dabušiui, 
680 Bushvvick Avė., Brooklyn, 
21, N. Y., £.rba tiesiog L. E. re
dakcijai, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. Užsakymo 
formuliarų taip pat galima 
gauti anksčiau paminėtose vie
tose.

Taip pat visa medžiaga, lie
čianti raidę “A”, prašoma siųs- 
sti nedelsiant redakcijai, bet 
ne vėliau iki liepos 15 d.

BRIDGEPORT, CONN.

Mirė Edmundas Norkevičius, 
pavyzdingas lietuvis ir uolus 
parapijos rėmėjas. Nuo pat pa
rapijos kūrimo dienos ligi pat 

"mirties visur prisidėdavo dar
bu ir aukomis. Velionis išauk
lėjo gražią šeimą. Duktė Ma
rija ir dabar dalyvauja par. 
chore. šeimos nariams visi' 
reiškia užuojautą. Palaidotas 
pereitą šeštadienį.

šeštadieninės Maironio mo
kyklos knygynėliui. Reiškiama 
nuoširdi padėka kleb. kun. N. 
Pakalniui, kuris davė patalpą 
ir knygas, gen. kons. Budriui,

vertingų knygųtkun. J. Pakal
niškiui, T. V. GBžiūnui, Pilie
čių klubui, Tautininkų Sąjun
gos skyriui, P. Valakui ir vi
siems kitiems už gausią para
mą knygomią, Taip pat dėkoja
ma dr. T. Savickui, paaukoju- 
siams per Balfą mokyklai 25 
doL

šeštadieni išskrenda į Chica- 
gą, kur visą vasarą pavaduos 
atostogaujančius “Draugo” re
daktorius.

Stepas Zobarskas
buvo susirgęs. Dabar Dr. T. 

Savicko priežiūroje jis pagul
dytas i ligoninę ilgesniam 
tyrimui.

• Susituokia
baletmeisteris Stasys Modze- 

liauskas_su, Valentina Sveto- 
kaite ir Vytautas Kondratas su 
Florida Stankute. Abiejų su
tuoktuvės įvyksta liepos 4 d. 
Angelų Karalienės bažnyčioje.

Algirdas Kačanauskas
Darbininko redakcijai rašo: 

“tragiškųjų birželio dienos į- 
vykių minėjimo programoje 
New Yorke mano pavardė at
spausdinta be mano žinios ir 
sutikimo.”

Lietuviams moksleiviams
Pabaltijo Moterų Tarybos 

Lietuvių Atstovybė New Yor
ke gavo iš General Federation 
of Women’s Clubs pranešimą 
apie tos organizacijos ruošia
mą rašinio konkursą, kuriame 
kviečiami dalyvauti ir lietuviai 
moksleiviai. Už geriausį rašinį 
tema: “Ką Amerika.man reiš
kia?” skiriamos dvi premijos.

Aukštesniosios mokyklos 
mokiniui skiriama nemokama 
kelionė aplankyti istorines vie
tas Philadelphijoje, New Yor
ke, Baltimorėje ir Washingto- 
ne. Pradžios mokyklos moki
niui skiirama 100 dol. pinigais.

Konkurso skelbėjos pagei
dauja, kad rašinyje būtų palies
tos Amerikos laisvės kovos Ne- 
priklausamybės Deklaracijos 
paskelbimo metu, visa tai suri
šant su Amerikos demokrati
nės santvarkos išsivystymu.

Rašinys turi būti, neilgesnis 
1,000 žodžių ir netrumpesnis 
800 žodžių, parašytas angliš
kai mašinėle arba ranka, tik 
gerai įskaitoma. Rašinius siųsti 
iki 1954 m. sausio 1 d. adresu: 
Americanism Department, Ge
neral’Federation of Women’s 
Clubs, 1734 N. N. Street, N. 
W., Washington 6, D.C.

PADĖKA

“Darbininko” piknikas, įvy
kęs s. m. birželio mėn. 14 ČL 
Linden, N. J., praėjo labai gra
žiai. Visiems, kurie prisidėjo 
vienu ar antru būdu prie šio 
pikniko pasisekimo, priklauso 
gili mūsų padėka. Ypač tenka 
padėkoti p-lei A. šlepetytei ir 
studijos mokinėms už gražų iš
pildymą meninės dalies, bei jų 
tėveliams, maloniai sutiku
siems leisti jas šokti; Jokūbui 
Stukui, jo tėveliams, J. Liudvi- 
naičhn, jo žmonai ir J. Prapuo-

metu; O. Atutienei, B. Sabec- 
kienei ir Statkienei už valgių 
rūpestingą paruošimą, aptarna- 
vimąbei dovanas; M. Jtrkevi- 
čienei, A. Kimzal, L. Dambrau
skienei, Ašmontienei, A Dam
brauskienei, R. Yršienei, O. 
žiurlienei, Litvinienei, Kirvele- 
vičienei, Milhikienei, Plungie- 
nei, J. Dirsienei, Strazdienei, 
Laukžemienei, Bundoąieoei — 
už gražias, dovanas.

Nuoširdžiai dėkui.

Įragi—■ t*ij> vien* motcyt.\D. Kunskaitč. Oktetą sudaro

roft, H. GaleefcM ir H. Grejory.

Šeštadiemo Maironio
mokykla mokslo metus bai

gia birželio 20 d. 11 vai. aktu 
ir skelbtoji jos loterija bus 
tuojau po akto (12 vai.), bet 
ne birželio 21 d., kaip anksčiau 
buvo skelbta ir bilietuose pa
žymėta.

Elvyra Narutienė
su savo sūnumi Vytuku iš 

Chicagos atskrido į New Yor- 
ką ir iš čia sekmadienį išskrido 
j Vokietiją, kur dar gydosi jos 
vyras Pilypas Narutis, buvęs 
Stutthofo kacetininkas, baigęs 
Karlsruhe inžineriją ir vėliau 
dėl sveikatos negalėjęs išemig
ruoti.

iPet-

MASPETHrL. I., N. Y.
Pagerbė klubo veikėją. Bir

želio 6 d. Lietuvių klibas su
rengė vakarienę pagei 
rui J. Šlapikui, kuris daugiau 
kaip 25 metu dirba visuomeninį 
darbą, pažadėjęs nuo vyčių, ku
rių 110 kuopą jis čia įsteigė dar 
1925 m. Publikos buvo prisirin
kusios arti 200 žmonių. Jei salė 
būtų buvusi parinkta didesnė, 
publikos būtų buvę dar dau
giau. Vakaro pirmininku buvo 
adv. S. Bredis, o vedėju prog
ramos — Antanas Matulis. 
Prie parengimo dar prisidėjo S. 
Siaučiulis, J. Bernatavičius ir 
F. Venys.

Klubo alutis bus birželio 20 
d. klubo patalpose 8 vai. vak. 
Kartu bus ir blynų balius. Pus
metinis susirinkimas šaukia
mas briželio 26 d. 8 vai. vak. 
taip pat klubo patalpose.

25 metų snkaktis. Emilija ir 
Vincas Srill (Petrauskai) bir
želio 13 d. minėjo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. E- 
milijos sesuo Ona sukaktuvi
ninkams suruošė puikią vaka
rienę, kurioje dalyvavo apie 
150 žmonių. Vincas Srill (Pet
rauskas) pra pasižymėjęs pro
fesionalas basketbolininkas. Jo 
sūnus Vincas yra Brooklyno 
kunigų seminarijoje (Hunting- 
ton, L. L) Už poros metų bus 
įšventintas kunigu. Vietinis

PROGRAMA:
SOKS VIRŠ 100 ŲIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ AOKEJAL ĮVAIRIŲ AMŽIŲ, vad. p. Onos Ivaškienės 
Bus RENKAMI TIPIŠKAS LETUVIŠKAS TĖVAS ir DUKTĖ

Pct dfea* pm AL STEVENS ORKESTRAS.
Traukimas laimėjimo dovanų pinigais $50, $25, $20, $15, $10, ir $5. Traukimas įžangos dovanų: spinta knvgcm 
(book case)* iš Vokietijos importuotas kukuojantis laikrodis; liet, rašalinė, virtuvei lempa, graži staltiesė.
Bus proga matyti ir pirkti lietuviškų knygų, žurnalų, laikraščių, medžio drožinių, audinių, gintarinių karolių, apyran
kių, auskarų, kakiaraikičiafn laikykfių, Bet. plokštelių, ir iš Vokietijos importuotų laikrodžių bei plieninių daiktų.

Barni važiuos H So. Bostono Liet. PiL Klubo, kampus E-ir Broadway, S. Boston 1.00 vai. po pietų.
Platesnių informacijų klausykite iš Liet. Radijo Korp. Programos sekmadieniais 12:00 iki 12:30 per pietus iš 

stoties WBMS — 1090 kil. Kviečia visus STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

mm
IINIOS —

Kun. dr. J. Vaišnora
sakė pamokslus parapijos 

bažnyčioje birž. 9, 10, 11 d.d., 
kurie buvo daugelio parapijie
čių lankomi ir su susidomėjimu 
klausomi. Birželio 14 d. 10 
vai. tas pats pamokslininkas 
pasakė pamokslą birželio įvy
kiams paminėti.

Dr. K. Girtautas
sakė kalbą birželio įvykių 

minėjimo intencija tuojau po 
mokyklos graduantų iškilmių. 
Adv. J. Grigalius paskaitė ta 
proga atitinkamą rezoliuciją.

Ką daro parapijos seselės 
atostogų metu

So. Bostono liet, parapijos 
mokyklos ir vienuolyno vyres
nioji Motina Cecilija išvažiavo 
į Washington, D. C., sykiu su 
generalės motinos padėjėja 
Imelda iš Brockton ir su sese
le Baptistą iš Cambridge ir ten 
lankys Katalikų Universitete

Sės. Gerardą, Sės. Juozefa ir 
kelios seselės iš Cambridge lan
ko Bostono kolegiją. Kelios 
seselės vasarą studijuos moti
niškam name Brocktcne, o ki
tos mokys vaikučius Norvvoo- 
de.

Al. Namaksy paaukojo 20 
dolerių parapijos salės naujoms 
kėdėms nupirkti. J

J. Kasperas padovanojo už
uolaidas visiem^4clebonijos lan
gams. /

Parapijos mažasis choras
birželio 16 d. buvo nuvykęs 

ekskursijos į Cancbie Lake, N. 
H.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti 
žinių j Darbininką, prašom 
skambinti telefonu SO 8-8251

PIKNIKAS
IR LIETUVIŠKŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ IŠKILMĖ
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BROCKTON FAIR GROUNDS

mokinius
Birželio 1 4d. 3 vai. p.p. pa

rapijos salėje po bažnyčia su
sirinko So. Bostone esančios 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
mokyklos graduantai, jų tėvai, 
pažįstami, giminės ir šiaip mo
kyklos draugai. Paty; graduan
tai, gražiai pasipuošę, susėdo 
scenoje. Iškilmėms vadovavo 
mokyklos kūrėjas ir nenuilsta
mas globėjas klebonas kun. Pr. 
Virmauskis. Dariaus posto at
stovai su kariška ceremonija 

>jez įteikė medalius 
geriausiai baigusiem 

am. Medalius gavo Eve-
dvien 
moki 
liną Tutkūtė ir K. Preskenis. 
Paskui turiningą kalbą pasakė 
svečias kun. K. Jenkus. Kalbų 
tarpuose lietuviškas dainas 
dainavo mokinių choras. Gra
žia lietuvių kalba pasveikinimą 
pasakė 'graduantė M. Druzdy- 
tė. širdingą sveikinimo žodį pa
sakė klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis. Paaiškėjo, kad pra
džioje mokyklai reikėjo me
džioti mokinius, o dabar jau 
nebesutelpa į dvejus mokyklos 
namus. Tąi vis seselių mokyto
jų nuopelnas, ši laida yra pir
moji ,kuri toje mokykloje pra
dėjo mokytis nuo pirmo sky
riaus. Graduantų vardu atsi
sveikinimo žodį sakė J. Verby- 
la. Visa programa gražiai pra
vesta lietuvių kalba, tik kun. J. 
žuromskis turmpai atpasakojo 
eigą anglų kalba, šventė buvo 
tikrai lietuviška ir šita prasme 
statytina pavyzdžiu daugeliui 
kitų mokyklų. Beveik visi mo
kiniai lietuvių kilmes. Nemaža 
jų dalis naujų ateivių vaikai.čia 
baigusiųjų pavardės:

Adomkaitytė Danutė, Amb
rose Phyllis, Banaitis, Gintau
tas, Casper Juozas, Doolin Ma
ry, Druzdytė Madelina, Duse- 
rik Vilimas, Grigaliūtė Olga, 
Grigaliūnas Juoazs, Jakulis E- 
gidijus, Jakutis Vincentas, Ka
počius Algirdas, Karsokas Ro-z 
bertas, Katauskaitė Rina, Len
tini Juozas, Leščinskaitė Lo- 
retta, Matacūnas Rapolas, Mu- 
činskas Aloyzas, Natkevičiūtė 
Giedrė, C/Brien Dorothy, Pre
skenis Kenneth, Saūciunaitė 
Joana, Skudzinskas Antanas, 
Spirauskas Edmundas, Tutkiu- 
tė Evelina, Vaičaitis Jonas, 
Vaitkiūtė Laurina, Valickaitė 
Angelą, Venckus jakas, Venc
kus Romas, Verbyla Juozas, 
Wologevicz Jonas, Wright Pet
ras, Zibinskas Raimundas, Za- 
gurskytė Violetta, Zaikytė Lili- 
jona..

Rašytojų Klubas
birželio 6\turėjo savo susi

rinkimą, paskatinį prieš vasa
ros atostogas. Kalbėjo Ben. 
Babrauskas iš Chicagos, Liet. 
Rašytojų Draugijos pirminin
kas, aktualiais kultūros klau
simais. Naujiems metais išsi
rinko naują valdybą. Rudenį 
rengiamasi paminėti M. Vait
kaus 70 m. sukaktį.

Egzaminai į Boston College 
vakarinę mokyklą bus birželio 
22 d. 7 vai. vak. 126,Newbury 
St., Boston.

Cambridge, Mass.
Gegužinė. Sekmadienį, bir

želio 28 d., Romuvos parke, 
Brocktcne, įvyksta mūsų para
pijos metinis išvažiavimas-ge- 
gužinė. Važiuokime visi ir pa
remkime savo parapijos reika
lus. Bus graži ir įdomi progra
ma. Dainos, muzika ir sportas.

Svečiuojasi. Aviacijos .kulko
svaidžių inspektorius A. Banis 
grįžo iš Aliaskos ir praleidžia 
visą mėnesį pas savo motinėlę. 
Kariui A. Baniui linkime links
mų atostogų. *

Serga, — Birželio 12 d. New 
England Womens ligoninėje A. 
Petrušauskienė pergyveno sun
kią operaciją. Po operacijos li
gonė sveiksta. Inžinierius B. 
Valys jau antra savaitė kaip y- 
ra Mass. General ligoninėje. Jis 
buvo smarkiai širdies priepuo
lio suimtas ir jo sveikata dar 
kritiška. Linkime pasveikti.

Staigmena. Birželio 13 d. J. 
E. Survilams jų draugai Iškirto 
jiems malonų surprizą jų 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Sveikiname J. 
E. Survilus. Panaši maloni 
staigmena surengta ir A. Dau
kantui jo gimtadienio ir varda
dienio proga. ■-----

Rinkliava nukentėjusioms
Sekmadienį, birželio 14 d., 

mūsų bažnyčioje pravesta rink
liava viesulo paliestiems. Rink
liava buvo sėkminga, nes visi 
žmonės duosniai aukojo.

Sudegė. Sekmadienį, birželio 
14 d. Bostono uoste, kilus spro
gimui, sudegė laisvas “Made- 
line”. Nelaimėje žuvo 15 metų 
jaunuolis William Parsons. Ki
ti 22 asmenys išgelbėti kitų 
sportininkų žvejų ir uosto po
licijos.

Jūreivis F. Dargis svečiuoja
si pas tėvelius. Atostogų pro
ga jis lankėsi ir Cambridge 
Lietuvių Klubo gegužinėje.

Žukai Europon . Jūreivis 
P. Žukas, buvęs Cambridge Vy
čių kuopom pirmininkas, išvyko 
Europon, kur jis lankysis Lon
done ir Paryžiuje._ L Jo brolis
Juozas pasiųstas į Vokietiją.

Apvogė. Sekmadienį, birže
lio 14 d. Karbauskams išvy
kus į vasarnamį, į jų namus į- 
silaužė vagiliai. Iš pavogtų 
daiktų matyti, kad vagys ieš
kojo pinigų. M. Karbauskas y- 
ra mūsų parapijos vargoninin
kas. A. D.

T ei. 30 S-215S
SAV-ON ROOFING CO 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke 
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais "Bird" Kompanijas
Apkainavimas Dykai 

(Free Fstimate)
Bingeliais




