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Baruchas prašneko j Sovietų vadus

Atsirado tikras ir netikras sūnus

ATGAUTI (TAKĄ
misijos nanus.

NORS ŽODŽIAI ŠILTI, DARBAI TEBĖRA ŠALTI

MOLOTOVAS IR GROMIKO
NEPASITIKI

darė su dar dviem.* Išmestieji 
sušalo. Gallagher norėjo jais

Amerikos ūkininkų cMegod* 
ja Sovietuose pastebi, kad kol
chozuose yra labai išnaudoja-

daugiau Šansų prieš Eisenhowe- 
r| 1956 nei 1952. Taip galvoja 
jo draugas buvęs demokratų 
pirmininkas Mitchell. Jeigu 
Stevensonas leis savo kandida
tūrą balsuoti, tai gub. Harri- 
man savosios nestatysiąs.

komunistų vadovaujami parti
zanai nesirengia susilpninti sa
vo veiklos prieš britus. Mėgino 
paimti į savo rankas parlamen
ta ir kariuomenę. Nepasisekė.
• šiaurės Korėjoje komunis

tai rengia karines bazes, sovie
tinei ir kinų lėktuvai gauna 
naujus aerodromus. Tai priešin
gi paliaubų sutartim. Bet ko
munistinis Čekoslovakas ir

l^es^j^d^lilco^ms J. B. Loe, 
Utah gubernatorius, pasisakė 
1956 balsuosiąs už demokratą 
| prezidentus, jeigu jis bus tin
kamas. Jis prieš Eisenhoverį. 
Jis labiau už izoliacioirizmą.

EW. SMITO (k.) ir SGT. D. AD*MS liudijo teisme, kad kaltina
masis Gallagher nužudė Korėjoje amerikiečius belaisvius.

lengvai buvo sužeisti buteliais 
ir akmenimis

Buvęs Korėjos užsieniu rei
kalų ministeris pareiškė, kad 
komunistai rengiasi paliaubas 
sulaužyti ir invaziją atnaujinti.

• Laos karalystėje, Indoki
nijoje, 3000 komunistų tebe
laiko užėmę dvi šiaurės provin
cijas, o savo propaganda spau
džia dabartinę vvriausybe pa
keisti nauja — “liaudies fron-

nusikratyti, kad pats turėtų ra 
mybę.

Kodėl draugai nieko nedarė? 
Liudininkai sakėsi patys buvę 
ligoniai ir bijojęs Gallagherio.

To pasakojimo klausydama 
Jonės motina, atvykusi š Det
roito, apalpo. Tačiau ji pasakė, 
kad būtų jautusis blogiau, jei 
nebūtų patyrusi tiesos apie sa
vo sūnaus mirtį.

Diplomatiniuose sluoksniuo
se tvirtinama, kad prezidento 
Eisenhowerio siūlymai Ženevo
je, kurie buvo *su dideliu pa
lankumu priimti pasaulio spau
doje, nepadarę jokio įspūdžio 
Sovietų žmonėm. Ypačiai Molo
tovas ir Gromyko, kurie dau
giausia pažįsta Ameriką, pasi
liko su įtarimais ir nepasitikė
jimu Amerika.

• Rusijoje nukrito keleivi
nis lėktuvas, žuvo 25. tarp jų 
Norvegijos moterų delegacija 
— 1(1 asmenų.

į Apie šaltojo karo baigimą 
buvo kalbama Ženevoje iš 
abiejų pusių. Juos kartojo ir 
Kinijos Cfcou En-lai.

Kad šaltasis karas būtų baig
tas, komunistai net parodė 
“geros valios“ ' ženklus — 
Europoje paleido iš kalėjimo 
kardinolą Mindszenty. Azijoje 
— Amerikos lakūnus.

pirmyn slenka 10—15 mylių 
greičiu.

Laikoma, kad uraganų sezo
nas- šiemet prasidėjo anksti. 
Pernai didysis uragainas Carol, 
nuo kurio žuvo 68 žmonės, 
prasidėjo rugpjūčio 31. Uraga
nas Edna kilo rugsėjo 1. Bjau
riausias buvo Hatzel, pastebė
tas spalių 15. Nuo jo žuvo 145 
žmonės. Jis ėjo kaip tik tuo 
pačiu keliu, kuriuo dabar pra
dėjo eiti Connie.

pa- 
nuolatinės baimės

Minia apie 1500 žmonių su
rengė kelias dienas trukusias 
demonstracijas prieš tuos ko
munistinius komisijos narius. 
Minią sklaidė afrikiečiai ka
reiviai. Kareiviai pavartojo 
durtuvus, ir eilė Korėjas karo 
veteranų buvo nugabenta į li
goninę, keliolika amerikiečių

ŠALTOSIOS TAIKOS METU 
TEBEINA ŠALTASIS KARAS

Tačiau tų “geros valios“ 
ženklų tik lašas, palyginti su 
šaltojo karo tebetęsiamais veik
smais. USNaWR nurodo eilę 
pavyzdžių, kaip komunistai nė
ra net pristabdę savo šaltojo 
karo veiklos. Labiausiai Azijo-

• Prancūzijos pcrtemcnte 
kilo pasiūlymas perkelti visas 
kariuomenės jėgas iš Europos 

Demokratas Stovonson turįs į Afriką tvarkai atstatyti. Ta 
kariuomenė, kuri yra Nato ži
nioje, kuri buvo skirta Vokie-, 
tijoje buvoti, jau yra nukelta j 
Afriką. Tokiu būdu praktiškai 
Prancūzija gali visai išsijung
ti iš Nato, skirto Europai ginti.

atgabentas. Imigracijos' įstaiga 
surado būtUp,«Utvarkytt~t3ip. ea«tg^ kont-
kad žiaurūs imigracijos įstaty- * 1 ’
mai nebūtų taikomi pirmajam 
Steigerwald, ir jis nebūtų de
portuotas. Jis galės tapti Ame
rikos piliečiu.

lenkas, kontrolės komisijos na
riai, vis randa pagrindo sukliu
dyti komisijai tų karinių {tvir

to” vyriausybe. (Spaudimas tinimų kontrolę.
kaip ir Baltijos kraštuose)

vbtvmvm
paruošti Maskvoje ar Peipinge, 
varo propaganda ir vartoja te
rorą prieš Amerikos remiamą 
Diem vyriausybe. Jie sėja cha
osą, kad šiaurės Vietnamo ka
riuomenė galėtu apeiti daryti 
tvarkos, “išlaisvinti" ir pietų 
Vietnamą prijungti prie komu
nistinio šiaurės Vietnamo.

AR PRANCOZIJA 
NEIŠKRIS Iš NATO?

Radijas rugpjūčio 9 paskel
bė Bernard Barucho kreipimą
si į Sovietų Sąjungos lyderius, 
kad
jie priimtu atominės energijos 
kontrolę, kad nelauktų iki tol, 
ligi atominė energija bus 
besukontroliuojama; kad 
praleistų progos išgelbėti 
šaulį nuo
dėl atominio ginklo.

Tai buvo prašymas ir sykiu 
įspėjimas. Jis buvo taikomas 
Sovietam, nes Baruchas ir So
vietam esąs autoritetas.

Milijonierius Baruchas da
bar 85 metų. Jis buvo prezi
dentų Roosevelto, Trumano, 
dabar Eisenhowerio politinis 
patarėjas. Nors partijos ir pre
zidentai pasikeitė, bet Baru- 
chas liko, Baruchas buvo pir-

Buv. prez. Trumanas ir buv. 
valst. sekr. Achesonas pareiš
kę savo draugam, kas būtų nu
tikę jiem, jeigu jie būtų rodę 
tokią bičiulystę komunistų lv- 
deriam, kaip ją rodė respubli
konas prezidentas.

iškėlė bylas 30 firmų, teita 
importuoja pornografinius lei
dinius daugiausia iš Paryfim.. 
O Šešios valstybės, tarp Jų fr

• Slngaovrse, Anglijos ten- tų agentai panaudoja arabų Amerika, protestavo DanŲai, 
gas j Padfiką,' niekad nebuvo nusistatymą prieš -Prancūziją kad B ten leidžiami pornogr* 
toks neramus kaip dabar. Svar- ir juos gaudo savo interesui. fintai MdtariaL

aplankė iš New Yorko į Wa 
shingtoną Baruchas ir davė pa
reiškimą spaudai. Baruchas 
esąs geruose santykiuose su 
Sovietų Sąjungos Andrėj Gro- 
mykoir vienas kitą lankydavę. 
Tad šio autoriteto ir imtasi So
vietų vadam paveikti

Dėmesio centre nebe Ženeva 
ir atomai, bet uraganas Con
nie.'Ketvirtadienį jis buvo At
lante, 306 mylių nuo kranto 
prie North Carolina ir ėjo 
South Carolina link. Spėjama, 
kad Į

Naua Yorlcas bus paliktas ra
mybėje. Pasitenkins vėjais ir 
lietum.

Pastebėta jo “akyje” truputį 
pakilus oro spaudimą ir vėjus 
apie “akį“ . sumažėjus iš 135 
mylių per valandą iki 120.

Tačiau uraganas visada gali 
iškrėsti išdaigų, tad imtasi 
atsargumo priemonių New Yor- 
ke bei artimose valstybėse. 
Maudymosi vietos, tarp jų ir 
Jonės Beach, uždarytos; ten 
vanduo pakilęs trim pėdom 
aukščiau normalaus lygio. Lėk
tuvnešiam įsakyta išplaukti į 
atvirus vandenis ir kt.

Uraganas pastebėtas pereitą 
savaitę Atlante. Nuo tada jį se
ka metereotogijos stotis ir ste
bėtojai iš lėktuvų. Toje pavo
jingoje kelionėje dalyvauja 
vienu kartu tik vienas lėktu
vai Jis prasimuša pro vėjus 
iki uragano “akies” ir ten išsi
laiko 5—6 vai. “Aky” ramu,, 
jokių vėjų. Lėktuvas skraidy
damas matuoja oro spaudimą,

vėjo greitį ir per radiją prane
šinėja metereotogijos stočiai. 
Bet iš lėktuvo nieko negali pa
sakyti, kokia kryptimi uraga
nas suksis toliau. Tai apskai
čiuoja jau metereotogijos biu
ras. *

Iš lėktuvo pranešė, kad Con
nie uragano “akis” turi 40 my
lių skersmens. Apie ją sukasi 
vėjai 500 mylių skersmens plo
tu. Jų( greitis apie “akį” buvo 
135, dabar 120. Visas uraganas

Karo teismas pereitą savaitę 
pradėjo bylą Amerikos karei
vio seržanto J. C. Gallagher iš 
Brooklyno. Jį kaltina, kad 1951 
šiaurės Korėjoje belaisvių ba
rake jis nužudęs savo tris 
draugus belaisvius ir koliabora- 
vęs su priešu. '

Liudininkai belaisviai srž. D. 
Adams ir E, Smith papasakojo 
apie baisias sąlygas, kuriose 
buvo laikomi belaisviai. Visi 
buvo nusilpę; kai kurie sirgo 
dizenterija. Liudininkai matė 
ir girdėjo, kaip Gallagher 

KOMUNISTAI PASIRYŽĘ smogė du kartu kumščia ligo
niui J. W. Jodės, iŠ Detroito, ir 

_ .. . ... paskui sugriebęs kaip bulvių
Prancūzijos komunistai nori maj§ą išmetė laukan, kur buvo

blausios politinės partijos Sin
gapūre esančios komunistų įta
koje. Jos nori išstumti anglus, 
o komunistai veda toliau — 
Singapūrą paversti kom. Kini
jos satelitu.

• Indonezijoje džiunglėse Pačioje Europoje komunfe- ^ 
tai dabar susilaiko nuo strei* tJS 
kų ir sabotažo. Jie taikstosi įy 
daugiau bendradarbiauti su gjg| 
nekomunistais ir vėl atgaivinti 
“liaudies frontų“ sąjūdį, «• J| 
ganizuoja “taikos“ kongresus* 'M 
“motinos“ kongresus, kuriuo- Hjg 
se dalyvautų ir nekomuu&tat, 
bet kurie drauge su konftmfe* Ff 
tais priimtų komunistų pakiš- ||| 
tas rezoliucijas. Europoje ko- 'įįj 
munistai nori gauti viešąją 
opiniją, kurią buvo praradę.

Tokia yra padėtis po Ženevos ,4 
konferencijos, kuriai bendro

• Priešais Formozą įrengtos vardo dar nesurado, bet kurtą 4# 
agentai, naujos aviacijos bazės ir nuolat kai kas jau mėgina vadinti f g

nauju žingsniu po šaltojo ka* ;:jg 
ro —šaltąja taika.

vėl atgauti savo Įtaką valdžio- laipsnių šalčio. Taip jis pa- 
je. Ją buvo praradę nuo 1947, 
kada jie Ramadier nebuvo į- 
traukti į valdžią. Tuo tarpu su
daryti “liaudies frontą” ir įei
ti į valdžią maža vilčių. Tačiau 
komunistai nori savo itaką pa

klausimus 
sprendžiant. Ypačiai: atgauti 
vadovavimą darbininku sąjun
gom, kurios yra suskilusios ir 
dalis iš komunistų rankų iš
sprukusi; palaikyti nesantaiką 
tarp katalikų ir liberalų bei so
cialistų dėl katalikų mokyklų; 
paremti jėgas, kurios kovoja 
prieš Vokietijos apginklavi
mą; čia komunistai laiko vieną 
ranką su radikalų buvusiu min. 
pirm. Daladier; reikalauti pre
kybos. su Sovietais.

• Sovietų ūkinėje delegaci
jos. kuri atvyko į Iową. pasiro- ž 
dė. nėra nė vieno, kuris žemės Į 
ūkiu tikrai būtų vertęsis. |Į
• Romoje streikuoja sushie> lj

kimo tarnautojai, judėjimas 
sustojo.

žmonai gydytojas patarė nesi
kelti. Jai reikia išsiilsėti.

DULLES ĮSPĖJO , 
Valst. sekr. J. F. Dulles pa

reiškė, kad Amerika netoleruos 
pietų Korėjoje, jeigu jėga bus

Naujo nieko nėra 
Ženevoje derybos tarp Ame

rikos Ir raud. Kinijos eina 
jau 10 dienų. Deramasi dėl 40 
Amerikos piliečių grąžinimo. 
Komunistai reikalauja duoti 
jiem kinų sąrašą Amerikoje. 
Derybos nedavė lig šiol jokių 
rezultatų.

Kitas pasitarimas Ženevoje 
tai tarptautinė konferencija^ 
atominei energijai panaudoti 
taikos, reikalam. Dalyvauja 72 
valstybės. Ir Sovietų Sąjunga. 
Čia valstybės turi atskleisti sa
vo pačių atominių tyrinėjimų 
paslaptis.

Armijoje trūksta angliakasių. darbininkai eis.
Kai tik anglių kasyklos buvo Ąnglijoje anglių suvartoji- 
suvalstybintos, iš jų pradėjo mas per metus padidėjo iki 
frauktis jaunesnieji darbiniu- 2W mil. tonų, arba 30 mil. dau- 
kat Per 12 mėnesių perėjo į giau nei prieš karą ir 6 mil. 
kitus darinis iš anglių 3400 daugiau, nei pagamina pačios 
darbininkų. Vyriausybė nori' Anglijos 700,000 angliakasių? 
įsivežti 12,000 darbo jėgos ka- Anglis- turi importuoti iš Amc- 
syklom iŠ Austrijos ir Italijos, rikos ir kitų Europos kraštų. 
Bet protestuoja profesinės są-

Demokratas R, F. Konnon, 
Louisiana gub., pasisakė bal
suosiąs už respublikoną Eisen-

Liepos 20 Vilniaus Gedimino 
kalne buvo uždegtas “pionierių 
laužas“. Filharmonijos salėje 
buvo sušaukta “LTSR aukš
čiausios tarybos sesija“. Ja ati
darė VL Niunka. M. Gedvilas 
garbino Sovietus ir įrodinėjo, 
kad “liaudies seimas“ išreiš
kęs “vięningą Lietuvos darbo 
liaudies valią“. Iš jo kalbos 
taip pat aiškėjo, kad

Lietuvoje veikia 135 MTS, 
yra 70 tarybinių ūkiu, 1,795 
kolchozai, į kuriuos ‘'įsijungė 
367JMJ0 valstiečių . ūkiu"; esą 
dujų vamzdžiais iš Ukrainos 
numatoma "gazifikuoti Vil
niaus miesją"-
- Dainų šventė liepos 21 Vil
niuje Spartako aikštėje buvo 
pradėta giesme “Partija mūsų 
vairininkas“; pagrindinę kalbą 
ten pasakė K. Preikšas. Pas
kelbta suvažiavus apie 30,000 
dammmkų.

Liaudies šokių šventėje lie
pos 22 paskelbta dalyvavus 211 
kdddyvų; buvo sušokta anie 
20 šokių, tarp jų ir “Kolūkio 
pirmininkas”, buvę 1,000 sku
dutininkų, apie 300 kanklinin
kų, giedojęs su raudonais kak
laryšiais pionierių 2000 vaikų 
choras.

iš patrankų apšaudo naciona
linei Kinijai priklausančias pa
kraščio salas, nors kalba apie 
“taikingą“ Formozos “išlaisvi
nimą.”
• Afganistane, jau arčiau 

Europos, sovietų technikai ren
gia paversti kraštą sovietiniu 
satelitu. — Afrikoje komunis-

Minejo pavergimą 
ir Lietuvoje

Lietuvos pavergimo, ten va
dinamo “išlaisvinimo“, sukaktį 
paminėjo Lietuyoje tokiu bū-

PietŲ Korėjoje mušasi su amerikiečiais
Pietų Korėjoje prasidėjo 

nauji neramumai. Vyriausybė 
pareikalavo, kad paliaubų ko
misijos du komunistiniai na
riai (lenkas ir čekoslovakas) li
gi ateinančio šeštadienio išsi
nešdintų iš Korėjos. Vyriausy
bė kaltina, kad jie verdasi šni
pinėjimu ir komunistinio po
grindžio organizavimu Pabėgė
lis.iš šiaurės Korėjos parūdijo, 

trolės plano autorius. Tik tada kad lenkas ir čekoslovakas yra 
Sovietai jo planą atmetė. Nuo vadovaujami sovietų generolo 
Ženevos konferencijos Baru
chas labiau vėl išeina viešu
mon. Prieš išvykdamas iš Ame
rikos, Molotovas jam staiga vi
zitą padarė. Prieš prez. Eisen- 
howeriui vykstant į Ženevą, jį

• Jugoslavijoje Tito notai* 
dfia Amerikos kontrolei po* 
tikrinti, kaip suvartojama ĄiMh 
rikos duodama ginklavhMS 
pagalba. Bet Tito randa 
džių Sovietų taikingai pdĖNb. 
kai pabrėžti ir sykiu nurodo, 
kad esą amerikiečių, kurte 
kurstą pradėti karą... '■*

Vokietijoje surūkė birželio 
mėn. 8% daugiau cigarečių 
nei gegužės mėn. ir 14% dau
giau nei birželio mėn. pernai.

Karas sudraskė šeimas, ir 
tik dabar kai kurios šeimos su
siranda savo narius. Taip buvo 
ir su Amerikos piliete Mrs. 
Etzl.

Ji gimė 1915 m. netoli Phi- 
ladelphijos, taigi Amerikos pi
lietė. Bet mažą vaiką tėvai iš
sivežė į Jugoslavija, iš kur jie 
buvo kilę. Ten ji ilgainiui ište
kėjo už Mathias Steigerwald. 
Gimė sūnus ir dukrelė. Karas 
šeimą išardė. Tėvas žuvo. Mo
tina, kaip vokiško kilimo, buvo 
rusų paimta į darbo stovykla, 
paskui atgabenta į Rytprūsius. 
Čia jai pasisekė įrodyti, kad ji 
yra gimusi amerikietė, ir buvo 
paleista. 1949 ji pasiekė Phila- 
delphiją ir ištekėjo už Martino 
Etzl. Vėliau ji patyrė, kad .jos 
vaikai Jugoslavijoje tebėra gy
vi. Ji išgavo pas save dukrelę 
Mariją ir sūnų Antaną. Kai 'at
vyko, pasirodė, kad ne jos sū
nus, nors pavardė ta pati. Bet 
susirado kita moteris Rosa Ka- 
pitaen, gimusi Steigerwald, ku
ri pažino, kad tas atvykėlis 
esąs jos brolis. Jis persikėlė 
pas seserį, kuri yra taip pat 
pabėgėlė iš Jugoslavijos.

Tuo tarpu Etzl ieškojo to
liau, ir jai pasisekė surasti 
tikrąjį savo sūnų, kuris jai bus
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geležinkelio

f
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Rygos mėtė 
nepastebėtų.

siųstuvas, kuris dabar esąs su
stojęs prie Rodos salos rytinėje 
Viduržemio jūros dalyje.

O DABAR PĄGRINDINIS 
KLAUSIMAS: AR ŽENEVOS
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MfiEZ- D. EISENHO\VERIS prisega ordiną buvusiam karo laivyno

Ženevos
Apie “Amerikos Balsą” ne

lengva parašyti. Pastangos 
gauti atsakymus į eilę klausimų 
apie jo lietuviškąjį skyrių ne
buvo sėkmingos. Reikia tam 
viršininko sutikimo, o jo su
silaukti neteko .Už tat tenka 
pakartoti kai kurias žinias apie 
“Amerikos Balsą”, kurias pa
skelbė Daną Adams Schmidt 
NYT str. “Amerikos Balsas

• keičia savo toną”.
AMERIKOS BALSAS REIŠKIA 
AMERIKOS OFICIALIĄ MINTĮ

Toji politinė mintis iš Bal
tųjų Rūmų ir valstybės depar
tamento. Jų tiesioginėje žinio
je yra Amerikos informacijos 
tarnyba (United States Inform-

LAUKIMO NAKTYS (Ui

Mane vejas, aš nebeištrūkstu!
'* Keturi ginkluoti Įsodino Į 
automobilį. Du visą kelią lai
kė atkišę pistoletus. Kaune Į- 
grūdo Į saugumo rūmų pože
mius. Naktį prasidėjo tardy
mai.

Vos tik jį įvedė į tardymo 
kamerą, kaip enkavedistas stip
riai smogė jam į veidą. Matas 
neatlaikė ir išsitiesė. Atsipei
kėjus padavė vandens atsiger
ti- ’ •

— Mes žinome, kad tu esi 
šnipas. — šaukė apsiputojęs 
enkavedistas. — išduok kitus, 
ryšininkus!

Bet Matas netarė nė žodžio. 
Antausis ji paveikė, jis savy 
•užlūžo ir galutinai užsidarė. 
Tardė ir kankino jį dieną naktį.

Portfelis pilnas svarbių svar
biausių dokumentų: Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos aerodromų 
planai, kariuomenės išsidėsty
mas, divizijų vardai, jų pajėgu
mas, štabai, — viskas, kas tik 
reikalinga, buvo patikėta šiam 
žmogui.

Matas nuo pat 
pėdas, kad tik jo 
neįtartų.

Tačiau Vilniaus
stotyje jis pamatė, kad ji seka.

Tuoj metėsi Į gatvę, bet sek
liai neatleido. Jo staigus jude
sys dar labiau padidino Įtarimą. 
Tuoj vienas jų dingo ir pasi
šaukė dar du. Taip susidarė 
keturi, kurie tiesiog vijosi, 
norėdami pagauti. Matas spru
ko iš. vienos gatvės į kitą, bet švietė Į akis didele lempa, net 
niekur nerado, kur pasislėpti.

Pamatė didelius namus. Ten 
daug laiptų, daugybė butų. 
Gal kur įlįs. Jis Įbėgo i korido
rių ir skubėjo į viršų. Tuo me
tu iš kito aukšto leidosi nepa
žįstamas žmogus. Staiga Matas 
ji sulaikė ir atkišo portfeli:

norėjo juos išlaužti, bet nepa
jėgė. Tada iš gatvės, pro mą- 
žyčius rūsių langelius paleido 
serijas iš kulkosvaidžių.

Kaliniai nujautė, kad gali 
būti blogai- Buvo pramatė ir 
pavojų iš langelių, todėl visi 
stovėjo susigrūdę prie kitos 
sienos, kur jų negalėjo siekti 
kulkos. Serijos taip ir susmigo 
į grindis.

Paskui viskas nurimo, enka
vedistai išlakstė. Pro langelius 
jie pradėjo šaukti. Kaunas jau 
buvo išvaduotas. Juos išgirdo,. 
patys partizanai tuoj užėmė 
saugumo rūmus ir išlaisvino 
kalinius. (bus daugiau).

konferencija ir Amerikos Balsas
ation Service), kuri turi savo 
atskiras šakas — spaudos in
formaciją, televiziją, kiną, in
formacijos centrus. Cią yra ir 
“Amerikos Balsas.” * I

Labiau surišti “Amerikos 
Balsui” su valstybės departa
mentu ir Baltaisiais Rūmais, o 
taip pat ir su kitom valdžios 
žinybom — buvo viena iš prie
žasčių, kad Amerikos Balsas 
buvo nukeltas iš Nėvv Yorko į 
Washingtoną, nors iš jo 1000 
tarnautojų apie 400 buvo su
kliudyti persikelti.
VYRIAUSYBĖS DIREKTYVOS 

AMERIKOS BALSUI EINA 
KOMANDOS KELIU

Kiekvieną rytą informacijos 
tarnybos politikos ir planavi
mo vedėjas Andrew Berding 
turi konferencijas su valst. 
departamento viešųjų reikalų 
vedėju Carl McCardle. Jos da
romos jau po to, kai McCardle 
ir jo štabas grįžta iš konferen
cijos valstybės departamente. 
Grįžęs jis painformuoja infor
macijos tarnybos pareigūnus 
apie naujus politinius Įvykius 
ir pateikia reikiamos dokumen
tinės medžiagos. Po kelių va
landų. politinės direktyvos iš 
Bėrdingo įstaigos jau pasiekia 
įvairius skyrius, svarbiausia 
“Amerikos Balsą”. Pagal tas 
direktyvas jau rašomi radijo 
komentarai tai dienai.

Be abejo, jeigu kas staiga at
siranda naujo, papildomos di
rektyvos duodamos telefonu.

AMERIKOS BALSUI 
^SKIRTA 16 MILIJONŲ

Iš 85 mil. dolerių, kurie iš

viso yra 1956 metam skir i in- ' 
formacijos tarnybai “Amerikos 
Balsui” tenka 16 mil. Pripažįs
tant informacijos reikalingu
mą, 1956 metam skirta daugiau 
nei šiais metais, šiais metais 
tam reikalui tebuvo skirta 79 
mil.

Tos sumos Amerikos Balsui 
užtenka, kad paruoštų progra
mą per savaito 7 dienom, per 
diena 24 valandom 33 kalbom.

(Čia tenka pridurti, kad Eu
ropoje lietuviškasis skyrius 
buvo kaip tik šiemet sustiprin
tas — transliacijos 'iš 15 minu
čių pakeltos iki 30; rodos, jau 
veikia ten ir latvių skyrius, ku
ris lig šiol negalėjo veikti dėl 
tam tikrų technikinių kliūčių 
personale).

TRYS KETVIRTADALIAI 
AMERIKOS BALSO LAIKO

yra skirta programom Į komu
nistinio režimo kraštus; 15 va
landų per diena £ Sov. Sąjungą 
ir jos satelitus Europoje ir 5. 
valandos kasdien į kom. Kiniją, 
šiaurės Korėją, šiaurės Vietna
mą.

Kaitaliodami bangas ir lai
ką, siųstuvai sugeba pralaužt 
t.i geležinę ar bambukinę už
dangą. Pranešimai iš Prahos, 
Budapešto. Sofijos, paskutiniu 
laiku net Minsko ir Rusijos liu
dija, kad Amerikos Balsas ten 
girdimas.

Iš Amerikos siunčiamos ban
gas perima ir toliau perduoda 
galingiausios pasaulio stotys: 
Miunchenas. Okinavva, Filipi
nai; perduoda toliau taip pat 
plaukiojantis laive pritaisytas

- AMERIKOS BALSUI?
NYT rašo, kad “Amerikos 

Balsas” tebetęsia “šaltąjį ka
rą”, bet jo .tonas, derinantis 
prie naujų* laikų, mažiau aš
trus, daugiau atlaidus, • mažiau 
demaskuojąs ir reikalaująs, 
daugiau peikiąs ir sugestijuo- 
jąs.

Pakitęs tonas buvo pastebi
mas nuo to -laiko, kai buvo' 
pradėta kalbėtis dėl “viršūnių 
konferencijos”.

Prie naujos dvasios sunkiau 
esą prisitaikinti privačiu vardu 
veikiantiem siųstuvam — Lais
vosios Europos, kuris skirtas 
satelitiniam kraštam, ir Išlais
vinimo radijui, skirtam Sovie
tų Sąjungai. Jie kalba aštriau, 
griežčiau.

NYT pastebi, kad daugeliui 
ir iš Amerikos Balso Štabo yra 
sunku prisiimti naują taikingą 
toną. Nuolatiniame Amerikos 
Balso štabe turi būti Amerikos 
piliečiai, tačiau daugelis* yra 
palikę komunistų valdomus 
kraštus, ir juos veikia patirtų 
kentėjimų gyvi atsiminimai. 
Jie linkę žiūrėti į savo translia
cijas kaip į vieną iš psichologi
nio karo, formų. Bet jie turi 
maža individualios laisvės pa
renkant siunčiamąjį turinį; jie 
turi nusileisti į naują “duoklės- 
taikai” liniją.-

Nuo savęs priduriant, šiuo 
tarpu negalima pasakyti, kaip 
pakitusi dvasia ir jos veidrodis 
“Amerikos Balsas” atsilieps 
tiem, kuriem jis skirtas. Tačiau 
yra tikrų žinių, kad ligšiolinei 
programų praktikai Lietuvoje 
klausiantieji turėjo didelio en
tuziazmo, kuris ilgainiui virto 
kartumu, . kadą pamatė, jog 
‘^Amerikos Balso” gražius žo
džius teko jiem priimti, kaip 
“pasakas vaikams”.

NORIT ATOMINIO “HAMBURGO”?
ratorijoje .bandoma, kaip spin
duliuojąs atomas veikia maistą 
“hamburgerį”. Amerikiečiai 
nori ir maitinimo srityje pa
naudoti atomą taikos reikalui. 
Bet kokiais “hamburgais” so
vietai pavaišintų amerikiečius • 
(o gal ir pavaišins kada?), jei 
turėtų persvarą, gali būti dar 
neaišku tik tiem, kurie galvo
ja, kad sovietai tikrai nori tai
kos.

Pažvelkite Į žemiau dedamus 
tris vaizdus. Viršuje matote 
Ženevoje dar vieną konferenci
ją: atomui panaudoti taikos 
reikalams. Iš tos konferencijos 
pirmieji naudojasi sovietai, 
kurie apžiūri iš JAV valstybių 
prisiųstą atominio reaktoriaus 
modeli (viduryje), kad ir jie 
galėtų toki pasigaminti, jei jų 
šnipai planų dar neišvogė. 
Apačioje — Lemont, III., labo-

VIENIEMS “KALTINIMAS”, KITIEMS KLIEDĖJIMASkarštu prosu traukė per nuga
rą. mušė, bet jis nebetarė nė 
žodžio.

• Jis guodėsi tik vienu — grei
tu karu. Žinojo datą, kada turi

Įdėti karas. Gal kaip nors 
įčyš iki fos dienos.

Po dviejų savaičių tardymo ir kaip ir Meldutis Laupinaitis, 
— Čia yra svarbūs doku- kankinimo vieną naktį prieš tos knygelės autorius. Rašo

mentai, jie turi tuč tuojau pa- aušra pasigirdo duslus sprogi- apie herojizma. “Praamžių i- . , .. , . ... ...- v. ., „ .. . .* . , . pasiskaitykure kelis sakinius:mas. žiebta . lietuvių tautoje; apie J
Matas tuoj sujudėjo savo herojizmo blėsimą, kuris mū- 

guolyje. Sprogimai pasikarto- su tautoje “prasidėjo nuo pat 
jo. ir jis nudžiugo — karas! 
Nuo trenksmo sukilo ir kiti 
kameros ^Draugai ir stebėjosi, 
kas gi čia? Matas nieko nega
lėjo jiems pasakyti.

— Laikykimės, draugai. — 
jis atsiduso.

Diena saugumo rūmuose ki
to sumišimas. Lakstė visi kaip 
be galvos. Patys kaliniai tuoj 
pastebėjo pasikeitimą, išgirdo 
orlaivius, šūvius, bombų spro
gimus ir patys nusprendė, kad 
karas.

Bet kaip išsigelbėti? Dabar 
kaip tik gali likviduoti visus 
tardomus.

Koridorius buvo pertvertas 
keliais geležiniais vartais. Vi
sada jie buvo užrakinti, kad 
kaliniai kariais ncišsiveržtų iš 
kamerų ir nepatektų į pirma 
aukštą. Vienas sargas valdė 
vartų ir kamerų raktus. Antrą 
karo dieną sargas kažkur din
go su visais raktais. Enkavedis- 

su 1 ik vieluoti 
prie vartų.

tekti į Vokietiją. — Ištraukė 
atidavė. 

Mane vejas, aš nebeištrūk-
jis ir pistoletą

siu. Slėpkis kuo greičiausiai.

VIENYBĖJE rugpjūčio 5 SPAUDA
Alfonsas Giedraitis ' parašė 
straipsni vardu “Aš kaltinu“ 
(tokia yra knyga), Rašo tokiu 
pat iškilmingu kattmimer tohu.

apšaukia (žr. Darbininke Nr. 
56 jo laišką jĮ^jj^ikas). Bet kai 
straipsnis, kflpn- Laupinaičio 
knygelė, pretenduoja būti ki- 

„ ... tiem kaltinamuoju aktu, • taiPraamzio i-

Aš tavęs nemačiau ir nepažįs
tu.

Žmogus pabalo, sumišo, kaž
ką norėjo sakyti, bet Matas 
nelaukė — spaudė aukštyn. 
Tuo tarpu rusai pravėrė apa
tinio aukšto duris.

Matą pačiupo viršuje prie . 
vienų durų; kur jis norėjo pa
skambinti.

— Rankas aukštyn! — suri
ko. Visi keturi apstojo iš visų 
pusių ir tuoj iškrėtė.

Jis neturėjo nieko įtartino.
Pasas buvo tvarkoje. Lyg su
mišo pamatę, kad jis Vilniaus 
gyventojas.

— Dabar tokie laikai, — at
sakė Matas. — ką gali žinoti, 
gal kokie vagišiai vejasi!

— Tu šnipas! — užriko vie
nas. — Vestis.

Nuvarė į Lukiškio kalėjimą. 
Jau nesiklausė Mato teisinimo- 
si, tuoj paskambino į Kauna. į 
saugumo rūmus. Gavo įsakymą tai tikrai nutarė 
tuoj pristatyti. kalinius. Puolėsi

pirmos Romos katalikų tikėji
mo priėmimo (per prievarta) 
dienos". Nurodo tris svarbiau
sius veikalus, kurie demaskuo
ja herojizmo nykimą — tai 
Alanto “Pragaro prošvaistės”. 
Valadkos “Popiežiai ir Lietu-. 
va”, na. ir paties Laupinaičio 
“Aš kaltinu".

“Tautos vardu dabar jau 
nebėra kam prabilti, nes pati 

susiskal;
atskiri 
— tik 
tai 1) 
bažny-

būdu beveik išnyko ... Nebeli
ko įplaukų iš to šaltinio. Phi- 
ladelphijos ir Connecticut pik
nikai duodavo gražių įplaukų. 
Jie nutrūko.. Brooklyną Lais
vės piknikai Ulmer parke duo
davo po porą ar net trejetą 
tūkstančių dolerių pelno. Da
bar nė trečdalio nebegauna- 
me”.

Praneša skaitytojam, kad 
laikraštis eina jau sumažintas, 
bet tai būsią tik laikinai. Iš 
kur ateisiančios lėšos, mums 
nereikia aiškinti...

tauta yra idėjiniai 
džiusi. Gali byloti tik 
tautos sluoksniai ir tai 
už save — savo vardu, 
katalikiškasis, su visais
tiniais turtais priklausąs Vati
kane esančiai centralizuotai 
valdžiai; 2) socialistiškasis. sie
kiąs žmonijai socialistiško ger
būvio, plačiąja to žodžio pYas- 
me pagal Markso-Engelso teo
rijas ir 3) tautiškasis, atsiribo
jantis nuo bet kokių internacio
naline prasme supratimų, teori
jų bei Įtakų, o tautos egzisten
cinę ideologiją bazuojantis gry-

NETIKĖKIT BESIJUOKIAN
ČIU BOLŠEVIKU

Minneapoly prie viešbučio, 
kuriame buvo apsistojusi So
vietu “ūkininkų“ delegacija, 
rugpiūčio 7 ukrainiečiai suor
ganizavo protesto demons
traciją. Jie važiavo pro vieš
buti automobiliais su plaka
tais: “Netikėkite besijuokian
čiu bolševiku". Demonstrantų 
buvo apie 400. Policija tik pri
žiūrėjo. kad demonstrantai 
kytųsi judėjimo taisyklių.

Dabar .Tautinio Sąjūdžio. 
L. Laisvės Kovotojų Sąjungos. 
Santarvės ir Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio koordinacija reiš
kia “herojizmo atgimimą". 
“Tarp tų herojų — didyrių 
yra beabejo, anų minėtų gru- naį ant lietuviškos gonoologijos 
pių herojizmo atstovai, ir žino- pagrindų"
ma, pats Aš kaltinu knygos Kol ^ar rašė apie “katalikiš- 
autorius I^upinaitis. kajį" ir “socialisti.škajį” sluok-

Tie pasakojimai yra tiek pat snL minties tuštumai ir sme
genų praskydimui pridengti
užteko > lietuviškų žodžių, o
“tautiškąjį" sluoksnį aprašant 
ir lietuviški žodžiai nuskendo 
tarp “internacionalinių"...

Kai minties tuštuma norim 
pridengti drąsiais kaltinimais, 
tai pačiam autoriui ji gali ro
dytis teismo kaltinimas, bet 
skaitančiam — daugiau pana
šu Į kliedėjimą. *

VĖJAIS DŽIAUGIASI, 
LAIKAIS SKUNDŽIASI

Laisvė ’ rugpiūčio A. A Bimba 
str. “Nauji vėjai, bet sunkūs 
laikai" patenkintas Ženevos 
konferencijos vaisiais. Rašo:

“laibai žymiai pasikeitė visa 
politinė atmosfera ... lengviau 
ir laisviau kvėpuoti.. . Koeg
zistencijos idėja plačiausiai pri
gyja-

"Turime kuo džiaugtis, bet 
turime kuo ir susirūpinti. Aš 
turiu mintyje mūsų dienraščio 
padėtį. Ji be galo rimta, ji la
bai kritiška ... Šimtus mūsų 
skaitytojų prisiglaudė mirtis. 
Jų vietos nebuvo užpildytos 
naujais .., Parengimų beliko 
labai mažai. Spaudos darbai tuo

pagrįsti, kaip ir, jo teigimas, 
kad “katalikų valdininkijos 
praktikuojamas metodas" ga
lėtų ar norėtų I^aupinaitį “ap
šaukti komunistu". Lig šiol ma
tėm. priešingai, kad Laupinai- 
tis kitus komunistu agentais

KANADOS POLICIJA 
SUSEKĖ

lai-

herojino šmugelninkų gauja. 
1 mil. dol. vertės. Narkotikai Į 
Kanadą atėjo iš Vokietijos ir 
Prancūzijos per Meksiką ir 
Jungt. Valstybes. Suimti ir Ja- 
cob Rosenblalt, Hannelore 
senbloom ir kt.

Ro-

T<*IK FA«MO amerikiniu takūnai. „IHMi r amionojo Kimi jungini.

Ptotų Korėjoje Įvyko 
monstracijos prieš paliaubų 
misijos komunistinius narius 
Izmkijos ir Čekoslovakijos at
stovus. Pietų Kinijos vyriausy- 

, bė apkaltino, kad jie šnipinė
ja pietų Korėjoje karinius daly
kus. ir pareikalavo, kad arti
miausiu laiku išvyktų. Kitaip 
už jų saugumą Korėjos vyriau
sybė neatsako. Rugpiūčio 7 Ko
rėjos veteranų demonstracija 
prieš lenką ir čekoslovaką susi
rėmė su Amerikos kareiviais, 
kurie griebėsi durtuvu prieš 
demonstrantus. Keli Korėjos 
veteranai nugabenti į ligoninę. 
Amerikos kareivius demons
trantai apmėtė buteliais ir 
menini

ko-

ak-

v—S ■ #F ; i
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Ar pragranš laivo dugne skylę?
Žinoma yra lietuvių pasaka, kaip Velnias pasivertęs pele ir 

Nojaus laive pragraužęs skylę, kad nuskęstų paskutiniai žmo
nės ...

Panašiai skylę taikstosi pragraužti raudonasis Kinas, tiktai 
ne Nojaus, o Amerikos politikos laive. Apsimetęs savo tautiečių 
reikalų gynėju, jis derasi Ženevoje dėl repatriacijos — Kinijos 
piliečių gražinimo iš Amerikos.

Rodos, nebūtų dėl ko derėtis, kada Amerika pareiškė, kad ji 
niekam nekliudo išvažiuoti. Tačiau išaiškėjo, kad raudonajam Ki
nui noris daugiau — gauti Amerikos pritarimą, kad jis perima 
savo žinion visus Amerikoje esančius Kinijos piliečius. Jei dabar 
ne tiesiog, tai per tarpininką, greičiausia Indiją. Šen. W. Knovv- 
landas paaiškino dar didesni raudonojo Kino apetitą, gauti iš 
Amerikos sąrašą kinu, kurie atsisako grįžti i komunistinę Kiniją.

Tokia yra padėtis Ženevoje.
Susirūpinimas repatriacija visai nereiškia raudonųjų rūpes

čio žmogumi. Jiem rūpi politiniai tikslai: išstumti iš Amerikos 
Chiag-Kai-sheką, nes Washingtone kinų reikalai yra nacionalinės 
Kinijos atstovo žinioje. Antra, kinų repatriacija būtų dalis komu
nistų vykdomos intensyvios programos, ištraukti iš užsienių visus 
žmones, kilusius iš komunistų valdomų kraštų, tepaliekant tik 
agentus. Tai senas komunistų siekimas. Jam laimėti dabar patogi 
proga, kada Vakarai ištirpo nuo “meilių” komunistinių žodžių 
apie taiką ir sugyvenimą.

Jei raudonasis Kinas pragraužtų čia Amerikos pasipriešini
mą, tai pro šią skylę nuskandintų ne tik Chiang-Kai-sheka ir ne- 
grjžtančius kinus, bet ir Amerikos nepripažinimo politika — iš 
pradžių raudonajai Kinijai, o paskui ir raudonosios Rusijos pa
vergtiem. To komunistai ir siekia, ar jie sėdėtų Maskvoje ar Pe
kine.

Šen. W. Knowlandas dar pastebėjo, kad sąrašai komunistam 
reikalingi ir tam, kad jie paskui galėtų vartoti represijas per 
likusias pas juos šeimas bei gimines. O kad tuos sąrašus išgautų, 
sutinka gražinti 40 amerikiečių ...

Tai irgi senas komunistų metodas — politinį biznį apmokėti 
gyvaisiais žmonėmis. Suima žmones ir paskui laisvėje esančius 
šantažuoja: girdi, paleisią, jeigu ju reikalavimus patenkinsią. 
Amerikoje šj metodą vartoja tam tikru vardu vadinamu “džen
telmenai”, luirie grobia vaikus ir paskui reikalauja išpirkimo.

Būdinga, kad repatriacijos metodo komunistai griebiasi ta
da, kai kiek atšyla santykiai tarp komunistų ir Amerikos. Pla
čiausiu mastu po karo, 1945—1947 metais. Sovietai reikalavo 
atiduoti jų žinion visus bėglius, kilusius iš ju valdomu kraštu. 
Amerika tada ėjo į kompromisus, ir tai buvo šiurpieji “screenin- 
gų” laikai. Dabar su panašiais reikalavimais atėjo raudonasis Ki
nas.

Komunistai pasirodo su savo tikslais ir metodais vis tie patys. 
Ar Amerika dabar bus irgi ta pati?

Praėjusį kartą buvo trumpai 
atpasakotos Lietuvaičių Sese
rų Instituto ruoštų lituanisti
nių kursų paskaitos iš Lietu
vos istorijos, lietuvių kalbos ir 
lietuvių literatūros. Šioje an
troje dalyje paliesime dar ki
tas paskaitas, kursų metu įvy
kusius parengimus ir nutari
mus.

. ★
LIETUVOS GEOGRAFIJA

V. Kulbokienė iš Bostono 
kursų dalyyes supažindino su 
Lietuvos ir jos kaimynų geo
grafija. Prelegentė nurodė, 
kad Į geografijos pamokas la
bai naudinga ir reikalinga įpin
ti įvairūs padavimai ir legen
dos apie Lietuvos piliakalnius, 
upes, ežerus, istorines vietas. 
Vaizdinėmis priemonėmis geo
grafijai dėstyti turi eiti ne 
vien vadovėliai bei žemėlapiai, 
bet ir paveikslai, modeliai, net 
dailiosios literatūros skaitiniai, 
kurie vaizduoja gamtą, gyvu
lius, augalus, žmones. Reikia 
skatinti mokinius rinkti įvai
rias laikraščių iškarpas bei 
vaizdus ir sudarinėti savo al
bumus. Pabaigoje V. Kulbokie
nė epidiaskopu parodė įvairiu 
Lietuvos vaizdų.

Popiečio metu spalvotu vaiz
dų, pagamintų V. Augustino, 
parodė kun. V. Martinkus iš 
Providence, R. I. Ekrane jie 
labai ryškiai ir įspūdingai at
rodė. Įspūdį kun. V. Martinkus 
dar sustiprino atitinkamomis 
liaudies dainomis, kurios bu
vo vaizdams pritaikytos ir dai
nuojamos visų kursų dalyvių.

Per rankas ėjo dar sesers 
pranciškietės Juozapinos suda
ryti 4 albumai “Mano Lietuva”. 
Jie pagražinti lietuviškomis 
tulpėmis, aukso ir sidabro rai
dėmis. Pradžioje eina Lietuvos 
himnas, toliau Lietuvos žemė
lapis ir vaizdai iš Lietuvos gy
venimo: prie iu pridėti mokinių 
aprašymai. Reikia pažvmėti. 
kad sesuo Juozapina, O. S. F., 
yra čia gimusi, čia užaugusi ir 
Lietuvos nemačiusi.

Kursu dalvvės salėje dar 
visą laika galėjo stebėti Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų sudary
tą mokinių darbų parodėlę. 
Joje buvo vaizduojama Lietu
va. Lietuvos istorija, pasakos; 
taip pat lituanistikai dėstyti į- 
vairios pagelbinės priemonės 
ir vaikų literatūra lietuvių kal
ba.

LIETUVIŲ MENAS
Muz. Iz. Vasyliūnas iš Law- 

rence. Mass., seseris supažin
dino su lietuviškų' dainų ir 
muzikos mokymu. Pradžioje 
priminęs bendrai muzikos

Amžinoji ugnis - tai lietuvybe
Lietuvaičiij Seserų Instituto lituanistiniai kursai (2)

reikšmę auklėjimui, toliau pa
lietė lietuviškų dainij pobūdį 
bei grožį ir davė eilę patarimų, 
kaip jų mokyti. Geriausiai dai
nų mokyti unisonu, kad visi 
mokiniai gerai išmoktų pačią 
meliodiją. Reikalinga mokinius 
supažindinti ir su komponuoto
mis dainomis. Kur galima, su
daryti vaikams sąlygas ir lie
tuviškuosius simfoninius kūri
nius išgirsti.

Seserys turėjo dar progos 
pasiklausyti smuiko rečitalio. 
Iz. Vasyliūnas išpildė smuiku 
Arcangelo Corelli kūrinius — 
sonatas. Akompanavo jo pa
ties sūnus Vytenis.

Po šios paskaitos ir muzikos 
valandėlės seserys salėje pasi
mokė naujų lietuviškųjų dai- 

znų; jos ir šiaip jau skambėda
vo visu kursų laisvalaikiu.

Kitą dieną Vašia Kiaulienė- 
nė trumpai seseris supažindino 

KATINAS nuo Vytauto kalno. Nuotrauka V. Augustino.
T® “Ateities” baigiamo spausdinti Vytauto Augustino nuotraukų albumo “Lietuva”. Antroji laida turi 50 nauju
nuotraukų.

su architektūros menu ir jo 
įtaka vaiko dvasiniam pasau
liui; nurodė, kad dabartinė ma
sinė statyba žmogų neigiamai 
veikia, tuo tarpu meniški sta
tiniai jo dvasią kelia. Architek
tūros grožybių galima rasti 
ne tiktai čia, Amerikoje, ki
tuose kraštuose, bet ir Lietuvo
je. Apie tai pasakojant reikia 
-nurodyti ir kas juose yra lie
tuviško.

S. Mantautienė iš Brocktono, 
apsirengusi žemaitiškais drabu
žiais ir sutelkusi į salę daug 
įvairiaspalvių lietuviškųjų au
dinių, kalbėjo apie lietuvių tau
tinius rūbus. Prelegentė supa
žindino seseris su tautinių au
dinių raštais ir įvairių Lietuvos 
apylinkių skirtingais drabu
žiais, taip pat audimo techni
ka. Galima buvo čia pat pa
matyti įvairūs tautiniai drabu
žiai, pirštinės, megztukai, stal

tiesės, rankšluoščiai, gintari
niai karoliai.

MENAS JUDESYJE, 
DAINOJE IR PRAMOGOJE 
Beveik kiekvieną vakarą se

serys turėjo kokią nors pramo
gą, tačiau surišta su paskaitom.

Du vakarus iš eilės Brockto
no ateitininkai demonstravo 
tautinius šokius ir dainas. 
Juos parengė ir jiems vadovavo 
I. Eivienė ir Z. Kucinienė. Pir
mąjį vakarą jaunieji ateitinin
kai parodė keletą lietuviškų 
žaidimų, berniukai sušoko 
“Oželį”, visi kartu padainavo, 
o pabaigai vyresnieji ateiti
ninkai judriai pašoko “Lenciū
gėlį” ir “šuštą”. Kitą vakarą 
vyresnės Brocktono ateitinin
kės išpildė meninę programą, 
paruošta L Eivienės. Ją suda
rė montažas “Tėvynės trupinė
liai” pagal Jurgio Baltrušaičio 
poeziją. Pro žiūrovų akis mer

gaičių plastiniais judesiais, 
dainomis ir deklamacijomis 
pravingiavo Nemunas su savo 
praeitimi ir ilgėsiu laisvės dai
nų. Danutė Pareigytė solo pa
dainavo dvi dainas ir visos mer
gaitės atsisveikino, sušokda- 
mos “Blezdingėlę”.

i Vienas vakaras buvo skirtas 
programai prie laužo vienuoly
no miškelyje. Laužo programą 
pradėdamas prof. B. Vitkus, 
At-kų Fed. Tarybos narys, pri
minė. kad senovėje piliakalnių 
liepsnomis lietuviai pranešdavo 
kraštui artėjantį pavojų; da
bar mums irgi gresia pavojus— 
nutautimo. Seserys turi savo 
rankose lietuvių jaunimą, ir 
mes džiaugiamės, kad jos čia 
susirinko savo žinias sustip
rinti, kad paskui ir savo moki
nius lietuvybėje stiprintų.

Brocktono parapinės mokyk
los vaikučiai, vadovaujami mo
tinos M. Konsulatos, išpildė 
lietuviškąja programą, kurią 
sudarė eilėraščiai, vaizdeliai,1 
žaidimai ir dainos.

Prie laužo žodį tarė dar kun. 
V. Martinkus. iškeldamas lie
tuviškųjų dainų grožį; Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vir
šininkė motina M. Anunciata 
pasidžiaugdama, kad miškelis 
dabar pasidaręs simboliškas, 
nes čia pirmą kar+a kūrenosi 
lietuviškoji ugnelė; ir kun. J. 
Švagždys. vienuolyno kapelio
nas, priminęs vaidilučių kū
rentąją ugnį. Amžinoji ugnis 
—• tai lietuviškumas, seselių 
kurstomas vaikučių širdyse.

Ugnelei kilstant ar blės
tant, kursų dalyvės visos Broc
ktono vienuolyno seserys ir 
gausus būrys svečių traukė 
skambias lietuviškas dainas.

IŠVYKOS IR SPECIALŪS 
POSĖDŽIAI

Kursų dalyvės buvo išvyku- 
sios viena popietį į Putnam. 
Conn., ir vieną diena — i Bos
toną, kur aplankė žymesnius 
pastatus, istorinius paminklus 
ir Atlanto pakraščius. Vienas 
popietis buvo skirtas susipa
žinti su prel. Pr. Juro Alkos 
muzėjuje sutelkta lituanistine 
medžiaga iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo ir etnografiniais bei 
liaudies meno eksponatais.

Paskaitų protarpiuose sese
rys turėjo savo uždarus posė
džius. kuriuose dalinosi patir
timi iš mokyklos darbo ir svar
stė lituanistinės programos rei
kalus. Nutarimai ir pageidavi
mai perduoti Lietuvaičių Sese
rų Instituto vadovybei.

POPIETIS MARIJOS GARBEI
Liepos 31. sekmadieni, prieš

paskutinę kursų dieną, seserys,

(nukelta j 4 psl.)

MACHADO DE ASSIS

| Antrasis gyvenimas |
MACHADO DE ASSIS yra 

vienas iš originaliausių Brazili
jos rašytojų. Jis yra dramatur
gas, poetas, novelistas, roma
nistas ir kritikas. Jo raštai pa-, 
sižymi stiliaus švelnumu ir vaiz
duojamo dvasios gyvenimo gi
lumu. Čia jis vaizduoja, kaip 
jaučiasi žmogus, tariamai gi
męs antrą kartą ir dėl to ži
nąs, kas žmogų gyvenime gali 
ištikti.

Kanauninkas Caldas per
traukė nepažįstamojo pasako
jimą:

— Dovanok man! Aš tik vie
ną minutę ...

Jis pasikėlė, nuėjo į trobos 
vidurį, pašaukė savo seną tar
ną negrą ir tyliai jam pasakė:

— Joao, nueik į policiją ir 
pakviesk mano vardu viršinin
ką, pasakydamas, kad ateitų su 
vienu ar dviem žmonėmis išva
duoti manęs nuo vieno kvailio. 
Pasiskubink!

Paskui, grįždamas į saliona, 
jis tarė:

— Štai aš, mes galime tęsti.
— Kaip aš jau sakiau Ger

biamajam, aš numiriau dvide
šimtą dieną kovo mėnesio 
1860, penktą valandą keturias- 
dešimts trečią minutę ryto. Ta
da aš turėjau 69 metus. Mano 
siela skrido per erdvę iki aš 
pamečiau iš akių žemę; tai bu
vo jau aukščiau mėnulio, žvaig
ždžių ir saulės. Pagaliau ji pa
teko į vieną erdvę, kur nebu
vo nieko, išskyrus šviesą. AŠ 
bandžiau pasikelti ir pamačiau 
toli, labai toli apšviestą mažu
tį tašką, šis taškas didėjo ir 
pavirto saule. Aš įėjau ten ne
sudegęs, nes sielos nedega. Ar 
jūsų siela. Tėve, niekados ne
juto ugnies?

— Ne, pone!
— Sielos nedega. Af^pašikė- 

liau apie' keturiasdešimts tūks
tančių mylių ir išgirdau ten 
švelnia muziką. Kada aš pasie
kiau penkiasdešimts tūkstan
čių mylių, nusileido būrys 
dvasių ir atnešė man neštuvus, 
padarytus iš eterio ir plunks

nų. Greitai po to aš patekau į 
naują saulę, kuri yra dorųjų 
žmonių planeta. Aš nesu poe
tas, Tėve, ir nedrįstu aprašyti 
iškilmingumo šitos dieviškos 
dienos. Jei ir būčiau poetu, ne
galėčiau žmoniškąja kalba iš
reikšti tų didingų jausmų, lai
mingumo, džiaugsmo ir melio- 
dijų, šviesų ir spalvų žaidimo; 
tai neaptariama ir nesupranta
ma. Reikia pamatyti! Tai būna, 
kaip aš supratau, kada atvyks
ta nauja siela; tai yra priežas
tis tų nepaprastų švenčių, ko
kią man teko išgyventi. Jos tę
siasi jlu amžius, kas atatinka 
čia žemėje tik keturiasdešimts 
aštuoniom valandom. ~

Po tų linksmybių mane pa
kvietė vėl grįžti į žemę, kad 
pradėčiau naują gyvenimą. Aš 
padėkojau ir atsisakiau,, bet 
atsisakymas nebuvo priimtas, 
nes tai buvo amžinybės dės- 
nys. Vienintelė laisvė, ‘ kuri 
man buvo palikta, — tai pasi
rinkti profesiją, pragyvenimo 
šaltinį. Aš noriu antrą kartą 
gimti jau princu arba autobu
sų konduktorium. Ką daryti1 
Ką pasirinktumėt, Gerbiamasis, 
mano vietoje?

— Aš nieko nežinau, tas pri
klauso ...

— Labai gerai, tas priklau
so nuo aplinkybių. Bet įsivaiz
duokite mano padėtį, kad aš 

neturėjau jokio noro grįžti že
mėn. Aš buvau auka mano ne
patyrimo, Tėve, ir tai buvo 
priežastimi mano be galo var
gingos senatvės. Aš atsimenu, 
kad aš visuomet klausiau savo 
tėvo ir kitų vyresnių žmonių 
kalbos apie jaunus žmones. Aš 
tada pareiškiau, kad man ne 
tas pats yra gimti valkata ar 
valdovu, jei yra sąlyga gimti 
su patirtimi. Jūs negalite įsi
vaizduoti visuotinio juoko, ku
riuo buvo sutiktas mano prašy
mas. Jobas, sėdėdamas aukštai 
kantriųjų karalijoj, man paste
bėjo. kad toks noras yra kvai
las. bet. aš pasipriešinau ir nu
galėjau. Tuojau po to aš išsly- 
dau į erdvę, per kurią keliavęs 
devynis mėnesius atsiradau 
žindyvės rankose ir buvau pa
vadintas Jose Marija ...

Aš dabar tuojau jums papa
sakosiu, kodėl aš čia atvykau 
ir ko iš Tamstos noriu. Dova
nokite, kad aš rūkau!...

Kanauninkas davė sutikimo 
ženklą. nenuleisdamas akių 
nuo lazdos, kurią Jose Marija 
laikė ant savo kelių.

šis lėtai išsiėmė cigarete. 
Tai buvo trisdešimties metų 
žmogus, išbalęs, kartais liūdnu 
ir ūkanotu, kartais neramiu ir 
žvilgančiu žvilgsniu.

Kada Jose Marija atėjo pra
šyti pasimatymo dideliam ir 

skubotam reikalui, kunigas 
baigė pusryčius. Jis jį paprašė 
įeiti ir pasodino. Po dešimties 
minučių pastebėjo, kad turi rei
kalo su nenormaliu žmogumi.

Jis atsiprašė negalįs supras
ti jo idėjų ir jo nuotykių, ku
rie gal būt būtų galėję patar
nauti jam kaip studijų objektas, 
bet nežinomasis parodė kelis 
savo pykčio ženklus, kurie 
silpnam bažnyčios tarnui įvarė 
baimės.

Ką gi galėjo jis ir jo senas 
negras, abu seni, prieš pasikė
sinimą to tvirto ir kvailo žmo
gaus?

Ir tuo tarpu, kada laukė pa
galbos iš policijos, kanaunin
kas Caldas pradėjo juokauti, 
raminti jį. drauge stebėtis ir 
linksminti; tai politika, naudin
ga su kvailiais, moterimis ir 
valdovais.

Pagaliau Jose Marija užside
gė cigaretę ir tęsė:

— Aš atgimiau sausio penk
tą 1861 m. Aš jums nieko ne
pasakosiu apie savo naują vai
kystę. nes tuose metuose sva
jotoji patirtis jungiasi su in
stinktu. Aš žindau mažai, verkti 
dar mažiau buvo galima ir ne
gavau nei vieno smūgio. Vaikš
tinėti pradėjau vėlai, nes bijo
jau parkristi ir dėl to liko tam 
tikras silpnumas mano kojose. 
Bėgti ir vartytis, lipti į me

džius, šokinėti per mūrus, bok
suotis — dalykai taip reikalin
gi — aš niekad nebandžiau, bi
jodamas užsigavimo ir kraujo. 
Atvirai kalbant, aš turėjau liūd
ną vaikystę, ir mokykla jos nė 
kiek nesušvelnino. Ten mane 
laikė bejėgiu ir kvailiu. Iš tik
rųjų aš gyvenau visko vengda
mas. Būkite tikri, kad per tą 
laiką aš niekuomet nenukri
tau, bet taip pat niekados ne
bėgau.

Aš augau, tapau jaunuoliu ir 
atėjo pirmųjų meilių metai... 
Neišsigąskite, mano Tėve, aš 
likau skaistus. Jūs, Gerbiama
sis. žinote, kas tai yra. kai jau
ni vyrai ir moterys pirmą kar
tą susirenka bendrai vakarie
nei...

— Kaip jūs norite, kad aš 
ją suprasčiau? ...

— Aš turėjau devyniolika 
metų, —tęsė Jose Marija. — 
jūs negalėjote įsivaizduoti nu
stebimo mano draugų, kada aš 
jiems pasakiau, kad nutariu ei
ti į tokią vakarienę ... Niekas 
negalėjo galvoti, kad šis jau
nuolis. taip išmintingas, kuris 
rengiasi tik senos mados dra
bužiais. kuris sapnuoja nesu
prastus sapnus ir vienišas 
vaikščioja vėlybomis valando
mis — iš tikrųjų aš taip gyve
nau ... Aš nuėjau j vakarienę. 
Tai buvo prie Botanikos sodo. 

Jau temo. Valgiai, vynas, švie
sos. gėlės, džiaugsmas jaunų 
vyrukų, gražios damų akys ir 
dar dvidešimties metų apeti
tas ... Ak! Gerai, jūs patikėkit 
man. jei aš jums sakau, kad aš 
nieko nevalgiau! Prisimini
mas, kad man tris kartus ne
virškino apie keturiasdešimtuo
sius pirmojo gyvenimo metus, 
mane sulaikė.

Aš meluoju, tikriausiai aš 
tada sirgau.

Viena jauna moteris atsisė
do prie mano dešinės mane 
paguosti, antroji pakilo ir atsi
sėdo prie mano kairės. Tu jį 
gydyk iš vieno šono, aš iš ki
to. — sakė jos. Jos buvo links
mos. malonios, klastingos ir 
savo išvaizda, rodos, buvo pasi
ruošusios praryti jaunuolių 
širdį ir gyvenimą. Aš prisipa
žįstu. kad turėjau baimės ir 
laikiausi atsargiai!... Jos ban
dė viską ... viską ... bet veltui.

AŠ daugiau jums nesakysiu. 
Tamsta tolimesnius* dalykus 
pats atspėsi. Gyva ir nekantri 
mano antroji jaunystė buvo ap
sunkinta manyje glūdinčios ir 
tradicinės patirties. Aš gyve
nau pririštas prie savo kūno .,. 
Ne ... tai negeras palygini
mas. Kaip jums atrodo, kaip 
aš gyvenau?

(bus daugiau)



VEDUSIEM PROBLEMA—SUGYVENTIBA$AUĮY
Lietuvė valdovė Maskvos soste

Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. PIKTURNOS

Miltakytė per 
baigė Detroite

tokiu būdu jos vėliau galėsian
čios savo namų židinyje išlai
kyti katalikiškas tiesas. Popie
žius pabrėžė, kad dabar namų 
židinys yra puolamas nekrikš
čioniškos materialistinės dva-

baigtos Svenč. Sakramento pa
laiminimu.

su uošve sunkiau 
vedybinio gyveni- 
Dar sunkiau miš-

MIŠIOS, 
JŲ ESME. 
VAISIAI, 
MALDOS 
IR APEIGOS

svainiu
72) ir

Algirdo duktė Elena) ir jų vai
kams. Nelaisviems tarnams ji 
dovanojo laisvę”.

“Sofija “sugeba sudaryti tin
kamas sąlygas apsaugoti savo 
sūnaus Vosyliaus teisėms į 
Maskvos didžiosios kunigaikš
tystės sostą, organizuoti pa
lankią ir atsidavusią jos sūnui 
partiją ir ginti sostinę nuo toto
rių. Sofijai ankšta rutinos pil
name ir senovės papročių per
sisunkusiame gyvenime. Ji ieš
ko platesnio pasaulio, nori į jį 
išeiti, jei ne* pati, tai bent per 
savo šeimynos narius... Ji no
ri pradėti santykius su garbin
gomis tuolaikinės Europos val
dovų šeimynomis. Dėl to ji

priešinga savo - sūnaus vedy
boms su dukterimi paprasto,, 
nors Maskvos sąlygomis ir ga
lingo bajoro; ji taip pat skubi
no išleisti savo jaunutę dukre
lę Onytę už Bizantijos impera
toriaus sūnaus (Onytė, 13 me
tų, mirė nuo maro). Ten ją 
traukė jos noras prasimušti • 
platųjį pasaulį, susirišti su gar
bingos savo tradicijomis Rytų 
Romos valstybės valdovais”...

"Vytautaitėj»Sofijoj ryškiai 
buvo įsikūnijęs jos motinos 
Onos Sudimantaitės ir jos gar
saus tėvo Vytauto charakterio 
bruožai".

(Iš prof. Ig. Jonyno “Vytauto 
šeimos”, Praeitis H, 1933).

Būkite savo namų židinio saugotojos

Gaunama "Darbininko' 
administracijoj.

• M. Anunciata (Mažeikai
tė) išrįnkta Nukryžiuotojo Jė
zaus .seserų viršininke antra
jam trimečiui; jos padėjėja iš
rinkta motina M. Ligorija, ank
sčiau buvusi 6 metus viršinin-

• Marija Židžiūnienė, Wor- 
cester, Mass, organizuoja “Ap- 
švietos dieną” įvykstančiame 
Moterų Sąjungos seime.
• M. Gaidikienė-Draugelytė 

šiuo metu atostogauja; rugpiū- 
čio 14 ji skaitys paskaitą Mote
rų Sąjungos seime Worcester. 
Mass.

spaudą, radiją, televiziją ir k. 
būdais. “Ruoškitės būti savo 
namų židinio’ saugotojomis, — 
kalbėjo popiežius. — ir nepasi
duokite materialistinei pasau
lėžiūrai. kuri siūlo jums* pra
bangą, lengvą gyvenimą ir ma
lonumus”.

Nedažnai prisimename, kad 
Maskvos soste, Kremliuje, 
daugiau kaip 60 metų yra sėdė
jusi veikli, gabi ir išdidi lietu
vaitė — .Vytauto Didžiojo duk
tė Sofija. Ji Maskvos šalin nu
tekėjo 1390 v metais, už kuni
gaikščio Vosyliaus, su kuriuo 
kartu valdė 35 metus. Jos vy
rui mirus (1425) buvo regentė 
ir paskui savo sūnaus Vosy
liaus n Tamsiojo patarėja dar 
28 metus. Mirė 1453 m. birže
lio 13, tapusi jau vienuole Sin- 
klitikija, palaidota Kristaus 
Dangun Žengimo vienuolyne 
Maskvoje.

Kai mirė jos tėvas Vytautas 
(1430), kuris ją rėmė, Sofija 
turėjo daug kovoti dėl savo sū
naus sosto. Buvo ji suimta, iš
tremta, jos sūnus apakintas, 
tačiau kovą laimėjo ir soste iš
silaikė.

“Vytauto duktė Sofija... 
Maskvos didžioje kunigaikštys
tėje pasireiškė, kaip ligi tol ru
sų tautos gyvenime nematytas 
moters tipas. Rusų kunigaikš
tystės ir bajoraitės, beaugda-’ 
mos ligi savo sutuoktuvių už
daruose teremuose, buvo labai 
tolimos realiam gyvenimui, 
jam visiškai nepasiruošusios. 
Ištekėjusios už vyro, jos taip 
pat netapdavo lygios savo vy
rui... Su jomis nebuvo skaito
masi. Jos turėjo gyventi tuose 
pat teremuose ir viešai tegalėjo 
pasirodyti tik susirinkus pas 
vyrą svečiam; bet ir čia jų rolė 
buvo kukli... Tokiomis sąly
gomis aukštos kilmės rusų mo
terys ... negalėjo išsidirbti po
litinės ir visuomeninės veikė-

KURSŲ PABAIGA
Rugpjūčio 1, pirmadienį, iš 

ryto buvo paskutinis kursų 
dalyvių posėdis. Sesuo Imelda, 
kursų vadovė, perdavė įvai
rius atsiųstus sveikinimus; se
suo Juozapina, kursų sekretorė, 
perskaitė kursų protokolą; mo
tina M. Anunciata, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų virši
ninkė, tarė atsisveikinimo žo
dį; sesuo M. Paulė viešnių se
serų vardu išreiškė padėką vie
nuolyno viršininkei, kursų va
dovei, virtuvės vedėjai sese
riai M. Klemencijai ir visoms 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserims, 
kurios viešnias gražiai priėmė ir 
su tikru lietuvišku vaišingu
mu globojo. Nuoširdi padėka 
išreikšta kursų lektoriams, atsi
lankiusiems svečiams ir {patin
ga padėka kapelionui kun. J. 
Svagždžiui, kuris aukojo daug 
savo brangaus laiko rūpestin
gai paskaitas rekorduodamas. 
Motina M. Anunciatai sukalbė
jus maldą, seserys kursus už
baigė Lietuvos himnu.

savo 
tėvai 
rodė 
cūzų 
palinkėjo, kad seserys, grįžu
sios iš šių kursų, nesibijotų 
aukotis ir ginti savo tautos rei
kalų. Specialios pamaldos už-

išrinktos Į Lietuvių
Santarvės C. Ko-

• A. Bernotaitė vadovauja 
tautinių šokių grupei, kuri Įei
na į Lietuvių Sporto Klubą Syd- 
nejuje, Australijoje; tame pat 
klube moterų oriniui vadovau
ja G. Giliūtė.

• B’r. Dikinienė iš Montrea- vaus stovykloje vasarojančių

išsirikiavusios procesijoje ir 
giedodamos giesmes nuėjo į 
Marijos darželį, įrengtą Brock- 
tono vienuolyno sodyboje. Čia, 
giliame dvasios susikaupime, 
prisiminė Lietuvą — Marijos 
žemę. Už kenčiančią Lietuvą vi
sos atkalbėjo litaniją ir padė
kos bei prašymo maldas į Ma
riją — mokslų Globėją. Taip 
pat giedodamos Marijos gies
mes, grįžo procesijoje į kop
lyčią, kur kapelionas kun. J. 
Švagždys atsisveikinimo proga 
pasakė pamokslą, iškeldamas 
Kristaus meilę savajai žydų tau
tai. Kjek ilgiau sustojo prie ket
virtojo Dievo. įsakymo pabrėž
damas, kad mes negalėsime jo 
gerai išpildyti, jei nemylėsime 

tautos ir viso, ką mūsų 
brangina. Pavyzdžiu nu- 
šv. Joaną Arkietę. pran
iautos didyrę. Pabaigoje

Svainė, kaip matome, -yra 
antroje vietoje. Jei tai žmonos 
sesuo, tai sugyvenamesnė, bet 
jei yra vyro sesuo (moša) ir 
dar už jį vyresnė, tai linkusi 
maišytis į brolio šeimos reika
lus, neprašoma patarinėti ir 
broliui vadovauti, tartum jis 
pats dar būtų mažas.

Svainis retai reikalus gadi
na; jei daugiau kišasi, tai tik 
vyro brolis (dieveris) ir vyres
nis amžiumi. Jis linkęs dar 
mokyti savo broli, kritikuoja 
arba pašiepia ji žmonos akvse.

Uošvis, net ir vyro tėvas 
(šešuras), yra sugyvenamas; 
nusibosta tikrai savo kalbomis, 
pasigyrimais, pasakaičių iš 
praeities kartojimu.

Uošvė, yoač anyta (vyro mo
tina), sunkiausiai sugyvena
ma. Čia ir lietuvių liaudies dai
nos nepagaili anytom karčių 
žodžiu ir užjaučia marteles. 
Uošvėm marčios ir žentai pri
kišo, kad jos: 1. nuolat maišosi 
į vedusiųjų vaikų reikalus, no
ri juos valdyti, kursto sūnų 
prieš žmoną arba atvirkščiai; 
2. daug reikalauja ir greit 
skundžiasi, kritikuoja ir ap
juokia prieš kitus; 3. anyta ma
to visus marčios trūkumus, 
žmonos motina rėžia žentui: 
“Tu nebuvai vertas vesti ma
no dukrelės”.

Dr. Ev. Duvall surinkę dide
lį puoštą laiškų, kuriuose už
tinkama tokių apibudinimų, tai
komų uošvėm:

— Jos širdis kaip kalnas, o 
liežuvis kelis kartus jį apvytų... 
Mano uošvė kaip armonika. No
rint ją nutildyti, reikia neduoti 
oro... Ji man gera, nes nepa
sirodo dvidešimti metai... Jei 
norim pirktis namus, pataria 
išsinuomoti; jei noriu išeiti, 
pataria būti namie; jei .sūnų 
paglostau, liepia geriau į tam 
tikrą vietą įkirsti; kai mato 
kertant, šaukia kaip smaugia
ma ...

“Vytautaitė Sofija žibtelėję, 
rusų moters istorijoje kaip li
gi tol nematytas meteoras. Ji 
— nebe savo vyro kukli tar
naitė; ji ne tiktai jam lygi, bet 
ir stengiasi vadovauti politi
niam Maskvos gyvenimui. Pil
na energijos visur pasirodo — 
ir rusų vidaus gyvenime ir 
diplomatijoje”.

“Sofija pasižymėjo ir kaip 
gera organizatorė ūkio srity
je... Gavusi iš savo vyro ke
lis bažnytkaimius ir kaimus, ji 
taip juose vedė ūkį, kad suda
rydavo nemaža santaupų. Jo
mis ji pirkinėjo iš kitų kuni
gaikščių bažnytkaimius ir kai
mus ir tokiu būdu didindavo 
savo asmeninį turtą. Kaip ma
tyti iš jos testamento, sudary
to 1453 metais, ji turėjo dau
giau negu 50 bažnytkaimių ir 
kaimų.. Visus juos... užrašė 
savo sūnui Vosyliui, jo žmo
nai Marijai (jos senutė buvo

“MOTERŲ PASAULY” 
redaguoja 

Magdalena Galdikiene 
Raštus siųsti adresu: 

186 Hale Avė. BTdyn 8, N. Y. 
TeL: MI 7-4504

Naujavedžiam tarp kitų pro
blemų iškyla ir reikalas sugy
venti su naujom giminėm: 
žmonos bei vyro tėvais, jų bro
liais, seserimis ir kitais gimi
naičiais. Tai nėra‘lengvas daly
kas. Jis, tiesa, priklauso tiek 
nuo pačių jaunevedžių, tiek 
ir nuo jų giminių charakterio, 
tikėjimo, tautybės, socialinės 
— ekonominės padėties, bet 
yra ir pastovių, sakytume, vi
suotinių nesutarimo priežas
čių. šios kartojasi visais lai
kais, visose aplinkybėse ir vi
siem, kas bebūtų kokio išsi
auklėjimo ar profesijos. Tai 
apskritai žmogiškos, psicholo
ginės priežastys.

Šį klausimą yra tyrinėiusi 
amerikietė dr. Evelyn Mills 
Duvall,
socialinių problemų žinovė. 
Kaip amerikiečiam dažnai yra’ 
įprasta, ji prirėmė statistika 
ir iš jos padarė savo išvadai.

Toms išvadoms pasidaryti ji 
apklausinėjo 1337 vedusiųjų 
poras ir rado, kad 992 iš jų su 
savo naujais giminaičiais nesu
gyvena. Į klausimą,

su kuo sunkiau sugyventi, 
dr. Evelyn Duvall. atsako: 

pirmiausia su uošve (491), 
paskui su svaine (vyro — žmo
nos seserim, 272), paskui su 

(vyro—žmonos broliu, 
lengviausia su uošviu,

Tai nepaprastų dainos me
no gabumų lietuvė, prieš ke
lerius metus atvykusi į šią ša
lį, su ypatingu pasisekimu 
tvirtai išėjo į amerikiečių me
no pasaulį — neseniai ji Cle- 
velande pirmąja laimėjo didžiu
les varžybas (čia ji su laimėji
mų ženklais.)

Jos stambųjį meniškąjį lai
mėjimą ryškiai atžymėjo di
džioji angliškoji Clevelando

Uošvių tokia elgsena yra su
prantama. Jose dar reiškiasi 
motina, kuri vaikam turi le
miamos įtakos, ypač pramonės 
kraštuose, kur vyrai daugiau
sia laiko praleidžia dirbdami 
už namų, o vaikai motinų au
ginami. Juose įsidiegia didesnė 
motinai pagarba ir meilė nei 
tėvui. Motinos įtaka pasilieka 
didesnė vaikams užaugus ir 
net jau sukūrus savistovų gy
venimą. Dėl to ji tapusi uošve 
vis dar tebesijaučią turinti tei
sę į savo vaikus.

Tenka pastebėti, kad berniu
kai labiau prisiriša prie moti
nų nei mergaitės. Tai patvir
tina ir tas faktas, kad dvigubai 
didesnis skaičius žmonų kaltina 
savo vyrų motinas (anytas) nei 
priešingai.

Sugyventi 
pirmaisiais 
mo metais, 
riom šeimom tautiniu ir reli
giniu atžvilgiu. Šis reiškinys 
gana dažnas Amerikoje, ypač 
ryškus vadinamų "karo nuosta- 
kę" arba "dypukių" šeimose. 
E daugelio tūkstančių tokių 
santuokų, labai retai nusiskun
džiama uošviu, bet kasdieninis 
reiškinys — nesutikimai su 
uošve, kuri marčią kritikuoja, 
kad ta nemokanti nei eiti, nei 
puoštis, nei vaikų auginti.

Popiežius specialioje audien
cijoje priėmė atstoves tarptau
tinės katalikių mergaičių or
ganizacijos, kuri šiemet mini 
savo 25 metų sukaktį. Ši or
ganizacija (Jeunesse Inde- 
pendante Catholiųue Femininc) sios, kuri veržiasi į namus per 
buvo įsteigta Belgijoje 1930 
m. Ji turi 10.000.000 narių vi
same pasaulyje, apima 75 atski
ras organizacijas ir turi 90 
centrų.

Savo kalboje popiežius mer
gaites ragino ugdyti stiprų ka
talikišką charakterį, nes tik

• Ona Ivaškienė, veikli tau
tinių šokių grupės vadovė Bos
tone, rugpiūčio 14, Kennebunk- 
porte, lietuvių dienoje, vado-

_ .. . • Moterų per didelį apsi-• Dr. M. Gimbuttene-Alsei- ’
kaitė išrinkta JAV Bendruome
nės Tarybos sekretore; ji dirba 
Hardvardo universitete.

• L. Valiukienėnė ir L. Bie- 
liukienė
Rezistencinės 
mitetą.
• Yolanda 

trejus metus 
aukštesniąją mokyklą magna 
eum Įaudė laipsniu ir gavo sti
pendiją mokytis Marygrove ko
legijoje; tebuvo skirtos dvi 
stipendijos visoms Detroito 
aukštesnėms mokykloms.
• Lydija Galinaitytė-Greita- 

rienė iš Argentinos yra atvy
kusi į JAV lankyti savo gimi
nių; išbus apie pusę metų.

mai apsirėdžiusios.
• 3000 moterų vietnamiečių 

komunistai neleidžia susijung
ti su jų vyrais, kurie gyvena 
pietiniame Vietname; moterys 
verčiamos už kitų tekėti.
• Darbo departamento mo

terų biuras paruošė programą 
kursams, kurių tikslas paruoš
ti profesiniam darbui vėlesnio 
amžiaus moteris tarp 40—50 
metų: tokie kursai bus suruoš
ti 23 vietose.
• Vėžiu moterys serga ma

žiau negu vyrai, bet tiktai bal
tosios; negrių serga daugiau 
negu vyrų.

spauda ir radijas. Ta proga Al
dona Stempužienė gavo visą ei
lę kvietimų koncertuoti pas 
amerikiečius. Vienas jų — prie 
Sandusky vasarvietės, dalyvau
jant didžiuliam simfoniniam 
orkestrui, klausantis 4000 
amerikiečių, praėjo triumfuo
jančiai. Netrukus ji dalyvaus 
naujuose amerikiečių meno pa
sirodymuose.

Aldona , Stempužienė jau 
keleri metai yra Clevelando 
Cafarelli operos dalyvė. Dabar 
šitoje operoje ji susilaukė 
stambesnių pasiūlymų.

Nesusipratimams išvengti 
daug padeda, kai gyvenama 
atskirai nuo tėvų ir gimimų; 
nors kiti gražiai sugyvena kar
tu ir jiems atrodytų, kad ki
taip būtų prasčiau. Krikščio
niška meilė nesipriešina tam 
atskiram gyvenimui, tik ji 
primena pareigą išlaikyti se
nus tėvus, kai jie patys neįsten
gia išsiversti.

Santykius dar apkartina, kai 
jaunoji motina, kartų gyvenda
ma su vyro ar savo tėvais, ma
no, kad visus savo vaikų rū
pesčius galinti sukrauti “senu
kam”, o pati turėti “good ti- 
me”. Geriau, kai jaunos moti- šią vasarą aplankė visą šiau- berniukų programai, 
nos savo pareigos auklėti vai- rės ir pietų Ameriką, 
kus pačiom nesikrato ir kitiem 
tų rūpesčių neprimeta.

Amerikoje yra nemaža vado
vėlių, kaip vaikus auklėti, bet 
jie. reikia pasakyti, prigrūsti 
visokiausių patarimų tik vai
kui sveikam išlaikyti ir jo kūną 
išpūsti; dvasiai stiprinti mažai 
tų patarimų duodama. Atrodo, 
lyg vaikas būtų kaž kokia ma
šinėlė, -kurią tik reikia laiku 
ir gerai patepti, sukišti tam 
tikrą kiekį vitaminų ir visokių 
miltelių. Vaikas daugiau nei 
mašina. O kaip jis išauklėja
mas, jau nuo to žymia dalimi 
priklauso ir kaip jis vėliau su
gyvens su savo giminėmis.

AMŽINOJI 
AUKA

SESERŲ KURSAI.
Atkelta iš 3 psL

PONIA J. DAUŽVARDIENĖ, autorė naujos virimo 
knygos anglų kalba, “Popular Lithuanian Recip- 
es", baigia kepti “grybukus”.

Šioji virimo knyga duoda angliškai skaitan
tiems pačius populiariausius lietuviškus virimo 
receptus. Lietuviškasis ir nelietuviškasis jaunimas 
nori gaminti lietuviškus valgius ir šioji knyga kaip 
tik duoda tą progą tiems, kurie mėgsta juos.

Knygoje yra 200 receptų. Ji kainuoja $2.00. 
Galite’ ją užsisakyti šiuo adresu:

Draugas, 2334 So. Oakley, Chicago, III. z

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban 
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA - $2.00

nuoginimą vasaros metu pa
smerkė savo ganytojiškame 
laiške Atlanto vyskupijos vysk. 
Fr. E. Hyland; jis papeikė mo
teris ir už tai. kad jos nesivar
žo ateiti ir į bažnyčią netinka-



Iš 1500 vaiku lietuviškai mokos 500

'trilypis Piknikas hartfoRde

lenkai, Lublino unijoje 
Ukrainą lietuviam atė- 
daugiau savo dvaru pra- 

kurti, jie stengėsi 
i valstiečius bau-
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medikai pa-
CQVA

• MRBININKAS kitą aavaitf 
dėl Žoįintešvantts antradienį, 
natšais; bus išleistas tiktai vie--71 
nas, numeris, penktadienjr 
rugpjūčio 19. f |į|

• Moterų Sąjungos metinis 
suvažiavimas įvyksta Worces-
ter, Mass., rugpiūčio 14—18 -S||

• Ona Radišauskytė, kilusi 
iš Gulbinų kaimo, Pašušvio 
valsčiaus, Kėdainių apskrities, 
prašoma atsiliepti svarbiu rei- 
kalu. Rašyti S. Pakatinskui, 
1432 So. 49 Avė. Cicero, IR.

• W. J. Dilia atostogauja 
Ocean Grove, N.J. (Warring- 
ton. 22 Lake Avė); iš tos va- O 
sarvietės jis prisiuntė sveikini- 
mus Darbininkui.

• E. Putris (Cicero, IIL) iš- ->|||!

leido spalvotus lietuviškus at- 
virukus. kurie vaizduoja ketu- ||| 
ris metų laikus tautiškais dra- 
bužiais apsirėdžiusiomis lietu- 
vaitėmis. • ' ,J

• Hartforde spalių 8—9 ruo- 
šiama rajoninė ateitininkų 
šventė paminėti 45 metų at-kų : 
organizacijos sukakčiai. - ■

• Prel. J. Balkūnas, išvykus 'jįĮĮj 
Į Eucharistini kongresą Brazi- -7 
lijoje, ta proga lanko lietuvius 7^ 
Urugvajuje. Argentinoje, Pe- ? 
ru, Čilėje, Kolumbijoje - J^

• Algis Savulionis, 16 metu, lįsI
Lawrence, Mass, rugpiūčio 9 iš- ' 
vyko Į Italiją, į sąleziečių gim- 
naziją. .

• Brocktono seserų piknikas . 
bus rugsėjo 5 (Labor DayŲ .7^ 
Tuo reikalu įvykusiame pasi- O 
tarime dalyvavo rėmėjų pirm. 
prel. Pr. Juras.

GRAŽUS PAVYZDYS
Toronto lietuviai gydytojai 

dr. A. Valadka. dr. A. Pacevi- 
čius ir J. Yčas — sutiko gydy- 
ti už pusę kainos LK kūrėjų— 7 
savanorių s-gos Toronto sky- 
riaus narius. Vaistininkas JŲ-: 
Margis pažadėjo daryti 20% 
nuolaidos už atleidžiamus vais-t~ 
tus.

Kūrėjai — savanoriai savo . 
kraujo ir gyvybių aukomis at
kovojo Lietuvai nepriklausomy
bę ir Įprasmino Vasario 16 Ne
priklausomybės paskelbimo :| 
aktą. Būtų gera, kad ir kitur, 
ypač JAV. mūsų i 
sektų torontiečių savo kolegų 
pavyzdžiu, o taip pat panašią 7 
lengvatą pritaikintų ir buv. 
politiniams kaliniams, kurie 
taip pat daug vargo ir kančių £ 
yra iškentę bolševikų ir nacių 
kalėjimuose bei kacetuose.

Liet Vokietijoj
Per dvejus metus 

turi būti darbe
1955 liepos 19 Miunchene, 

kaip praneša Eltos Informaci
jos, buvo sušauktas užsienie
čių patariamosios tarybos prie 
Bavarijos daębo ir socialinių 

Į reikalų * ministerijos posėdis.
• Jame dalyvavo Jungt. Tautų

komisaras van Heuven Gepd- 
i hart su atstovu Miunchene Ter-
1 rilonu, vokiečių žinybų, tarp

tautinių ir vokiečių šalpos or
ganizacijų, ten pat Vokietijoje 
gyvenančių užsieniečių atsto
vai. Iš Balfo buvo I. Rugienius.

Vokiečių ministerijos atsto
vas Nentvvigas pareiškė, kad 
“benamiai užsieniečiai” per 
dvejus metus • turėsią būti Į- 
jungti į Vokietijos ūkinį pro
cesą, nes užsieniečiai negalį 
būti tokiose sąlygose daugiau 
laikomi be darbo?

Į dirbančiųjų kategoriją bus 
Įskaityti visi. kurie birželio 
meni turėjo nors atsitiktinį 
darbą. Patikrinus visus pabėbė- 
lius užsieniečius Į darbą Vo
kietijoje buvo įjungta 150.000 
žmonių.

Pietų Bavarijoje gegužės 
mėn. bedarbių užsieniečių bu
vo likę tik 3,039, o šiaurinėj 
Bavarijoj 1,017.

Esą patvarkyta. kad vien
gungiai iš stovyklų Ingolstadte 
ir Landshute būtų įjungti į 
darbą. Ingolstadte iš 803 už
sieniečių yra 64 lietuviai. Land
shute iš 611 užsieniečių lietu
vių yra 15.

Užsieniečiai pabėgėliai butui 
įsitaisyti gali gauti iš Pabėgė
lių Banko 3,000 DM paskolą, 
jei turi darbą.

Buvo skatinamą lankyti ama
tų mokyklą Ingolstadte. Joje 
iš 300 mokinių užsieniečių tesą 
tik 25. Naujas kursas pradeda
mas rugsėjo 6.

11 :()0— Iškilmingos Jubilėjaus Mišios — T. Benedikto Bagdono, buvusio provincijolo sidabrinis kunigystės jubilėjus 
Lietuviško naujai pastatyto kryžiaus pašventinimas

12:00 — Pietūs
3:00—Lietuvių dienos pregrama: *• .

Dainos — Sv. Petro parapijos Bostono choras, vad. komp. Jer. Kačinsko
Tautiniai šokiai, dainos. įvairūs sportiniai žaidimai—atlieka vasaros stovyklos berniukai. Šokiam vadovaus 
Ona Ivaškicnč: .
Orkestras — S v. Petro parapijos benas. r

įvairūs skanūs valgiai bei gėrimai, daug visokiausių dovanų

VISI I
LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO PARKE, Kennebunkport, Maine
GARSIAJAME ATOSTOGŲ KRAŠTE. PRIE ATLANTO VANDENYNO

SEKMADIENĮ — RUGPIŪČIO 14, 1955

Karo žiežirba buvo kazoko moteris i
PIRMOJI RUSŲ INVAZIJA 

| LIETUVĄ (1)
Vienas Lietuvos praeities 

Eukotarpis kartais vadinamas 
tvanu. Jį randame atvaizduotą ’ 
Henriko Senkevičiaus raštuo
se, jo trilogijoje: Ugnimi ir 
kalaviju, Tvanas, Ponas Vala- 
dijauskas. Tai buvo septynio
liktojo amžiaus vidurys, kai 
karalių rinkimai Lietuvos ir 
Lenkijos sostui buvo pasidaręs 
jau pavojingi ir žalingi. Kara- 

' lių rinkimais ždidė bajorija, 
pamėgusi palaidą laisvę, besi
kivirčijanti, savo naudos teieš
kanti. Krašte tvarka iro ir 
lengvino priešų invaziją.

Du iš tų priešų buvo stipriai 
išaugę: tai didžioji Maskvos 
kunigaikštystė ir Švedija. Mas
kva buvo pradėjusi rinkti po 
savo globa rusiškas žemes, 

f. lietuvių valdomas, jau nuo pen- 
£ kioliktojo amžiaus vidurio ir 

kaskart darėsi agresyvesnė. 
Su Švedija buvo ginčas dėl so- 
sto ir dėl Livonijos (latvių ir 

r estų žemių). Lietuos—Lenkijoj 
karaliai Vazos, švediškos kil
mės, nenorėjo atsisakyti tei
sių į savo tėvų karališkąjį vai
niką, nors jo ir nedevėjo. Šve
dijos karalius Karolis X Gusta
vas ryžosi tada pats užimti 
Lenkiją ir Lietuvą. To paties 
siekė ir Maskvos caras Alek
siejus Romanovas.

Lenkiją ir Lietuvą užplūdo 
abiejų priešų kariuomenės — Lenkiją ir Lietuvą. Apie tuos 
tikras tvanas ugnies ir kalavijų. 
Pirmą kartą Lietuvos praeityje 
visas kraštas buvo okupuotas, 
pirmą kartą istorijoje Vilnius 
buvo priešų užimtas.

Šiemet tai rusų ir švedų pir
majai invazijai sueina 300 me
tų. Ir čia mes pradedame šį 
pasakojimą, pradedame jį nuo 
kazokų, nes dėl kazokų prasidė
jo ir karas su Maskva.

VALKATOS VIRTĘ 
KAZOKAIS

Kas nežino kazokų, kurių 
vardas yra susijęs su caro laikų 
priespauda Lietuvoje, su Kra
žiuose pralietu krauju, su 
knygnešių gaudymu ir šaudy
mu, su pirmaisiais trėmimais į 
Sibirą? Kazoko vardas lietu
viam reiškia žmogų žudiką, ru- 

. sam — didvyrį, o senųjų toto
rių kalba — žmogų valkatą, 
pabaldą. Iš kur jiem tas var
das?

Dideli Rusijos plotai kita
dos buvo totorių nušiaušti. 
Ypač buvo nuniokotas tas kraš
tas, kurį šiandien Ukraina ar
ba Pakraščiu vadiname. Žmo
nės ten gyventi negalėjo, nes 
buvo nesaugu. Totoriai žmones

savo ristojo žirgo kojomis pės
čiuosius”. J

Ir dar apie vieną kazoką pa- 
žudė arba gaudė ir gabeno į sakoma:
vergiją parduoti. “Jam norėjosi nutverti visą pa-

Tiktai lietuviam Ukrainą šaulį ir sutrypti savuoju ark*
užėmus, pasidarė saugiau, ir x----------- l'ss-
žmonės vėl pradėjo čia kurtis' 
— žemėje geroje ir derlingoje.
Dėl to, kad čia nebuvo ramu ir 
saugu, valstiečiam buvo palie
kama laisvė. Jje prie tos lais
vės priprato, ją didžiai brangi
no. 
' Kai 
(1569) 
mė ir 
dėjo čia 1 
tuos laisvus 
džiauninkais paversti, bet tie 
lengvai nesidavė, maištavo, kai 
kurie bėgo dar toliau į pietus, 
kur ponų ranka nesiekė. Ten 
bėgo taip pat nusikaltėliai, ne
nuoramos, klajokliai, susispietę 
Į Sičę, prie Dniepro žemupio. . 
Totoriai juos praminė valkato
mis — kazokais. Kazokai gy
veno savo karinėse stovyklose 
ir vertėsi plėšikavimu.

KIEK AUKSO MES 
TADA PRISILUPOM!

Tie rusiškieji vikingai, kazo
kai, siekė ir tolimesnius kraš
tus palei Juodąsias marias, nu- 
sibelsdavo iki Konstantinopo
lio, arba įsiverždavo giliai į

laikus ir kazokų žygius rusu 
rašytojas N. V. Gogolis, pats iš 
Ukrainos kilęs, taip pasakoja 
kazoko Danilos lūpomis:

“O, aš atsimenu, atsimenu 
laikus ... Tai buvo auksiniai 
laikai... Ech, kad tu žinotum, 
Katerina, kaip mes skerdėmės 
tada su turkais! Man galvoj dar 
ir dabar tebežymu randas . . . 
Kiek aukso mes tada prisilu- 
pom! Brangiuosius akmenis 
kepurėmis žarstė kazokai. Ko
kių arklių, Katerina. kad tu 
žinotum, kokių. arklių mes ta
da parsivarėm!”

Aprašomos ir to kazoko kirs- 
tynės su lenkais:

“Kaip paukštis, nardo jis 
į ten ir kitur ... kerta iš kairės 

ir dešinės. Kirsk, kazoke! 
Uliok, kazoke! Guosk savo jau
ną širdį!... Mink po kojomis 
auksą ir brangiuosius akmenis! 
Smeik, kazoke!... Bet žiūrėk 
atgalios: niekšai lenkai jau de
gina trobesius ir gainioja iš
gąsdintas bandas. Ir kaip vie
sulas pasisuka Danila atgalios... 
Ne valandą ir ne dvi kaunasi 
lenkai ir kazokai... Bet ne
pavargsta Danila: verčia iš bal
no . savo ilgąja ietimi, traiško

liu, paimti visą žerpą nuo Kijo- I 
vo ligi Gaiičo, siremonėmis, su I 
viskuo, ir paskandinti Į Juodą- I 
ją jūrą".

(Iš “Baisiojo keršto”).
Tasai keršto tvanas išsiliejo, I 

kai kazokai sukilo prieš lenkus I 
ir kruvinai su jais kovėsi 1648 I 
— 1652 metais.

TIKTAI NEGYVAS 
ŠUVA NEKANDA

Kazokams sukilti buvo daug | 
priežasčių, ir nemaža jų teisė- I 
tų, kai lenkų ponai ėmė juos g 
spausti, bet žiežirba didesniam | 
karui buvo moteris, kaip ir se- | 
nojoje Graikijoje, garsiame | 
Trojos kare. Tik ŠĮ kartą “gra- I 
žioji Elena” nebuvo pavogta, o I 
atmušta ir paviliota. Svetimo- I 
teris buvo lenkų ponas, o suvi- 1 
liotoji — kazoko Bagdono j 
Chmelnickio žmona. Gavo dar I 
lupti jo sūnus Timoška, ir abu I 
su tėvu buvo iš ūkio išginti. I 
Jiedu atsidūrė Sičėje ir ten su
kėlė visus kazokus. Prie jų pri
sidėjo dar valstiečiai, kurie 
kratėsi lenkų ponų baudžiavos. 
Lenkų kariuomenė, ėjusi kazo
kų malšinti, ties Geltonaisiais 
vandenimis ir Karsune (1648) 
buvo visa supliekta.

Tuo tarpu mirė karalius Vla
dislovas Vaza, mirė Merkinėje; 
reikėjo naują karalių rinkti. 
Juo buvo išrinkta velionies bro
lis Jonas Kazimieras Vaza, ne
gabus ir menkas karalius, savo 
prancūzės žmonos už nosies ve
džiojamas ir ponų už skvernų 
tampomas. Jis skendo chaoso 
tvane, kuris dabar užliejo Len
kija ir Lietuva.

.Kazokai tuo metu veržėsi gi
liai Į Lenkiją ir nusitrenkdavo 
i Lietuvos žemes. Lietuviai dar 
Įstengė kazokus atremti ir net 
lenkam padėti, bet kai valsty
bėje nebuvo tvarkos, niekas į 
gerą nėjo: seimai iro. didesnės 
kariuomenės sutelkti nebuvo 
galima. Tais pačiais metais 
(1652). kai seimą išardė gar
susis Čičinskas, Upytės bajoras, 
tačiau nebe pirmasis panaudo
jęs “liberum veto”, Chmelnic
kio sūnus Timoško sumušė 
lenkus ir 5000 belaisvių išpjo
vė, pasirėmęs totorių patarle: 
"tik negyvas šuva nekanda". 
Po to kazokai pasidavė Mask
vai (1654), o Maskva su 300.000 
kariuomenės puolė Lietuva.

(Bus daugiau)

ŠV. KRISTUPO STOVYKLOJE (prie Akron. Ohiot pernai vasarojo moks
leiviai ateitininkai, šiemet stovykla prasideda rugpjūčio 21 ir baigsis rug
sėjo 2.

Eltos Informacijos praneša, 
kad liepos 21—23 Vasario 16 
gimnazijos patalpose įvyko Vo
kietijos lietuvių bendruomenės 
apylinkių pirmininkų, seniūnu, 
mokytojų ir Įgaliotinių prie pa
bėgėlių ministerijos atskiruose 
Vokietijos kraštuose suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 70 žmonių. 
Darbo prezidiume buvo I. Apy- 
rubis, A. Survila ir Ą. žemaitis. 
Pamaldas katalikam atlaikė 
kun. A. Bunga, evangelikam 
senj. A. Kelleris.

Iš pirmininko P. Zundės'' 
pranešimų apie bendruomenės 
gyvenimą Vokietijoje aiškėjo, 
kad lietuviai turi Vokietijoje 4 
chorus; veikia 20 vargo mokyk
lų su -338 mokiniais. Lietuviu 
vaikų Vokietijoje yra 1,500, 
bet švietimo lietuviškas tinklas 
užgriebia jų tik apie 500; iš 
jų 160 lanko Vasario 16 gim
naziją.

Gimnazijos išlaikymas kas
met atsieina apie 200.000 DM. 
Vokietijos lietuviai prie jos iš
laikymo prisideda tik 1*7.

Kiti pranešimai buvo: St. 
Vykinto apie kultūrinės veik
los gaires, dr. A. Rukšos apie 

tautinį švietimą tremtyje, dr. 
V. Literskio apie Vasario 16 
gimnazijos reikalus, J. Glemža 
apie bendruomenės finansinius 
reikalus, A. Survila — apylin
kių darbo- problema. Pageidau
ta daugiau bendradarbiavimo 
tarp bendruomenės ir Balto, 
nusiskųsta dėl “Europųs Lietu
vio” redagavimo ir turinio.

Ta proga posėdžiavo ir susi
rinkę mokytojai.

Trys lietuviškos organizaci
jos — LRKSA. Moterų Sąjun
ga ir LDS ruošia didžiuli Con- 
necticut apskrities lietuvišką 
pikniką rugpiūčio 28, sekma
dieni, Lighthouse Grove, East 
Hartford. Tai vienas iš gra
žiausių lietuviškų parkų, ža
liuojančių medžių pavėsy. prie 
Connecticut upės krantų .

Prityrusios šeimininkės ga
mins gardžius valgius, vaišins 
gaivinančiais gėrimais, gros ge
ras orkestras ir bus daugybė 
Įvairių be pralaimėjimo pramo
gų-

Šiais metais Įsidėmėtina nau
jiena — pirmą kartą rengiamos 
grupinės dainininkų varžybos. 
Nemažiau 4 asmenų grupė tu
rės sudainuoti 3 pačių pasi
rinktas dainas. Laimėjusioji 
grupė gaus dovanų. Grupės ga
li būti vyrų, moterų arba miš
rios. Varžybom užsiregistruoti 
galės ten pat ligi 4 vai. p. p.

Tad visus lietuvius, mėgstan
čius dainą; kviečiame atsilan
kyti ir dalyvauti varžybose. Be 
to. kviečiami visi lietuviai da
lyvauti didžiuliame trilypinia- 
me piknike. Pikniko komisija.



Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION VORKS

NAIJAS 3 MIEGAMI' -PLYTINI*
WINTER GARDE* TA VERK Ine

O. f. Tik 31725.00 Įmokė jm 
Arti mokyklos it susisiekimo 

Kasdien atidaryta nuo 1:00 P.M. 
ligi tamsos • 

14504 S. Green St. 
Pardavimo Agentai:

h avė tools, read and

"WANT A GOOD PLACE 
TO WORK?" 

Immediate Opening for Pilnas n’isys - plast erio sienos, a- 
liejaus Šildymas, tlie vonta, spalvoti 
Įrengimai, beržo kabinetai -• pui
kios dekoracijos — didelė srutinė 

sump pompa.

speak
English. Good transportaiion.
Lake St.. Milwaukee Avo.

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
t platintojams nesiunėiame dėl mažo L rimo kiekini 

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Puiki dovana svetimtaučiams Įvairioms progoms, tiems, kurie 
Lietuvos nėra matę, be to. Ir mačiusiems gražus prisiminimas 

KAINA — $5.00

Mušt 
some 
Near 

and N. Sangamon bus at door.
PYOTT FOUNDRY 

MACHINE C0.
328 N. Sangamon. 

MO 64294.

ENGINE LATHE 
BORING MILL 
For Night Shiff Bara^SALfi vestuvėms, 

parengimams, susinu* 
kimaniN* etr. I

WAUA a MATTERA 
12*03 S. HeHted WatrrfaI1 g-SOM 

E. LMjenas BMr.

SKILLED 
MACHINISTS 

TURRET 
and

Tarp kitę dorybię...
- Miunchene vieno žurnalo 
piršlybų skyriuje tilpo šitoks 
skelbimas: "Ieškau mergaitės, 
kuri negertų, nerūkytų, būtų 
baltplaukė, tarp 25—30 njetų, 
graži, švelnaus būdo ir dar ne
turėjusi kūdikio."

Lyg ir laikas...
Į Peorijos miesto, Illinois 

teisėją kreipėsi vyras klausda 
mas, ar-jis jau galįs nepaklau
syti savo , žmonos ir imtis mo
kytis rūkyti. Dabar jis einąs 87 
metus, o žmona vis jam sakan
ti: "Esi per jaunas. Kai pasęsi, 
plėri ”

DISPLAY

H0R0WITZ & MANTZ, Ine.

OMAHA, NEBRASKA

PILGRIMAGE TO ST. ANTHONY

Chicago, UI

DEARBORN 24819
TO PLACE Charter Buses, Phone:

CHapel 2-9428

Vietinis'

JUOZAS GRABAU
SEAL ESTATE BBOKEBSPORTININKAMS

jis

VYT. MAŽELIS

Skambinti tel. HYadnt 7-4677
būviu.

HELP W. MALĖ
REAL EStATE

mūsų 
Penkto- 
lietuvių

tuo
kad

REGISTERED 
NURSES 

also

nakvynės, aukų ar 
reikalais.

125-12 84th nL Kew Gardens. UL, 
N. Y. VI 9-8SM

Savo nuoširdumu 
siems sportininkams

• TO PLACE,
YOURAD

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

DRY ICE
FOR PICNICS AND ALL OCCAS-
IONS. OPEN A. M. TO 12 
MIDNIGHT. WE ALSO SELL KE

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

(mortgidžių) ir t,t

the DO-IT-YOITRSELF fans 
Come in and leara how far your 
doliar can g®.

LEHIGH 4-1438
28*7 Srd Are. (eonu 125 St), NYC.

* Licensed Prectical 
NURSES

Pleasant working conditions.
Good pay. Good housing.

Apply, ivrite or wire
ADMINISTRATOR

Jadcson Covnty Public
HOSPITAL 

Merguoketa, lowa
Labiausiai nusiskutę

Gallupo daviniai rodo, kad 
kasdien skutasi anglai, paskui 
eina amerikiečiai ir šveicarai, 
kurie skutasi 5 kartus į savai
tę, ispanai — keturis ir pran
cūzai — tris.

Vienas komitetas 
landiečių lietuvių

Jau trečias iš eilės šeštadie
nis, kaip girdėti skambant ra-, 
dijo bangomis lietuviškas* dai
nas ir muziką. Tikrai, šioji ra
dijo bangomis sklindanti lietu
viška muzika ir daina taip pa
veikia į liėtuvių širdis, kad ją 
išgirdęs negali sulaikyti ašarų.

- Būtų labai gražu iš mūsiškių 
pusės, jei atsirastų nors, sa
kau, keletas, kurie parašytų 
radijo stočiai, transliuojančiai 
lietuviškas plokšteles trumpą 
padėkos laiškutį ar atvirlaiškį, 
o mokančių angliškai rašyti, 
ypač iš jaunimo pusės, manau, 
yra nemažai. Be to, tenka pa
stebėti, kad šia lietuviška mu-

7 Nuosavoje pastogėje
Liepos 31 d. ponai Povilai

čiai “aplaistė” savo nuosavą 
namą, kurį neseniai pirko. 
Taip pat šia proga buvo šven-

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

Paid
door.

Avė. and North Sangamon bus
at door.

PYOTT FOUNDRY
MACHINE CO.

328 N. Sangamon
MO 6-0294

Protect Your Life and Property 
Ali Types of Fire Extinquishers Re- 
filled and sold. Special Prices to 
Churches, Parochial Schools. We . 
Serve Ali Industries, Stores and 

Homes.
ReliaMe Fire Extinqnisher Co.

786 3rd Avė., Brooklyn, N. Y. 
Write to? Dept. ‘L’, or phone Mr. 
‘L’ at ST. 8-9122.

be cleve- 
pagalbos 

nieko negalės padaryti. Todėl 
iš anksto nuoširdžiai prašome 
mums padėti, kai kreipsimės į 

kitokiais

tą reikės pinigus grąžinti.
Ir ponas Toks, atsidūręs 

miškelyje, kur buvo iki valios 
tikrojo oro, patenkintas sau 
per plaučius takšnojo:

— Gera ta Amerika: tave pa- 
I . vėžina, kur reikia, ir kai ran

di priekabį, nei mokesčio nei- 
| ma.

Ponas Toks, nutaręs vaduo- 
f.įtis iš Brooklyno šutuos, nukul- 

nėjo į Greyhoundo stotį, misi- 
? piriLo bilietą ir susirangė pato

gioje sėdynėje.
;įr - — Patogu, — murmtelėjo
< sau po nosim, — visiškai pato- 

gu: gali susiriesti ir išsitiesti.
.y Kad- būtų dar patogiau, jis 

atsivėrė langą ir žiūrėjp, kas 
I darėsi pakeliais. Tokia jau po- 

no Tokio įgimtis; stebėti, ką 
kiti žmonės daro. Per stiklą jis 

. negalėjo gerai įžiūrėti.
— ES, tu ten, — šūkterėjo 

jam vairuotojas iš savo sėdy- 
nės, — uždaryk langą! • •

— O kodėl turiu aš jį užda- 
į ryti? — paklausė ponas Tok-

HELP WANTED ADS. 
ASK FOE AD TAKER

— Keista šneka, — atrėžė 
L; ponas Toks. — Jei langai nerei

kalingi, tai kam jie čia yra, ir 
jei jie nevarstomi, tai kam at
sidaro? Va, aš stumtelėjau, ir 

r atsivėrė. Ar aš negerai ką pa- 
dariau?

— Aš* nesakau “gerai ar ne
gerai” — kibo į pohą Tokį vai
ruotojas. — Aš tik noriu, kad 
tamsta užvertum langą, nes 
veikia vėsintuvas ir. leidžia 

4. dirbtinį orą.
— O aš kokį leidžiu? — pa

statė akis . surimtėjęs ponas 
X Toks.

— Tamsta leidi tikrąjį.
— Dabar tai jau suprarttu,— 

pastebėjo ponas Toks. — Bet 
aš ne tam bilietą pirkau, kad 
turėčiau malonumo tamstą 

^'pytėnkinti ir traukti į save

— Autobuse veikia vėsintu- 
^vas. Langai nereikalingi ir ne

varstomi, — išgirdo jis paaiš-

Norite gerosr-meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąfygomis padarys

zika ir daina galime gėrėtis 
tik dėka Jono šarkos pastan
goms. Iš savo pusės linkėčiau
J. šarkai geros sėkmės ir to
liau tęsti šį pradėtą Aukštuo- 
lienės lietuvybės darbą ir ne
palūžti, kas čia pas mus Oma- 
hoje labai dažnai pasitaiko, kai 
po keletos lietuvybės darbo 
metų palūžtama. Taigi ištver
mės ir sėkmės p. J. šarka!

Antras nusisekęs piknikas
Liepos 31 d. vėl turėjome 

pikniką. Nors oras buvo ir la
bai' karštas, 107°, bet svečių 
atsilankė gana daug. Tarpe 
mūsiškių buvo matyti ir iš to
limesnių Amerikos miestų at
vykusių svečių. Teisėjas Uvik 
iš Detroito, anksčiau yra gyve
nęs Chnahoje, Buvo apsuptas 
gana gausingo pažįstamų bei 
draugų bųrio, Bronius Mais- 

, tens iš Grand Rapido, kuriam 
buvo Omahoje sudaryta sutar
tis atvykti iš Vokietijos į JAV. 
Jo brolis dar ir dabar gyvena 
Omahoje. Taip pat buvo maty
ti keletas šeimų, atvykusių iš 
Čikagos. 1

Šiame piknike buvo gana 
didelis skaičius mūsiškių, ku
rie ne tik prisidėjo prie pik
niko parengimo, bet jie taip 
pat rėmė savo lėšomis, kad 
turėtume daugiau pelno, kuris 
yra skirtas mokyklos skoloms 
mažinti.

Tenka pastebėti, kad turėsi
me dar vieną pikniką rugpiūčio 
mėn. 21 d. ir šiame piknike be 
įvairių žaidimų ir pasilinksmi
nimų bus laimės keliu leidžia
mas Air Conditioner. Taigi, 
nepamirškime dalyvauti šiame 
piknike, o gal turėsime laimės 
laimėti, kas fino!

Mūsų parapijiečiai" ne tik dir
ba parapijos parengimuose ir 
piknikuose, bet dar atsiranda 
asmenų, kurie ar tai pinigine 
suma, ar tai «avo darbu prisi
deda prie skohi mok^’imo; k. a.
K. Pėstininkaitė ir M. Tatman. 
Pirmoji nardai5nė ’ama daržo
ves—pair.idorus — o antroji 
namuose pagamintas prijuos
tes parduodama ar laimėjimo

ROBERT M. GOODWIN
Bus Service 

771 Perk Avė.

HELP WANTED FEMALE .

OUTSTANDING OPPORTUNITY 
for 

Office workers
CLERC - TYPISTS 

TYPISTS IBM 
ELECTROMATIC

Excellent starting salary. VVorking 
conditions best!

5 Day Week.
Vacaticns. .Transportation at 
near Lake St., Milvvaukee

< - Vairuotojas sustabdė autobu- 
: - są, priėjo prie pono Tokio ir 

tarė jam maldaujamu balsu: 
. — Būk tamsta žmogus ir ne
kliudyk kitiem vėsintis dirb
tiniu oru. Uždaryk langą!

— Gaila, — atsakė ponas 
Toks, — aš negaliu to padary
ti, nes man tuojau pasidarytų 
pikta. Ar tamstai nesidaro pik- 
ta, kai leidi dirbtinį orą? Paga
liau, Amerikoje yra laisvė kiek
vienam kvėpuoti tokiu oru, ko
kio jis nori. Ar ne tiesa?

Vairuotojas neturėjo ką at
sakyti. Jam nepatogu buvo ir 
keleivį prašyti laukan. Bet 

S . tarpu ponas Toks pamatė, 
jis atvažiavo, kur reikėjo.

’ — Palauk, — šūkterėjo
vairuotojui, — aš lipu laukan 
iš tokio nemandagaus vežimo.

į Kur matyta, kad žmogų prie
vartautų? Perki žmogus bilietą 

fe' važiuoti, o tave verčia netikru 
oru kvėpintis. Kad jūs kur su- 

gt Šustumėte! Bet map tai už bilie-

dirbtinį orą. Ar tamsta gali 
priversti mane tai daryti?

jaunie- 
parodysi-

me savo prisirišimą ir meilę 
jaunimui, kuris nori išlikti lie
tuviškas, išaugti bei subręsti 
sveikas kūnu ir siela. Mūsų vi
sokeriopa nuoširdi parama dar 
labiau uždegs lietuviškąjį jau- Kitų tautų vyrai dar neap- ; 
nnną siekti naujų laimėjimų, klausinėti. j

1

1^ K X.: ’ ■ ■ .

keliu išleidžia ir gautą pelną 
skiria skoloms padengti Tik
rai yra labai džiugu matyti 
mūsų parapijiečių geras pastan
gas ir norus skolas mažinti. 
Jei mūsų parapijiečiai ir to
liau visi taip nuoširdžiai dirbs 
ir atjaus parapijos reikalus, 
tai neužilgo galėsime nusikra
tyti mūšų parapijos sunkios 
naštos — naujosios mokyklos 
skolos. Iš savo pusės linkiu pa
rapijiečiams geros sėkmės ir 
pasiryžimo!

Krikštynos
Ponas A. Pratkelis, statybos 

inžinierius, liepos 24 d. pakrikš
tijo savo dukrelę Irena, Vikto
rija vardais. Į krikštynas buvo 
atsilankę daug Pratkelių drau
gų bei pažįstamų. Svečių tarpe 
buvo matyti trys lietuviai omą- 
hiečiai kunigai.

Į TALKĄ MCS(
Trijų metų laikotarpyje Cle- 

velandas turi garbę antrąjį kar
tą priimti jaunuosius 
sporto entuziastus, 
sioms š. Amerikos 
sportinių žaidynių antrojo ra
to varžyboms rugpiūčio 20— 
21 Ša suvažiuos iš Amerikos 
per 100 mūsų sportininkų ir 
išmėgins savo jėgas iš lengvo
sios atletikos, plaukimo, stalo 
teniso ir futbolo. Žaidynes pra
ves Vid. Vakarų Sporto Apygar
da. Organizacinis komitetas 
rūpinasi sportininkų priėmimu, 
jų apnakvydinimu, maitinimu, 
varžybų laimėtojams dovanų 
parūpinimu ir užbaigtuvių po-

Studpntų ateitininkų meno ir 
literatūros vakaras

Studentai ateitininkai, išnau
dodami susibūrimo progą (prie 
Clevelando jie stovyklaus), 
rugsėjo 4 d. 6 vai. vak. slovė
nų salėj (6394 St. Clair Avė.); 
rengia meno ir literatūros va
karą. Jo ^programą atliks: A. 
Baigalaitė (solo, Philadelphia), 
Pr. Zaranka (solo, Detroit), A. 
Sužiedėlis (humoristinė kūry
ba, Brockton), V. Bogųtaitė 
(poezija, Baltimorė), N. Bogu- 
taitė (piano, Baltimorė), M. 
Motekaitis (piano, Chicago}; D. 
Lapinskas (piano, Boston), M, 
ir Nr. Memėnaitės (baletas, 
Detroit), G. Buračaitė (sava 
kūryba, Baltimorė), studentų 
ateit, trio (Pr. Zaranka ir J. 
bei A. Polikaičiai, Detroit). šo
kiams gros kapela Melodie. 
Bilietai $1.50 suaugusiems, 
0.75 moksleiviams.

• Sporto žaidynės
Rugpiūčio 20 ir 21 d. Cleve- 

lande įvyksta 5-jų žaidynių an
trasis ratas. Be klyvlendiečių, 
žaidynėse laukiama daugiau 
kaip 100 sportininkų iš kitų 
lietuviškų kolonijų. Tuo būdu 
jos darosi reikšmingu įvykiu 
ne tik paties Clevelando, bet 
ir apskritai lietuviškame gyve
nime. Joms pravesti sudarytas 
komitetas, kuris rūpinasi spor
tininkų priėmimu, 'Spnakvydini- 
mu ir kt. Iš lietuvių visuome
nės laukiama taip pat visoke
riopos paramos. Apie ją savo 
atsišaukime taip pat kalba ir 
bendruomenės pirmininkas: 
“Mūsų visų uždavinys ir parei- 

čiama ir ponų Povilaičių 15 
metu vedybinio gyvenimo su
kaktis. Ponai Povilaičiai augi
na dukrelę Loretą ir du sū- 

' nelius, kurie visi lanko parapi
jinę šv. Antano mokyklą. Nau
jo namo “aplaistyme”-’ ir. 15 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga buvo atsilankę 
daug svečių, kurių tarpe buvo 
matyti vietos liet, kunigų ir 

t dr. Alminas iš Loop City, Nebr.
Geros sėkmės savo namuose!

dar gražiau reprezentuoti lie
tuvius amerikiečių tarpe.

Sėkmingos varžybos, aišku, 
paliks nepamirštamą įspūdį 
mūsų priaugančiam jaunimui 
ir mažiesiems, juos dar labiau 
sujungs tolimesniam lietuviš
kam darbui. Mūsų visuomenė, 
padedama varžybas organizuo
ti, įrodys, kad ji nuoširdžiai 
trokšta, kad visi lietuviai, ir 
seni ir jauni, sudarytų vieną 
didingą lietuvių šeimą, kad 
mes suprantame jų sportinius 
užsimojimus ir didžiuojamės jų 
laimėjimais.

Pabūkime tas dienas su mū
sų sportininkais, gausiai lanky
damiesi sportinėse varžybose, 
kurių tikslų laiką ir vietą seki
te per spaudą ir radiją, nepa
gailėkite ir aukos jiems pa
remti ir po sėkmingų varžybų 
dalyvaukime jaunimo pobūvy
je. Organizacinis Komifatas.

ga ne tik sportuojančio jauni
mo. pastangas bei užsimojimus 
pastebėti, ne tik laimėjimus 
įvertinti, bet. ir jį visokeriopai 
paremti Be materialinės, la
bai svarbi ir moralinė parama, 
kuri reiškiasi jaunimo suprati
mu ir globa”.

Radijo klubo .gegužinė, įvy
kusi liepos 24 Kamėnų sody
boj, sutraukė apie 230 žmonių 
ir davė gryno pelno $400.

Ateitie* klubo gegužinėj, į- 
vykusioj liepos 31, be padų 
sendraugiu, dalyvavo nemaža 
studentų ir moksleivių. Prog
ramą E. Golšanskienės ir St 
Stasienės vadovaujami atliko 
jaunučiai Gražiai skambėjo ir 
visų dainuojama lietuviška dai
na.

Dvejos vestuvės: liepos 30 
šv. Jurgio bažnyčioj susituokė 
Aid- Bajoraitytė ir Vikt. Pa- 
lūnas-Palųbinskas, Nepaliauja
mosios Dievo Motinos Pagal
bos bažnyčioj — Rimg. Jonai
tytė ir Don. Rimg. Nasvytis. 
Abiejose vaišėse dalyvavo daug 
svečių. Vikt. Palūnas yra mok
sleivių ateitininkų sąjungos 
centro valdybos pirm., tad jį 
jo vestuvių proga gražiai pa
sveikino ir pagerbė ne tik ben
dradarbiai centro valdybos na
riai, bet ir vietinė moksleivių 
ateitininkų kuopa, h* mūsų lin
kėjimai pinami į bendrąjį vai-

Po remonto lietuvių klubo 
patalpos atrodys daug gražes
nės ir jaukesnės. Gaila, kad 
neliks atnaujinta žemutinė sa
lė ir jai priklausančios patal
pos.

Clevelande lankėsi kun. Če
kanauskas; yra iš Romos par
vykęs kun. Alb. Spurgis. SP

BROTHERS OF MERCY
Since their foundation, in 1856, the 
Brothers of Mercy have been help- 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, rich and 
poor, regardiess of race and creed. 
in their own homes.

Conducting homes for the aged 
and infirm.

Operating farms and perform
ins other du ties: cooking, mainten 
ance, etc.

The Brothers of Mercy need 
you. For more complete Infor
mation coneeming a vocation with 
us, write:

Reverend Brother Provincial 
Eansom Road, Ctarence, N. Y.

OCEANSIDE, NEW YORK 
SUNDAY, AUGTST 28, 1955 

Sponsored by the Mother’s League 
of St. Simon’s Mission 
507 South ninth Street 

Condųcted by the Franciscan 
Sisters of the Atonement 

Buses leave SL Simon’s Mision at
7 A. M. Aūg. 28th, 1955 

Ticket $5.50
Ali Reservations to be in before 

August 26th.
Phone WAlnut 2-78SS



VACAltONSVACATIONS

V«feK.MsHtis

FARMS

MAID WANTED

REAL ESTATERELIGIOUS VOCATIONS

DISPLAY

TWO HOUSES FOR SALE

Mc-inber Fcderal

SUMMER RENTALS CEDAR
COTTAGE

■M

Fi»h- 
Meata 
rita

p-bės Įvyks Long 
nuo rugp. 8—20

SKAITYK VARPELĮ. Įdomu*,

RESTFUL, gulėt vacation oo dairy 
farm: svriming, TV, coutry style 

food. $35 week Adults: children 
raasonahle. 69 mi. NYC. Near Ca
tholic church. Open during Sun- 
day. Write for. Booklet “L" Walter 
Illenberg, Rock Tavern, N. Y. Tel. 
Maybrook 4815.

MAID-MEN ROCHELLE. Sleep in. 
3 children in family to be lookėd 
after occassionally. Own room and 
bath. $40 % per week. Mušt speak 
english and have reference.. 
NE 6-2338 0—1 P. M. in Historic

Route 30.
11 rooms

Deposits made on or before the lOth business day 
of January. April, July and October and the 3rd 

business day of all other months draw interest 
from the first of such month if left to the 

end of the ųuarterly dividend period.

SAVINGS BANK

tarpt, turnyras

Užsisakyk “šv. Pranciškaus
VARPELĮ”

Ypatingas dėmesls kreipsimas i vyru ir moterų ligas, nereguliaru- 
ims, nusilpimu*. Pilnas tyrimas, iškaitant kraujo tyrimą, $3.

G. Winans, Leeds, N.Y. Tai. 
CAtskHI 938 W 2

Madam Cottagea—AD Spurte 
Nesr FBtered Pael 

ItnHa* imrrfcan Cutsine

290 ACRES improved building, ideal 
for farming or hunting clob; 30 
miles from Scranton. H. T. Howell, 
South Gibson, Pa.; Susquehanna 
County; Jackson 20R2.

BUNGAUMMS, teODREN, NEAR 
BEACH, STORES, BUS, $85 WKLY 
UP. NEAR CATH. CHURCH. 
PHONE 8H0REHAM 4-292L

STAR LANE 
APARTMENTS 

227 Eaat Sptoar Ava. 
Witdwocd, N. J. 
WiWwood 2-8421

$23.900 
CUSTOM-BUILT SPLIT LEVELS 
3 BEDRMS, 2^ TILED BATHS 
BEAUT BIRCH CABINET AND 

ALL HOTPOINT KITCHEN 
FINISHED PLAYROOM

To Be Sure of Good Food, Good 
Beds, Complete Relaxation, Stop at 

OLD CROCKEB HOUSE 
Yarmouth Port, Cape Cod 

Prettiest Village—Central Location 
Attractive rooms, some dovvnstairs, 
private baths, fireplaces. shaded 
lavvns, near cath. church. Choice of 
Plans. Week End Specials. Write 
for Folder ‘L*. Mrs. Kelley. FOrest 
2-6182.

POINT LOOKOUT 
FIRST SHOMTNG 

SpHt Levels — $17,899 
New — Gustam Built

LONG BEACH, Bell-Air Court 
Boardwalk - New York Avė. išnuo
mojama. puikiai apstatyta, naujas 
pastatas, 1’4 ir 2 S apart, kamb., 
prie pat okeano. Sezonui arba vi
siems metam, Žingsnis i kat bažn. 
ir mok.

CONNECTICUT. DAVTS FARM. 
Offers Best. Quiet, Comfort and 
good food to refined ųuests. Near 
Lake. Bathing, and Catholic Ch. 
VVrite for booklet “L" or phone: 
Kentwalker (Conn.) 7-3691. P. D. 
New Preston, ConDecticut.

KENWOOD LODGE,'New Milford, 
Conn. On U.*S. Rte 7. Call long 
distance New Milford; Conn. ELgin 
4-7917. or write. Bungalovv A cabin 
resort supervised day camp, 70 mi. 
from N. Y. Reserve now for your 
vacatn by wk or season. All modern 
also new 2-3-4 rm bungalows. fręe 
boatg, fishg, swimng in private 
lakęs, all athletie-social facilities. 
washer, dryer. S. Levenstein, Dept.

SMALL FARM, garage,’ 3 buildings, 
impts., heat, phone Service, elec- 
tricity, mail delivery; one acre of 
lawn and flowers; 3 wells; church 
of all religions ih town, school; bus 
1 mile to large lake; selling on ac- 
count of iii health; high mountain 
elevation. Near Cah. Church. For 
Information call NEwton 6-1076M, 
after 5 P .M.

And sept. Ratas $49 up
Ctira, N. Y. T«L: Cairo 9-2314

Mr. A Mrs. Fud J. Legrano, 
Props. KC4

7 rooms — plūs 2 full baths 
Brick and shingled, garage, H. W. 

oil heat.
These NEW homes are in one of 
the Finest Sections of Point Look- 
out. Adjacent to Long Beach and 
Lido with its Million Dollar Beach 
Club, Free school bus Service to 
Public and parochial schools. The 
Čonstruction of these homes are 
not mass jobs būt are built with 
Pręcision and Care with Custom 
Workmanship. A mortage of $15,000 
is available. These homes Coct Less 
to Carry per year than they would 
bring for a Summer Rentai — See 

Model at: 6 LYNBROOK AVĖ.
. LO 6-7767 — LO 6-1339

SPRING LAKE BOTEL
E. D. Thome

Telephone Gibson 9-6890
Block from Ocean Boąrdvvalk, 

Bathing Beach and Pool 
Spring Lake, i N. J.

Modifled Amerięan Plan 
Near Church. Home Cooking

EDGEWOOD VILLA—In the beau- 
tiful Litchfięld Hills. A friendly 
place for a restful vacation; near 
svvimming, sports; excellent meals; 
reasonable. Near Cath. church. 
Write for booklet 'L'. Reduced Sept 
ra tęs. Mrs. G. W. Decker, New Mil- 
forl, Conn. Tel. ELgin 4-4259.

HIGH SCHOOL GRADUATES — COLLEGE MEN 
dMlrlng to oerve Chrtat in tho South m Priooto or Brothers, write to 

Fathen of the Oratory, Rock Hill, South Carolina

A ųmrteriy dividend nt the ahove r*ta. is an- 
tieipated for the ųimrter "beidnning July 1, 1955 
based on the contiuuance of satisfactory eara-

DELICATESSEN
Large growing Long Island town. 

Ovvner’s death forces sale. 
$28,000, 

Long lease: $6000 
includes stock.

1252 Merrick Rd. 
Lindenhurst 5-5680

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

BARNEGAT—Development or farm- 
in-r. 22 ačres. mostly cleared; ideal 

sevcn-room house, furnished: screen- 
ed porch; immediate occupancy. 
Route 9. three minutes to parkway. 

Near Catholic Church. 
ORange 4-4003.

VALLEY INN 
(Fonnerly Barlow’s)

East Durham 9, N. Y. Freehold 7313 
Reserve now Aug. & Sept. Acc. 100. 
Hot, cold vvater all rooms. Tennis, 
bathing, shflbd, handball, horses, 
basebal, volley bąli, casino, orch., 
near Cath. church. Send for book
let “L”. Weekly rates $34 up. Fa- 
milies welčome.

Prop.: A. KappesEAST FISHKILL, N. Y.—$100 down 
buy . 3 acres of woodland, lo- 

cated off Beekman Road, near 
?ajrkway. Sixty minutes from N.Y. 
City. Full price $1050 — Balance. 
Easy monthly payments. Phone 
owner Poughkeepsie 2-2552 or write 
Box 5, Hopewel! Junction, N. Y.

WESTERN SUFFOLK: Bay Shere 
45 miles. Exlusive Nonvegian 
neighborhood, 3 bedroom randi 
home; 25x25 living room; insulated; 
hot vvater automatic heat; attached 
garage, near catholic institutlons. 

$10.750. Cash $2,750. 
Phone A M. or Eve.

Bay Shore 7-4282.

Early Reservations Requested
Near Cath. Church. Spedal Sept.

Rates
New Dining Room, Cocktail Lounge 

New Dance Floor
• Fun for All

Send for Free Booklet *L’
BOB CRONIN'S

Queen Village Country Club 
WARRENSBl'RG 12, N. Y.

Phone 2691

WARWICK. (25 min. Mahwah)
Spacious Colonial home. 4 oriflinal tire- 

places. 9 rooms. 2 baths. 2 large bedroom* 
first floor. modern kitchen with nook A į. 
snack-bar. dishwasher, wa*hing machine, 
L-shaped living room, 27x25 with two ~
8' 2 ft. pictures windows overloking 
beautiful views. fiagstone palios, distinct- 
ively decorated inside & out. steam heat 
oil burner. 80 gal. h. w. heater, salt 
vvater swiming pool 20 - x40 with filter, 
outdoor barbeque. s mali bam. 2 acre* 
lavishly landscaped. excellent location. 
Near Cathplic church. $36,000. - Liberal 
term*. For Information & appolntmant to

inspect call owner Warwick 55 6BP2
Evenings Warwick 55-3791.

3ERGEN COUNTV (River Edge)
$21.000. Outstanding 3-bectoom 

randi, oversized, superbly landscaped 
Slot; many-structural improvements. 
Near Cathol c school and church. bus, 
shopp nc centers. Appliances included. 
Hubbard 7-0505.

LOVE FINDS A WAY.
to serve Christ and save souls in 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladjes 
are invited to “find this way”.

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Conception Mother- 
house, Hasting on Hudson 6. N. Y.

One in Succasunna, Ncw Jersey, 
new. ranch type, five rooms. bath, 
hot vvater heat (base-board). lot 
80x128. Price $14,000. One bungalow 
in Lake Telemark, Rockąvvay, N. 
J., five rooms, bath, garage at
tached, lot 260x120. hot-air heat. 
Price $9.000. Call after 5 P.M„ 
ROckavvay 9-0805 J2. Ernest Wit- 
tenbreder. Lake Telemark, Rocka- 
way, N. J.,

VERNON, 21$ E 18th Avė.
NORTH WILDWOOD

Beautiful house ar. -beach. Room for 
2, $20 week; for 3, $25 wfc. Reserv. 
for day or wk. Near cath. church. 
Write to Dept *L’. Reduced Sept. 
rates. Phone Wildwood 2-1651.

SMITH’S ADARE MANOS 
Box 52 Purling NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Natural stvinmiing pool. 
Lavra sporte. Good American 

home style meals. 
Innerspring mattresses. 
Cnld wster, bicyde*, 

horses. Near ViHage and 
eathnlir: ehureli. Reasonable 

rates. Open during sept 
Write for booklet “L”

o RANCH 
o CAPE COD 
o SPLIT LEVEL 
• COTTAGES

Visit models on display at 
WeU Built Sales Co.

of Mercer County 
Route 33, next to Food Fair 
2103-2111 Nottingham Way

Treriton, N. J.
Phone JU 7-6415

Open Tnesday Through Friday 
1* A. M. to 4:30 P. M.

7 P. M. to 9 P. M. 
Saturday 10 AJH. to 4:30 PJf.

CLOSED MONDAYS

FRANCES APTS.
146 E. Spencer Avė.. Wildwood, N.J. 
Furnished 1-2 Room Apts. Hot and 
cold running vvater in apts. Free off 
Street parking. Bathing from house 
Jįear Catholic Church. Write for 
Booklet ‘L’. Reduced Sept. Rates. 
Mr. & Mrs. S. Szumski, Tel. 2-5137.

KE8VKK - A8T0RIA 
2$7 M Ak, llkury Bark, N. J.
• Bladk te Otetel —TeL'F* 5-1715
• Fuai|H$ Mtai $l» Up WteMy
• D Mdiui BUate, $40
• Ueuily Loeated ’
• Also Evopma Plan Erwffeut

Food. Npbr Baly Spirte Cath. 
Chureh. Write for Booklet *L’.

Open te Septemher
A. D. Owner; B. M.

SaaA Mgr.

MASSAPEQCA VICINITY
THREE BEDROOM nmdvfieU- 

stone front, 14 acre, cyclone ffenc- 
ed. Aluminum storais and screcm, 
venetians, estate eleetrie range, 
14x23 garage, large pati®. Walk to 
Cath. church. Prieed low, $11990 
Immediate occupancy. LEvittoum 
9-1969.

THE CARLISLE GUEST 
HOUSE

BABYLON—Charming pink house 
“chock full’ Of atmosphere! 1 acre 
vvaterfront. Beautifully remodeled; 
insul. 4 bdrms, 3 bths. TV rm. 3 
screened porches. sundeck. Seclud- 
ed. yet- conv. to cath. church and 
parochial school, sta. & Stores. Easy 
to maintain. Wkdys LA 4-14S7; 
vvknds MOhavvk 9-3733.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloisterv-d. Contcmpiative Commurtity 
forming a Guard ot Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also cbant the Divine 
Ofiice. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14th and We*t SU.. 
Union City, N. J.

Harmori Commuting 
48 Min. Grand Central 

CRI GERS PARK HOMES

THE HOLT
205 E. GIenwood Av. Wildwood NJ 
Rooms and Apts.. Efficiency Apts. 
By day. vveek or month. Free park
ing. Convenient to Stores, beach & 
amusements. Near Cath, Church. 
Write for Booklet ‘L’. Elizabeth 
Heenan. Mgr. Phone 2-5226.

HOTEL BINNS .
SARAH J. BINNS 

56 ATTRACTIVE ROOMS WITH 
PRIVATE BATH. 

Moderato Rates. Coffee Shop. 
Bathing from HoteL Walking Dist

ance to Catholic Church. 
Write for Booklet “L” 

WIL»WOOD 2-8961
3999 Atlantic Avė. Wildwood, N. J. 

(One Block f remti Beach)

BALS.* M SHADE. Eddyvtjie. N. Y. 
Telephone: Kingcton 1134-J 

ideal spot for your vacation. F*mous for 
German-American cooking. Near Catholic 
Church. Running vvater in rooms. Also 
family accommodations. Boatlng. bathing. 
and all lawn sports. Open during Sept. 
Write for Booklet “L". Rates $33 up.

BROKERS PROTECTED 
$212500 30-YR GI MTG 

Directions: 4 miles north of Harmon 
sta on Rte 9. Left turn at sign on 
Laurel Hill Rd to model or any 
pkvvay to Havvthorne Orele, thcn 
Rte 9a, then follovv above.

A. Milano. Buildcr * -Developer 
CRoton 1-3279 (office) 
CRoton 1-4601 (home) 

Near Catholic Institutlons

LOWER VVESTCHESTER COUNTY 
— Two 2 Family Hpusea — Ad
jacent — Asphalt Shingies. One M. 
to Bus — Can be Bougfat Separa- 
tely — Beautiful Neighborhood — 
Near Cath. Institutions.

SPring 7-8186

Size $«į x 5’i — $9.95 — Prepaid
Dtferred p»yment plan. >4.73 with order. Bal. $2.00 per 

Month. plūs maitina charge*. -
Bound in Onuinr Black Mnrucco Ix*»thcr. ,G<>ld Stamprd 
"HOL.T BIRtJC" prlth Record pagra. the Rnaary. and 
pkturu of Hia Hollneaa Pope Pina XII. all in color.

HOLTSVILLE. 6 rooms, custom 
built, fine condition. modern and 
all inprovements, hot vvater, oil, 2 
car garage, fireplace, fine location, 
bus Service, plot 75x259. a bargain 
at $12.500. Near catholic church and 
catholic school. Mortage arranged. 
Charles P. ITrich. Route 25, Center- 
each. Eonkonkoma-9-9157.

Incorporated 1800 , 
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkway at Noatrand Ąvcnue 
Your Deposits in This Bank Are Fuily insured 

to $10.000. 
poslt Insurance Corporation

BROOK'S VILLA
234 E. Juniper Av., WiMwood. NJ. 
Hot and cold running vvater in all 
rooms, also hot and cold enclosed 
shovvers, outside rooms and small 
apts. Free Parking. Mrs. K. Brooks, 
Prop.. Ph. WI 2-3732. Near Cath. 
Church. Write for Booklet 'L*. Open 
to. Sept. 15th.

RYE - N . Y. 7 room colonial. 
Den, patio, large playroom, 

baths. Near catholic school. 
and catholic church. Plot 
125x100. Near beach. Mušt be 
seen to be appreciated. Prieed 
right.
MA 9-7026.

ON THE OREAT SOUTH BAY
BLUE POINT, L. I. Box 67
Wonderful location, Wholewme Family At- 
mouphore. Ėst. 1932. Catholic Church nearby 
(one block). Bathing Beach. Boatlng, 
ing, Movies naarby. Only Home-Cooked 
are *erved. Rate* $36 up. Reduced 
after Labor Oay. Write for Booklet 
Phone Blue Point 4-0969. P. L. KOPP,

THE MASTICS AND SHIRLEY. L.I. 
For Dtvelling and Summer Homes, 
Business Properties. Lots and Plots 

Benjamin G. Herrley. Realtor 
Montauk Highvvay 

Atlantic 1-8119

COMMISSION BAKERY 
Buasines Seetion. Lake Ronkonkor 
ma, N. Y. Ėst. 10 yrs. Low Rent. 
Good Lease — $36,000 gr. yr. in- 
come. 6 days. Selling because of ill- 
ness for $2,500. Chance of a Life- 
time. Phone immediately — Ron- 
konkoma 9-9062.

OAIITMFDN INN Comfortable room* wlth private bath*. 3 room and uvvintnil ir«IB c^tt^ md Apartment* (Houaekooping).
715 Columbid Avė. Sensible rate* We*1t, Month, Season. Near Catho- 
Cape May, N. J. Hc Church. Moderato Sept. Ratea. Cape May 4-4754

Vis dar yra daug asmeny, net šiame šviesiame amžiuje, kurie 
džiaugiasi ir giriasi, kad jie niekad nebuvo gydytojų išsamiai ap- 
žūrC-ti. Dėl saviško protavimo ir didžiavimosi jie ignoruoja patikrini
mus savo sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip jų organizmas vei
kia, kaip veikė, kaip jis gali veikti esamose sąlygose. Nesistengia 
sužinot, ar trumpu laiku kūnas linksta j maža negalavima ar J dide
lę liga. Jie ne tik 1o bežino, bet tuomi dar didžiuojasi. Jie prilygsta 

•nusikaltėliams, kurie didžiuojasi, kad jie, nepagauti, niekad nestojo 
prieš teisėja, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.

Jie bijo, kad jų rekordai butų išegzaminuoti, - kaip” nesuimtos 
nusikaRClis bijo, kert Jo rekordas nebūtų patikrintas.

Išdidumas, gyrimasis, ignoravimas, baimė-4ai visa yra neišmin
tinga Mate moderniškais GEROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS. 
Gal tu esi tas vienas, kuris niekad netyrei savo sveikatos, tačiau 
ar nenorėtum sužinoti, kad tavyje nėra nč šaknų nei priežasčių

LOVELY SHADE TREES 
ALL CONVENTENCES 

LOW TAXES 
MUŠT SEE TO APPRECIATE

FOR RENT—Frv« room houso, 
completaly furnishod; modorn 
serams, vonoften blinds, high 
•lovation. Pric9 $250.00, until 
Oct. 1. Near Cath. church. John

THE LEADER
209 East Pine Avė.—Near Beach 

Rooms and Apartments, Hot and 
Cold Shovvers. Bathing Privileges. 
Free Parking. 1-2 rm. apts. — $36 
—52 vvk. Rooms — $2.00—2,50 per 
night Rates reducel from Aug. 15. 
Near Cath. Church. Write to dept, 
•L'. Mrs. M. Stout Prop. Phone 
Wildwood 2-5744.

Aš NIEKAD GYDYTOJO 
NEBUVAU APŽIŪRĖTAS

ROUND TOP HOUSE
ROUND TOP, N. Y. CAIRO 9-2773 

NEW FILTERED SWIMMING 
POOL

FUtE PRECAUTION FOR YOUR 
’pROTECTTON

Beautiful meoatain scenary. Modern 
througbout; Ideal for hikidg, sports; 
gotf, shuffleboard and etc. German- 
American cooking, homemade bread 
and eake jas* likę Motber used te 

make. Csthollc Churches nearby.
Write for Booklet “L” on reųuest.

MBS. N. DAUSEND

ROS E’S
ROOMS — APTS. & RESTAURANT 

106-198 E. Magnolia Avė.
Wildwood, N. J.

Near Catholic Church. Italian - 
American Food. Open During Sept. 

MRS. ROSE DeBELLIS, Prop.

SHELA’ttC ISLANM HOUSE 
Shelter Islaad Heigts, L. L 

Tel.: 8-0676
Amid woodland, 3 minutes walk to 
beach, golf coune one Uode, spac
ious greunds, lawn games and other 
sports nearhy. InformaL 49 rooms. 
Rates l».25-$12JJ0 Mly; $55-867.59 
weekly. Anterfcaa Plan. Sent for 
booklet “INmt rathoHe church.

Open te Sept. 5th.
BEHRINGER MANAGEMENT

meisteris Kazys Škėma, laimė
jęs 1950 m. p-bėse antrą vietą

‘'VACATIONLAND"
Plan Your Vacation With Us 

HousekeeĮHng Cottages — Cabins 
Swimming Pool 

9-Hole‘Golf Course — 3200 yds.

BEAUTIFUL OLD COLONIAL 
HOME 

on one acre ground 
Schoharie Valley on 
Completely modemized 
and bath, 2 fireplaces, large garden, 
2 story garage and storage barn. 
All in excellent condition. Suitable 
for Boarding home or other busines 
enterprise. Private owner. Price 
$14,000 terms, near catholic church. 

Charles Lewandowski. 
MIDDLEBURG, N. Y.

We Enjoy Children & FamiHes 
THE ELIDA

Rooms $25 week up. Pvt baths 
running water. Coffee shop. 

From Snacks to full course dinncrs.
Near catholic church. Reduced 

Sept. rates. Wr**e fne booklet "L” 
841 Central Avė. Ocean City 8892

TO PLACE;
YOUR AD ' 

CALL LO 3-7291 
CANCEL OR CHANGE

SILVER PINE RESORT
Pleasant Valley, N. Y. Tel: 2542 

A modern resort: 65 acres. Out
door sports. svvimming. Featuring 
Italian-American cuisine. Near 
Catholic Church. Write for free 
Booklet ‘L’. Open all Year — Fa- 
milies Welcome

' Noreli Shoa 
Twenty-$ix North Water Street 
Nantudcet Island, Mass. Near 
Catholic Church. Write for 
Booklet 'Z" ,-

Tek: 720

DOWNMATLLE RESEBVOfR <4 
mi.) In Catakill Mte, • rm bumts- 
1ow, 4 ^edrms, bath, knotty pine 
nving rm, modern Ifeatolator fire
place, modern kitchen, aQ hard-

sinte iurnalas. W
tams tik >24M. Raiyk:

Krnnebunk Port, Maine

WELL BUILD 
SHELL HOMES

BARTHALTS MILLBROOK 
HOUSE

Round Top, N. Y. Cairo 9-9833 
High in the Cat$kills.Surround- 
ed by scenic mountain views. 
Concreto pool. Different sports. 
Catholic Church nearhy. Run
ning water m all the rooms; 
convenient inside showers. Ex- 
cellent German - Hungarian 
cooking. Write for booklet MLM

su 5:1 taškų. Povilas Tautvaiša* 
1949 m. surinko 51/į:2!4 ir 
atrištojo 4 vietoj. 1952 m. Ka
zys Merkis suruko 4:2 taškų ir 
dalinosi 7 vietą su JAV meiste-

Edmar 'ftkclnte UAVi laimėto riu W. Adams.
antrą vietą pasaulio jaunių 
p-bėse Beitoje. Iš 24 dalyvių 

į baigmę pateko 10. Pirmeny
bes laimėjo kaip ir buvo gali
ma laukti rusų jaunuolis, turįs 
didmeisterio vardą, Bojis Spas- 
sky su 8:1 taškų. Jis sulošė ly
giom su Medniu ir ispanu Far- 
re. Antrą vietą laimėjo latvis 
Edmar Mednis iš New Yorko 
su 7:2 (lygiom . su Spasskiu, 
šveicaru Kelleriu, * bulgaru 
Tringov ir vengru - Porti^bh). 
3 vietoj ispanas Farre su 5*/2 
tešku.

E. Mednis talentingas jau
nuolis, turįs JAV meisterio var
dą, puikiai pasirodė Belgijoje, 
neprąlošdamas nė vienos parti
jos. Grupėje jis padarė 5:2 ir 
baigmėje 7:2.

Povilas Vaitonis, Hamilton, 
Ont šį rudenį žada pasitraukti 
iš aktyvaus šachmatų gyveni
mo. Tai skaudus įvykis, mūsų

' šachmatams, nes jis yra didžio
ji lietuvių pajėga Amerikos 
kontinente. Jis buvo kelis kart 
Lietuvos ir 1951—52 Kanados 
čempionas. Tarptautinė šach
matų Federacija 1952 m. sutei
kė Vaitoniui — Tarptautinio 
meisterio vardą.

JAV open 
Beach, Calif. 
dienomis.

San Diego
įvyks tuojau po open p-bių, rug
pjūčio 21—24. 8 ratai, šveicarų 
sistema. Pakviesti 4 Sovietų 
didmeisteriai. į

Registracijos adresas: - 
The San Diego County 

Chėss League, 
1503 Garnet St. 

San Diego 9, Calif. 
Prizams paskirta per 5000.00.

Now England p-bė$ bus rug
sėjo 2—5; Newburyport, Mass. 
Rašyti: B. Gould 15 Walnut St., 
Newburyport, Mass.N.England 
p-bėse iš lietuvių geriausiai iki 
šiol pasirodė buv. Bostono

t<rfn» ligoms.
Be mediciniško ištyrinėjimo lu negali to žinoti. Tu gali tik 

spėlioti, tikėti, girti*, kad niekad netikrinai savo sveikatos ir tik tuo 
remti savo vilti, kad esi sveikas. Protingas žmogus remia savo vilti 
ne pasigyrimais, bet tam tikru žinojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at
sikratyti abejonių.

DR. DERUHA

MILLINGTON
Walking distance to Cath. church 
& school. eleetrified trains in a 
new community efritomizing coun
try beauty; all custom built modete 
available from $19.500 up. Featur
ing 150 foot dogwood sites, York- 
towne kitehens, 2-c*r garages, ; 
"Rec.” rooms. l»į baths. very ksv 
tavęs, etc. You’ll love LONG HILL 
MAJiOR. Phone for details.

PARMIES AGENCY ■
1 Euex Avė. BiinarterriBe 8-1898

128 E. 88th MTREET ,. NEW YORK (TTY
Virš Lex|ngton Avė. požeminio traukinio stoties. lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. Kasdien 
nuo 10—2, 4—9.

' Čia yra ntumne 
J gyduolė: mištaya 

fo&i ir sfck- 
Jkistf/ hj. Ji vartojama ar- 

batoa formoje nuo 
k\ t Kų figų: skilvio ne- 

virškirumo, inkstų 
(kidneysH odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo^
plaučių uždegimo, vidurių
Uuosavimo, ptęlės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, pet^ 
šalimo, dieglių, reumatizmo* 
bronchito, rožės, Temena de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
'varas kainuoja $400.

Alcxander’s Cik 
414 BBOADWAY

Per vėtote.
— Ar žinai? Aš jau vedęs.
— Žinau, man sakė kaimy

nai. Galiu dar pasigirti, kad 
tavo žmoną gerai pažįstu. Abu 
gyvenom kaimynystėj.

— Koks tu laimingas! Aš ją 
pažinau, bet tik per vėlai...

wood floors. f«ny insulated, ae- 
cessiMe A HveaMe year Lota
nf privacy aa acre te te*ns te gard- 
rm, 2-car garage, sartas water. 
Near Cteth. cbareh. $7.399. B. Par- 
toe, ILD. .1, DvLaaeey. N. Y,

DlefMS, BHwrw*rs, RaUto, Tomtsr, Irsn 

BLENHICIM APARTMENTS 
2 *nd 4 Btoroam Apte. Camptataly and Com- 

fortaMy famlahed, Naar Catholic chureM*. 
Wrlto to Dopt. - - *

MT. VERNON — • Rooms. Wbita 
Ntaeeo. Madera Kitchen . DMwa- 
nber. Ulotimi Wtehcr. Wal1 to waD 
Carpetiag. New Oil Bnmer. Ter- 
rara near Catholic Schonl and 
Uath. Church. 28 minate* from 
Grand Centrai Mtation. Ashtaa 
$23A89l MO 4-4»98.
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BOSTON, MASS.

PARDUODAMAS PIANINAS

NEW YORKAS

Koplyčios Statybos Komitetas

.GRABORIUS

Gaunama “Darbininko” administracijoj

Klausykite

UJO M 9Z 9 MĖGOM)

Neseniai gauta iŠ Italijos nedidelis kiekis ir galime 
siųsti pavieniams pirkėjams

Jūsų Kristuje,
N. Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

Valandos pagal susitarimą. Tetef. UL 7-8652 
Skambinti 6:30 -8 vai. vakaro, šeštad. 9 -11 vai. ryto.

nteWW7Ertt. MURKIU 
WU^6-J22S

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite

SUGAVO GAUJĄ 
SPEKULENTŲ NARKOTIKAIS

New Yorko policija rugpjū
čio 4 suėmė 9 vyrus* kurie yra 
Įtariami, kad vadovavo visame 
krašte išplitusiai spekulentų 
narkotikais organizacijai. Su
imtieji daugumas turėjo santy
kius su deportuotu Į Italiją Lu- 
ciano;' jų pačių daugelis taip 
pat kilę iš Italijos. Policija 
ruošėsi šiam žygiui ištisus 7 
mėnesius.

Skaučių laužas
įvyksta rugpjūčio 13, šeštadie
nį, 8 vai. vak., Forest Park. 
Važiuoti Jamaica linija iki 111 
St. (sėsti Į patį paskutinį vago
ną), išlipus eiti atgalios iki 109 
St. ir tiesiai aukštyn, Forest 
Park linkui, iki mažojo basei
no, vadinamojo Jackson Pond, 
kur skautės lauks ir nuves to-

Prel. Ignas Kelmelis,
Nevvarko lietuvių parapijos 
klebonas, po 3 savaičių atosto
gų grįžta namo šį šeštadienį.

Kreiptis: Juozas Grabau, 227 
Bedford Avė. Brooklyn 11, 
N. Y. Tel.: STagg 2-7524.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Paris, Forest HU1, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio terhallro, pripafinto 
BOA Instftuto, New York*. .

Darbo vrtmSuT kaaMaa nee 9 vai. ryte M.S vaL vak.

Kun. Pr. Virmauskis,
šv. Petro parapijos klebonas, 
prašo parapiečius susirinkti 
rugpiūčio 17 parapijos salėje 
parapijos istorijos reikalu. 
Pranešimą padarys pats klebo
nas ir prof. A. Kučas.

Juozas Sviteris,
čia gimęs lietuvis amerikietis, 
Korėjos karo veteranas, gra
žiai kalbąs lietuviškai, įstojo 
dirbti į Juozo Grabau nekilno
jamojo turto pardavimo įstai-

- Šiuo metu vieši dail. R. In- 
geleričienė, akt. A. Škėma ir 
kt. Trumpesnį laiką svečiavosi 
dali P. Kiaulėnas su žmona, 
Alice Stephens (iš Chicagos), 
J. ir E. Pajaujai (iš Washingto- 
no, D. C.), kun. Dr. M. Ražai
tis, kun. Paransevičius, kun. 
Pranas Jaučius, M. I. C. (iš 
Chicagos), V. Daugirdas, R. 
Pundzevičius, dail. V. Ki Jo
nynas ir kt.

Dažni svečiai yra kons. Jf 
Budrys su žmona, J. Suveizdis, 
M. Molis, V. Maželis ir dauge
lis kitų. (J. S.).

Florencija Korsakaitė J
Operos ir filmų solistė sėk

mingai pasirodžiusi Adomo 
Mickevičiaus minėjimuose 
Pennsylvanijoj, atvyko su mo
tina pailsėti į Pr. Lapienės va
sarvietę Stony Brook, N. Y., 
ir jau spėjo pradžiuginti va
sarvietės svečius pora koncer
tų. čia dar.atostogavo L. Dym- 
ša, V. ir L. Koppai, A. Dičmb- 
nas, C. Misevičius, A. Andriuš
kevičius, Barčiauskai, J. ir A. 
Pakalkos, V. ir A. Kašubos, 
Erčiai su dukrele, A. Novickis, 
Dr. Klimų šeima, dail. č. Janu- 
šas su šeima, dail. W. Vitkus, 
dail. P. Osmolskio šeima ir kt

Nuo liepos pradžios svečiuo
jasi dail. Adomas Varnas su

ŽOLINĖJE,
Marijos Dangun Ėmimo šventė
je, rugpiūčio 15, pirmadienį, 
visiems katalikams yra priva
loma būti mišiose.

PARDUQpAMA:
16 butų geras mūrinis namas, 
marmuro laiptai ir sienos, alie
jum šildomas, kaina $17.000. 
Kas mokėtų viską grynais, ga
lėtų gauti už $15.000. Pajamų 
$46*00.
12 butų mūrinis namas, beveik 
naujas, marmuro laiptai ir 
sienos, alięjum šildomas, vari
niai vamzdžiai, labai gražiame 
stovyje. Kaina $41.000. Paja
mų $7000.
2 butų medinis namas, pirkėjui 
6 kambarių butas. Kaina tik 
$6000.

Keturi autobusai,
o gal ir penki, vyks į Lietuvių 
dieną, rugpiūčio 14, Kenne- 
bunkport, Me. Ten važiuoja šv. 
Petro parapijos choras, dūdų 
orkestras ir daug bostoniečių; 
kiti vyksta savomis mašinomis.

Ačiū mieloms pagelbinin- 
kėms — šeimininkėms, kurios 
padėjote pagaminti valgio, kad 
jo visiems užtektų. Ačiū vi
soms lietuvių kolonijoms už 
surengtas autobusų ekskursi
jas: New Britain, Hartford, 
Waterbury, Worcester, Boston. 
Ačiū už suruoštus stalus mūsų 
Gildos skyriams: Waterbury, 
Manchester, Lawrence, Wor- 
cester šv. Kazimiero parapijos 
Gildai ir Aušros Vartų parapi-

Išsikeliant j kitą vietą, par
duodamas geram stovyje piani-

Mlsdt ss^šyora^t lA^ajpiens i— 
spėjo, kaip otgti*, jeigu butu 
paskelbtas uragano aliarmas:

• prekybos ir kitos įmonės 
turi užsidaryti;

• žmonės dingti iš gatvių; .
• šiukšlių dėžes ir kitus 

lauke laikomus lengviau judo- 
mus daiktus pritvirtinti arba 
pašalinti;

• pasirūpinti žvakių, jeigu 
elektra būtų nutraukta;

• uragano metu atidaryti 
langus iš priešingos nuo ura
gano pusės, kad oro spaudi
mas lauke ir kambariuose išsi
lygintų;

• uragano metu ar po uraga
no kabančių vielų neliesti;

• keleiviam nestoti pakeliui žmona ir D. Petrulytė, 
po dideliais medžiais;

• uragano metu laikyti ra
dijo aparatus įjungtus, kad 
laiku išgirstų naujus įspėjimus;

• uragano metu be reikalo 
neskambinti telefonu, kad lini
jos būtų laisvos pavojaus rei
kalui.

Tel EVergreen 7-4335

S tephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Viešbutis 100 kambarių, priklausąs lietuvaitei, prie 
pat jūros kranto. Puikios maudymosi bei sporto sąlygos. 
Pilna įvairių pramogų, šokiai kiekvieną vakarą. Yra šo
kių, teniso ir golfo mokytojai. Geras valgis, gaminamas 
New Yorko viešbučių specialistų.

Sayville yra 55 mylios nuo New Yorko. Automobi
liais pasiekiamas Southern State Parkvay arba Sunrise 
Highway. Traukiniu — Long Island Rail Road iki Say
ville stoties.

Telefonas: SAyvSe 4-2050

Nekaltai Pradėtosios švč. 
Mergelės Marijos Seserys, Put- 
nam, Conn.
širdingą ačiū visiems, kurie 
bent Šiuo tuo prisidėjo prie 
Liet Susiartinimo šventės — 
pikniko.

Ačiū gerb. kapelionui kun. 
St. Ylai už gražų pravedimą 
religinės dalies, ačiū kun. V. 
Paulauskui už nuoširdų pa
mokslą ir visokeriopą pagalbą, 
ačiū kun. J. Grigoniui už šv. 
mišių auką.

Didelis ačiū- Gildos Garbės 
pirmininkui Prelatui J. Ambo- 
tui, Koplyčios Statybos Komite
to pirmininkui prel. P. Jurui ir 
visiems dvasiškiams už atsilan
kymą į šią šventę.
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PARDUODAM NAMUS

\RBININKO PIKNIKAS {VYKS RUGSĖJO 
(SEPT.) 4 D.

LIETUVIŲ LAISVĖS PARKE, LINDEN, N.J.

Kun. Jonas Krivickas
rugpiūčio 9 atvyko iš Stras- 
bourgo, Prancūzijos, į JAV 
New Yorke, pailsėjęs pas savo 
pažįstamus, vakar išvyko į Al- 
bany. Ten jis yra pakviestas 
vietos vyskupo dirbti kurijos 
labdarybės srity. Dabartinis jo 
adresas: 225 Madison Avė.. 
Albany 10, N. Y.

POILSIUI, SUVAŽIAVIMAMS, SUSIRINKIMAS 
SAYVILLE SHORE CLUB

Har.d^oįrie Avenue

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA ‘ 

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

* TeL Brockton 8-1159-R.

BROCKTONE
Baito skyrių* gavo leidimą vie
šajai rinkliavai gatvėse. Rink
liava bus rugpiūčio 19—20. 
šiuo matu teikiami rinkėjai 
Jais gali būti visi be jokių 
skirtumų. Kas ronka aukas, įro
do, kad rūpinasi ne savimi, o 
nelaimėje esančiu savo artimu, 
j tekį žmogų žiūrima su pagar
ba. Pasistenkime sudaryti di
delę rinkėjų armiją, kad savo 
kenčiančiam broliui padėtume. 
Rinkėjai registruojasi pas sky
riaus valdybos narius. Rinklia
vos būstinė yra Baškauskų na
mas, 228, N. Savrtell Avė.

Kęstutis Keblinskas, 
Ateitininkų Studentų S-gos pir
mininkas, atlikęs vasaros kari
nius pratimus, lankėsi New 
Yorke; čia turėjo pasitarimą 
at-kų studentų stovyklos ir 
metinės konferencijos reika
lais.

J. B. SHALINS - Į 

ŠĄUNSKAS ; 
Laidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

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

Suteikiam' garbingas laidotuves.] 
Koplyčios nemokamai viaoaej 
mteeto dalyse; veikte ventiliacija^

muši rytiniuose 
(S. N.).

Polio epidemija 
siaučia Bostone ir apylinkėse; 
Bostone yra virš 300 susirgi
mų, visoje Mass. valstybėje ar
ti 900.K

Bostono skautai, 
vadovaujami A£ Banevičiaus, iš
vyko į Kanadą, kur tarptauti
nėje skautų stovykloje repre
zentuos lietuvius ir pašoks “Mi
kita” bei “Oželį”.

KVIETIMAS
Nekalto Prasidėjimo Vienuo

lyno, Putnam, Conn. Marijos 
garbei skirtosios koplyčios sta
tyba baigta.

Pašventinimo iškilmės įvyks 
rugpiūčio 21 d. 11:00 vai.

Šventins Jo Ekselencija Vysk. 
Bemard Flanagan. ši lietuvių 
geradarių pastatytoji šventovė 
teikia džiaugsmo Vienuolijos 
seserims ir Lietuvių visuome
nei.

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šventini
mo iškilmėse ir kartu padėkoti 
Dievui už Jo malones bei patir
ti dvasinio džiaugsmo.

Iš galinčių aukoti koplyčios 
įrengimui, atsiųstoji auka bus 
didžiai įvertinta.

Jūsų Kristuje,
Nek. Pr. švč. Marijos Seserys

Dalia Skudžinskaitė-lvaškienė, 
pavasarį baigusi Newton kole
gijoje chemijos mokslus, rug
piūčio 15 lėktuvu išskrenda į 
Vokietiją pas savo vyrą Įeit. R. 
Ivaška.

Milda Gedminaitė 
gavo Northeastern stipendiją 
studijuoti tame universitete.

Reikalą Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

jos mūsų bičiulėms, kurios 
taip nuoširdžiai pagelbėjote, 

taria nepadalintą nors ir nesudarote dar mūsų 
rėmėjų skyriaus.

Ačiū p. K. ir P. Pauliuko- 
niams, p. J. Andrašiūnui, p. Va- 
liukoniams, p. Vasiliauskams, 
p. J. Kumpai, skautams, Hart
fordo studentams už tvarkos 
palaikymą ir prisidėjimą prie 
sodybos paruošimo šventei.

Ačiū visoms stovyklautojoms 
už puikią programą, o stovyk
los mokytojams už didį pasi
aukojimą mergaites mokinti, 
nepamainomai tautinių šokių 
ir žaidimų mokytojai p. K. Ma- 
rijošienei, mažųjų mokytojai p. 
N. Stadalninkaitei, poetui p. 
B. Brazdžioniui, p. A. Skrupske- 
lienei. Ačiū p. J. Petkaičiui už 
pasiaukojimą išmokinant per 
tokį trumpą laiką mūsų sto
vyklos mergaites naujų šv. mi
šių, sukomponuotų Tėv. B. 
Markaičio, S. J. Ačiū ir Tėvui 
B. Markaičiui už duotą pirmąją 
progą mūsų mergaitėms šias 
mišias sugiedoti.

Ačiū Koplyčios statytojams, 
kurie savo aukomis ar tai dide
lėmis ar mažomis, pagal savo 
išgales, statote šią, taip mums 
brangią, koplyčią. -šia proga 
kviečiame Jus atsilankyti į 
koplyčios šventinimą rugpiūčio 
21 dieną ir laukiame Jūsų pra
nešimo apie atvykimą.

Iki pasimatymo rugpiūčio 21 
diena Putname!

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

J. P. MACIIULIS 
REAL ESTATE 4 INSURANCE

86& 85tii Street, ,' Woodhavea 21, N. T. 
Tel VIrginia 7-1896

Tel. APpIegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N C A

BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIOJI VIRĖJA
Praktiškas vadovas šeimininkėms 

paruošė V. VARNIENE
3242 įvairūs valgių receptai — 792 p. ir daugybė 

įvairių patarimų šeimininkėms

Pagerbs dail. A. Varną
New Yorko Liet. Bendruo

menės Kultūros Taryba ren
gia dail. Adomo Varno pagerbi
mą, kuris įvyksta rugpiūčio 20 
d., šeštadienį, Pranės Lapienės 
vasarvietėje Stony Brook. Pra
džia 4 vai. Programoje bus 
trumpai peržvelgta Ad. Varno 
veikla jo 75 metų amžiaus su
kakties proga. Pati sukaktis či- 
kagiečių buvo minėta anksčiau, 
o New Yorko lietuviai sukak
tuvininko pagerbimą rengia 
vėliau, naudodamiesi jo lanky- liau. New Yorko skautės laukia 

krantuose, visų atsilankant (G. F.).

GraboruB-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

4^ Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Daumantas Cibas 
yra išdrožęs statulas lietuviš
kajam kryžiui, kuris bus iškil
mingai pašventintas rugpiūčio 
14 pranciškonų vienuolyno so
dyboje, Kennebunkport, Me.

Inž. Kostas Nenortas, 
išdirbęs kelerius metus Cam- 
bridge, aukšto voltažo inžinie- 
rių firmoje, perėjo dirbti į di
džiąją Raytheon firmą, Walt- 
ham, Mass.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS
F U N E E A L HOME

• 254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590 ;

vedSM ANTANUI F. KNECHUl — UtlmMiiM RteSo Hoor. N (M- 
ta<e Nenrted, Mtea. Skyriai: Litlraantaa Furnitore C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 32Š W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Uam- 
brfdge, Mass. Telefonai: NOnreod 7-1449; SOuth Boston 9-4618 ar 
8-1946; Klrkland 7-8698.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

rUNEBAL HOME

bridge ir Bostono kolonijas( že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Kreiptis: nuo 5—8 vai. vaka
ro 407 Chancey St., Brooklyn 
33, N. Y. III aukštas, R. M.

Nevarto iv. Trejybės parap. 
metinis piknikas įvyksta rug
piūčio 21 Lietuvių Laisvės 
parke Linden 340 Mitchell Avė. 
New Jersey.

Parapijiečiai ir kaimynai 
kviečiami dalyvauti. Bus už
kandžiai ir išgėrimas. Gros 
orkestras.

Prel. I. Kelmelis

Tėv. B. Bagdonas, O.FJM. 
išvyko į Kennebunkport, Me., 
kur rugpiūčio 14, Lietuvių die
ną, atnašaus savo kunigystės 
25 metų jubilėjines mišias.

Pranciškonų broliukai, 
Jurgis Petkevičius, spaudinąs 
Darbininką, ir Didikas Pauliu- 
kaitis, spausdinąs įvairius žur
nalus bei knygas, išvyko dviem 
savaitėm atostogų į Kenne
bunkport, Me. '•

284 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 25, N. Y.

SUBWAY STOTYS: IRT--Brooklyn Museutn arba Franklin Avė. 
BMT— Botanic Garden lEastern Parkway)

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Caro-

WAITKUS j 
F UNEB A L HOME'

197 Webster Avenue 
Cambridge, M»ss.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas 
NOTARY PUBLIC

i


