
preventyvinio karo nebus

nis

HOOVERIS APIE AMERIKOS POLITIKOS KLAIDAS

• Malenkovas pasikvietė vi
sų Anglijos partijų delegaciją j 
Maskvą.

Italijoje bei aukotasis komisa
ras Austrijoje.

Klausiamas

domatinių 
nutra-uki-

nunibocio “filib«sterio kalbos*

Gen. Clark: nutraukt Santykius su Maskva

Anglijoje iš šiaurės jūros pa
sirodė sprausminiai lėktuvai ir 
apšaudė Bridlington miesteli. 
Granatom sužaloti du namai. 
Kęno tie lėktuvai buvo, dar 
neišaiškinta.

Dėl Korėjos Clark pareiškė 
karčių žodžių Amerikos diplo
matam: jie nesielgę kaip t:kri 
amerikiečiai, garbingi prieš Die
vą ir. nestovėję už Amerikos 
principus. Pokarinė politika 
buvusi silpna ir vedė iš nuolai
dos į nuolaidą soviętam. Gene
rolas netiki, kad Kinijos bom
bardavimas būtų sukėlęs tre
čiąjį karą, nes šaltasis k^ras 
raudoniesiem esąs naudinges-

* * Praaeūzijos parlamentas rug
pjūčio 10 d. 361 balsu prieš 90 
cfevė įgaliojimus nūn. pirm. 
Mendes-France dekretais tvar
kys iki 1955 kovo 31 Prancū
zijos ūkinį gyvenimą. Nuo bal- 
savimo susilaikė tik komunis
tai. Taip pat pritarė parlamen- 
tas atidėti svarstymą Mendes- 
France plano duoti Tunisui au
tonomiją. Rugpiūčio 24 numa
tyta svarstyti europinės sau
gumo bendruomenės tvirtini
mą.

Spaudoje rašoma, kad Men
des-France norėtų po žvakelę 
pastatyti bendruomenės šali- 

ir priešininkam: pat- 
• virtinti sutartį, tačiau įnešti 
-^pnfeisą, kad Vokietijos apgink- 

Cdvimas būtų atidėtas.

Ch. J. Kersfcno komisijos 
komunistų agresijai tirti narys 
M. A. Feighan, grįžęs iš Euro-

kaip policinis veiksmas, kuris 
turi užbėgti už akių paskesnėm 
katastrofom, šiandien jis reika
lautų pavartoti A ir H bom
bas, ir tai reikštų didelį karą 
su nenumatomom pasėkom.

4. Ar pasaulis eina į karą? 
—Tai labai rimtas klausimas— 
atsakė prezidentas. — Bet esi^ 
įsitikinęs, kad nebus jokio ka
ro, jei mes visi to tikslo sieksi
me ir ta kryptimi veiksime.

Tai buvo prezidento atsaky
mai į pareiškimus gen. M. W. 
Clarko, kurį prezidentas šiaip 
labai gyrė.

Prezidentas piktnaudajo valdžią ir įvedė biurokratiją • Be tau
tos atstovų pritarimo susidėjo su Maskva, priėmė Baltijos 
v»KfyhiŲ pagrobimą ir 10 tautų atidavė vergijai • Ar Amerikos 

tauta nž tai atsakinga? ’

• Sovietų pabėgęs šnipas Y. 
Rastovorov pareiškė, kad so
vietai turi savo organizaciją 
Anglijos užsienių reikalų mi
nisterijos viršūnėse.

pos į Ameriką, pareiškė, kad 
taikus sugyvanimas tarp lais
vojo pasaulio ir komumstų yra 
neįmanomas. Iš liudininkų pa- 

/ rodymų aiškiai matyti, kad ko
munizmas yra niekas daugiau, 
kaip Maskvos diriguojamas 
tarptautinis nusikaltėlių są
mokslas. Su komunistais neį
manomas jokis diplomatinis su
sitarimas. jei jiem visiškai ne
nusileisi. Feighan nuomone, 
JAV privalo laikytis tvirtos ka
rine jėga paremtos politikos.

Kitas komisijos narys P. J. 
Hillings Atstovų Rūmuose pa
sakė kalbą, kurioje pareiškė, 
kad tie, kurie kalba apie taikų 
sugyvenimą su komunistais, 
daro pasibaisėtiną ‘klaidą. Lais
vojo pasaulio nuolaidos tik di
dina trečiojo karo pavojų.

Senato vidaus saugumo ko- 
misijai savo nuomones pareiš- 

herbert hoover. buvęs JAV pmodentas, sulaukės so metu, savo kė gen. Mark W. Clark, buvęs 
gimtajame mieste Mest Branch, hu, atidaro nauju mokyklą. JT armijos vadas Korėjoje ir

antrojo karo metu buvęs vadas DEL JUNGTINIŲ TAUTŲ,

generolas kalbėjo: “Neturiu 
didelės pagarbos Jungtinėm 
Tautom; nemanau, kad jos bū
tų daug padėję išspręsti pasau
lines problemas. Davė tik pro
gą įsftrinti čia sovietų šnipam. 
Manaji, reiktų Jungtinėj Tau
tas perorganizuoti į Jungtines 
Tautas prieš Rusiją”.

Dėl Jennerio ir McCarrano 
rezoliucijos

Dtilles pareiškė
< ■

Valstybės sekretorius Dulles 
spaudai pareiškė nemanąs, 
kad Vietname dabartiniame 
chaose komunistai* padarytų 
perversmą ir paimtų valdžią 
pietinėje dalyje.

Kiti Amerikos politikos sieki
mai dabar tokie:

— sudaryti tarptautinį ato
minės energijos taikos reika
lam naudojimo banką nedaly
vaujant Sovietam:

lipiką. O tos Amerikos para
mos vaisius dabar yra tas, kad 
komunizmas išplito po visą pa
saulį. Laikas-parodęs, kad ta
da jo buvo tiesa.

"i i
AMERIKOS-KELTAS

Prex Eiseahoweris rugpiū
čio 11 spaudos konferencijoje 
pareiškė:

L Jis yra 
santykių su! 
mą-

2. Prieš Amerikos pasitrau
kimą iš Jungtfauų Tautų. 
Jungtinės Tautos—sakė prezi
dentas — turi liktis viso pa
saulio tautų forumas, kuris gal 
būt kada nors įvykdys, savo 
chartos reikalavimus.

3. Prieš preventyvinį karą. 
Preventyvinis karas — sakė 
prezidentas — yra ne kas kita

tykius.

KOS DUONA

žalojo.

NUOLAIDŲ AR PASIPRIE-

■

min. pirm., dabar opozicijos 
vadu. Jie išvyko į rytus — į 
raudonąją Kiniją. Sako, ieško
siu bičiulystės su komunistais.

Nacionalinės Kinijos laivai 
nuskandino komunistų astuo
nias karines valtis 160 mylių 
nuo Formozos ir keturias su-

Š:ų vyrų daugumas turėjo 
progą iš arčiau komunistus pa
žinti iš jų darbų. Anie pažino 
juos iš žodžių, nes su komunis
tais iš to paties kelmo kilę ir 
tuos pačius žodžius buvo kar
toję; giminystės ryšys taip ir _ 
traukit •

PREZIDENTO VETO
Prez. Eįsenboweris vetavo 

Kongreso pritarimą grąžinti 
Vokietijai per karą sukonfis- 
kuotą Vokietijai priklausantį 
turtą už pusę miliardo dol.

rkm svetimi Knovvlando ar 
Clarko siūlymai. Kai prez.
Rhee panašiai kalbėjo Kongre
se, jo nariai tylėjo ne dėl to, 
kad jis būtų kalbėjęs netieką. 
bet kad aitri tiesa nemaloni 
kaip per aštri šviesa akim. Rei
kia prie jos priprasti,

' Pers valstybėje kariuomenė 
padarė perversmą, bet jis bu
vo numalšinta*.

paversiu Azijos Titu.
BIČIULIŲ AB PRIEŠŲ Kitu keliu pasuko Amerikos 

Kongreso komisija, kurios bo- 
... , .... sas Kerstenas. Jie patraukėVienu fehuLsvyko Angluos čiu keli kuriuo jau 

tabieaų delegaaja su savo anksčiau buv(J Jenner>
bosu Clement Atties, buv. McCarran lyde_

ris šen. Knowlandas; dabar pri
sidedu gen. Clark, Jie visi eina 
kno toliau nuo komunistų. Jie 
reikalauja baigti visas bičiulys
tes ir nutraukti. su sovietais 
diolomatinius ir prekybinius

Prasiveržia opinijoje ir 
akmenėliai į diplomatus. Ypač 
iš karių. Tačiau tas nepasiten
kinimas diplomatais liečia dau
giau praeitį. Palyginkim tik 
Clarko ir Hooverio pareiški
mus. Dėl dabarties pastebima 
mažiau konflikto tarp kario ir 
diplomato. Priešingai: adm. 
Radfordas ir valst. sekt. Dulles 
sutaria ir dėl tikslų ir dėl me
todų. Bet atsiranda kliuvinių iš 
j-a’ies, kurie neleidžia greičiau 
parodyt, katras kelias veda tie
siau į taiką ir laisvę, ar britiš
kojo broKo ar amerikonfflmjoi

IMIGRACIJOS MUZIEJUS
Prezidentas patvirtino, kad 

laisvės statulos apačioje būtų 
įtaisytas imigracijos muziejus. 
Jame bus atvaizduota, kiek i- 
migracija prisidėjo prie Ame
rikos išaugimo. Ligi šiol tose 
patalpose buvo karo kalėjimas.

• J. F. Roche, penkių asme
nų žudiką, Bellevue psichiatrai 
pripažino psichiškai nesveiką. 
Tikima, kad jam pasiseks iš
vengti elektros kėdės. Vietoj jo 
nuteistas 20 metų Pfefferis da
bar laikinai paleistas į laisvę 
iki teismo.

ŠINIMO KELIU?
Yra ir Anglijoje tokių, ku

rie nepritaria Attlee kelionei. 
Net ir tarp darbieč:ų. Dar
biems ir parlamento narys Neil 
per radiją vadino ją neatsakin
gų asmenų darbu, iš kurios 
pelno turės tik komunistai.

Yra ir Amerikoje tokių, ku- s i likimo šalininkai žurnalisto 
Drumrhondo lūpom nurodo jau 
JT nuopelnus: 1947 iškraustė 
bolševikus iš Persijos, sustab
dė Korėjos agresiją....

Tik šitais "nuopelnais” ištik- 
rųjų nuvainikuojamas JT dar
bas. Juk nei Persijoje, nei 

Reikia Korėjoj, nei Egipte niekas ne
laiko susigyventi su naujom • būtų pajudėję, jei ne JV. JT

buvo tik kepurė JV iniciatyvai 
pridengti ir'pagražinti. Tik ; 
deja, ta kepurė taip suveržė ir 
kovotojo su bolševizmu galvą, 
kad kova buvo vidury nutrauk
ta ir be vaisių palikta...

Tačiau vis tiek lig šid JT 
pasilieka Amerikos politikos 
kertėje. Greičiau laimės mintis 
išmesti iš JT bolšrrikus, o ar 
pasitraukti pačiai Amerikai.

AKMENĖLIAI I MPLO- 
MATUS

daugiau nei visos valstybes rikos dovana: maisto pakete- . . ” r ., -4... h: tun, įskaitant ir pohemm-liai būsią pažymėti tais pasais *
i^.?^USy0S’ Užsienio politikoje vyriausy- 

JOS čekoslovakųos nors foku <lrid<(sj kOTiwi
gal ir iš viso nebus). . ~ .® varžė musų tdų ir apribojo

NUSKANDINO LAIVES laisvąsias rinkas. Dar baisesni 
buvo susitarimai tokie, kaip 
Sovietų Sąjungos pripažinimas, 
koris atidarė vartus išdavikų

Tinti Anglijos ir Kinijos san- sisavino teises iš Kongreso ir KATRO BROLIO PEILIS BUS GREIČIAU SURŪDIJĘS?
pridarė nelaimių. Tarp tų ne- klausimas yra, ar prezidentas

KĄ PADARYS SU AMERI- laimių vidaus gyven’me Hoo- gan amerikiečių tautą, be Sena sena pasaka, kaip du broliai išėjo laimės ieškoti ir mintim. Bet jos vis dažniau
yeris suminėjo augantį federa- rinitų atstovų pritarimo, įpa- priėję kryžkelę, įsmeigė kiekvienas savo peilį, ir pasuko vienas kartojamos. Tų balsų atmosfe-

Rytų Vokietijos komunistai valdžios biurokratizmą, reigoti kitai tautai. - j^as j dešinę; katram nepasiseks,'to peilis bus greičiau roję opinija pamažu auga ir
prezidento Eisenhowerio dova- ^;ur*s su^mž i ranlęas Sa* Šaltasis karas. mokesčių surūdijęs. Pasaką primena raida politinių įvykių, kuriuos ran- virsta rimtu klausimu: nusileis-
nas nidtentėjusiem nuo potw- lias B ateMrų valstybių ir su- n Sta ir raudonųjų grėsmė A- „am šiandien šiame puslapyje. ti toliau ar pasipriešinti.

.. 4. _ .a : maz’no piliečių laisves. Iš 600,- menkai vra viso to vais-us. Tumo prumti sutiko. Tačiau da- , .. . .. . * .. . , . x ,v. , 4. 000 valdininkų biurokratinis rime padarvti, kad toliau toksbar aiškėja, kad nuo gyvento- . _ ___ ___ .. * , .. ,• 1- 4.- - 4 • a aparatas išaugęs iki 2,300,000 jgalioiimų piktnaudonmas butųjų non nuslėpti, jog tai Ame- 1 , -, * ,. ,, J’ * 0 ___ H si noria 11 Twzi vnene valcrvriė^

Hooveris sakėsi protestavęs 
prieš tą pavojingiausią demok
ratų politiką. Protestavęs prieš 
Amerikos pagalbą Rusijai ko
voje su Hitleriu. Jis raginęs pa
silikti nuošaliai ir laukti, kad 
abudu diktatoriai vienas antrą 
pasmaugtų, ir tik tada ateiti su 
Amerikos patvarios taikos po- Slaptai tikisi Mao Tse-tungą

fl-ktui.
• Maroke per 10 mėn. tero

ruose žuvo 126, tūkstančiai 
namų sudeginta. Reikalauja iš 
Prancūzijos sugrąžinti jų iš
tremtą valdovą.

munistų naudai. Jeį jie tik tu
rės laiko, jie sunaikins bet ko
kią opoziciją ir tada bus pasi
ruošę konfliktui, kuris gali bū
ti Vakarų ir pralaimėtas. Esu 
įsitikinęs — sakė Hilling, — 
kad j’i pasaulis bus pasiryžęs 
i Pikuoti karu, pasipriešinda- 

_ mas komunistų užmačiom, tai 
PATIEM IŠEITI AR KITĄ jį.?m nejįj^ nieko kito kaip 

IŠMESTI? trauktis. O jei tokios politikos
Kitas klausimas visuomenės nebus, jie vykdys pasaulio pa- 

opinijoje naujas — tai nusista- vergimo planus tol, kol pasi- 
tymas dėl Jungtinių Tautų, jus pasiruošę visuotiniam kon- 
Knovvlandas pakėlė balsą: Ame
rika turi išeiti iš JT, jei bus 
priimta raudonoji Kinija. Da
bar toks spalvingas gen. Clar
ko pareiškimas su nauju siūly
mu — sudaryti Jungtines Tau
tas be Sovietų. Ir dar: prieš 
Sovietus. )

Balsas drąsus, griežtas, ir 
dėl to jam sunku pritarti. Jį 
ir prezidentas atmetė. Gallupo 
institutas patikrino visuomenės 
nuotaiką. Esą 59^ pasisakė 
prieš Amerikos pasitraukimą iš' 
JT, 25^ už Knowlando siūly
mą ,ir 16^ be savos nuomo- 

Atsakymai demokratų 
žymiai nesiskyrė nuo respubli
konų atsakymų. Kongreso ko
misija taip pat apklausinėjo 50 
įžymių biznio, darbo, profesijų 
atstovų. Ir daugumas jų sakė: 
turim pasilikti JT; turim 
stengtis padaryti JT geresniu 
įrankiu taikos reikalam ir juo 
kovoti prieš sovietų cinizmą, 
obstrukcijas, išdavimus. Ir pa-



W!

SAKO, KAD VEIKSNIAI PERDAUG VIRSTA TARINIAIS

Daugiau dėmesio partizanų kovom!

mejimu.

PUS£ MILIJONO Už JOHN

Vokietijos vyriausybė pas
kelbė atlyginimą 500,000 DM

Yorke buvo sušauktas pasita
rimas dviejų laisvinimo veiks
nių. Kiekvienam aišku, jog pa
našios rūšies sueigos privalo 
turėti ‘uždarų durų’ pobūdį, ir 
kas ten aptariama, ne visiems 
žinotina, ypač paleckiniams a- 
gentams.”

“Bet nespėjus susirinkimui 
išsiskirstyti, kaikurie jame da
lyvavę grupių atstovai tuojau 
išpyškino saviškei spaudai il
gus ir smulkmeniškus atpasa-

buvo puikiai Leningrade su
tikti. Žmonių buvo prisirinkę 
(ar privaryta?) dešimtys dūks
tančių. Jie rodė džaugsmą, 
nuoširdumą, dalino jūrininkam 
cigaretes, rinko autografus. 
Tačiau jūrininkai greitai pa
stebėjo, kad susidarius kur 
būreFui ir kilus nepatyriem 
klausimam, atsiradę vadovai 
tuojau pasisiūlydavo nuvesti 
jūrininkus įžymybių pasižiūrė-

į darbo 
repro- 
mexu

\ APYSAKA,
155 p.; anksčiau $L50, dabar nupiginta iki $1.00.

NEDELSDAMAS ĮSIGYK 
žymiai papigintus Tėvų Pranciškonų leidinius:

kojimu... O kas blogiausiai, tai 
paisai laisvinimo darbas tokio
se sueigose būna paverstas į 
grupinių varžytinių orką.

“tie, kurie yra įsijungę į 
laisvinimo verksnius, niekad ne
privalo užmiršti, jog pirmoji ir 
aukščiausioji jų pareiga yra ne 
kovoti vieni prieš kitus, bet 
rūpintis tėvų krašto likimu... 
Jeigu kas nesijaučia galįs tai 
atlikti, tai toks savaime priva
lėtų rezignuoti iš užimamos 
vietos laisvinimo veiksniuose.”

Sugyvenimo pavyzdžiu laik
raštis nurodo Altą ir skatina 
jį imtis intervencijos.

Po penkių dienų švedų jūri
ninkai buvę taip “atšalę”, kad 
daugumas pasisakę buvo pa
tenkinti, kad inkaras buvo pa
keltas.

Tėviškes žiburiuose rugpjū
čio 5 Almus taikliai nurodo ki
tą reikalą, kuriuo verta dau
giau domėtis — tai partizanų 
kovos prid'š bolševikus. Jis nu
rodo, kad ukrainiečiai, lenkai

Dar prieš sietam atvyks
tant į bičcKhoimą, vienas Ka
bareto artistas Stocknoime is 
scenos pareiškė, kad sovietų 
laivai atvyksta patikrinti, ar jų 
šnipai teisingas žinias prista
to. Publika jam karstai paplo
jo. Bet tai humoras. O rimtai 
iš laivų apsilankymo šnipinėji
mui didelės naudos nėra, n.s 
įplaukti į Švedijos uostus so
vietai prisipraktikuoja. kiek tik 
nori, prekiniais laivais.

Sovietam labiau rūpėjo šal
tojo karo strategija: 
pademonstruoti artimumą tarp 
Švedijos ir Sovietų Sąjungos, 
sustiprinti Švedijos nesidepmą 
prie NATO (vienintelė Skandi
navijoje tokia “neutrali”).

traukti į Sovietus
ne tik prekybinėm sutartim, 

nes dar neseniai Maskvos 
“Pravda” kaltino Švediją, kad 
ji “plaukiojanti vakarų vande
nyse.”

Sovietų tikslas tas pats, kurį 
ji turėjo, kalbindama Suomijos 
vyriausybę imtis iniciatyvos 
Europos saugumo paktui vietoj 
nekenčiamos europinio saugu
mo bendruomenės, į kurią Ru
sijos neįsileidžia (ožio į dar-

luCų.

kču O* W VmU
pŪLui IMCUa

inliUjO UhttHgidue. i ūr yui- 
\ Kias arenas apziiuuieju uucmu 

jzymyoes, gete, saac ux»«.us n 
jMgu nuo iv piiKiausytų pa^au- 
uo taiaa, tai ji jau vutų įvy
kus.

vaišes baigus, spauda dabar 
klausia: kiuta; turėjo uaug^u 
naudos iš to lankymosi?

LIETUVOS ARCHYVAS 
knyga, vaizduojanti originaliais dokumentais bol
ševizmo smurtą it lietuvių kančias. Anksčiau kai
navo $3.00, dabar pardoudama už $1.50.

J. GAILIAUS, .*•

SUSITIKIMAS

Pastačius klausimą, katrie 
daugiau laimėjo masėje, *
ar švedai sukomunistejo, ar 

rusai suvakarėjo,

apžvalgininkai išvadą pada- 
viena virtuve naudojo- do vakarų naudai. Rusai neti

ki, kad taip vakaruose gera 
būtų, tačiau jie inia bent abe
joti, ar tiesa yra visa tai, ką 
sovietinė propaganda skelbia a- 
pio save ir vakarus, šitas lai
mėjimas priskiriamas vaka
ram.

Tačiau viena neužmirština: 
sovietam propaganda mažiau 
rūpi tarp tų, kurie jau yra jų 
rankose, nes juos gali valdyti 
jėga; jų propaganda taikoma 
labiausiai tiem, kurių jų gink
las dar nepasiekia. M.

Gal būt, kad daug padarė 
asmeniniai sugebejmai. Bet ne
mažiau reikšmės turėjo tai, 
kad rikos populiariesiem magazi-

Mendes-France turi savo nam Kaopsl-
nančius straipsnius apie Men
des-France.

Amerikiečiai- iš jų ir susida
rė išvadą apie naują Prancūzi
jos pirmininką.

Servan - Schreiber išaugo 
radikalsocialistų partijos idėjo-. 
se. Tačiau jis yra vienas iš tų tam, kuris nušvies tikrąsias 
žmonių, kurie savo politinę Ii- John pabėgimo, priežastis ir ap- 
niją gali lankstyti, prisįderin- linkybes. 
darni prie 'žmogaus, kurį nori 
turėti savo įtakoje ir nejučiom 
per jį savo politiką vykdyti. 
Jis buvo ir Bidault intymus 
draugas. O 1948 atvykęs į A- 
meriką buvo “Herald Tribūne” 
bendradarbis:

089 Bmlnriek Avė. Brooidya 21, N. Y.
(ATKARPA r

intymių drangų štabą, 
kurie žino, kokiu būdu Men- 
des - France reikia parekla
muoti; kurie paruošia jam rei
kiamus planus į pasisekimą. 
To štabo nariai jam tur dides
nes reikšmės nei pačios vy
riausybės nariai.

Labiausiai minmas jo kabi
neto šefas Georgės Boris, kuris 
Mendes - France ir “išrado”. 
Tas Beris buvo bankininko Loe- 
venšteino sekrstorius, paskui 
jis buvo min. pirm. Leono Blu- 
mo kabineto šefas. O kišk jis 
buvo įtakingas, rodo ir islerija bOTdradarbis. taip pat rase 
su pačiu Mendes-France. Boris prancūzų užsjenjų relkalq mi_ 
paskaitė Mendes-France straip- nisterijOB pontik, skeIbiančia. 
snį apie ūkine padėtį, ir tuojau Monde.. B
patarė Blumui pakviesti Šita , „^,arojo da p
vyrą ,į artimus bendradarbius. •"neetatinės” poli
ui poros valandų Mendes- tikost Tur būt tam. kad po po- 
Franca buvo finansų .ministe- apstotų už ne
rio padėjėjas. Nuo tada Men- Ųtralizmą ir prieš amerikon'z- 
dės - France ir nesiskiria su
Boris, kuriam dabar 73 metai. ,,k du B ^grupės. kuri
Jį ir dabar apsikvietė t setus sudar0 - artimuosilB 
“mMj« specialiem reikalam . France bendradartius. saloną.

Visuomenėje būgštaujama Prancūzijos poli-
dėl. to patarėjo. Būgštaujama 
ne dėl to, kad j’s senas ar kad « ■
jis žydas. Priešingai, žydus tu- 
rėti valdžios priekyje Prancūzi- Užsienio spaudoje tą politi- 
joje populiaru: Leonas Blumas, ką pavadina tiesiog 
Mayėrta, Maurice Schuman. pi mirti Miliuje "Ne>w DeaT’, 
dabar pats Mendes-France. Bat • Mente* įpum Praacftrijos 
nurodoma į tai, kad Roourvetto vardą.

Apie nieką šią vasarą laik
raščiai tiek nepnrašė kaip apie 
laisvinimo veiksnių pasitarimus 
ir nesutarimus.

Dirva liepos 29, paskutinius 
tokius Vliką sudarančių grupių 
pasitarimus New Yorke plačiai 
aprašydama, pranešė tautinin
kų nusistatymą artimai atei
čiai. Esą tautininkai nusistatę 
nuo naujų metų sudarant nau
ją Vykdomąją Tarybą, bal
suoti prieš dabartinį VT pir
mininką K. Zaikauską ir VT 
narį P. Karvelį. Balsuosią taip 
pilt prieš Vliko pirmininką M. 
Krupavičių.

Sandara rugpiūčio 6 mano, 
kad už nesutarimus ir skirtin
gus kelius nemažesnė blogybė 
yra ta*, kad pasitarimų ir 
ginčų dalyviai perdaug išsiple
pa — “atidengia viską, kas dė
jęsi tuose _ konfidencialiuose 
pasitarimuose. Neseniai, prieš 
išvykstant Vliko atstovams į 
savo nuolatinę buv.inę, New

> dmųžvaigžde Gioria Swan- 
soh važinėti po Atteteą s u 
pranešimais, kaip geriausia iš
likti sveikam. Ji reklamuoja 
naują dietą: jokiosunėsos, tik 
daržovės, .‘šaugtator tedirbti
nių trąšų, pietų vafeSaM&riuo- 
se maža vitaminų. Tikriti, nuo 
tokios dietos lieknos linijos bus 
garantuotos.

UI., KuU UaS

* *jrizaex iu. ‘ i'tipčUHąiu - UU 
įžeidimas. _ , ______ _
. 2Wgujuje parlamento atsto
vas f. L Hen pasiute įstaty
mu įpareigoa tėievuųos apa
ratų laormantus, kaa jie ga
mintų-tomus apaio.;<iš.-Kuriuus 
galima butų uzraKiiiifeO uu 
tam, kad tėvam išėjuii'varnai 
nežiūrėtų • “tik suaugusiems ’ 
s.urtos programos. .

Trijų matavimų 5 CėitMidja, 
kaip pareiškė DavkP IStfnai, 
Amerikos radijo korporacijos 
prezidentas, per pėnteriar me
tus bus pagaminta. Ir nereikės 
jokių akinių, kaip dstbar htae.

Laimingoji sala; ’' Islandija 
atšventę oū metų nepriklauso
mybę. Joje per i© metus "ne
buvo jokios zmogjjudystes, jo» 
kio banko užpuolimo. Sostinė
je yra daugiau knygynų negu 
mėsinių. Beraščių visai nėra, ir 
pagal gyventojų skaičių jokia
me pasaulio krasjįe nebuvo tiek 
prispausdinta knygų kaip Is
landijoje.

(Kandijoje 115 šeimų pa
reiškė sutinkančios dovanai 
priimti per atostogas vokiečius 
teologijos studentus, kurių tėĄ 
vai yra anapus geležines už- * 
dangos. L, *

Stcckhofane, Švedijoje, vie
nas siuvėjas turėjo eilę klien
tų, kurie nesumokėjo skolų.

išsiuntinėjo

Kad tai naujas laikas vy
riausybėje, rodo ir išoriniai 
reiškiniai. Kabinete siuva tie 
privalieji patarėjai ir specia
listai. Vyriausybės narių reikš
mė sumažėjus. Amerikiečių 
pavyzdžiu “dealeriai” mėgina 
įvesti kreipimąsi tik vardais, 
be pavardžių. Net vietoj senojo 
atsiliepimo apie min. pirminin
ką- “Monsieur -le Preskte>t” 
dabar dažnai pasakoma tiesiog 
‘PMF” — panašiai kaip Frank- 
lin Delano Rooaeveltas buvo 
pavadinamas “FDR”.

“Naujieji dealeriai”, surišti 
tarp savęs tarptautinės orga
nizacijos ryšiais ir idėjom, gali 
daug padėti Mendes-France iš
populiarinti ir kai kuriais klau
simais laimėti. T8c neįtikė
tum, kad Parhcūzija (tek 
džiaugtųsi savo “dealerių" 
politika, kiek Amerika dabar 
džiaugiasi savaisiais.' M?

suvesti su žmonėm, ištrūku
siais iš Sibiro stovyklų, kur 
yra kalinami lietuvia!, prašė 
taip pat suvesti su J. Daumanto 
įgaliotiniu Amerikoje “leisti 
pąržiūrėti ‘Partizanus už gele- 

-------------------- - ■■ ■ ------------ išleido knygas apie, savo parti- žinės uždangos”, kurie prieš 
zanų žygius. Lietuviai — to- trejus metus, išversti anglų

[ITięHn? RI AI PA RYŽTI IIF Iiau sako Almus — turi “kur kalbon tebelaukė, paįvairinti o-
I-iIl I2>l ■ IZj JLi kas didvyriškesnį epąz—‘Parti- riginaliomis nuotraukomis, lei- Jjs spalvojo

zanai už gelež:nės uždangos’, dėjo. Po dviejų dienų ‘Life’ su- jiem raSt4» savo dirb- 
Ženevos Beris buvo “liaudies frotlo”, kurios per keturis metus nė sis’ekė ir po savaitės vienas jų , tuvę uždarąs, nes jo gerinamų

vifenas iš mūsų lietuviškų bendradarbis atsidėjo knygos klientų^ daugelis nesiteikę jam
veiksnių nesugebėjo ar rimtai išleidimo ir sutvarkymo reika- sumokėti. Jų sąrašą su tam tik-

jis buvo vieno marksistinio nesistengė išleisti anglų kalba lui.” rais paaiškinimais jis pa-
— . skelbs’ąs pne krautuvės durų

burių” bendradarbis čia pat Malonu pakartoti čia 'tuos specialiuose rėmuose, kuriuos 
na , informuoja, kad dabar tokia žodžius žmogaus, kuris sava jau iš ankstą galima pamatyti.

Propagandos reikalais rūpi- Lietuvos partizanų istorija išei- iniciatyva užsimojo išvesti į Daugelis klientų tuojau susi
rasi Jean Jacąues Servan- sianti. Kai “Life” išspausdino pasaulį tą lietuvių kovos doku- mokėjo... Sako, lajkrašdai taip
Schreiber, kuris turi savo laik- MGB pulkininko Burleckio pa- mentą, kuris mūsų pačių per darysią su savo premimerato-
raštį ir gerus ryšius su ameri- sakojimą apie lietuvių kovą su . mažai buvo pastebėtas ir bran- riais, ypačiai dideliais ponais,
kine spauda bolšdrikais, Almus tuoj pat pa- gintas. ne — per pusę aš nieko nedali

jus kaip tik parūpino ir Ame- rašė “Life” laišką, nurodyda,-
mas, kad lietuvių kova privalo s- 
būti parodyta ne tik iš MGB 
pusės. “Life” tada paprašė jį

, Kai Uk agtę rusą binu&ai, tai iiliii-
uiutaii lūojUu tai. Jie'taip

W»nMite» rusas, A**- tį kad kar^č tarnybą R*
ted AF fete M#
ozao neištars, jūnnma^s jį kad mes galan važiuoti i bet 
jauaa ir'SKtioina touau utU kuri kitą kraštą.“

Kokius įspūdžius rusų jun- Švedijos laivai, kuriuose bu- 
ninKai išsivežė, _ Kas ĮMsakys; yo jx>ra tūkstančiu jūrin:nkij 
tačiau nelaikoma, kaa tai, Ką 
jie mate sustiproitų jų komu
nistinį tikėjimą.

Kitaip su švedais, kurie lan
kėsi Leningrade: savo įspūdžių 
jie neslepia. Jie grįžo su dova
nom: balalaikom, virduliais 
Csamavorais”), vodka, kaviaru 
ir rublinėm. Jie buvo sužavėti 
iš pradžių švariom Leningrado 
gavėm, puikiu Kirovo parku, 
vaišingumu (dėl kurio ksletęs 
švedų jūrininkų buvo nubausti 
perdaug prisivaišinę). Bet jie 
galėję pavaikščioti ne tik ten, 
kur juos vedžiojo, kaip ęsti su 
kultūrinėm delegacijom, ku
rios atvyksta Sovietų gyveni
mo “pažinti”. Ir tai, ką jie pa
matė šalutinėse gatvėse, 
atėmė bet kuriam švedų jūri
ninkui norą susilaukti pana

šaus gyveninio Švedijoje.
Vienas jūrininkas pasakoja 

pakliuvęs į penkių kambarių 
butą, kuriame gyveno 52 as
mens: 
si 9 šeimos, Trenkiantį šve
dam įspūdį darė ir darbo žrfio- 
gau£ uždarbis: jiem paaiškėjo, 
kad uždirba žmogus 700-890 
rublių, bet tiek .pat kaštuoja 
menkas ‘ dviratis, kostiumas 
1000-1500 rb. “Kai mes pasa
kojom, ką mes uždirbam ir 
kiek tokie pat dalykai pas mus 
kaštuoja, kad pas mus darbi
ninkas turi savo namuką, savo 
šaldytuvą ir net auto, rusai

Ar Švedija nuo to pasidarys purtė galvom,'negalėjo tikėti ir 
palankesnė, tenka abejoti, nes atsakė, kad tai negali būti dar- 
dar š į rudenį ji skuba prisi;m- , 
’ti ir Amerikos laivyno vizitą.
Tačiau atsižvelgiant į tai. kad imnivAiiTr-im 
prieš porą metų sovietai nušo- AMERIKONIŠKO ‘ 
vė porą Švedijos lėktuvų, kad

aki’ Užsienių reikalų ministerijos Mendes-France 
p sis ai, aivų .izi as unjpa- rQmus Prancūzijos ‘kevirtojoj* derybų labai pagerbtas Pran- vadinas, sąjungos su komunis- 
ing°s es. . is pa e, respublikoj valdė trys žmonės: cūajoje; Amerikoje palankiai tais, teoretiką >;

t -tom nU1ie°“g?ir‘b€^feF ^c*luman’ G* Bidault ir da- įvertintas kaip vienas iš di- 
bar Pierre Mendes-France. džiausiu Prancūzijos politikų, laikraščio redaktorius, šitai ar jai rasti le-dėjus.” “T. 2i-

Schumanas atsikeldavo 5 padarytas beveik didvyriu. Kai kuriuos prancūzus
_ ' . x A _ ... vai. ryto, išsivirdavo kavos. Kaip tai nutiko? Kaip jamŠvedijos protestų nėra reikalo ... ., ... ... ,. . . . pėsčias nueidavo mišių įsklau- pasisekė laimėti tOKj “pnpazi-imti rimtai. .. . , . . , , _.- syti ir paskui j darbą. Bi- nimą ? Tai laikoma jau sovietų lai- . ,, u -«** * -j ’J dault tik rytui brėkštant eida

vo gulti, atsikeldavo apie 10 ir 
, dar lovoj iki pusiaudienio skai- Kita nauda — propaganda , . • ....., 57 tvdavo visokius numstz-njos masese. Sovietai mokėjo gra- 

žiai parodyti karinę jūrininkų 
discipliną, dainas, šokius. Anot Mendes-France jau 8 prisista- 
žurnalisto ven Uxkull, yra to į įstaigą, kur jo laukia sku- 
dar vakaruose kvailių, kurie tėjas, ir paskui prasideda die- 
galėjo patikėti sovietų taikin- nes darbai.
gurnu, skelbiamu kalbose. Ta- Bet šitie trys ministeriai ne 
aau tokių nesą daug. Viena tik tuo sk:riasi. Ir savo “laime” 
švedė, sutikdama laivus, kalbė- daug jie skiriasi. Jei Schuma- 
jo :tegul. sako, rusai apsidairo nas ar Bidault būtų pasirašę 
mūsų mieste ir pamato, kaip f sutartį, kuria pusė Indokinijos 
pas mus gera gyvehti... Švedai atiduodama komunistam, juos 
negalėjo nepast.-bėti, kad būtų apšaukę išdavikais. 
“broUautfe” - fratemouotis — Schumanas ir Bidault buvo 
rusam jūrininkam su Švedi- puolami nzt dėl smulkesnių da- 
jos gyventojais neleidžiama. lykų kaip Saaro kraštas. O

Pavardė

Adresas
; , -

■



giasĮ naujom agresijom, ir kalbos, apie “taikingą sugyvenimą’

Siūlą JJfezidentui sušaukti nekomunistinių valstybių kon-

. plėsta, tarp laisvųjų kraštų!

oficialiai

B H

NESAPNUOTI SAPNAI
Ne

Šią vasarą lietuvių kalbos 
gramatikos iš pat* pagrindų 
mokė sesuo Gabrielė Marija, 
Prieš karą' ji htuanistiką studi
javo Lietuvos universitete Kau
ne. Ji yra jau daug tridso įdė-

. kurios lankė vaįkar 
jų poilsio metu ir

— Matau, bet ką čia veikia
te, jei neatostognujate?

— Mokomės kaip geriau ki
tus mokyti... Bet atldskitė^jei

jo apie vienuolišką drauąmięir r 
pasiaukojimą, nes ir jos veido J. ZKaSnskaa. Taip pat gerai 
*■“—.• .... mejgtii&ais J

smuiko garsais. Jis dar ir pa
kalbėjo, kaip naudingiau klau
syti orkestro muzikos.

MM Amerikoj* metan 
M50 BrooHyn. N. T. 
3&9B Puad metu ———

kinėdama, pilnu krepfetiu gė
lių, atbėgo jauną graži mer
gaitė , Ė ji įlindo i krūmu* 

prie Šaltinėlio. Pamačiusi bega
linti jaunuolį, i J pradžios nusi
gando. Nors nepirmą kartą 
ten JI užbėga, taSau dabar 
pMtJoto, lyg būtų pauMtt pa- 
gauta, <yg įnnoun į uždrauKą

bruožai primena askete. Vis 
dėlto apsirikau. Ji kalbėjo:

— Seserys nepaprastai tais 
dalykais domisi, yra labai pa
tenkintos ir tų paska tų lau
kia. Pagaliau, mes ir- “atsivėsi- 
nam” po paskaitų...
- — Turite ir man kuo nors 
troškuli apraminti?

• — Tai bus vėliau, — man 
pažadėjo; —- o aš kalbu ap:e

blaivybės propagandininkas,
Dovydas pasilenkė ties <šal- kuris per ilgus metus savo kon- 

tiniu ir*jo srovę bučiavo troš- ferencijose prisimindavo tą 
kulio iškankintomis lūpomis, “šlykštų vaizdą, kaip jaunas 
Paskui skaron surišo kelias po- vyras, prisirijęs pekliškos 
ras marškinių ir kitus .drebu- smarvės, tysojęs šalia kebo, 
žius, ryšulį pasibruko pų gal- kaip paršas.” 
va, ii pats išsitiesė pasilsėti. Visa tai, kas dėjosi aplink, 
Čia saulė nelietė jo veido, ke- nejaudino Dovydo, nes jis mie- 
lio dulkės nesiekė ir tas var- gojo.
gingas guolis rodėsi daug ■ Kelio tolyje pasirodė juos- 
minkštesnis už minkščiausią va, puiki karieta, traukiam^ 
patalą, šalia jo tyliai čiurleno dviejų eiklių žirgų. Vežimas 
šaltinis, virš galvos suposi ša- artėjo prie tos vietos, kur gu- Juo ilgiau juodu stebėjo mie

gantį vaikiną, juo daugiau pra-
kratė rato užkaištis ir, nors dėjo' domėtis. Tamsios krū- 
dar galima buvo stumtis pir- mokšnių viršūnes ir šakos su- 
myn, reikėjo kas nors daryti, darė lyg uždarą kambarį, lyg

savo brangų damaško ■ uždangalą.
žmona liepė sustoti ir vežikui Senyva moteris palenkė taip 
įsake ratą pataisyti. Kol vežk medžio šakelę, tari prasiskver- 
kas susigraibstė užkaišSo, a- bęs saules spindulys, kuris jau 
bu pirkliai prisidengė nuo sau- artėjo prie užmerktų Dovydo

ir rado kie- aidų, nekristų jam ant biaks-
Oj. Nustebo, ttenų. Po «o Mnaus ir gal- vj^as tebetf* nunų įme- 

bet greitai susgribo. lestįngo darbelio, moteris dar O
tokiomis judėjimo priemonėmis Senas piridys, kaip papras- , labiau ir motiniškiau nusiteiku- .y1”’, figtaĮ-PUvo
slinko saulės plakamu keliu, tai kad pasitaiko tokioj va- si prabilo: - . Tj10?*0
Daugelis žengė nesidairydami landoj, buvo šio vargingo vaiz- — Apvaizda! Tikrai Dievo au*csu prKiengu, bet jis mie

goj

deny taip gyvai, kaip dar nie- piktintas buvo ir keliaujantis .— Miega taip laimingai,— Užmesk akį! Įsižiūrėk atidžiai! darė daug rūpesčių nevykusio
kada ir niekam nebuvo žaidę. blaivybės propagandininkas, tarė senis, — taip palaimintai... Ar tau neatrodo, kad jis pana- 

Kaip jam sekasi! Tik žiūrėk, šus į mūsų vargšelį Henriką? 
koks jo ramus kvėpavimas. Jei Gal pažadinkžm?
aš šitaip galėčiau užmigti, ne- — o kam? — klausė abejo vyrą. Ar pažadinant? 
sigailėčiau atiduoti nei pusės damas vyras. Ar tu jį pažįs- _ Kad... mėginiam, — pa
savo turto, būtų mano kūnui ti? gaKau sutiko.
sveikata ir sielai ramumas... _Ne; • _ ponai, vežimas jau pa-

taisytas, — riktelėjo už tų nu
garos vežikas.

Juodu taip krūptelėjo iŠ 
baimės, lyg būtų nutverti už 
rankų kažką, brangaus beva
giant Paraudę iš sutnShno, 
skubiai nusekė vežiką. Asisėdę 
dar vienas antrą permetė a- 
kims, mėgino šyptelėti, kalbė
tis. Vyras nutilo ir mąstė il
gai. Jis sustojo ties mintimi, 
kad būtų gera steigti tokią

Taip siūk) ne DP, ne tremtiniai iš pavergtų kraštų, bet Ame
rikos Kongreso komisijos visi devyni nariai vieningai.

Jei Kongreso narių mintys sutapo su pavergtų kraštų žmo-. 
yuu mintim, tai dėl to, kad Kongreso komisijos siūlymai po viso 
tyrinėjimo yra taip pat pagrįsti aiškiu kasdieninės sovietinės 
tftrąves pažinimu, ko taip trūkdavo Amerikos politikai praeityje.

Je Kongreso komisija tokius drąsius siūlymus prezidentui 
pateikia, tai dėl to, kad Amerikos Kongrese nėra dingęs idealis
tinis nusistatymas kovoti su piktu. Ne v^uui nusilenkti ir su 
juo M&dsatis, bet pasipriešinti ir mesti 9 pro duris.

Tai Amerikos kalba, kokią vargiai išgirstum k’tam krašte.

" Kiek Amerikos vyriausybė ras šiuos siūlymus įvykdomus 
konkrečiose sąlygose — nežinom. Tačiau jie reikalauja kaip tik 
vykdyti taus princus, kuriuos dabartinis valstybės sekreto- 
rias delbė jau lygiai prieš 10 metą.

"Dabar, barai pMsihajgn^ pasauly turi vėl būti restauruoti 
principai ir moralė. *JV tino atžvilgiu turi pasiimti vadovavmią. 
Mes, amerikiečiai, esam vienintele didelė tauta, neišsekusi nei 
fidOai nei dvasaškaL. Jeigu mes to nepadarysim, pasaulis ne
bebus vertas, kad jaaae gyventume.”

Principai nepasikeitė.
keitė savo galios ir atsakomybės pajautimas tų žmonių, kurie 
turi juos vykdyti?

mus. x
— Labai ačiū ir prašau ap

žiūrėti mūsų vienuolyną, nes 
kai atvyksite į ibgsėjo 6 dieną 
mūsų rėmėjų rengiamą dkffin- 
lę rudens šventę ir pikniką

(tikiuosi tikrai būsite), ma
žai laiko beturėsime ką paro-

N. BawtiM»rne gimė 1804 apleido savo gimtąjį kaimelį ir 
Salem, Mass.; mirė 1864 ankstų rytą pasileido (fidžiuo- 
Plymouth, N. H. Kritikų ju keliu tink Bostono, kur jo 
manymo, jia yra vienas laukė dėdė, necBdelės krautuvė- 
iš didfiausių 18 a. paša- lės savininkas. Jį dėdė pasi- 
kojamojo žanro rašyto- ėmė savo padėjėju.

— Dėkui Jums labai, moti
nėle,—tari&u,—bet kai jau už
siminėte mužiką, gal teiksitės 

parodyti ir vargonus... Kitaip 
tariant, galiu užarti į vidų— 
atsikv^sti ir pakalbėti su mie
lu jūsų kapetienu kun. J. švag- 
ždžiu? 0 viršininkei motinai 
M. Anundatai (ji buvo kitais 
dideliais rūpesčiais užsiėmusi) 
ir visom seserim prašau per
duoti mano geriausius linkėji-

kos, lyg nedrįsdamos prabilti Įėjo Dovydas. Lyg tyčia, atsi- 
mėlynam dangui. Dovydas pa
mažėl paskendo miege, kurį už
gulė daugybė puikių sapnų.
Čia kalbama ne apie tai, ką Pagyvenęs pirklys 
jis sapnavo, bet ko nesapnavo.

Dovydas* Swanas kietai nūe-
Kai jis pradėjo savo kelionę, gojo. Tuo tarpu aplink jį gy-

pruto. Tai ir yra psti dirtfriau- buvo karšta vasaros diena. Ke- vertimas virte virė. Daugybė
stoji mūsų laimė. Jei Kūrėjas ligi vidurdienio, pasi- žmogiškų būtybių krutėjo: ėjo lės ten m
būtų letoęs žinoti visus mūsų traukė pailsėti pavėsyje, nes tuo keliu arba grįžo. Vieni pės- tai įntigusi4
tikimo žingsnius, gyvenimas nuovargis ir čBdėjanti kaitra jį ti, kiti raiti, — vežimais ir ki-
būtų perkrautas baimės, Ae- vertė iš kojų.
vilties, deausmų, kartais Staiga, lyg jam vienam būtų 
tlžiuitymų bet nebūtų niekam sodintas, pasirodė žavus krū- _ _
ioktos vakmdėlės paskUtiai^ti mokšnių miškelis, kurio vidų- nė kairėn nė dešinėn, ir dėl to do gerokai sujaudintas ir ėmė ranka mudu čia sustabdė,-
ttierąja nsnybe. ryje buvo vėsi lindynė ir tyro Dovydo nepastebėjo. Kiti ma- slinkti pirštų galais, kad nepri- tyfiai šnibždėjo vyrui, — kad Tie pagyvenę prekybininkai

Tt! gafi patvirtinti trys ne- vandens šaltinėlis. Vanduo tin- tė jį gulintį, bet nekrefcė dė- keltų miegančiojo. Jo žmona mudu, jį rastume ir galėtumėm buvo praradę savorihai ir, ne-
smnioti sapnai, kurie nutiko giai gargaliavo žalumos kilime mesto. Kaikas pasišaipė. Buvo pasekė vyrą. Ir ji pasikėlė Sil- užmiršti tą kartėlį, kurį paty- turėdami artimų giminių, bu-
Dovydid 9wamd. ir saulė? spinduliai, prasimu^ ir nuodingos širdies praeivk], kinės suknios atbrailas, kad rėme iš to vaikpalaikio, mūsų vo pariėmą, totimemdo ginti-

Itturtjo |s 20 metų, kai šę pro lapų stogą, žaidė van- kurie piktinosi. Taip giliai pa- šnabždesys nebūtų per <fidetis. pusbrolio sūnaus. — Netiki? naktio sūnų, kuris pems ir prk

“Gedymtn” (Ged:minas) ir ----------------------------------------------------
“Olgird” (Algirdas). Apie Ge- 
diminą rašoma, kad jis be Lie- • Hamburgo lietuviai liepos 

:Iituvos ir Žemaitijos dar valdęs 31 paminėjo lietuvių spaudos
7 jB* i * * 1 ž-b didelius, pusiau laukinius Rusi- atgavimo sukaktį ir Darių-Gi-

" ' jos plotus, kuriuos bandęs ati- rėną. Pamaldas la:kė kun. A.
Į daryti Vakarų Europai, kvies- Girčius, apie žuvusius lietuvių

damas pirklius ir amatininkus, lakūnus pasakojo Ed. Flrinaus-
Soje « saedėfio perdirbtoje MlSje Nokryfimtojo Jė tam OMerys Brocktone VBMroafa mokosi. Kairėje tuo keliais Šimtmečiais pralenk- kas, O apie spaudą — P. LkhU-
jfjhnoti j "ABre^’ nraztejo, kur preL Pr. Juras yra sutelkęs daug vertingos kuitūiinčs medtiagos.

— Tai dabar! 
na. — Ar nematai, koks gra
žus jo veidas, koks atviras, 
koks nekaltas miegas?

Jų abiejų širdys • plakė ir 
jiedu tyliai ginčijosi. Tik jų 
ginčas nė kiek nejaudino Do
vydo, nes jis ramiai miegojo. 
O jie taip troško, kad mie
gančiojo širdis pradėtų smar- prieglaudą, kurioje sutiktų 
kiąu plakti, .kad jis nubustų, visi skaudaus likimo ištiktieji 
kad pamatytų juos, Sa besto- Vežimas jau buvo padeendęs 
vinSus. Niekas nesidaiū. • Do- to»l «3ynQ. Dovydas Hs dar

ta^ ąau, kaip amerikiečiai da
ro atostogų metu, atsisėdę ant 
ratų ir švilpinėdami po kraštą.

-* > t Vienas mano pažįstamas net
Wu*ira> ą*tatoMrimatatar at Brooktr. N .Ltay 25, žsn uute “Nesijaučiu pasilsėjęs,

tką. AM «t Vprrli & IMk oriritaBy entered aa octtud d>» matter nenu^ggįy pj^ automobi-
; < Mmi Hmk. September IX ISIS* Ho vairo”.

Ąš jau buvau nuvargęs, kai 
laikiau rankose vairą, 

*&50 ■ 
vafinodassas pro “Lfetavišką 

*t» - ; tarimą**, .

— Kiekvieną vasarą, —aiš-

in Massadiusetts. Prisiminiau, 
kad jo pakraštyje yra Nukry
žiuotojo Jėzaus dbserų sddyba 
su pavėsiu po medžiais ir už
kandžiais po stogu pakeleivin
giem. Žinojau jau iš anksto, 
kad nėra dienos be u>klydusio 
svečio, ypač vasarą, kai žmo
nės skraido šen *r ten, it bitės 
saulei blykstelėjus į avilį.

Privažiavęs ir radau tikrą los vakare, rodos, Cambrdge, ar 
Bostone,, ir mačiau; kaip jų 
vadovaujama “mažoji armija’’ 
lietuviškai dainuoja ir šoka. dyti. 
M:ela, buvo žiūrėti. • • Bet ką aš mačiau ir daugiau

— Beje, priminėte Bostoną, išklausinėjau, gal jau kitą - 
— pastebėjo motina Imfelda, — kartą. ' B. J.

žiaurųjį ir Petrą Didįjį, kurie 
tik tą patį kartojo. Algirdas 
(Olgierd) buvęs vienas iš sep
tynių Gedimino sūnų, kuris, 
pašalindamas iš Vilniaus Jau
nutį- (Yavnuty), pasidaręs di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

Skyriaus apie Lietuvą gale 
duotas'ilgas literatūros sąra
šas, kariame iš naujesniųjų 
lietuvių veikalų paminėti: K. 
Pakšto “Le elimat de la Litua- 
nie'(1926); Stasio Elsbergo, 
“Lietuvos žemės reforma 
(1935)'”; Jurgio Krikščiūno

ti savo atsiminimus apie vysk. 
Jurgį Matulaitį, kurio beatifi
kacijos byla Romoje yra už
vesta. Aplankęs mus prof. kun. 
Stasys Yla nupasakojo, kad 
reik'a’ melstis lietuviškai. Ato
stogavęs pas šeimą Š. Sužiedė
lis kalbėjo apie lietuvių spau
dos varžymą caro laikais ir 

. spaudos laisvės atgavimą, svar
besniąsias datas Lietuvos /sto
ri joje ir apie lietuviškųjų var
dų kilmę ir reikšmę..

— Žinote,, motinėle, man 
pačiam galva pas:darytų sau
sa, įtokią sausą vasarą paskai
tose besėdint, — įterpiau vėl 
savo žodį. — Ar seserys “nesu
kyla”?

Motina Imclda gardžiai nu
sijuokė. Supratau, kad ji galvo-

Ana, mūsų viršininkė jums ge- taip pat ir ne vasaros metu, 
riau paaiškins; jei domitės. ★

Aš tikrai domėjausi ir iš mo- — Viena seselė labai starin-
finos M. Imc-ldos. vienuolyno no į paskaitą, — pertraukiau Z
virSntokės padėjėjos, kuriai bu- motinos Imeldos rimtą pasako- Kudniene ir A. Sužiedėlienę, 
vo pavesta vasaros kursais rū- x jimą, — kas ją ten taip trau- 
pintis, išpešiojau, informacijų, kė? 
Manau, ir “Darbininko” skai
tytojam ir seserų rėmėjam bus 
įdomu pasekti, ką jos šią va
sarą veikė.

spietvsias seseris, žalumoje 
tamsūs jų rūbai iš tolo traukė ' 

ągjųsgasęibei jų metodus, kad savo darbų raporte' kreipiasi į aki- Truktelėjęs stabdį, kad 
mašina sustotų, vieną iš būrio 
ėmiau ir užkalbinau:

— Vadinasi, atostogaujate?
— Taip ir ne. — atsakė gra

žia lietuvių kalba ir šypsoda
mosi. Bet aš nenusileidau:

— Man tai arba ta;p arba 
ne — per pusę aš nieko nedali
nu.
— Mums, deja, yra kitaip. — 
aiškino man visai nuoširdžiai.
— Viena m~tu dalis .'tikriau 
v'si apskriti mokslo metai, pa
dalyti darbui parapinėse mo
kyklose. o vasara atrėžta dar-

. bui šiame vienuolyne.
' Matote, kiek miteų čia susi
rinko iš visos N. Anglijos.

Britanijos Enciklopedija apie Lietuvą
Šiais metais „ pasirodžiusi 

“Encydopedia Britannica” 
naujoji laida dedikuota JAV 
prezidentui D. D. Eisenhovve- 
riui ir Anglijos karalienei Elz
bietai.

• Keturioliktajam enciklopedi
jos tome yra apie Lietuvą ir 
lietuvius skyrelis, parašytas 
palyginti objektyviai. Kuni
gaikščių vardai rašomi lietu
viškai, nurodant skliauktuosę 

seniau kronikose vartotus var
dus; tačiau Kęstutis rašomas 
— Keitutas, nors skliaustuose 

nurodyta — Keijstut. Jogaila „ T. ,.
visur vadinamas Jagėla (1938r ’’ Zenono Ivinskio “A
(skliaustuose — Jagellon, Ja- Contribution to the History 
gelio, Jagiello). Teisingai at- the Convasion of Lrthua- 
vaizduoti istoriniai lietuvių —. nia ’ Kazio Pakšto The Li- 
lenkų santykiai ir Vilniaus pa- tuanian Situahon(1941) ; Am. 
grobimas, kaip lygiai ir bolše- ^to Simučio, “The Economic 
viku okupacija, ’ Reconstruction of Lithuama

ų P J after 1918 (1942)”.
| Kituos? tomuose atskirais _ _

^1J^3merikos kalba
V

. ^JĄV vKongresą nesentoj šioje vietoj pavadinom vienintele 
pasairiji tribūna, iš kurios laisvai ir* atvirai pasisakoma už laisvę 

.^.teiaiyfpjraą pasaulyje ir kovojama su jų priešais.,
^a^#r naują tos kovos ženklą. — Kerslteno komisi

ja apHausė 112 liudininkų ir gavo tokį aiškų vaįzdą apie sovietų

to buvusį sesers Gabrielės dimėlių, kuriuos būtų gatima 
mokytoją — įžymų lietuvių praandoti mokyki šemasniuo- 
kalbininką prof. Dr. A. Salį. 86
Jis sutiko pakalbėti seserim a- B tikrųjų, esu buvęs vienam 
pie kilmę ir svarbą lietuvių >3^ surengtam mokyk- 

k’no man motina Imslda Bal- kalbos. O kitas svečias, Scran- 
trušaitytė, Pennsylvanijoje gi- tono universiteto, profesorius 
muši 5r augusi, gerai lietu- - Dr. A. Kučas teikėsi papasako- 
viškai kalbanti ir liekna, kaip 
Lietuvos pievų smilga.—

Kiekvieną vasarą yra ruošiami 
seserim kursai.

Dėstomi dalykai parenkami 
ir tvarkomi pagal šio krašto 
pedagoginius mokykloVn rei- • 
kalavfanus; jie įskaitomi sese
rim į kolegijos kursą. -B? tų 
pagrindinių dalykų seserys dar 
suoažind’namos su lietuviu 
kalba, istorija, literatūra, 
menu. Jau ketveri motai kaip 
lituanistiniai dalykai seserim 
yra dėstomi. Ką jos išmoksta, 
savo maž:esiem mokiniam1 per
teikia. Ta'o stiprinimą meilė 
tėvu kalbai ir gilinamos žinios 
iš lietuviu tautos prae’ties ir 
jos kultūros.

I  .............. ..... pv >^u**.>rau.—-

. Tokie daliniai Kongrese buvo jau pritarti 1951. Tačiau Pentago
nas nerado reikalo imtis jokios iniciatyvas. Komisija tą reikalą 
^savo siūlymu iš naujo atgaivina.



DARBININKAS

Marij os Šventųju Metu Kongresas
NAUJOJE LIURDO ŠVENTOVĖJE, PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Kennebunk Port, Maine
Gražiame Atlanto pamaryje, tarp ošiančią pušynij, kurie 
taip primena Palangą, Šventųjų Marijos Metų proga 
ruošiamas Dievo Motinai pagerbti ir Jos malonių išpra
šyti kongresas rugpiūčio 13, 14 ir 15 d. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami jame dalyvauti.

Kas negalėtų dalyvauti per visas tris dienas, prašo
mas atvykti bent į paskutinę dieną, rugpiūčio 15, Dangun 
Ėmimo Švenč. Dievo Motinos šventėje.

Tą dieną Liurdo grotoje bus laikomos pontifikali- 
nės šv. Mišios J. E. Vysk. B. KURZ, Kinijos misionie
riaus.

Po pamaldų, kongresą užbaigus, bus tradicinė, visų 
nepaprastai mėgstama ir gausiai lankomaii “ c?

LIETUVIŲ DIENA
Jo Ekscelencija

VYSK. BLAŽIEJUS
S. KURZ,

apaštališkasis prefektas
Yungchcvv, Kinijoje, 

misionierius pranciškonas 
(viršuj), atnašaus iškilmin
gas pontifikalines m'šias 
Liurdo grotoje rugpiūčio

15 d. 11 vai. ryto.

Jo Prakilnybė
PREL. JONAS BALKCNAS,
Maspetho lietuvių parapijos 

klebonas (dešinėje), 
grįždamas iš maldininkų 

kelionės Kanadoje,.
pasakys angliškai pamokslą 

pontifikalinių mišių 
metu.

P 
I 
K 
N 
I 
K 
A 
S

T. JURGIS GAILIUŠIS, 
O. F. M.,

Lietuvos pranciškonų 
provinciolas (viršuje) 

pontifikalinių mišių metu 
pasakys lietuviškai 

pamokslą.

Jo Prakilnybė
PREL. K. VASYS,

Aušros Vartų par. Worces- 
teryje klebonas (kairėje), 

vadovaus 
iškilmingom kongreso 
uždarymo pamaldom 

Liurdo grotoje 
rugpiūčio 15 d. 

2:30 vai. p.p.

RUGPIŪČIO 13, PENKTADIENIS

7 vai. v. Kongreso atidarymas vienuolyno koplyčioje,
pamaldos, pamokslas.

8 vai. v. konferencija: “Marija atpirkimo dalininkė”

★

RUGPICCIO 14, ŠEŠTADIENIS

9 vai. iškilmingos T. Paskalio Sabo primicijų mišios.
pamokslas, primicijų palaiminimas.

11'vai. konferencija: “Marija antroji Ieva”
12 vai. pietūs svečių namuose
3 vai. konferencija: “Marija—maloniu dalintoja”
4 vai. pamaldos ir palaiminimas Liurde maldininkams
5 vai. konferencija tretininkams: “Marija meilės

Motina”, popiežiaus palaiminimas, įžadų 
atnaujinimas

6 vai. vakarienė svečių namuose
7 vai. konferencija: “Marija Nekaltai Pradėtoji”
8 vai. šv. Valanda Liurdo-grotoje, pamaldos už

Lietuvą, vakarinė žvakių procesija

RUGPJŪČIO 15, SEKMADIENIS

8 vai. iškilmingos T. Gabrieliaus Baltrušaičio primi
cijų mišio's, primicijų palaiminimas^

9val. iškilmingos T. Bonaventūros Tamoliūno primi
cijų mišios, primicijų palaiminimas

11 vai. iškilmingos pontifikalines mišios Liurdo groto
je; celebruoja vysk. B. Kurz, misionierius pran- , 
ciškonas. Po mišių Provinciolo T. J. Gailiušio 
pamokslas lietuviškai ir prel. J. Balkono ang
liškai.

2:30 vai. iškilmingas kongreso uždarymas Liurdo gro
toje; pamaldas laiko prel. K. Vasys.

3 Vai. Lietuvių dienos kultūrinė programa. Progra
moje dalyvauja tautinių šokių grupė, vadovau
jama O. Ivaškienės, ir šv. Petro parap. So. 
Bostone choras, diriguojamas kompoz. Jeroni
mo Kačinsko.

★

Pikniko metu Ims skanių valgių, gėrimų, laimėjimų 
ir smagių pramogų.

Liurdo grota — — Nuotrauka Vytauto Maželio

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI TIEK KONGRESE, TIEK LIETUVIŲ DIENOJE



TRYS NESAPNUOTI SAPNAI

BALFO DEŠIMTMEČIO

pasiteiravome 
ir patyrėme,

Važiavom dieną, važiavom 
antrą, kol privažiavom Švedi
ją ir pasiekėm “Pasųua flori
dą”, vadinasi, “žydinčias Vely
kas”, kaip tą vietą 1513 metais

Vos mergaitė nulingavo liū
desį nešina, į tą patį krūmą 
saulės genami užklydo du vy
riškiai. Jų veidai nekokie, o ant 
jų giliai užmaukšlintos kepu
rės; drabužiai sudriskę; bet 
juose dar tebėra likusios ele
gancijos žymės. Tai buvo du

• M. KrupavUm, VII 
ko pirmininkas, lankęsis Amta-.; 
rikoje, jau parvyko į Eurapįdi^ 
rugpjūčio 11 dalyvavo suštafeg 
tame Vliko posėdyje, kur padą* < 
rė pranešimą iš savo kelionės. ' 
. • Prof. K. Pakštas, dabar 
dirbąs Kongreso bibliotekoje 
Washingtone, buvęs ateitininkų’į 
vyriausias vadas, dalyvaus į

dangorėžiais, palmių pavėsiu, 
gelių kuokštėmis ir žaliu vande
niu (sampoon). Jame pasitaš- 
kę, leidomės dar toliau į pietus. 
Mano draugas norėjo sužinoti, 
kur jie baigiasi...

Rugpjūčio mėn. 9 d. prel. L. 
Mendefis buvo išvykęs į Wil- 
kes-Barre, Pa.,' dalyvauti vie
nuolės sesers M Eulalia Her- 
ron laįdotuvėse. Ji buvo prela
to mokytoja » aukštesniojoje

Bėgti, — galvojo jinai;

ant kranto. Dabar Mr. Wrest- 
ler žmonės su juo išdarinėja 
visokias išdaigas: kiša gąlvą į 
nasrus, apverčia, kutena. (

— Ei, brolyti, — kumštelėja 
draugą, — galvos tai jam ne- 
kiščiau, nes negali žinoti kro
kodilo prigimties, nors ir “su
žmogintos”...

Kai nuo pietų apsisukome 
vėl į šiaurę, važiavome pro ba
las ir žoles. Florida iš tikrųjų 
yra vandeninga pelkė, apaugu
si šiurkščiom žolėm, kur retai 
net krūmokšnį pamatysi. Tik

didelę 
širšę, kuri zirzdama tai lindo, 
prie miegančio veido, tai pakil
davo ir, vėl nusileisdavo į jau
nuolio garbanas. Jau buvo be
lipanti ant užmerktų akių, o 
tai galėjo ne tik pažadinti 
vaikiną, kas nebūtų buvę taip 
bloga, bet dargi skaudžiai į-

šiąurinėje daly prasikiša rau
donas molis, ant kurio auga 
“pyčiai”. Man grįžus ir pasako
jant, ką esu matęs ir girdėjęs, 
vienas klausytojas man pasa-

Rugpiūčio 29. įvyks jungtims 
piknikas Hartfordo trijų kata
likiškų organizacijų: SLRKA, 
Moterų • Sąjungos ir LDS. 
Spaudoje buvo skelbta, kad 
nariams bus išsiuntinėta laiš
kai su visais pranešimais. Ta
čiau turime pranešti, kad dėl 
neturimų pilnų adresų to ne
galime padaryti. Todėl prašo
me visų pasitenkinti spaudos 
pranešimu.

pavadino Ponce de Leon. Pas- nors kai kam yra ir gavėnia, 
kis žmones Velykas nukirpo, Sakau,, ta Amerika visokias, 
nes jos ateina ir praeina, o h m>- mjslęspraktiškai išsprendžia! 
rida paliko, kadangi ta šais Važiavome dar per kitus til- 
amžinai gėlėta.' tus — dvejų ir trijų myku, kol

Dabar jau man parūpo, kas privažiavome tokią vietą, kur 
bus toliau, nes, sako, “mažai 
yra gėlių, kurios neturi spyg
lių ar nuodų”.

— žinai, trukteliu draugą už 
kišenes, — man bosas sakė, 
kad Miami tai tokia vieta, kur 
nakčiai už lovą moka 100 dole
rių. Bijau, kad mūsų neprikel
tų apie vidurnaktį, nes mano 
išteklių vargu užteks kelioms 
valandoms miego. Gal jau iš 
karto sukime pakelėn, po anuo 
štai medžiu? 
būti vėsi....

Vis dėlto 
pakeleivingųjų 
kad tik žiemos metu imama po 
50 doh, o vasarą — pigiau. Bet 
ką tu čia žinai žmogus? At
sarga gėdos nedaro, todėl nu
tarėme sustoti Danijoje, ne 
Miami. Čia kaitinomės dieną, 
svilome antrą, o trečiąją jau 
miego negalime prisišaukti: 
visi šonai perkepę.

— Rytoj aš jau neisiu į jo
kius “byčius”, — taria lyg su
sigėdęs . berniukas, kurio ir 
veidai ir ausys buvo paraudo-

važiuoti. Mus čia “surakino” — 
vadinasi, atsidūrėme toliausiai 
į pietus nuskišusiame JAV 
mieste — West Key, 153 my
lias nuo Miami. Tikriausiai jūs 
tą miestą primenate iš buv. , 
prezidento Harry S. Trumano 
atostogų. Taigi, ir mes savo a- 
tostogas “suprezidentinom”.

Dabar mums rūpėjo pasižiū- 
renij čia įrengto akvariumo, Ja
me radome jūros arkliuką,, žu
vį pjūklą, aligatorių, net “jū
ros velnią”, — mano draugo 
žodžiais tariant, — tokią dide
lę raudoną žuvį, kurią aš grei
čiau “bolševiku” pavadinčiau. 
Bet kam tuos nekaltus Dievo 
sutvėrimus pravardžiuoti? Tik 
kaltieji žmonės negražiais var
dais vadinasi.

Nors mes savo ‘kaltes” bu
vome namie palikę, vis dėlto 
užsukome į Jūros žvaigždės 
bažnyčią, o paskui — į užkan
dinę.

— Aš imsiu šį patiekalą, — 
ir pirštu parodžiau į “turtle 
stake”, — galėsiu girtis, kad 
ne tik ‘karštus šunis’ rijau, , bet 
ir “turtle” kramčiau.

Lankant aligatorių farmą, 
dairiausi ir “aligatoriaus stei- 
ko”, bet nepavyko jo gauti. 
Tik nebūčiau norėjęs imti kep
snį iš to, kuris prieš dvejus 
metus buvo pagautas Miami

t Ei, brolyti, dideli tavo no- 
SįL' '■— sako man draugas, — 
bet maža, turbūt, kišenė? Pa
siteirauk dėl (to pirmiausia Pet- 
rutio.

-— Kokio Petrulio? Ar jis čia 
itataK gyvena?

Tai pasakė! — išsižiojo 
.titano draugas. — Negi nepa
žįsti ano buvusio Nepiiklauso- 
taps Lietuvos finansų ministe- 

Žinai, ką apie jį Lietuvos 
alininkai sakydavo? “Petrulis 
ftpjpirižia berno samdyti”. Va- 
^tasi, nėra pinigų.

Bet mūsų didžiajai ke- 
fiBnei daug jų ir nereikia, — 
ritavai paaiškinali savo užsis-. 
gyrusiam draugui. — Visas su- 
MįįjgnPtn ~ vistas galime apsukti, 
Išvažiuodami iš Maino vals
tybės. Na, pasiklok “Maine niję. 
State” kelių žemėlapį, ir pama
tysi* kad ten yra dar ir Calais, 
Frankfurt, Poland, Libanon, 
China, Korėja (tik nežinau, ar 
raudonos sienos padalyta)... 
. — Įdomu, nebuvau apie tai 
pagalvojęs — palingavo mano 
draugas savo rimta galva.

— Na, (taip nelinkčiok, kaip 
žirgas muses vaikydamas, —

Atęjus vasarai,.visi rengėsi 
važiuoti atostogauti. Ir aš, ne
norėdamas likti be “vakeiše- 
nų”, sutikęs draugą pasiū
liau:
^— Leiskimės į didžią kelio- 

Aplankykime Belfastą, Do- 
Stockholmą, Berlyną, 

Vieną, Liucerną, Mi- 
tabą, Romą, Neapolį, Kariamą, 
Ma&ridą, Paryžių, Atėnus, Da- 
ąĮMtaą, Egiptą, Orientą, Peru, 
(toiumbiją ir per Meksiką grį-

Tie vyrai dabar buvo baisūs, kų okupacijai, jis turėjo pasi- 
O, kaip palaimintai mie- Tokie baisūs, kad jei Dovydas traukti iš Lietuvos. Tremties 

— ji mintimis tarė.—Mie- būtų atmerkęs akis, jis juos bū- laiką praleido Bavarijoj, Mil- 
nėrino... Ir liūdna sunkiu tų palaikęs demonais, o ir jie dorfo mieste, čia visą laiką 

patys, išvydę savo veidus šalti- dirbo gydymo darbą vokiečių 
nio vandeny, • būtų išsigandę, ligoninėje ir tremtinių stovyk- 
Tačiau jaunuolis niekad taip je Į šį kraštą atvyko prieš (ne
ramiai nemiegojo, net nei būda- tus. Nuolatos gyveno Bari
mas kūdikiu ant motinos ke- morėje ir dirbo šio miesto ligo

ninėse. Jis yra uolus šv. Alfon
so parapijos narys. Dr. Justi
nas Kudirka su savo žmona 
Aldona ir dukrelėmis, Rasa 
Justina ir Aldona Marija, da
bar gyvena 1800 Wilmington 
Avė., Baltimorė. J. P.

• — Važiuokime tada pasi- 
žūrėti Miami, — pasiūlė 
draugas. — Už pažiūrėjimą gal 
taip nelupa, kaip saule odą nuo 
nugaros?

Pasukome ton pusėn ir pri
važiavome... Hollywoodą.

— Gnybk man j šoną! —rė
kiu visa gerkle savo gerajam 
bendradraugiui. — Arba aš 

pastebiu jam. — Jei anas ma- sapnuoju arba tu skrendi “dže-

‘pasakyta ir 
parašyta”. Liepos 12 jau dū- 
mėnje pietų linkui, nesustoję 
nei aukštame New Yorke, nei 
padūmavusioje Philadelphijoje. 
hei Washingtone. paskendu- 
stame kivirčuose dėl šen. Mc- 
Carthy. Traukėme tiesiai į pie
tus, kaip rudenį gervės.

se Chicagoje ir pasakys kalbą.
• Dr. Kum. J. PHutataį'd 

“Draugo” redaktorius, šio 
nėšio pabaigoje išvyksta į žur»~j 
nalistinę kelionę. Jis ketina 
lankyti Guatemalą, Hondūrą, j 
Costą Ricą, San Salvadorą ir 
Nicaragua.

• A. L. Onaltis, Vyčių kon- 
gresui Pittsburge rengti komi- = 
sijos pirmininkas, uoliai dirba, ■ 
kad kongresas gerai pavyktų. 
Kongresas įvyksta rugpiūčio ? 
26-29 d.d. Rooseyelt viešbutyje. ;

• Prel. Ign. AltaviBas, po- |
piežiaus Pijaus XII pakeltas į . 
monsinjorus, gauna daug svetę ’ 
kinimų iš viso pasaulio lietu- . * 
vių. ; ' J
• Inž. K. Bertulis Chicagoje 

paskirtas reikalų vedėju akade- , 
mink) skautų sąjūdžio Dr. Vy-. 
dūno vardo šalpos fondo, kuris ’ 
per 2 metus paskyrė 9 stipendi
jas: 5 Vokietijoje ir 4 JAV.

• Atlanto pakraščių skautų
stovykloje dalyvaus kita. St. 
Yla, prof. V. Čepas, prof. Ig. 
Končius ir k. , •
• Ateitininkai, kurie negalės 

dalyvauti Chicagoje šaukiama
me kongrese, rugsėjo 5 (sek- ■ 
madienį) savo vietose renkasi į ; 
pamaldas pasimelsti už kovose 
žuvusius draugus ir Lietuvos 
laisvės atgavimo pagreitinimą,
o taip pat savo susirinkimuose 
įsijungia į kongreso darbus, 
aptardami tuos pačius aktua
lius klausimus.

no projektas nepatinka, grieb- tu,” o ne automobiliu, kad jau 
kimės kito. Jei esi katalikas, privažiavome gražuoles artis- 
aplankykime Sakramentą; jei tęs. Tai pasižiūrėsime, kaip jos 
ieškai pačios, važiuokime pas tikrai gyvena, o ne vaidina!

žingsniu nusvyravo namo.
Mergaitės tėvas buvo turtin

giausias apylinkės {arklys ir 
dairėsi gero ir gražaus vaiki
no. Jei Dovydas Mitų nubudęs, 
mergaitė jį būtų parsivedusi . ., . ..
namo .tėvas pasamdęs savo pa- ~ Nepnami, rakta tStrauk- 
dėjęju, o visa kita būtų išsi- U t^sulys, - kalbėjo vajas, 
vystę savaime. Deja, laimė ėjo — Gerai, trauk, jei jis tik 
pro jį, o jis miegojo. krustels, susmeigsiu durklą

širdin, — atsakė kitas.
Kaip tik tuo momentu atsi

rado iš kažkur šuo ir ėmė ati
džiai uostinėti. Galvažudžiai iš- __
sigando ir vienas tarė: Worcester9 MaSS.

— Jei šuo yra, čia pat turi 
būti ir jo šeimininkas. Geriau 
palikim viską ramybėj ir bė
kim iš čia. Už valančios jau jie 
buvo toli. Gal rengėsi kitus 
apiplėšti, o gal juokavo iš nepa
sisekimo, užmiršę Dievo baus
mę ir Jo angelų įrašymą pla
nuotos žmogžudystės ištarmę.

Dovydas nežinojo, kad mir
ties šešėlis slinko per jo veidą 
ir gyvenimas vėl šypsojosi. Ta
čiau jo miegas jau nebuvo toks 
ramus, kaip anksčiau. Tos ke
lios valandos atleido jo sąna
rius nuo įtempto kelio. Jis pra
dėjo raivytis, krustelėjo, kažką 
pats sumurmėjo ir tolimas ra
tų bildesys jį prikėlė. '

Išbėgęs ant’-kelk), paprašė jį 
pavėžėti Bostono linkui. Jis bu- 

.-vo be galo linksmas ir paten- 
kintas. Net nė neatsigręžė pa-

* Sūrėti tos vietos nei šaltinio, 
kur sapnavo nežinodamas, kad 
sapnavo.

Ir niekad Dovydas Swanas 
nežinojo, kad prie to šaltinio 
taivo atėję turtai jo pasitfitti.

~ kad meilė dar' tyliau už vande
nį Sa kalbėjo, kad mirtis norė
jo jo krauju nudažyti gerąjį 
šaltinį. Jis sapnavo nesapnuo-Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuviai maloniai prašomi iškilmėse dalyvauti ir tuo paremti šalpos darbą.

Šokiams gros AD. JEZAVTTO orkestras NEW YORKO BALFe le-CTO MINĖJIMO KOMTETAS

• A. Galkus, Olandijoje gy
venąs lietuvis, elektromonteris 
ir radijos taisytojas, ieško, kas 
jam parūpintų afidevitą. Jo 
adresas: Amsterdam, van Spe- 
ijkštr. 93, llolland.
• Bronė Gornaftė - Jargeas 

ir Julė Gomaitė Sterbiene, gy
venančios Vokietijoje, ieško sa
vo giminių: Jurgio Mačhdiorao, 
Valės Gornaitės - Mačiulionie-

nuokėsi Wflkes»Barre ar kitur, 
ir pastari Hgi savo gyvenimo 
pabaigos su juo pasikeisdavo 
laiškai.

Korėjos karo auka
Albertas Žalnieraitis, mūsų 

pėunapijos narys, pašauktas į 
Korėją 1951 metais, buvo din
gęs be žinios. Jo šeimyna vis 
tūrėjo vilties, kad paimtas į ne
laisvę ir galų gale grįš pas sa
vuosius. Tačiau karo departa
mentai pranešė, kad Albe-.as- 
Žalnieraitis žuvo kovos lauke. 
Ši žinia parnešė daug tamsaus 

.liūdesio ir gilaus skausmo jo 
žmonai Pranciškai, sūneliui Al
bertui, dukrelei Jeanutei ir 
motinai Julijai. Gedulingos pa
maldos už žuvusįjį, dalyvau
jant perikiem kunigam, bus 
laikomos šv. Alfonso bažnyčio
je rugpiūčio 14 d.

Naujas daktaras
Gydytojas Justinas Kudirka, 

nugalėjęs daug sunkumų, šį 
pavasarį gavo teisę laikyti gy
dytojo egzaminus Maryland 
valstybėje, šiomis dienomis jam 
oficialiai pranešta, kad jis eg
zaminus išlaikė ir turi teisę 
savarankiškai priimti ir gydy
ti ligonius.*

Justinas kudirica yra gimęs 
1917 metais šakių apskrityje ir 
Šakių mieste baigė “Žiburio” 
gimnaziją. Medicinos mokslus 
ėjo Lietuvos Universitete Kau
ne ir juos baigė 1944 m. Tai 
buvo paskutinė Nepriklausomos 
Lietuvos Universiteto medici- 

._, nos fakulteto laida. Medicinos
šioti jo širdį. Ji dar tebestovėjo f.miai miegančio jaunuolio ir pa- ' praktika Lietuvoje galėjo už- 

■ * t ko- - - i, Palinkusi ant jo kaktos ir ji į. J^lė durklą tieą krūtine, o .ki- ttk Iabai trumpą laiką,
vietą. ir baime, ir kažkoks patį buvo jo laimė, tačiau to tas šoko prie ryšulio po galva. artėiant antrajai bolševi- 

Barborą ar Moniką; jei esi tre- Taisyk po kaklu “naktaisę” — jausmas jos veidus rože pražy- np«nnavo ’e llVOG.įzllQ.

tininkas, sukime pas San gal kuri įsižiūrės? Zinai, pas 
Francisco; jautiesi nusidėjęs, jas vyrai mainosi kaip kruta- 
pravers pasekti S.. Augustino mieji paveikslai. . . .
keliu; esi raudonas, važiuoja- Draugas man šono nežnaibė, 31 ° ma-
rne į Moscow; kai abu sprau- lik sulaikė mašiną, nes prava- Bet tą pačią akimirką ]
simės, tai ir geležinę tvorą ati- žiavom netikrą Hollywoodą ir matė besisukiojančią 
darys; bet jei esi baltagvardie- sustojome Miami.
tis ir prisimeni carą, tai ksliau- Miami — gražus miestas, su 
kime į St. Petersburgą...

— Acet, — sako mano drau
gas, — ant gero kelio užve
da. Tas miestas, rodos, yra į 
pietus nuo mūsų. Ten ir vai
ruokime, palikę namie visus 
“griekus ir cnatas”. Atsitrauk- Važiavome tiesiai į jūrą, 
ti reikia ir nuo politikos —rau- Prašau skaitytoją mane gerai 
donos ir baltos. Sukame į pie- suprasti: mes ne plaukėme, o 
tas! Ten po krūmu naktį ga- važiavome, važiavome mylią, 
lėsime pralindėti, o vaisių pa- antrą, trečią... visas septynias 
kaks... (Suprask, be pinigų!) mylias. Iš dešinės vanduo, iš 

Sutarta ir padaryta, kaip A.* kairės vanduo, apačioje irgi 
Smetonos buvo “pasakyta ir vanduo — visur vanduo. Bet 

gąlva nesisuka ir Rygos mies
to nepasiilgsta. Keista, ar ne? 
Dar keisčiau, kad jūra mes 
važiavome ne laivu, o “karu”—- 
per septynių mylių tiltą.

Kai aš buvau dar mažas (ži
noma, Lietuvoje), man už
mindavo mįslę: “septynių mylių 
tiltas, o gale tilto saulė; kas 
tai gali būti?”. Tai buvo septy- 
rios gavėnios savaitės, o gale 
Velykos. Dabar aš buvau “žy
dinčių Velykų” šaly (jau Ame
rikoj) ir čia patyriau, kad yra 
tikras septynių mylių tiltas, tų mokėjusi savo širdyje ne-

P. Babickas ir L. Savickaitė
susituokė. Pamaldų metu 

giedojo Snarskio meno mėgėjų 
choras. Vaišėse dalyvavo apie 
160 svečių. Jaimosios brolis ir 
parvyko,iŠ Arizonos, kur tar
nauja JAV kariuomenėje.

Vyčiai ir kitas jaunimas
rugpiūčio 1 buvo išvykęs į 

New London paplūdymus. Ki
ta dalis per kąrščius mirkinosi 
apylinkės ežiuose.

ku- Adis. M-KHmtaityt*. B. Bun
lerazia savoraiKrasieų ku l Gvazdausfatftė. C

riame sugiąudžia morahmus, * Ljba*- r otautM^b^nuoamreika.
his. Rato vfetaės kuopos na- M Budarte
nai. redaguoja PaluSlenė. «n»kai«.

Kata&ą akcijos savaitės - Marija GaBnaftienė, Aiek*
kursuose atstovauja mūsų sandars Skaramakas ir Jonas 

parapiją J. Jurkynas, J. Bur- Oras. J.

— Dabar tu esi “son of a 
peach” (prašau nesukeisti rai
dės “p” su “b”).

Kitas gi manęs paklausė :
— Tai ar laikini Ameriką?
— Graži būtų,—atsakiau,— 

jei lietuviai ją valdyitų.
Mikas

AKADEMIJA-KONCERTAS 
įvyks 1954 sffelio 17, 4 vai, p.p. Vebster Hali, New Yorke

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnaš 
Solistes: Pnidencija Bičkiene ir Stase Datigeliene 
Sofistams akompoMOs mat AL. MROZINSKAS

Gailesčio verčiama mergai
tė šoko į kovą su širšim. Jai 
teko griebtis vienintelio gink
lo, kurį turėjo savo -rankose— 
baltą nosinaitę. Su ja mosika
vo ir gaudė vabalą, kol tas iš
nėrė pro tankių lapų sieną. 
Laimėjus kovą, sunkiai atsidu- plėšikai, kurie besivalkiodaiu* 
so ir vogčiom metė žvilgsnį į gyveno iš svetimo turto. Ga 
tą jaunuolį, kurio jiiekad savo jie užsuko’nustatyti tolimesnių 
gyvenime nebuvo mačiusi. Jai darbo planų. Išvydę bemiegan- 
rodėsi, kad ji dėl jo kovojo ne tį Dovydą, vienas prabilo: ' 
su maža širšim, bet su dideliu _ .Įyįį Ar neitai rygy. 
slibinu. |jo? Kertu iš butelio degtinės,

— Koks gražus! — pagalyo- . kad tame ryšuly bus piniginė, 
jo ir> nukaito ugnim. — Jei ne ten, tai kišenėj rasi-

Dovydas nieko nejuto, nie- me’? pridėjo kitas. O jei nu- 
ko negalvojo ir jo sapnai sky- ^nis’ 
rėsi nuo tikrovės, kuri nemie- — Durniau, — tarė pirma- 
godama čia stovėjo ir kuri bū- sis rodydamas durklą.

Atsargiai pritykino prie ra-

nės ir Vlado Bakūno.
• V. Vaitiekūnui, teisines 

komisijos pirmininkui, ateiti
ninkai prašomi siųsti savo pas
tabas dėl išsiuntinėtų Ateiti
ninkų Federacijos į^ttaų perpa- 
dagavimo. Jo adresas: 137-16, 
No. Hempstead Trpk., Flush- 
ing, N. Y. L. L
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ŽOLINE IR JOS PAPROČIAI
DISPLAY

Ranch Stvle Komės

NEBROMAHA

Ceremonies at Soldiers’ Field

MOh«wk 4*7109

Chicago Transit Authority

DOWN PAYMENT$656 to $960 
MONTHLY PAYMĘNT $75 to $88

Includes Principle, Interest, Taxes and Insurance 
(Slightly Higher Down Payments for Civiliam)

lioteką todMcname žingsnyje 
susidurs su tietuvišku menu, 
lietuvių dailininkų paveikslais 
ir knygomis, jis, dar paties

kia toli už parapijos ribų. Dar 
Vokietijoje tebegyvendami mes, 
tremtiniai, jo vardą girdėjom. 
Jis buvo ir tebėra Aito narys, 
bųv. vienas iš Balto direktorių, 
Katalikų Spaudos d-jos pirm., 
daugelio organizacijų dvasios

IT’S COMVfNIfNH 
IPS COMFOMTARU! 

irSSAFffl

padėkodamas, dar kartą skal
sos duonelei ir sveikatėlės pa
prašydamas. Gi namo važiuo
damas, suvyniojęs į baltą dro
bulę šventuosius grūdus, sku
bėjo namo kaimyną lenkda
mas, skalsios duonelės ir svei
katėlės linkėdamas, visus pės
čiuosius nors truputį pavėžė
damas.

f Ponas Toks prislūnpino prie 
S. nepažįstamų durų ir spustelėję 

skambučio mygtuką. Ponia at
ėjo atverti durų.'
- — Labą dieną, — pasakė 
ponas Toks ir Žanai nusilenkė.

■ — Ar galėčiau čia kur nors at
sisėsti?

Namo parvežtą šventą sėklą 
iškilmingai užnešdavo už sta
lo, į pačią kerčią, kur duone
lės kepalas stovėdavo arba pa
dėdavo ant lentynos, šalia 
maldaknygės ir kantičkos. Ten 
pat, sudėję į baltą drobės mai-, 
šelį, padėdavo ir šventintas gė
lės, nes vienos jų verdamos li
gai namuosna- atėjus, p kitos 
dedamos į karstą,

narys ir rėmėjas. Nera
si Udurajem pasaulyje tokio 
katalikiško taakraščioarčur- 
nalo, kukio jis nebotų prenu
meratorius ar net amžinas pre- 
n^neratoriUEL . Jo tižaus ir 

lietuviškaisfiaucties motyvais * .dvasinis ryšis su N. Lietuva vk 
stilizuotu ikhmšku kryžiumi, . sad buvo gyvas. Gerto. Prelatas 
prisiglaudusiu šv. Antano bąž- keturis kartus aplankė LkCu- 
nyčios pavėsyj, kai jis, įėjęs vą, sekė jos ekonominę pažan- 
į kleboniją, į parapijos salę, į gą, domėjosi kultūriniu gyve-

riausius ir vertingiausius Nr 
Lietuvoje leistus žurnalus ir 
knygas, sudarė gražią, rinkti
nę biblioteką'ir, tremtiniams 
atvykus į šį kra&ą, savo tur
tingą biblioteką perleido Trem
tinių Bendruomenei Ciceroje, 
kad jo biblioteka būtų prieina
ma kiekvienam suinteresuotam 
lietuviui.

YOW
LAD1ES

kvėpindama margą bemadiną
— džiaugtis Dievo Motinėlės 
laimę, kai angelėliai Ją paėmė 
į dangų.... *

IVEDNESMY EVENING, SEPTEMBER CTH, OJMAXIN6 
CHKAGO'SOBSfRVANCfOFTHtMAKIANYEAR

2&3BEDROOMS 
New ALLFACEBRICK

Shiriey Kavaliauskaitė,
ketvirtos kartos lietuvaitė, 

ištekėjo. Ji buvo baigusi mū
sų mokyklą, yra aktyvi para- 
pietė ir toliau pasilieka mūsų 
parapijoje. Vietinis

— Tu ne. tu ne! Tai kas lai
ko? Gal ašf'Ot boba! Kad tu 
nesusiriestum! . — palinkėjo 
ponas Toks ir nuėjo kitur sa
vo kojų prilenkti.

tarnams. šiandieną jis sėdi 
vargšams duoną skirdamas, o 
po metų ar kitų, jam tėvas pa
duos šventąją sėklą ir na
mus...

For isformotioa aW rorarvotioM 
«rrito ar tofopfcaoa
CTA CHARTIK SERVICI

Vienas iš lietuvių pavogė au
tomobilį ir beskubėdamas įva
žiavo j namą. Policija jį rado 
girtame stovyje. .Ne pirmas 
kartas, kad šis tipelis žemina

Prie Dievulio namų- šeimi
ninkas perduodavo vadžias sū
nui, kad Dievulio dovanas 
vargšams nuvežtų , o pats su 
sėklomis nueidavo per švento
rių ir pačiu viduriu bažnyčios,
tiesiog prie Dievo altoriaus, 

kur vienas’- prie kito glaudėsi 
atrišti sėklų maišiukai ir juos- 

džiuotis. Antra, kam tokią die- tų margumynas. Ir niekas nie- 
ną močiutei ir maldaknygė rei- kas gal taip nuoširdžiai nesi- 
kajįnga, kad ji, bežiūrėdama į melsdavo tą dieną, kaip mūsų 
žydinčias gėlss, gali mąstyti ir ūkininkas savo gerajam Dkvu- 
melstis. Užtenka’tik pasižiūrė- liui už šių metų duonelę dėko
ti į margus karkliukus, kad se- damas ir naujo gausaus der-

No Parking Problem—Butas Art 
Ready to Leava Immediatoly 

Aftor the Ceremonies

DISPLAY

FULL PRICE FROM 
$12,750 to $15360

TELEPHONE-
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

įvairius linksmumus, 
su Dievo Motinėle galėtų Ir kai pasibaigdavo ilgos pa- 
džiaugtis, minėdama Kristaus maldos;'mūsų ūkininkų veiduo- 
varkyst^ ir jaunystę. Ji gali pa- se staiga sublizgėdavo naujos 
sižiūrėti į tamsiai raudoną jur- išdidumo liepsnelės. Kiekvienas

Complete Plumbhg

& Heating
ĮNSTALLATION & SUPIJĘS
Kitchen & Bathrodm Fbrtures 

Ali work done by Experts

GEO. HAZARD & SON 
50 Years in Business 

3312 S. Halsted Street
Phone: YArds 7-2331

— Nagi, pirštą prikišau ir 
suskambėjo. Juk skambutis yra' 
tani, kad skambėtų? Galiu 
čia kojas sulenkti?

— Ne! — piktai atkirto po
nia. — Eik sau, iš kur atėjęs, 
— ir stumte stūmė poną Tokį

Ir šiandien, susitikus Geri). 
Prelatą, jo mintys visada suka 
į Lietuvą, į smėlėtus dzūkus. 
Tą meilę Lietuvai, jos praeičiai, 
jo žmonėms, ir lietuviškai kul
tūrai Gerb. Prelatas įrodo ne 
vien žodžiais, bet darbais, 
veiksmais ir nuolatinėmis auko
mis Lietuvos laisvinimui, lab
darai ir kultūrinėms instituci
joms. Kada tik būna kokios 
didesnės kultūrinės šventės 
Chicagoje ar Ciceroje, jį visa
da svečių tarpe matysi. Menu, 
kaip kartais skystai ir neran
giai lietuviškoji visuomenė 
rinkdavosi į literatūros vaka
rus, į LRD literatūros“premijų 
įteikimo iškilmes. Bet tuometi
nis kunigas, dabartinis prela
tas Ig. AJbavičius, visada pir
mas atskubėdavo. O kiek trem
tinių pajuto jo dosnią ir gerą 
širdį!

Atiduodamas didelę duoklę 
lietuvybei ir lietuviškajai kul
tūrai,A prelatas sugeba būti vi
sų mylimu klebonu, puikiu pa
rapijos administratorium. Jo 
vadovaujama šv. Antano para
pija ne tik dvasia, bet ir me
džiagiškai gražiai klėsti.' Para
pijiečių skaičius auga, pastatai 
dygsta, aplinka gražėja ir lie- 

, _ tuviškėja. Tai ačiū Gerajam
nutė, prisiminus savo jaunystės liaus melsdamas ar naują dalį paskutinės kelionės pagahėlčn. vairininkui, stovinčiam para- 

vėlėms skirdamas. pijos priekyje, ačiū, nors skur-
diems ,bet romantiškiems dzū
kams, kurie savo išauginto sū
naus širdyje įdiegė didžiąsias 
dorybe^: meilę Dievui, meilę 
žmogui ir begalinę meilę gim
tajam kraštui. Gražu, kad tą

pakeltas į prelatus, ši žinia 
pradžiūgino ne tik mus kata- 

_ 'likus, liet, manau, ir kitokių į- 
sitikmimų lietuvius, nes jo gili 

^tolerancija, sugebėjimas rasti 
bendrą" žodį su įvairių nusista- 

t tymų žinonėmis, jį padarė my- 
Smu kiekvienam lietuviui. Bet 

. pats didysis džiaugsmas lydi 
^katafikus, nes jis mūsų sodeiš-

augęs^ nes jis mūsų pasaulėžiū- klebono nesutikęs, drįs kartu 
g rą visur atstovauja, nes jo su B. Babrausku pasakoti, kad 
b- žingsniai ir darbai žėruoja lietuviškesnlo klebono ir Uėtu- 
P Kristaus idėjomis. -voje netūrėJSm.

Suriku kalbėti apie didžią ir # Teisingai kun. dr. J. Pruns- 
r plačią preL L AtoaviSaus ąs- • kis “Draugė” pastebėjo, kad 
F menybę siauruos? šio straips- preL Ig- Albavičiaus veikla sie- 
I nio rėmuose. Aiman, kai ku- 
I ris iš “Darbininko” skaįįtyto- 
Į jų jadęs progos, atkaks į Ci- 
I cero ir praeis lietuviškuoju Ci- 
| cero rajonu pro šv. Antano 

bažnyčią, kai jis pamatys ža
lių medžių fone šviečiančius

CI.ARA IJKNK,
- Room «37

Personai. Confidential introduction 
Service. Established 20 years. Na
tional Organization. Open daily 
and Sunday from 11 to 7.
127 N. Dearborn, DEarborn 2-4932 

Send for literature.

Žolinės ansktų rytą visuose 
kiemuose ir darželiuose galėjai 
seniau matyti žolynus ir gėles 
beskinančias jaunas mergaites 
ir žilas močiutes. Vienos jų 
daugiau skynė kiečius, mėtas 
ar šalavijėlius, kad vėliau pa
šventintą žolypą .galėtų prieš 
daugelį ligų išsivirus gerti. O 
kitos puokštei rinko
pačias spalvingiausias ir gra

žiausiai pražydusias,
kad paskui, per ranką persis- 

vėrus, galėtų, per visą bažny
čią eidama, savo darželiu di-

ATRlMAINYJfO BAŽNYČIOS RENGIAMAM 
WAUC0NDA, ILL 

Sekmadieni, rtigpiiičif* 15,1954 
“ŠEIMYNINIS STILIUS”

Suaugę $1.50
Tarnaujama nuo 12 vidurdienio ligi 6 P. M.

Nemažiau buvo išdidi ir šei
mininkė kai susikiasčiusi pla
tų sijoną, pasitiesdavo didžiau
sią puokštę art kairės rankos 
ir dešine užkišdavo žolynus 
savo vyrui už atlapo. Išdidus 
buvo ratuose ir vyriausias sū
nus. kuris tą dieną sėdėjo ra- 

«ų» ir oSytajat msbh >1 aMu> tų gale ant balto rugių maitok 
^ašM. ridrtovarBtomio ir bažnyčios

14900 INDIANA AVĖ.
DOLTON, ILL. — One block Nortir of Sibley

•PreL L'Afcavičius .gta# 
1690. VU 29 Uztfjų apylin
kėje, Seinų apskr. Gimnazijos 
mokslus ^o Novosibirske, Ru
sijoje, kunigų seminariją bai
gė Seinuose. Studijas gilino 
G^gcndanumo universitete Ro
moje. Didysis karas užklupo 
atvykusį atostogų i JAV. Nuo 
to laiko vikaravo, paskui kle
bonavo CMcagpje įr nuo 1940 
metų yra Antano parapijos 
klebcmas Ciceroje, kur gražiai 
klėsti gausi Sėtuvių kolonija,* 
kur iš tremties suvažiavęs pri
siglaudė didelis būrys intelek
tualų bei kultūrininkų. O po 
gerojo Klebono sparnais vi
siems jiems jauku, gera, šilta 
ir už tai lietuviškas kultūrinis 
gyvenimas ten taip gražiai ap
sireiškia.

Žolinėje lietuvis sujungė mir
ties ir gyvybės pradus. Jis 
šventino gėles sveikatai ir pas
kutinei žemės kelionei; jis ve- 

. , . , žė pašventinti sėklą naujamgmą ir drauge su sv. Marija priėjęs pne savų maišiukų, 
gailėti kenčiančio Kristaus ar, peržvelgdavo ir lotus. duoM|Ss reikaIinguosius.
pažvelgus, > tamsiai m yną g. juostelnĮ skyrĄ jis namus, o Todėl jam Žolinė buvo itin di
le. prisiminti Dievulio mirti, o „ - dėlė ir prasminga šventė, ku- 

ir gamą. rioje susiejo savo gilų tikėji-
Lygino ir džiaugėsi savai- mą su pomirtiniu gyvenimu ir 

siais, dar kartą savo Dievuliui šiandiena.

become a 
Registered

N U R S E
Accredited school of nursfag. 
Mušt be betvveen the a#es ot 
17 and 30 years and haveipom- 
pletfed 4 years of high sd»ol. 
A scholarship, which coasists 
of books, tuition, unifonns and 
maintenance, is provided for 
each studen t nurse accepted into 
the September class. rMpdern- 
classrooms, dietary and che- 
mistry laboratories, and up-to- 
date library hvthe-ndv, nur- 
ses’’home are avąilablp for the 
ūse of all studente. Write or 
telephone: Ėdria D. Cfruentirie, 
R. N., Director of Nurses, 
South Chicago Čdmmunity 
Hospital, 2320 Ė 93rd Street, 
Chicago 17, Dl. ESsex 5-4400. 
Next class begins ’September 
8,1954. : -1

VISI KVIEČIAMI
ŽAIDIMAI PREMIJOS

Didynb fahnėJfonM MdttuMs 6 P. M.
21 in. televizija • Gražus sodelio stalas su kėdėm
3 a. j atskiras motoras • -"Paslaptingoji premija”

REV. JOHN J. MUUJGAN, klebonas

laide.
— Liaukis valią gavusi ir 

prašau neįžeidinėti norinčio sė
dėti žmogaus, — pigiai nepasi
davė ponas Toks. — Jei tams
ta turi ką prieš mano prigim
ties norus ar asmenį, reikėjo 
tuoj ir sakyti, o ne tuščiais 
plepalais gaišinti man brangų 
laiką ir laikyti mane kokiu 
stulpu.

— AŠ nelaikau, aš ne...

— O! — nustebo ponia, pm? 
mą kartą išvydusi , poną Tokį 
ir nežinodama, ką sakyti. — 
Aš, aš nežinau.^ O kas tamsta 
toks būsi?

— Manyčiau, nėra visai rei- 
kaįo smulkiai mane kamanti
nėti, — balsiau kiek pasakė 
ponas Toks. — Bet jei jau no
ri žinoti, turiu garbės pasa
kyti, jog esu Toks ir noriu tru
putį kojas- prilenkti.

— Vadinasi, nerandi kitur 
vietos? Būtinai turėjai čia at
rėplioti? — pyko ponia, iš
girdus keistą vardą.

— Nieko panašaus, — šaltai 
dėstė ponas Toks. — Man visai 
nėsvarbu kur: pas tamstą ar 
pas kitą asmenį. Aš prašyčiau 
tik leisti man sėstelti.

— Atseit, nori kėdės? —vis 
dar teiravosi nerami ponia.

— Ne, to aš nesakiau. Aš rio- 
,riu tik trumpam prisėsti.

— O kur nori sėsti?
— Vieta irgi nesvarbu. Svar

bu, kad būtų ant ko. kai žmo
gus nori sėdėti, užtenka ir 
kelmo.

— Aš kelmų nelaikau ir aš 
čia nieko nesusigaudau, — er
zinosi ponia.

— Kad čia ir nereikia susi
gaudyti, gerbiamoji, — prata
rė ponas Toks. — Reikalas sa
vaime aiškus, b? jokių komen
tarų.

— Tamstai aiškus, o man 
ne! — atkirto ponia. — Ko
dėl kitur nėjai, o mano durų 
skambutį spaudei?

Kai moters ir mergaitės rin
kos žolynus puokštėms, ta. 
klėtyje triūsė šeimininkas, rū- Skoloms numeti
pestingai rankomis pabaigtuvių nutarta org^n. joti triių 
vainiką ir juostą kuldamas ir parapijoj c jį . Pt*
šventuosius derFaus grūdus 
rankomis vėtydamas, visas 
šiukšleles išrinkdamas. Pas
kiau jis paimdavo baltą drobės 
maišiuką, supildavo tuos bran
giuosius grūdus, pridėdavo 
stambių sėklinių, rūpestingai 
užrišdavo ir visą maišiuką per- 
rišdavo raštuota juostele, kurią Veličkos parašytas vei-
jam sesuo ar mylima mergaite kalas ir mūsų artistų liepos 31 
kažkada jaunystėje buvo išau- pastatytas. Pasisekimas buvo 
dusi. Tai buvo - toks dideliš, kad dMž’ulė Sokol

patys garbingiausi grūdai, K užsikimšo. Tą patį veika- 
, juostos ir vaiu&o, statys Turrier parke rugpiū-
tai visos duonelės sėklelė, visų čio 14 d. lietuvių vardą,
metų lūkesčiai ir džiaugsmas. 
Ir niekad niekad nebuvo toks 
išdidus mūsų ūkininkas, kaip 
pęr Žolinę ' duonelės sėklą 
j priešakį ratų, ant baltos dro
bulės dėdamas, aplink ją kvie
čių, miežių ir kt. sėklomis ap- 
statydamas.

Laisvės parodoje
J. Damijonaitis ir B. Šulskis 

organizuoja lietuvišką laivą, 
tą laiką bus šventai trukšmau- kuriame atsispindės ♦ laisvės 
maujama ir leidžiamos įvai- dienos ir vergovės pančiai. Prie 
rios premijos. Pirmoje vietoj? tvoros stovės rusų uniformo- 
statomas šaldytuvas, kuris mis apsivilkę “komunistai” ir 
niusų šiltoje vietoj? yra labai didžiulis užrašas “In America 
visų pageidaujamas. v.-e trust.”
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SVETUR

K aid L AUTO COLLISION VORAS
OPERATORS

malonus PARDUODAM NAMUS

PILIEČIŲ KLUBAS

Parstupo šaknys 
jau buvo žinomos ir 
vartojamos kaipo

and SWINDLES- Autoriai: L 
A. Horowftz A Fred Reinfekt 
244 pst Kaina $350. Knygoje 
rasime garsiųjų meisterių: A- 
liochino, CapaŪankos, Laske- 
rio, Marshall, Resbevskio, Naj- 
dorfo, Kotovo ir kt partijų 
pavyzdžius, rodančius, kad.ir 
didieji klysta. Greta šito pa
teikti puĮkūs didžiųjų mosteriu

Bostono lietuviai turės žai
bo varžybas (ėjimas kas 10 
sek.) penktadienį, rugpjūčio 
20 d. 7 v.v. So. Bostono Liet.

KESWICK — ASTORIA
207 3rd Ave., Astrary Park, N. J. 
Block to Ocean. PbonePR 5-1715 
Europ. Plan $18. Withdeliclous 

meals $40 up, single.
Near Churches. Booklet.
A. D. McTighe, Ovvner 
Mrs. B. M. Kasė, Mgr.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
HS1 ir kitose sęyiinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

84-02 JAMAICA AVĖ. | 
(prie Fotest Paritvay sėttioa) | 

" Woodhaven, N. Y.
Sutriktam garbingas laidotuves ? 
KoptyCioe nemokamai visost j 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-3

Visų sekmadienių ir didės- ’ 
iriųjų švenčių mišių maldas 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių rasi malda
knygėje

Švedai pralaimėję -Sdvie- 
ttams Stockhohne 3:13. /Smys* 
lov - Stalberg 1%-^i, Brons- 
tein - Lundin Keres-

Australijos korespond. ' Stolz 2-0, Auerbach-Horberg 
GbodelVŽ-

Kai gegužės mėn. pradžioje 
bkšfordo lengvosios atletikos 
šventėja Eoger Bannister vie
nos mylios nuotolį nubėgo per 
3 min. 59,4 sk., visame pasau
lyje skambėjo didžioji staig
mena: “šimtmečio stebuklas 
lengvojoj atletikoj”, — rašė 
spauda; “sapnas virto tikro
ve”, — kalbėjo radijo bei tele
vizijos sporto komentatoriai.

O štai, vos tik nudžiuvus 
riebiom laikraščių antraštėm, 
skelbiančiom Bannister pasau
linį rekordą, australas John

| ŠIAIS METAIS paskutinis! 
J)ARBINIRKO" PIKNIKAS

“Darbininkas”, 680 Bushwick Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y.

<a^t° 1X10v\ V** plaučių figą, 
nuo širdies nesvei- 

~ kūmų, nuo sunkių 
skaudėjimų po krūtine ir fikrep- 
levknų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
remnatiškų skausmų, Ir aivai- 

irinkno k i e t ų vidurių^ Pi* 
siųskite mums $1.00, tai mes 
pristųsfane jtsns kvoterį svaro 
Parstupo šaknų. O jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yra $1.25. t .....

ALEXANDER’S C0.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS)
FCNEKAL HOME 

M. P. KALIAS — Direktorių* 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Britam VedKjee 
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Country Board — New Jersey 
BAILEY’S HALL

Main & Johnson Avė., Bay Head, N. J. 
American Plan. 3 Meals Daily. Double 
Rooms. Private Porcbes. Ocean 9t Bay 

block ^away. Reasonable Rates.
Tel.: Perint Pleasant 5-9724

GERA PROGA ĮSIGYTI NAUJĄ VOKIETIJOJ 
VENTOS IŠLEISTA KNYGĄ:

ĘVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
. V T!>

GRABORIUS 
BAISAMUOTOJ AS • 

231 Bedford Avė. 
„ Brooklyn, N. Y

BATUNGRANOt
New! 18 Hrib mtatatare GoK Cesr* 
‘ .. ; ? į -- . -

PELHAMPARKWAY

LIETUVIŲ LAISVES PARKE, LINDEN,N. J 
įvyks rugsėjo-September 5.

VedaK.|Mfe
JAV Open p-bts vyksta 

Pirmauja Larry Evans, Pomar 
(Ispanija), Rossolimo (Prane.), 
Tumer, Santasiere. Bisgirier, 
kuris laimėjo 1954 JAVp-bes 

222 gatvę. Beje, kas važiuoja ir tarp, turnyrą Los Angeles, 
“Jamaica” viršutine Unija, pas-- turi, jau vieną pralaimėjimą 
kutinėję stotyje išlipę ir paėję Moterų p-bėse p rmauja Mrs. 
bloką atgal, randa autobusų 
stotį ir tą patį Q 1 autobusą. 
Aišku? '

Programa: Programa prasi
deda tik stambmenom. Di
džioji stambmena — tai tarp
valstybines futbolo rungtynės 
New YOrko valstybė prieš New 
Jersey. New Jersey valstybės 
rinktinę tvarko garsusis Al Jo- 
ky, gi New Yorką treniruoja 
žinomas treneris Tony Bug- 
Jons,. kuris man išdavė ir vals
tybinės rinktinės dalį sudėties, 
būtent: New Yoiko spalvas 
gins Abramikas, Brazauskas, 
Čerkeliūnas, Osmolskis, So- 
daitis (Gabija), Žukauskas, 
Vakselis it eilė kitų žvaigž
džių. Kas atstovaus New Jer
sey, nepavyko patirti.

Įdomiom rungtyriėm teisė
jaus teisėjų kolegija, kuriai va
dovaus vicekonsulas Vyt, Sta
šinskas. *

Po nepaprastų rungtynių

ETAPAI 
Poezija 1933-1953 
{rita, M*

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), ^plokštelių automatai 

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

DariMš stfidotaaa pHgnrario tedniko, pripafiato 
BOA Mstartn, Nmv Torte.

Darte vatarito*: karite aoa • vaL ryto Bd 8 vaL vak. 
ftaaafcairii n* 8 vaL ryto 8d • vaL vak.

ne veža i Jamaica Nesvarbu, žiuo^t atsargiai iki HiUside Center, New York, išleido la-
> ar Ave- ir ia Bradock Avė. O bai įdomią šachmatų knygą

jjg iš čia tik keletas triokų iki CHESS TRAPS, PITFALS,
3 paskutinio sustojimo. Išlipę Queen Soccer Field, 222 St.

min. 58,8 srfe. pirmojo (Ban- sėskit į autobusą Q 1 Bradock
nister) ir 359,6 Landy. Ave., ir jis be vargo nuveš į

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų* ligų gydytojas 
ApHūrCjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje
128 E. «6th STREET NEW YOBK CITY

Virš Leodngton Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri tanikio kambariai vyrams ir moterims.

BLOU SĖS
Steady work, 

good pay

Gesela Gresser iš New Yorkc.
Arlauskas septintas Austra

lijoje, 
lošėjų klasifikacijoje (Ratings) Petrosian
pirmuoju įvardintas Purdy, pa- Gder, Taimanov ir Boles- 
saulio koresp. meisteris. 7 vie- lavsky laimėjo po 2-0. 
toj Romanas Arlauskas, Aust— 
ralijos koresp. meisteris. 8-ju 
stovi latvis L. Endzelins, Pie
tų Australijos meisteris. Viso 
įvardinta apie 500 žaidėjų. Lie
tuvis Liūgą pažymėtas 53-ju.

PovBas TautvaiSas paminė
tas tarp laimėtojų Trans Mis- 
sissipĮM. p-bių aprašyme (Chess 
Review, July 1954).
, Kazys ^ėma dalyvauja ke

liuose Golden Knights koresp. 
turnyruose. 1951 baigmėje jis 
pralaimėjo prieš Eash. 1953 
pusbaigmėje Škėma įveikė Re- 
Veal, o 1954 1-me rate Škėma 
sudorojo Ashley ir Huffmaną.

Jakštas įveikė Ross ir Wei- 
kel, o Kontautas — Bendicką, 

žiūrovai galės atleisti įtemptus 1953 G. Kn. jmsbaigmėje 
nervus stebėdami paprastas (Chess Review, July 1954). 

Minerva

Stambmenos sportininkų 
gegužinėje

Daug kas mėgsta pasinešti į 
smulkmenas, o, žiūrėk, smul
kiausius kampučius išknaiso. 
Bijau klaidžioti smulkmenų 
labirintais, tuo labiau pavojin
ga būtų narplioti sportininkų 
pikniko smulkmenas. Bandysiu 
užsikabinti už stambiųjų spor
tininkų gegužinės įvykių.

Laikas: gegužine įvyks 
rugpjūčio 29, sekmadienį. Iš
vengus didesnio judėjimo 
kamšaties (o judėjimas bus 
tikrai didelis, nes į pikniką su
važiuoja ne vien tik iš New 
Yorko, New Jersey, bet ir iš 
Williamsburgo, Maspetho ir iš 
garsiojo Brooklyno), {.pikniko 
vistą galima rinktis jau nuo 
pusiaunakčio (12 vai.), gi ofi
ciali pradžia yra numatyta 1 
vaL p.p.

Vieta: Daiig kas pikniko vie
tą prisimena gana nesmagiai 
(seni pralaimėjimai...), tačiau 
toji pati vieta, iškėlė mūsų vie
nuolike j dvyl&os /stipriųjų 
tarpą, todėl, ištiesę kaklus ir 

tetody, svečiuodamasis Šuo- iškėlę aukštyn galvas, važiuo- 
mijoj, tą patį nuotolį sūkbtė jame į Queems Soccer Firid, Lietuvių S. K.
per 3 min. 58 §k. • t Bellrose, L I. Bradock Ave. ir rungtynes. Tuo- pačiu metu

Pasaulio sportininkai laukė 222 St. kampas. Važiuojan- skanėstų ir mėgėjai iais-
tų dviejų fenomenų susitikimo tiems automobiliais kelrodis: vaĮ fi^ės vaišintis ir miklina
ir štai, šeštadienį, Roger Ban- susirask# žemėlapy Hillside kojas. _ 2 grupės: £tip-
mster, . įvykstančiose Britų Ave. ir ja važiuojant pasisukit _ Sporto klubo vadovybe kyie- riau lošiančių. Kvie-
Imperijos sporto varžybose dešinėn j Bradock Ave. O čia čia visus sportininkų bičiulius čiami visi: vieni dalyvauti, kiti
Vancouver (Kanadoje) susitiko tik keletas blokų ir jau 222 draugiškoje nuotaikoje praleis- pasiėmėt. Reikia atsinešti
vienos mylios kovoje su John gatvė. Aišku? kelias valandas. As asmenį šachmatus.
Landy ir nors pastarasis visą Kas dar naudojasi tikresne kai perspėju tuos, 1 
bėgimo laiką buvo pirmuoju, susisiekimo priemone ,sėda į gužinę atvažiuoja is Los An- a o l- 7^’
paskutinį šimtą metrų buvo visus traukinius (subway), ku- Floridos ir kitur, va- _ . ’ ................... r
priverstas pasiduoti stebėtinai 
puikiai baigmine sparta užgrū- ar tai bus 
(fintam jaunam daktarui Ban- “Jamaica” - 
nister. Laikas vėl puikus

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ '
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Afljekami risi eoffision, darymo it medk tai^mo darini. 
Darbas atliekamas pidai ir sąžiningai.

DARBININKAS 
680 Businrick Are. 
Brooklyn Zl, N.Y.

... PASMl^
Lietuvių sĮMKCHiiiikai New 

Yorke kruopšąSai ruofiaai IV 
fiet^ių žaidynėm Toronte. 
. Lietuvių S. khibo firtboiirin- 
kri ir Lietuvių Atletų klubo 
kreptetakai kiekvieną ketvir- 
tatfienį susirenka bendrai trehi- 
rirtis.

Nors futbolo vienuolikė, atė- 
ihus svetimuosius pagefitenin- 
kus, Žymiai susilpnėja, tačiau 
žinant, kad lietuviškoje sporto 
švenžčje gali tik lietuviai daly
vauti; klubo variovyoė bando 
užkaišioti didžiuosius plyšius 
jaunių ir rezervinės vienuolikės 
žaidŠmfe.

Kaip teko patirti, žaidynėm 
į Torontą buvo užsakytas au
tobusas ir, vos tik paskelbus a- 
pie kelionę spaudoje, visos vie
tos buvo užimtos.

Jei atsirastų dar norinčijų 
■ važiuoti (o jų turi būti 41), 

sporto vadovybė darytų žygių 
paimti dar vieną autobusą.

Suinteresuotieji skubiai re
gistruojasi pas p. Vakselį, te-

_tef.,yi6-3246R.

11 KOSSUTH PIACE, 
near Broaduay



mam.

(su valgiu ir be valgio)

PIRMĄJĮ RADIJO PIKNIKĄ SAVINGS ACOOUNTS CORDIALLY

ruošiamą DIDŽIOJO NEW YORKO lietuviams

tai visiems vietos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių 
butas su visais patogumais ir 
prieinama kaina. Kreiptis: Mr. 
Jonas Kererriinas, 85-84 87 
St., Woodhaven'21, L. I. N. Y.

IŠNUOMOJAMAS butas iš 4 
kambarių be apšildymo 35 dol. 
mėn. Kreiptis: V. Žukas, 752 
MacDonough St, Brooklyn. 
BMT Broadway Linija, Halsey 
St. stotis.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA

suširinkusius vieną mmutęat- ne’gė kilusius gandus, esą la- 
ęfe&oti ir , pagerbti .žuvusius kūnai buvę vokiečių nušauti, 
karžygius. Kalbėjo J. Tysliava nes kūnuose nebuvo radta jokių 
ir V. Kanauka. Pirmasis tos rūšies žymių, žodi tarė J. 
pabrėžė, kbd statomajame pa- Girikus, buvęs Rytų apylinkės

Klausykite
^UETLl^OS^TSIMINLMU^

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIGGRAFI 

JOS BRUOŽAI

ĮĖJIMAS — $1.00 (ĮSKAITANT TAKSUS)

Iz. Vasyliūno koncertas Brocktone

kų stovykloje. Paatostogavęs 
Amerikoje, rudeniop kun. J. 
Šeškevičius išvyks į Braziliją ir 
ten dirbs San Paulo lietuvių 
parapijoje.

100 p. Kaina

SHARON JACKO, S metų mer
gaitė, pagmhta i* North Bergen 
N. J. našlaičių prieglaudos. Ja

U didžiausių lietuviškos 
snaudos anaštahi buvo vysk. 
M. Valančius. .

Jo gyvenimą ir veiklą 
rasite

VACLOVO BIRŽIŠKOS knygoj&ąoI

nes pats išsikėlė gyventi pas savo sūnų Petrą. Kas no
rėtų namą apžiūrėti arba gauti tikslesnių informacijų, 
prašomas kreiptis adresu:

. PĖTER SKUZINSKAS,

Kun. J. Šeškevičius,
atvykęs iš Romos Amerikon, 

aplankė savo prietelius Soilth 
Bostoną ir išvyko į Mariąnapo- 
lį, kur dalyvaus ten įvykstan- 

atsilankiusiems nuoširdžiai dė- Šoje dviejų savaičių ‘ ateitiirin- 
koja. J. Š»

kuriš jau daug metų dirba 
Meksikos valstybėje, lankėsi 
šv. Petro parapijos klebonijoje. 
Jis pa rapiečiams išdalino lape
lius, kuriuose paaiškinama apie 
Marijos apsireiškimus 1531 m. 
Guadalupės apylinkėse, Meksi
koje.

Vyks į kongresą
Rugpiūčio 15 d. įvyksta Ken- 

nebunk Port, Maine, rengiamo 
Marijos Kongreso užbaigimas. 
PontifikaJinėmis mišiomis 11 
vai. ryto Liurdo grotojo giedos 
šv. Petro par. choras, vadovau
jamas komp. Jeronimo Kačins
ko. Choras taip pat pikniko 
programoje 3 vai. p.p. išpildys 
meninę programos dalį.

(Šokiams yra speciali aikštė lauke. Jei būtų vėsu ar kiek lietinga, 
užteks salėje — po stogu).

- Jonas Budrys, ' - Meninę minėjimo dalį išpildė 
Lietuvos gen. konsulas, rųg- J- Vedegys ir V.^Bekerjs, pa- 

piūčio 10 iš New Yorko išvyko padainvę kelias fiau-
keliom savaitėm atostogų. ~ .J®6® dainas. Publikos atsilankė 

pgr 100 žmonių. Minėjimo iš
laidoms padengti daryta rink
liava ir gauta $47.40, J. Cin
kus- aukojo $10, Starka — $4, 
inž. Mažeika — $2 ir kiti po 
mažiau. 'Minėjimui ruošti ir 
aukas rinkti mielai sutiko adv. 
S. Briedis, A. Sakaites, VE Sty- 
rienė, B: Špudienė. Komitetas

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Btmker Avė, Brocktoz 4, Mara.

Td. Brockton 8-1159-R.

Smuikininkas Iz. Vasyliū
nas, kuris šiuo metu eina var
gonininko pareigas šv. Pran
ciškaus parapijoje Lawrėnce, 
rugpiūčio 2 d. su komp. Jer._ 
Kačinsku iš Bostono, buvo at
vykę į Brocktoną, į Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyną, 
ir davė smuiko koncertą. Kiek 
anksčiau jis panašų koncertą 
buvo surengęs tame pat 
Brocktone, šv. Kazimiero par. 
salėje. Dabar koncerto klausėsi 
daugiausia vasaros atostogoms 
suvažiavusios seserys.

Koncertą sudarė trys dalys: 
pirmoje Iz. Vasyliūnas pagrojo 
Vitali Ciaconna, antroje Felix 
Mendelssohn - Bartholdy (kon
certas e moli), trečioje — lie
tuviškuosius dalykus: A. Ra

čiūno Rymojo mergelė/K. v. 
Banaičio Vandens lelija, J. 
Gaidelio Lietuviškąš šokis N 1. 
ir Br. Budriūno Raudą. Akom
panavo komp. Jr. Kačinskas.

Seserys buvo labai patenkin
tos, gavusios progos pasiklau
syti įžymiojo lietuvio smuiki
ninko meistriškai grojamų da
lykų. Jis dar teikėsi papasako
ti apie muziką ir jos bendras 
formas bei užsiminė, kaip rei
kia pratintis klausytis koncer
tų, ypač simfoninių, kad gali
ma būtų juos geriau suprasti ir 
įsijausti. —k.

Studentai ateitininkai, 
norintieji vykti į studentų 

vasaros stovyklą, kuri įvyks 
rugpiūč^ 27 — rugsėjo 3 prie 
Pow-Pow ežero Watervliet, 
Mich., registruojasi SAS cent
ro valdyboje, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. iki 
rugpiūčio 18. Registracijos mo
kestis $5.

Vito ir Danutes Katinų

21rių mietų jų skridimo ąpkak- tavos trispalvė. Dr. Kanauka 
ties minėjimas. Minėjimas ati- yra n^tęs lakūnųkūmK po ką- j 
darytas sugiedojus himnus. tastritfgs todėl jo kalba buvo • 
Komiteto pirm. X šaltis po Citin įdomi Sutrūnėjus kefetą ^

Trečiadieniais 16 PJL—WWRL 1600 kc^—5000 W. .
GYVUOJA PER 23 METUS 

Orolcngomia transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
naujienos, muzika.

B5GRAND 9T„ TeL ET. 4-62M BROOKLYN 11, N. 
AD JEZAVITAS J. VALAKAS
MssStoa Dtr. Pranešiau DU*.

rugpiūčio 9 Batfo patalpose 
suteukĄkomiteto ir visuomenės 
veikėjų feei organizacijų atsto
vų pasitarimą Pirmininkavo 
vajaus komiteto pirm. dr. kun. 
St^Valiuštūtis. Svarstyta va
jui pravesti galimybės ir nauji 
būdai Nutarta aukoms rinkti 
paskirti laiką nuo nigs. 1 ligi 
spalio 1 d. Didysis New Yorkas 
bus suskirstytas sritimis :r. 
kiekvienos srities paskirtas rin
kėjas aplankys visus lietuvius. 
Bus kreipiamasi į organizaci
jas ir atdarus asmenis, kad 
visais galimais būdais padėtų 
sėkmingai pravesti jubilėjinį 
vajų.

z Kun. X šernas, -
šv. Onos lietuvių parapijos 

klebonas Jersey City, N. J., 
rugpiūčio 13 išplaukia su mal
dininkų ekskursija į Europą. 
Aplankys žymiausias švento
ves ir rugsėjo 27 grįš namo. 
Parapijoje jį pavaduoja T. Be
nediktas Bagdonas, OFM, is 
Brooklyno.

Prof. kas. J*. Meškausko
40 kunigystės sukakties mi

nėjimo pagerbimas ^vyks spa
lių 10 d. Angelų Karalienės 
parapijoje.

Salomėja Strolienė,
gyv. 127 Thames St Brook- 

lyne, neseniai sunkiai sirgusi 
namie dr. Aldonos šliūpaitės 
priežiūroje, jau pradeda sveik
ti ir pamažu stiprėti.

Br. Jurgis Petkevičius, OFM,

Jėzaus Nukryžiuotojo seserys, 
kurios vasaros atostogom buvo 
susirinkusios į savo motinišką jį 
namą Brocktone, rugpiūčio 4 

.d. dalyvavo vienos dienos eks
kursijoj laivu iš Bostono į Pro- 
vincetown, CapeCod. Laivo sa
vininkes Francis X. Cotter se
seles pavėžino kaipo savo sve
čius ir už kelionę ten ir atgal 
neėmė jokio atlyginimo. Eks
kursijoje dalyvavo 34 seselės ir 
vienuolyno viršininkė motina 
M. Annunciata.

Naujosios Anglijos lietuvių / 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kūocyctes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

Dr. Drukteinis
iš Dayton, -Oh?o sjj-savo šei

ma atostogas praleidžia Jonės 
Žukauskaitės vasarvietėj Brad- 
ley Beach, N. J.

Eugenija Liaugaudienė,
gyv. Springfield, Mass., ap

lankė Brooklynė savo seserį ir 
kitus pažįstamus.

Jadvyga Kontrimienė,
• ilgesnį laiką nedirbusi, pra

dėjo vėl dirbti naujoj vietoj— 
Daktarų ligoninėje, New Yor-

Pnikiame. erdviame National Parke
38th AVĖ. JR 65th ST. KAMPAS, WOODSIDE, L. I., N. Y.

WAITRUS 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

Pranas Vaitkus
Laidotuvių direktorius Ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir nakti H 
Nauja modemiška koplyčia Ser-B 

menims dykai. Aptarnauja Cam-H 
bridge ir Bostono .kolonijas že-H 
minusiomis kainomis. Kainos tos® 

pačios ir | kitus miestus. B
BeBmle Saukite: Tei. TB 0-M34 |

Lietuvių Radijo Korporacija
5*8 E. Broachray, So. Boston 27, Mass.

tėvai gyvena 102 G St, So. 
Boston.

Petras Jokimas, sūnus Juozo 
ir Julės Jasukevičių: tėvai gy
vena 4003 E. 7 St.

Robertas Jonas, sūnus Wil- 
Rugpiūčio 1 d. šv. Petro baž- rūšies žymių. Žodį tarė ir J. 

Lankėsi pąs aritivyskupą nyčioje pakrikštyta: vaj gyvena 130 Templeton St.,
N. Anglijos lietuviai spalio Katarina Pranciška, duktė Dorche^ter, Mass.

3 d. John Hancock salėje ren- Juozo ir Aldonos švelnių; tė- 
gia koncertą Bostono arkivys- vai gyvena 952 E. Broadvvay, 
kupo labdarei fondui paremti.. so. Boston.
Rugpiūčio 9 d. prel. Pr. Juras.
kun Pr. Virmauskis, kun. J. Marija Vincento
Žuromskis, Jer. Kučinskas ir ir Jonės Jucių; tėvai gyvena 
Iz. Vasyliūnas lankėsi pas ar- 176 Gold St*» B05*011- 
kivysk. R. J. ęushing ir tarėsi Mykolas, sūnus Jono ir Bi- 
koncerto programos reikalu. rutės Kazlauskaitės Buckley;

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kn 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIZIU1 — UOraanfaui Radis Hour. M 
tage SL, Nonvood, Man. Skyriai: LKhuaniaii Furniture C®.— A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
yridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 v 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Kariuomenės stovyklai
Bostone sumoderninti JAV 

senatas paskyrė 9.900.000 dol.

Pakrikštyta
Liepos 31 d. šv. Petro baž

nyčioje pakrikštyta Jono ir 
Florencijos Petrauskaitės-Mor- 
rissey duktė Jonės ir Marijos 
Vardais. Tėvai gyvena 23 M St., 
So. Boston.

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 
MINKU. Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Putnamo prasidės rugp. 14, zabetho, N. J. skautų vado- 
šeštadienį, 7 vai. r. nuo Apreiš- vas, Atlanto skautų stovykloje 
kimo bažnyčios Brooklynė. Už- e:s • instruktoriaus pareigas 
sirašiusieji vykti prašomi sveikatos bei higienos klausi- 
punktualiai susirinkti,

Darbininko laužytojas ir • sūnus, pakrikštytas Kęstučio 1
spausttintojas .išvyko atostogų 
pas savo tėvus ir brolius į

Juozo vardais rugpiūčio 7 d. J 
Apreiškimo par. bažnyčioje.

Scrarttoną, Pa. Iš ten sū šavd
J. Ulėnas, Į•artimaisiais vyks Chicagon ap- 

y, lankyti savo sesers, kuri yra Brooklyno skautų d-vės 1

seselė kazunierietė. Jį spaustu
vėje pavaduoja brolis Viktoras 
Biveinis, OFM.

draugininkas, yra paskirtas 1 
Atlanto pakraščio skautų sto- | i 
vyklosT>rogramos vedėju.

Moksleivių ateitminkų
7 įvažiavimas į stovyklą prie

" Ed. Kaminskas, 
medicinos studentas ir Eli- 1


