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ĮKLIMPO BONNOS PARLAMENTAS
Bonna. — Ateinantį pirma- 

dien j Bonną atvyksta rytų Vo
kietijos parlamento 5 atstovai 
perduoti Bonnos parlamentui 
pasiūlymus dėl Vokietijos vie
nybės. Dėl to Bonnoje didelis 
sujudimas ir visoj Vokietijoje 
triukšmas. Triukšmo istorija 
buvo tokia:

Kai rytų Vokietijos parla
mentas paskelbė, kad jis nori 
siųsti delegaciją į Bonną, Bon
nos vyriausybė tuojau atsakė 
neigiamai: esą apie Vokietijos 
vienybę negalima kalbėtis su 
asmenimis, kurie verčiasi žmo
nių grobimu. Tačiau formaliai 
pats parlamentas pasisakys, ar 
jis norės jų išklausyti. Vyriau
sybė buvo tikra, kad parlamen
tas atsisakys. Tuo tarpu kanc
leris Adenaueris buvo užimtas 
su sąjungininkais dėl atsakymo 
į sovietų pasiūlymą šaukti kon
ferenciją Vokietijos reikalais, 
paskui išvyko į Strasburgą. 
Socialdemokratų lyderis Ollen- 
haueris taip pat buvo išvykęs. 
Kai parlamento pirmininkas 
gavo telegramą, jis pranešė, 
kad parlamento grupės esą 
pasiryžusios delegaciją priimti 
pirmadienį, rugsėjo 22 d. Tuo 
tarpu grįžo Ollenhaueris, susi- 
griebė kitų partijų vadovybės, 
ir savo parlamentiniams lyde
riams davė pylos, pasipylė laiš
kai iš visos Vokietijos, ir parti
jų lyderiai parlamente atsidūrė 
kvailoj padėtyje. Dar to nega
na. Užsienių reikalų ministeri
ja paaiškino, kad tai daroma

visai be vyriausybės žinias. Kai 
kurios partijos pareikalavo, 
kad kvietimas būtų atšauktas. 
Parlamento lyderiai stengiasi 
bent aiškintis, kad pasimaty
mas su rytų Vokietijos parla
mentarais bus ne viešas, kad 
su jais nebus tariamasi, tik jų 
išklausyta.

Korėjoj panaudoti nauji ginklai
Seoulas. — Korėjoj prasidė

jo nauja karo fazė, panaudo
jant raketinius ginklus. Pir
moji iš tolo valdoma raketinė 
bomba buvo paleista nuo JAV 
lėktuvnešio Boxer. Jos paskir
tis buvo 150 mylių nuotoly su

Japonai Tokio gaminasi rinkiminius plakatus. Spaliu I d. jie renka 
naujus Tokio miesto savivaldybės pareigūnus.

T ‘jį

naikinti priešlėktuvinės artile
rijos labai stipriai ginamą 
priešo karmį taikinį. Lėktu
vams pulti tą taikinį būtų buvę 
labai pavojinga dėl stiprios gy
nybos ugnies. Bet ji negali su
laikyti šios skrendančios bom
bos, kuri, pasiekusi taikinio 
vietą, iš didelio aukščio sminga 
tiesiai žemyn nepaprastu grei
čiu. *

J taikinį šią iš tolo valdomą 
bombą veda iš paskos skren
dąs lėktuvas, kuris ją valdo 
elektroninių aparatų pagalba. 
Bet jis skrenda tokiame aukš
ty, kad priešlėktuvinė gynyba 
jam yra nebepavojinga, 
pat sviedinio skridimas

KARO IR

Taip 
seka-

mas elektroniniais aparatais iš 
jo paleidimo vietos.

Kokiu mastu šie naujieji 
ginklai bus panaudoti, parodys 
ateitis^ Tačiau aišku, kad jie o- 
ro pajėgoms yra didelė para
mas, nes gali pasiekti ir tuos 
taikinius, kuriuos pulti oro pa
jėgoms yra pavojinga dėl stip
rios gynybos.

Pirmoji iš tolo valdoma 
bomba nuo Boxer buvo palei
sta jau rugsėjo 1 d., tačiau tik 
dabar karo cenzūra leido apie 
tai paskelbti.

Pranešama, kad bomba į tai
kinį pataikė su dideliu tikslu
mu.

TAIKOS TEISYBE
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Tarp kitu rinkiminės kampanijos metu jam padovanotu skrybėlių. 
Eisenhoueriui Gary. Ind.. stoty buvo apdovanotas ir senovinės mados 
šiaudinė skrybėlė, kuria kandidatas j prezidentus tuojau pat ir patik
rina, ar tiks jo galvai.

AMERIKA ALIASKĄ TURINTI 
NETEISĖTAI

Respublikonai gre
tinas prie kita

taučių
Washingtonas. — Respubli

konai savo partijoje paskyrė 
ryšininką rinkimų reikalams su 
kitataučių grupėmis. Pažymė
tina, kad juo pasirinko tokį as
menį, kuris užsieniečius labiau 
pažįsta — A. B. Lane, buvusį 
diplomatą. Apie jo praeitį rado 
reikalingi iškelti spaudai to
kius faktus. — Lane buvo val
stybės departamente 31 metus 
ir dirbo Amerikos atstovybė
se Estijoje, Latvijoje, Lie:uvo- 
je ir Lenkijoje. Iš Varšuvos jis 
pasitraukė 1947 m., kad galėtų 
pasisakyti laisvai apie padėtį. 
Jis parašė knygą “I saw Po- 
land Betrayed” ir daugybę 
straipsnių. Lane iniciatyva bu
vo sudaryta kongreso komisija 
Katynui tirti. Kai dar Lane bu
vo Varšuvoje, jis protestavo 
prieš Washingtono planą duoti 
komunistinei Lenkijai 90 mil. 
dol. paskolą, išeidamas iš prie
laidos, kad Trumano vyriausy
bės sutartis su Sovietais išda
vė Lenkiją komunistų vergijai. 
Jis reikalavo, kad būtų at
šaukta Jaltos sutartis, kuri, jo 
supratimu, atidarė rytų Euro
pos tautas sovietų savivalei.

Washingtonas. — Ameriko
je kalbama apie paslaptingas 
skraidančias lėkštes, žalius 
ugnies kamuolius, bet prasita
riama ir apie nemažiau paslap
tingus sovietinių lėktuvų skrai
dymus JAV teritorijoje. Čuk- 
čų pusiasalyje (kuris yra ats
kirtas nuo Aliaskos siaura Be- 

.ringo juosta) stovi sovietų to
limojo skraidymo lėktuvai, ir 
jie buvę įskridę į Aliaską. Sa
vo laiku apie tai buvo rašęs ir 
“The Nevv York Times”.

Šitokie skraidymai ar bent

DARBININKAI UŽ 
DEMOKRATUS

New Yorkas. — Rugsėjo 
d. buvo Amerikos Darbo Fede
racijos konferencija, kurioje 
prezidentas Trumanas apkalti
no respublikonus, kad jie eina 
prieš darbininkų interesus, 
remdami Taft-Hartley įstaty
mą. Jo mestas kaltinimas rado 
didelio pasisekimo atstovų tar
pe. Suvažiavimas nutarė remti 
demokratų kandidatą. Darbo 
Federacija (American Federa- 
tion of Labor) turi 8 milijonus 
narių.

BOLŠEVIKAI PŪDO 
MAISTU
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gandai apie juos leidžia primin
ti, kad sovietai Aliaską laiko 
“neišspręsta sritimi”. Iš tikrų
jų — sovietai tvirtina — esą 
ji priklausanti rusams. Tik 
“juodo Išdavimo” dėka ji buvo 
paraduota Amerikai už 7,2 mil. 
dol. Tai padarė caras 1867 m.

“Tat” bendradarbis Rusijos 
reikalams rašo, kad dabar so
vietų spaudoje ir net moksli
niuose veikaluose keliama min
tis, jog caras pardavęs netei
sėtai. Rusų tauta šitam parda
vimui niekada nėra pritarusi. 
Galima esą sumokėtus pinigus 
grąžinti atgal. Ypačiai ši min
tis platinama tarp jaunimo.

Neseniai Maskvos radijas 
skelbė, kad prancūzų geogra
fas ir britų diplomatas esą 
1780 m. Petrapily Rusijos jūrų 
ir sausumos žemėlapius išvogę, 
kad patirtų, kas 
Rusijai žinoma apie Alias
ką. Savaime suprantama, va
kariečių tvirtinimai, jog Alias
ką atradę vakariečiai jūrinin
kai, esą prasimanymas.

Atėnai. — Graikija buvo pir
moji, kuri paleido visus vokie
čius, po karo nuteistus kaip ka
ro nusikaltėlius. Bet vienas at
sitikimas su karo nusikaltėliais 
buvo ypatingas. —

Tuoj vokiečiams iš Graiki
jos pasitraukus, graikai nutei
sę buvusį DNB korespondentą 
ir spaudos attache Graikijos 
sostinėje Kurt Rosner, kuris 
Graikijoje buvo išgyvenęs dau
giau kaip 30 metų. Jam teis
mas skyrė 15 metų, žinoma, už 
akių, nes kaltininkas buvo pa
sitraukęs. Dabar jis grįžo į 
Graikiją, prisistatė teismui, nors 
vokiečių įstaigos jį ir atkalbi
nėjo, ir paprašė bylą atnaujin
ti. Teisme buvo iškviesti dau
gybė graikų žurnalistų, valdi
ninkų, advokatų liudininkais, 
kurie buvo susilaukę pagalbos 
Iš Rosnerio vokiečių okupacijos 
metu. Pasirodė net, kad Ros- 
neris aštuonias dienas prieš 
Mussolinio ultimatumą buvo

įspėjęs Graikijos vyriausybę a- 
pie planuojamą italų užpuoli
mą. Jo ir vokiečių konsulo dė
ka pasitraukiančių vokiečių 
nebuvo susprogdintos Marato
no elektros jėgainės. Medžiaga 
kaltinamojo naudai buvo tokia 
gausi, kad pats valstybės gy
nėjas pasisakė už išteisinimą, ir 
teismui jau nebeliko nieko dau
giau veikti.

Kokia ta karo ir taikos meto 
teisybe skirtiga!

MASKVA ĮSITVIRTINA 
MANDŽIURIJOJE

PASAULIS 2027 METAIS

Kaip atrodys pasaulis po 75 
metų. t. y. 2027 m.? Amerikos 
mokslininkai mano, kad tada 
žmogus jau bus pasiekęs mė
nulį ir sveikas vėl sugrįžęs į 
žemę. Raketom jau būsianti 

panaudota atominė energija. 
Tada žmogus nebeturėsiąs jo
kių rūpesčių, kaip savo namus 
sušildyti, kaip apsisaugoti nuo 
karščio. Dirbtinėm priemonėm 
bus galima sukurti malonų kli
matą kiekvienoje vietoje. To
dėl žmogus linksmas gyvensiąs 
tiek žemės ašigaliuose, tiek 
tropikuose.

SITMINĖJA KOMUNISTŲ 
VADUS

Washingtonas. — FBI įstai
gos įvairiose vietovėse nuo 
Detroito ligi Los Angeles suė
mė 18 komunistų vadų. Jie 
visi kaltinami bendrai veikę, 
siekdami smurtu pašalinti de
mokratinę JAV vyriausybę. 
Tarp suimtųjų yra komunistų 
veikėjų didžiosiose įmo
nėse, komunistinių laikraščių 

’ žurnalistų ir partijos pareigū
nų.

Suimtiesiems paskirti dideli, 
ligi $40,000, užstatai ir kurie 
negali jų įnešti, laikomi kalė
jime.

Berlynas. — Bolševikai iš
galvoja vis naujų šaltojo karo 
priemonių Berlynui. Dabar vėl 
sutrukdė susisiekti sunkveži
miams tarp vak. Vokietijos ir 
Berlyno. Sunkvežimiai vežė 
mėsą, vaisius, daržoves ir kt. 
maistą Berlyno gyventojams. 
Prie sienos bolševikai jų pra
leidimą taip sulėtino, kad šim
tai sunkvežimių stovėjo prie 
sienos ir maistas gedo. Firmos 
turėjo didelius nuostolius. Tik 
tik pasisekė išvengti sunkveži
mių šoferių streiko dėl tokio 
trukdymo ir jiems daromų 
nuostolių.

Aukštasis komisaras Donne
lly įteikė protestą kaip visa
da.

71-oje metinėje American Eederntion of Labor konferencijoje N-w 
Yorke kalbu pasakė Darbo departamento sekretorius M. Tobin. k"rh 
pasisakė prieš Taft-Hartley įstatymą. Čia matome Tobin (kairėje) be
sikalbantį su AFL pirmininku W. Green ir Savitarpinės Pagalbos ad
ministratorium A. Harrimanu.

NAUJASJMNKLAS 
LĖKTUVUOSE

Seoulas. — Korėjoje per pir
mą rugsėjo pusę oro kautynė
se numušta 47 ir sugadinta 37 
priešo lėktuvai. Per tą laiką 
sąjungininkai neteko 5 numuš
tų ir 6 pradingusių.

Tvirtinama, kad sąjunginin
kai turėjo persvarą dėl to, kad 
jų lėktuvuose įtaisytas naujas 
ginklas, bet kas jis per vienas, 
tuo tarpu neskelbiama.

Maskva. — Derybos tarp So
vietų Sąjungos ir Kinijos baig
tos. Sutarta, kad Sovietų Są
junga pasilieka ir toliau Man
džurijoje. nors pagal 1950 m. 
sutartį ji buvo pasižadėjusi i- 
ki šių metų pabaigos kariuo
menę iš ten atitraukti. Port 
Arthuro uoste pašneka Sovie
tai su savo įgulomis, iki buš 
pasirašyta taikos sutartis tarp 
Japonijos ir Sov. Sąjungos bei 
Kinijos. Shangchun geležinke
lį. kuris atsiremia į Port Ar- 
thurą ir kurį nuo karo pabai
gos valdo sovietai bendrai su 
kinais, dabar pasižadėjo grą
žinti kinams. Kinai už nuolai
das Mandžurijoje gauna karo 
medžiagos Korėjos karui.

Pranešdamas apie susitari-

SOVIETAI IMASI ŪKINES 
KONKURENCIJOS

Lisabona. — Portugalijoje 
kilo susijaudinimo, kai konser
vų fabrikai sardinėms dėžes 
nupirko iš Čekoslovakijos daug 
pigesnėmis kainomis, negu ligi 
šiol pirkdavo iš Anglijos.

Lig šiol baltosios skardos ga
minius pasaulio rinkai pateik
davo daugiausia Amerika, ant
roj eilėj stovėjo Britanija ir 
trečioj Vokietija. Baltosios 
skardos gaminiai turi gerą rin
ką, ir daugelis kraštų plečia jų 
gamybą. Dabar apsižiūrėta, 
kad ypatingai toji gamyba 
stiprinama Sovietų Sąjungoje 
ir jos satelitiniuose kraštuose. 
Nusipirkę reikalingiausias ma
šinas iš Anglijos ir Amerikos, 
rusai, lenkai, čekoslovakai įsi
rengė fabrikus ir dabar gami
na sparčiu tempu. Palyginti 
su 1938 m., kada čekoslovakai 
gamindavo tik 4080 tonų bal
tosios skardos gaminių, jie 
1951 m. gamino 35,000 tonų; 
lenkai vietoj 27000 1951 m.
30.000; pati Sovietų Sąjunga, 
spėjama, pagamino pereitais 
metais 285.000—320.000 tonų, 
vadinas, aštuonis kartus dau
giau kaip 1938 m. Žaliavą, ci
ną, ji gauna daugiausia iš pie
tų Kinijos.

Sovietai paskutiniais me- 
metais daug gamina konservų, 
pirmoj eilėj eksportuoti, tad 
jie daug sunaudoja ir patys 
baltosios skardos gaminių. Bet 
vakarai jau įžiūrėjo, kad sovie-

tai gali imti konkuruoti ir va
karus savo pasiūlomis, kaip tai 
šiuo kartu nutiko su Portuga
lija.

ŽMONIŲ KANKINIMAI 
VENGRIJOJ

New Yorkas. — Laisvieji 
vengrai yra patiekę JT orga
nams žinių apie žmonių kanki
nimą Vengrijoje. Jie nurodo, 
kad bolševikai kalina kalėji
muose apiet 15,000 savo politi
nių priešų, apie 3.000 yra pa
siuntę į “pataisos stovyklas”, 
“už sabotažą penkmečio pla
nui” nuteistųjų skaičius iš 17,- 
000 per metus pašoko iki 43.- 
000, apie 70,000 iš sostinės de
portuoti į kitas vietas, apie. 
100,000 valstiečių buvo prie
varta pervesti į darbus fabri
kuose, prievartinius darbus va
saros metu gavo atlikti ir 52,- 
000 mokinių. Iš 620,000 į Sov. 
Sąjungą deportuotų karo 
laisvių apie 200,000 nėra 
kių žinių.

mą, Pekino radijas įspėja, kad 
Amerika nori Korėjos karą iš
plėsti į Kiniją ir tam ginkluoja 
Japoniją. Japonai esą nauja 
karo grėsmė ir dėl to sovietai 
paliekami Port Arthure.

Japonijos užsienių reikalų 
ministerijos kalbėtojas pareiš
kė, ka8 dcrf bos baigėsi, kaip 
buvo laukta. Rusai Msndžuri
joje ir toliau pasilieka, nes 
nenumatoma pasirašyti taikos 
sutarties su Sovietais ir Ki
nais.

Kiniečių nacionalistų užs. 
reik, ministeris pabrėžė, kad 
sovietų agresijos pavojus Azi
joje didėja. Agresijai rusai sie
kia sumobilizuoti Kiniją.

Washingtone pažymima, kad 
sovietai padarė mainus: sovie
tai lieka Port Arthure, kinai už 
tai gauna ginklų. Sovietai pasi
liks Mandžurijoje. kol Japonija 
bus JAV pusėje.

Panašiai vertina ir Londo
nas. Tik prideda, kad susitari
mas yra sykiu įspėjimas Japo
nijai. Londonas taip pat įžiūri, 
kad Kinijos pozicija prieš Mas
kvą esanti susilpnėjusi. Iš tie
sų daugeliui jau seniai aišku, 
kad raudonoji Kinija daro tai, 
ką diktuoja Maskva, ir titois- 
tinės mintys, t. y. kad kinai 
pasipriešins Maskvai, tėra sva
jonė.

MOSSADEGHAS GRASINA 
SANTYKIUS NUTRAUKTI 

SU BRITAIS

be- 
jo-

JAFONUA TURĖS 14
DIVIZIJŲ

Tokio. — Pranešama, kad 
dviejų metų bėgyje šiaurinės 
Japonijos dalies apsauga bus 
pavesta Japonijos kariuomenei, 
didžioji japonų spauda pridu
ria, kad suplanuota sudaryti 14 
divizijų Japonijos kariuome
nės.

Teheranas. — Persijos par
lamentas pareiškė visišką pasi
tikėjimą Mossadeghui derybose 
dėl naftos, dėl kurios konflik
tas užtruko jau 18 mėn. Mos- 
sadeghas pareiškė parlamente 
paliekąs atviras duris toliau 
derėtis. Jis linkęs nusileisti ta 
prasme, kad sutinka Haagos 
teismui pavesti spręsti britų 
pretenzijas į nuostolius, kurių 
jiems pridarė naftos įmonių 
nacionalizavimas. Tačiau Mo- 
sadeghas nedviprasmiškai pa
sakė: jeigu britai nori ūkiškai 
spausti ir derybas dėl naftos 
nudelsti .tai Persijai nebus pra
smės toliau palaikyti su Bri 
tanija diplomatinius santykius.

Vokietijos finansininkas 
Schachtas jau grįžo iš Tehera
no ir Mossadeghą giria kaip 
išmintingiausią valstybės vyrą. 
Schachtas ruošia finansinį Per
sijai planą ir paskui vėl keliaus 
į Teheraną.
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Amerikos Lietuviu Romos Kataliku 
Federacijos Kongresas

Š. m. rugsėjo 26. 27 ir 28 d.d. Halei Statler. Detroit, Mich.. 
šaukiamas Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 32- 
rasis Kongresas. kuriame dalyvauti kviečiama katal. draugijas, 
jų kuopos ar skyriai. Kongresas prasidės 26 d.. 9 vai. ryto pamal
domis šv Antano bažnyčioj.

Šio Kongreso metu bus paminėta didžiojo Lietuvos vyskupo 
Motiejaus Valančiaus 150 metų gimimo sukaktis. Iškilmėms 
vadovauti yra pakviestas J. E. vysk. V. Brizgys. Kongreso tikslas 
geriau ir tiksliau suorganizuoti bendrąją veiklą, kuria siekiama 
išlaisvinti ateistinio komunizmo pavergtą Lietuvą ir išlaikyti sa
vo religines ir tautines brangenybes. Todėl draugijas prašomos 
išrinkti ir atsiųsti savo atstovus. Prašome paremti Kongresą ir 
savo auka.

Kongresan siunčia delegatus: ai apskritis — 5; b> skyrius— 
3; cl kuopa — 1: di draugijos ar organizacijos turinčios iki 50 
narių — 1: e> o turinčios virš 50 narių — 2; katalikiškų laikraš
čių redakcijos — 1: f) centrinių organizacijų centrai, turį iki 1.000 
narių — 1 ir po vieną atstovą nuo kiekvieno sekančio 1.000 ar jo 
dalies, nemažesnės kaip 100.

STASYS PIEŽA. pirmininkas.
LEONARDAS ŠIMUTIS, sekretorius

P. S. Bendraisiais Kongreso reikalais reikia kreiptis 
j ALRKF sekretoriatą (2334 So. Caklcy Avė.. Chicago 8, I!!.)., o 
Kongreso metu rengiamųjų pramogų ir kambarių reikalu į Br. 
Polikaitį. ALRKF 4-to skyriaus sekretorių <891? Kimberly Cr., 
Detroit 4, Mich. i

DARBININKAS

Prie Eiizabeth. X. J- nukrito jau baigiama* išbandyti DC-3 lėktu
vai. kuri* turėjo būti perduota* Y'ienos-Alaako* oro MMibiekinio lini
jai. lž*»dege* viena* mutura* uždegė įvairiose vietele žole, tačiau iš 
žmonių nieką.* nenukentėjo.

AMERIKOS AK JTO 
VARDU*

Washingtunas. — Jungtinių 
Tautų Organizacija vietoje 
IRO įsteigė tremtiniams bei 
pabėgėliams rūpintis aukštąjį 
kom.sariatą. Komisaras J. H. 
van Heuvent Goedhart prane
šė Jungtinėms Tautoms, kad 
jo planas šiems metams negali 
būti įvykdytas, nes nėra pini
go. Buvo JTO numaičusios 
skirti 3 mil. dol., bet lig šiol jo 
žinioje yra tik 189.869 dol., 
kuriuos jam perdavė IRO. 
122.654 sumokėjo 6 valstybės 
ar asmens ir 280.000 dol. pa
žadėjo sumokėti Britanija. 
Taigi vietoj 3 mil. tesusidaro 
tik pusė su viršum.

Komisaras kritikuoja, kad 
Amerika yra numačiusi pabė
gėlių reikalams Europoje 4,- 
300,000 dol.. bet jie bus skirs
tomi per Amerikos atstovybes 
Austrijoje, Vokietijoje, Grai
kijoje, Turkijoje. Komisaras 
nepatenkintas, kad pinigai nei
na per vienas rankas ir dėl to 
globa nesuderinta.
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Marlborougli 
COAL CO.
Aprūpina

Mobilgaa,
Mobillieat, 

Mobilkerosene.

Telefonai:
372—1460.

HOYT DRUG
CO.

RISSELL B. HOYT,

reikalų vedėjas

14 Pleasaat St.
Tel. 528,

ATSAKOVAS NEATVYKO

FRANCO MĖGINA NAUJUS 
KELIUS

Nedidelės reikšmės įvykis

Kaitina nugalėtieji

Nusikaltimas seniai įvykis. 
Tik apie jį nevalia buvo skelb
ti. Buvo užginta, nes nusikal
tėlis. kuris aplinkui slampinėja 
ir prisėda net prie bendro sta
lo. gali supykti, ir ką žinai, ką 
jis gali tada padaryti. šian
dien ėmė ir išdrįso. Patį nusi
kaltėlį pakvietė pasiklausyti a- 
pie jo aukų kančias.

Tai buvo rugpiūčio mėn. Že
nevoje JTO komiškoje, kuriai 
buvo pavesta ištirti karo I>e- 
laisvių likimą.

Komisija susirinko. Ant sta
lo sustatyta penkiadešimt kny
gų. didelių, pilkai aptaisytų to
mų Juos čia padėjo Hans R. 
Hirschfeld. Vokietijos atstovas. 
Kai puslapius vieną kito ė- 
mė versti, vaidais ir pavardė
mis praivgiavo nenutrūkstama 
eile daugiau kaip milijonas vo
kiečių karių, kurie įslenka į 
Rusijos gilumas ir ten dingsta 
be žinios. Tik lOO.oOO dar ma
tyti juda barakuose pusgyviai, 
darbuose, bet namo jų nė vieno 
nebeišleidžia. Iš tų knygų gir
dėti vėl Sovietų kareivių ir civi
lių šauksmai. Tai 750.000 civi
lių Vokietijos gyventojų, kurie 
gaudomi ir tempiami ; Rusiją. 
Ten buvo moterys kaip ir 324') 
vaikų. O namie laukia išvežtų
jų grįžtant šimtai tūkstančių 
moterų ir vaikų. Ar bent ži
nios laukia, kas su jais nutiko. 
— baigia savo žodžius vokiečių 
atstovas, ir jo vietoj stoja I.ug-

Italų pateko į nelaisvę rylų 
fronte 73.000. Sugrąžinti namo 
tik 10.0OO. -Mes turime išsiaiš
kinti paslaptį, kur dingo kiti 
63.(KX)”_ karštai reikalauja nu
galėtųjų atstovas.

Tą patį kartoja Kumaro Ki- 
shimur t. japonas. Jis kviečia 
komisiją atvykti į Japoniją ir 
pasižiūrėti į beviltišką padėtį 
šeimų, kurių nariai yra neži
nioje. 3ot;.(hk; tokių šeimų ne
gauna jokios žinios. Metai iš 
metų auga ,ių skausmas, —kal
ima japonas. — Kad jos bent ži
notų. jog vyrai nebegrįš, jog 
reikia susiprasti su ta mintimi, 
būtų jau lengviau: kad tik ne 
tas amžius trunkantis nežinoji
mas 1 Nieko, visai nieko nežinia 
apie likimą 346.(XX) japonų Iffl- 
rių. kurie pakliuvo į komunis
tų rankas. Jis. japonų atstovas, 
spėja, kad 245.000 jam išma
rinta.

Šio skundo ir kaltinimo pasi
klausyti atsakovas. Sovietų at
stovas, neatvyko.

ANNA PAIKER ESANTI 
KALĖJIME

Viena. — Austrų spaudos 
žiniomis. buvusi Rumunijos 
komunistinė diktatorė Anna 
Pauker šiuo metu yra laikoma 
kalėjime. Ji būsianti teisiama 
kartu su buvusiais komunisti
niais ministeriais T. Georges- 
ku ir V. Lukas.

Ia;>onų na-lai'i<i uainiin*. HnfctaMo ntaž na-lai’ė jai>*>niukė barnio
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buvo Kubos valstybėje. Ten at
vyko Ispanijos atstovas, skir
tas prie Kubos vyriausybės — 
Marųues de Villesca. Jis aplan
kė ir savo tautiečius, kurių Ku
boje yra nemaža, daugiausia 
liaskų. Atvykęs į baskų iškil
mes atstovas pasakė kalbą... 
baskiškai, baskų tarme. Bas
kai sukėlė džiaugsmingas ova
cijas.

Tokio atsitikimo, kad Ispa
nijos atstovas, prabildamas į 
užsienio ispanus, vartotų kito
kią kalbą kaip oficialinę Kas
tilijos - Ispanijos istorijoj, sa
ko, nebuvę. Prieš keleris me
tus tai būtų buvę dar neįsivaiz
duojama. Vieningos Ispanijos 
mintis reiškė ne tik vieną poli
tiškai centralizuotą valstybę, 
l?et ir vieną bendrą suunifor- 
muotą kultūrą. Atskirų grupių 
tautiniai provinciniai skirtu
mai turėjo būti pamiršti, suni
veliuoti naudai ofcialiosios kul
tūros. kuria pripažinta Kasti
lijos kalba ir kultūra. Labiau
siai pasijuto užgauti baskai, 
kurie nežadėjo atsitraukti nuo 
savo kalbos ir kultūros ir prie
šinosi.

Šitą norą centralizuoti ir 
jam pasipriešinimą greit pas 
stebėjo Maskva ir tuojau pa
leido baskų ir katalonų tarmė
mis transliacijas iš Maskvos, 
kurstydama prieš Madridą ir 
aštrindama tarpusavio vidaus 
kovą.

Ispanijos atstovo Kuboje 
baskiška kalba nebuvo jo nu- 
šokimas į šoną nuo ligšiolinės 
generalinės linijos. Tas mažas 
įvykis yra tik siūlas į didesnį 
kamuolį. į Franco politikos ge
neralinės linijos pakeitimą. į 
nau ą politiką Ispanijos vidaus 
vienybei laimėti.

Tos linijos žymių jau anks
čiau buvo pastebėta. J Madrido 
universitetą įvesta katalonie- 
čių kalbos katedra; atpalaiduo
tas nuo cenzūros kataloniečių 
knygų leidimas. Jų kultūrai, 
kuri laikoma turinti senas tra
dicijas, tekėti duota laisvesnė 
vaga.

Panašios politikos susilaukė 
ir baskai. Franco žmona jau o- 
ficialiai dalyvavo baskų tauti
nėje šventėje. Tai buvo nedvi-

prasmlškai suprasta kaip Fran
co naujos politikos kryptis, 
Franko ėjimas prie to. ką taip 
neseniai buvo paskelbusi su 
Franco neviešu pritarimu kny
ga “Revoliucija ar restauraci
ja.” Toje knygoje .kur buvo 
siūloma atstatyti monarchiją, 
siūloma taip pat ispanų 
provincijoms duoti plačias kul
tūrinės autonomijos teises.

Šita Franco rež mo evoliuci
ja sekama su dideliu susidomė
jimu. Tiesa, baidomasi, ar kul
tūrinės autonomijos atskiras 
provincijas nesugundys pas
kiau siekti politinės nepriklauso
mybės ir ar nesuskaldys Ispa
nuos valstybės. Iš kitos pusės 
teigiama, kad to pavojaus nė
ra. nes visiems Ispanams labai 
aišku, jog valstybinio vienin
gumo reikalauja tų visų Ispa
nijos provincijų ekonominiai 
bendri reikalai.

Šiaip ar taip bus toliau, bet 
dabar Ispanijos gyvenimas ža
da įstoti į kelią, kuris gali būti 
svarstomas ir būsimajai jungti
nei Europai — jeigu tokia bus: 
visoms valstybėms politinių ir 
ūkinių interesų bendrumas bei 
jų derinimas, bet kiekvienai 
kultūrinių reikalų įvairumas, 
skirtingumas ir jų savarankiš
kumas.

MATO IR TAMSIAUSIA 
NAKTĮ

New V orkas. — Amerikos 
aviacijos vadovybė pranešė, 
kad yra išrastas naujoviškas 
radaras, kuriuo galima matyti 
tamsiausią naktį ar migloje 
tiek judančius, tiek stovinčius 
daiktus. Lakūnas gali nesun
kiai išskirti iš viršaus aerodro
me net atskirus žmones. Nau
jas išradimas pavadintas “Ta
vi radai“. Prie jo buvo dirbta 
šešeri metai.

Tautinė Tulpių Draugija savo ka
raliene išrinko Mervl Ander*on. 
kuri čia olandiškas medines kur
pe* prisipila tulpių gumini. Šiems 
metamos R.vndam laivu iš Olandi
jos į JAV buvo atvežta 250 milijo
nu tulpių gumbeliu.

ĮSIGYKIME SAVAS JAUNIMO
STOVYKLAS
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S T A C Y
ADAMS C O.

Gaminami

VYRIŠKI BATAI

pagal užsakymą

Brockton. Mass.

C H A S E &
LUNT, INC 

Draudimas, 
Nekilnojamo turto 

pirkimas-pardavimas, 
Pardavimas iš 

varžytinių 
LEON N. PALMER, 
Viceprezidentas ir 

iždininkas.
40 PLEASANT ST., 

TeL 163, 
Nevburyport, Mass.

Newburyport, Mass.

CORNISH & CO.. INC.
DRAUDIMO AGENTŪRA, 

gyvuojanti nuo 1867 m.
SKAMBINTI 8-5218

Prezidentas EDSON S. COWEN, viceprezidentas CHAR- 
LES D. PHELAN, iždininkas D. CHESTER MacKINNON

888 PL RCHASE ST., 
NEW BEDFORD.
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Nortli Abington Co-operative Bank
PARDUODAMI ŠERAI SERIJOMIS.

TEIKIAMOS MORGIČIAUS PASKOLOS

175 NORTH AVENUE
NORTH ABINGTON, MASS.

Povandrninius laivus patobulino

Haaga. — Olandų laikraštis 
“Algemeen Handelblad" pra
neša. kad Olandi os laivų sta
tyklose dirbami 1 nauji povan
deniniai laivai. Olandų inž. 
Gunning juos tiek patobulino, 
kad laivai to paties svorio kaip 
lig šiol, bus ir daug greitesni ir 
daug didesni. Pats pastatymas 
bus pigesnis. Pirmas toks lai
vas bus pastatytas 1955 m.

Olandai 1933-40 metų laiko
tarpyje buvo ištobulinę vadina
mą siiorkęlio aparatą, kurį pi
simi perėmė vokiečiai.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių socialinėje sistemoje apsi
draudimas gyvybės ir ligos at
veju yra plačiai praktikuoja
mas ir reikalingas. Tam tikslui 
ir lietuviškoji bendruomenė 
Amerikoje turi dvi stambias 
fraternalines apdraudos orga
nizacijas ir visą eilę kitų smul
kesniųjų. Apsidraudimas vien 
darbovietėje klausimo neiš
sprendžia, ypačiai kai darbas 
yra keičiamas, be to. darbo
vietės apdrauda dažniausiai ne
liečia šeimos narių.

Šiuo kartu mūsų specialus 
susidomėjimas apdraudos klau
simais yra kilęs ryšium su Lie
tuvių R Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje paskutiniojo su
važiavimo nutarimais. Juose 
yra ryškiai konstatuota, kad 
LRKSA rūpi ne vien narių ap
draudos reikalai, bet taip pilt 
lietuvių katalikų kultūrinė 
veikla.

Susivienijimas yra pasiryžęs 
naujai prirašytų narių pii - 
mųjų metų mokestį skirti jau
nimo stovyklų įsigijimui, lie
tuviškų knygų leidimui ir pa
gal galimybę neturtingųjų stu
dentų šalpai. Toks LRKSA nu
sistatymas yra sveikintinas, 
nes jis tuo paryškina esąs no 
vien grynai apdraudos instiiu- 
cija, bet taip pat pozityvaus lie
tuvių kultūrinės veiklos veiks
nys.

Mūsų jaunimas, vasaros nie-

tu ligi šiol turėjo glaustis sve
timose nuomojamose stovyklo
se. nepavykstant įeiti į geres
niąsias stovyklas. Stovyklavi
mo vietą kas met keičiant, sa
viškai stovyklą įsirengti bei ją 
išpuošti yra neįmanoma. To
dėl įsigijimas lietuviškam jau
nimui savų stovyklų, kuriose 
būtų išvystoma auklėjimoji lie
tuvių katalikų jaunimo veikla, 
yra labai gražus pasiryžimas.

Ateitininkų Federacijos Vy
riausioji Valdyba, gavusi pa
siūlymą iš Susivienijimo vado
vybės pirsidėti prie šio plano 
vykdymo, nutarė paraginti vi
sus ateitininkus-es, remti LR
KSA darbą patiems į Susivieni
jimą įstojant bei kitus ragi
nant apsidrausti. Ateit. Fed. 
Vyr. Valdyba kartu su Susi
vienijimo Vadovybe stengsis 
paruošti tikslius stovyklų įsigi
jimo planus ir naujiems na
riams į Susivienijimą įstojus, 
tuos planus realizuoti.

Draudimasis kitose organi
zacijose aplenkiant savąją, bū
tų netikslus ,nes į kitų uždavi
nius neįeina lietuvių katalikų 
kultūrinės veiklos siekimai. 
Telkimasis gi savajame lietu
viškame apdraudos susivieniji
me padės mums organizuotai 
įsigyti savas stovyklas ir pa
gelbėti savam jaunimui auklė
ms lietuviškoje katalikiškoje 
dvasioje.

Ateit. Fed. Vyr. Valdyba

Lawrence Co-operative Bank
Tel. 2-5233

21 Lawrence St., Lau rence, Masss.

SISTEMINGO TAUPYMO CENTRAS

Čia įnešti Jūsų doleriai yra vieni geriausių Jūsų draugų. 
Bankas yra Federal Home Loan Bank System narys.

JAU PRADĖJOME RUDENS

TAUPYMU!
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DAR ŠIANDIEN PRADĖK TAUPYTI 
ATEINANTIEMS METAMS.

Šioje įstaigoje sutaupytaisiais pinigai* galėsi apmokėti 
įvairius taksus, (įsigyti rudeniui drabužius, degalų ir kt.

(iaii pradėti kad ir mažiausia suma, 
nuo 50 c. ir daugiau per savaitę

ESSFA SAVINGS BANK

.K? jSJ
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KUR, AMERIKA?
AMERIKOS LEGIONAS, kai Eisenhovveris prašneko apie 

pavergtų kraštų laisvinimą iš bolševikų jungo, kėlė jam ovacijas. 
Rodės, kad jo ovacijom prasiveržė Amerikos širdies protestas 
prieš vergiją, sąžinės reikalavimas duoti laisvę kitam kaip ir sau 
pačiam.

Kitaip nukalbėjo oficialūs JAV politikos pareigūnai. Ache- 
sonas, valstybės sekretorius, įspėjo nepasiduoti nekantrumui ir 
neišmintingumui, kuris siūlo laisvinti tautas jėga. Šen. Connallv, 
senato Užsienių komisijos pirmininkas, už jį aiškiau ir daugiau 
pasakė. Atmetė siūlymą, kad “mes vyktume į rusų satelitus ir 
ten laisvintume tautas ginklu... Tačiau mes labai džiaugtumės, jei 
rytų Europos tautos panorėtų išpažinti demokratijos ir parla
mentinio valdymosi principus... Bet kai kurios jų, gal būt, visai 
nenori būti išlaisvintos, ir ne mūsų reikalas tai daryti. Mes nesių- 
sime ten savo sūnų ir neleisime jų žudyti tam. kad šitos tautos 
būtų išlaisvintos nuo rusiškų valdovų.”

Achesonas buvo stengęsis.visus laisvinimo siūlus suslėpti į 
kamuolį, senatorius juos vėl išvyniojo; išvyniojo taip, kad kalbos 
apie išlaisvinimą baigėsi antausiu pavergtiesiem, nes ar garma 
labiau įžeisti belaisvi, kaip tvirtinant, jog jis, gal būt. nenori lais
vės...

Savo pažiūrom į pavergtuosius Connally nusikėlė atgal į Jal
tos laikų politiką, kurią ne vienas amerikietis aiškina galėjus kilti 
tik dėl to. kad prezidentas Rooseveltas buyo jau nesveikas.

Prisiminus Amerikos Legiono nuotaikas ir dabar senatoriaus 
samprotavimus (kurie ir Stalinui būtų priimtini), kyla klausi
mas: ar tikroji Amerika reiškiasi Amerikos Legiono aplodismen
tuose ar atsakingo senatoriaus pareiškimuose?

— Dar kitas pavyzdys. — įtakingoji spauda, senatoriai, kan
didatai į prezidentus ir kt. viešosios opinijos reiškėjai iškalbingai 
skelbė, kad senato benjaminas, jauniausias senatorius. McCarthy 
esąs fašistas, reakcionierius, beveik žmogėdra. Siūlė išmesti ji ir 
iš senato.

Tačiau rugsėjo 9 d. Wisconsino demokratija sūdė o Mc
Carthy balsų daugiau nei visiem kitiem kand datam drauge. Ka
talikų laikraštis “Tablet” sako, kad Wisconsinas atliko istorinį 
žygį, stodamas už McCarthy, kuris paskelbė kovą komunistam, į- 
sftrynusiem į valdžą. Žmonės žinojo — tęsia laikraštis — kad jis 
pirštu parodė tikrąją priežastį, kodėl prarasta Kinija; kodėl tau
tos buvo išduotos komunizmui: kodėl Korėją ištiko chaosas. Jie 
žinojo apie Achesono bičiullavimąsi su Hissu ir daug ką kita. Ir 
dėl to jie stoję už McCarthy. Ir daugelis kitų laikraščių pasisa
kymą už jį aiškina kaip demokratijos pasisakymą už kovą prieš 
komunizmą. Visuomenė nesitenkina pusiau priemonėm, bet rei
kalauja pagrindinio išsivalymo nuo komunizmo.

Taigi vėl: ar tie, kurie kovotoją prieš komunizmą stengėsi 
diskriminuota, ar tie, kurie jį parėmė, yra tikroji demokratinė 
Amerika?

Prieš atsakant į tai. prisimintina ir tai, kad Jaltos politikos 
patarėjas buvo didesnis Sovietų Sąjungos negu Amerikos bičiu
lis, o kovoje prieš McCarthy nustatinėjo liniją ir šūkius slaptai ne 
kas kitas kaip komunistų partija.

Prie pirmųjų didžiausių stra
teginių darbų, kurie šiandien 
pravedami satelitų kraštuose, 
priklauso Juodosios jūros-Du- 
nojaus kanalas Rumunijoje, 
kuris sutrumpintų 1/5 vandens 
kelią, šiame kanale yra numa
tomi du uostai, didesni negu 
Juodosios jūros uostas Kons
tancija, kuris tuo tarpu yra 
naudodamas rumunų prekių 
eksportui į Soivetus ir tik 
darbams užsibaigus virs karo 
uostu. Galutinis tikslas stato
mojo kanalo yra sujungti svar
biausiąjį rumunų industrijos 
plieno centrą Rechits su Juodą
ja jūra. Tuo pačiu kanalas virs 
rumunų surusinimo įrankiu.

Pirmieji minėtojo projekto 
statybos darbai prasidėjo 1949 
metų pabaigoje, ir tikimasi už
baigti iki 1955 m. Dalis darbi
ninkų tariami “savanoriai”, 
didesnioji dalis “prievartos 
darbininkai”, kurie laikomi 
stovyklose. Daugumą “savano
rių” sudaro buvę vietiniai ūki
ninkai, kuriems buvo “pasiūly
ta” dirbti kanalo darbus. Kita 
dalis, suviliota pažadėtų aukš
tų uždarbių, turėjo trumpu lai
ku įsitikinti, kad tai tik gra
žūs žodžiai. Prie trečiosios gru
pės priklauso “darbo brigados 
kariai” (darbo brigadieriai) — 
jauni vyrai, valdžios įtariami 
esą nepalankūs valdžiai. Viena 
dalis priverstųjų darbininkų 
Jugoslavijos pasienio tremti
niai. kita, didesnioji — politi
niai kaliniai. Daugybė vergų 
stovyklų vielom aptvertų, yra 
prie kanalo linijų. Ir vien tik 
vienoje tokioje stovykloje, prie 
geležinkelio linijos Bukarest- 
Ko.nstanci a, yra daugiau kaip 
8000 politinių kalinių, gyvenan
čių 40 didelių barakų.

Statyba pravedama, žinoma, 
Sovietų metodu. Kanalas ne
pradedamas tik viename kana
lo gale, bet vienu laiku visa 
numatyta lini a kasama 30 m. 
platumo ir 15 m. gilumo van
dens kelias. Ir dėl to jau šian
dien darbai vyksta uostams nu
matytose vietose, kurie turės 
70-100 m. platumo. Statyba y- 
ra ypatingai sunki, kai kurios 
vietos reikalauja smarkaus že
mės pertvarkymo, ir jų ten tu
rimos “Sovietų mašinos”, keis
tu būdu vokiečių gamybos, ne
išgali gerai ir greitai atlikti už

davinį. Sovietų būdu vartoja
mos mašinos greitai atgyvena 
savo amžių ir ištisa eilė prie 
kanalo, anot vieno komunistų 
laikraščio žodžių, atrodo lyg 
mašinų kapinės. Nors iš dar
bininkų reikalaujama ilgų dar
bo valandų, be didelio skirtu
mo tarp “savanorių” ir prie
vartos darbininkų, darbo mo
kestis yra labai žemas: 125- 
1250 Lei. Tuo tarpu labai dide
lės algos eina j rusų ekspertų 
k šenes. Be to. darbas yra am
žinai trukdomas vis naujų pla
nų pakeitimų, nežiūrint pradė
tos statybos visoje linijoje. 
Nors ir sunkiai įtikimas atro
dytų šis faktas, tikroji ir galu
tinė kanalo linija nėra dar iki 
šiol nustatyta.

Atlyginimas "savanorių” (at
sižvelgiant į sunkų darbą) yra 
labai žemas. Bet dar geresnį 
biznį varo valdžia su prievar
tos darbininkais, kurie neturi 
beveik jokių ryšių su savo šei
momis nuo to laiko, kai buvo 
išvežti į kanalo zonas. Vieną 
tik kartą per mėnesį leista juos 
aplankyti ir turi teisę gauti tik 
vieną pakietą. (sveriantį ne 
daugiau kaip 1 kg.) ir vieną 
laišką. Net ir čia rastas būdas 
išnaudoti prievartos darbinin
kus už gautas “malones”. lei
džiant tik tiems praleisti 24 

J vakarine Berlyno zona buvo įvažiavęs Sovietu šarvuotas automo
bilis, kuriuo važiavę ju kareiviai aiškinosi. kad jie atsitiktinai į vaka
riečiu sektoru patekę- Sovietu karinis automobilis buvo sulaikytas, už
tveriant kelią kitais automobiliais, ir vėliau karo policijos išvarytas 
atgal j sovietini sektorių.

valandas su savo žmona, kurie 
atliko savo darbo normą. Ir 
vis dėl to, nežiūrint, visų prie
monių, nudirbama mažai, net ir 
komunistų švenčių dienomis, 
nes darbo meilė negimsta už 
geležinės uždangos. Dar mėgi
nama, grynai komunistų būdu 
— šnipukų pagalba, padidinti 
darbingumą. Neseniai pravesti 
suėmimai viršininkų, technikų, 
inžinierių, rodo, kad ne tik 
prievartos darbininkais val
džia yra nepatenkinta. Rumunų 
komunistų centro organo 
“Skantaia” 1952. 8. 4. prane
šimu. suimti patys įžymiausieji 
kanalo statybos viršininkai, 
daug inžinierių ir technikų, 
kuriems prikišama sabotažas, 
kyšių ėmimas ir pasisavinimas 
valdžios turto. Iš suimtųjų šeši 
inžinieriai nubausti rugsėjo 2 
d. mirties bausme. Tarp suim
tųjų yra daug komunistų ‘pa
sižymėjusių” neištikimybe val
džios pinigus tvarkant. Šitie 
faktai valdžios seniai buvo ži
nomi ir "nepastebėti" taip il
gai. kol neatsirado reikalas su
rasti "kaltininkus”, kurie ga
lėtų pateisinti taip pamažu 
slenkant1! kanalo statybos dar
bą. Iš tikro kaltos yra maši
nos. kurių neturima užtekti
nai (žinoma, to komunistų 
spauda neprisipažins). Faktas

I4V myliu greičiu i valandą praūždama, audra Ramiojo vandenyno 
vidury esančioj Wake saloj sunaikino visus trobesius. Pranešama, jog 
gali tekti iš salos iškelti visus «oo jos gyventoju.

yra , kad didžioji darbų dalis 
atliekama visiškai primityviais 
darbo įrankiais, net ir tada, kai 
reikalingos būtų specialios ma
šinos. Iš dalies dėl tos priežas
ties mirtis ir liga yra dažnas
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Įsisuko į muzėjus

Per pirmą bolševikmetį etno
grafiniuose muzėjuose buvo su
sitelkę nemaža tylių mokslinin
kų ir netrukdomi tęsė savo 
darbą. Taip ir per antrą oku
paciją muzėjuose buvo gana 
saugu, kol vieną kartą partija 
apsižiūrėjo ir įsisuko. Štai spau
da ir kompartija prikiša Lietu
vos muzėjams, kad muzėjai ne
iškėlė revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje, lietuvių tautos išsi
vadavimo iš kapitalistų, silp
nai nušviečiamas ryšys su ni
šų tauta ir t.t. Muzėjuose sura
do daug buržuazinių liekanų. 
Kompartija šaukėsi net aukš
čiausios valdžios prie ministe- 
rių kabineto, kad vieną kartą 
sutvarkytų mūsų muzėjus. Kai 
jie “sutvarkys”, tai ten nieko 
nebeliks, ką surinko mūsų 
mokslininkai ir tyrinėtoja’, kas 
taip buvo mums brangu. Iš 
sienų ir lentynų kyšos tik Sta
lino ūsai. Tada muzėjai bus 
tvarkoje.

“Praturtinama” kalba

Rusinimas visur vykdomas 
planingai. Rusų kalba turinti 
dominuoti užimtuose kraštuo
se. naujais bolševikiniais ter
minais ir žodžiais turi būti pra
turtintos gimtosios kalbos. 
Tam tikslui įpareigoti bolševi
kiniai ‘kalbininkai”, kaip prof. 
Mordvinov, mėginti įrodyti, kad 
“visos tautos turi mokytis iš 

svečias vergų stovyklose, nes 
prievartos darbininkai varomi 
dirbti net 40 laips. karščio tu- 

dėdami — Rusija reikalauja 
nustatytą dieną užbaigti kana
lo statybą.

turtingiausios ir pasauly kul
tūringiausios kalbos”, kuria 
kalba Stalinas. Ir jos alfabetas 
esąs geriausias.

Ko mūsų krašte neįstengė 
padaryti Muravjovas, tai ryž
tasi padaryti bolševikai. Venc
lova “Tiesoje” rašo, kad tokie 
žodžiai, kaip bernas, kumetis, 
ponas, mišios, Kalėdos, “sudaro 
buržuazinį palikimą, kuris turi 
išnykti.” Dažnai puolami lietu
viai kalbininkai, kad jie stovį 
nuošaliai nuo didelio kalbinio 
darbo. Tas spaudimas, kad lie
tuviai kalbininkai “įsitrauktų į 
darbą” pagal Stalino nurody
mus, vis stiprėja. Liet. Mokslo 
Akademijos Apžvalgos 9-me 
numeryje atspausdinti lietuvių 
mokslininkų straipsniai pa
švęsti “genialiam” Stalino vei
kalui “Marksizmas ir kalboty
ros problemos”. Juos parašė J. 
Matulis, E. Meškauskas. J. 
Žiugžda ir kit.

Miškų darbams

Vokiečių spauda rašo, kad 
Sovietų miškų ministerijai iš
leidus reikalavimą parūpinti 
miškams kirsti naujų jėgų, į 
Uralo, šiaurinės Rusijos ir 
šiaurinio Sibiro sritis reikalin
gus “darbo savanorius” parū
pina MVD. Pabaltijo kraštuose 
transportai buvo sudaryti veik 
iš vieno jaunimo. Pirmieji 
transportai buvo pasiųsti į Ob 
ir Obros stovyklas. Kelionė 
truko apie savaitę laiko.
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EŽERO DŽIAUGSMAS

Gera. kad esi grynas, 
kaip saulė, kaip paukštis,—gal
vojo vaikas ir nepastebėjo, 
kaip girgžtelėjo durys, ir tarp 
jų pasirodė šeimininkė.

— Labas rytas! — ji gar
siai sušuko ir kalbėjo su jais 
taip, lyg jie būtų seni pažįsta
mi ar giminės. — Ar jau pri- 
miegojot? Mažajam čia, va 
šilto pieno. Tik ką pamilžau 
karves, — ir ji pastatė puodelį 
ratuose, kurie buvo pavažiuoti 
pastogėn, ir pridūrė, kad pus
ryčiai būsią vėliau, nes ji esan
ti viena moteriška visuose na
muose ir visko vienu laiku ne
galinti paspėti. Jeigu jie norį, 
galį keltis kad ir tuoj. Vyrai 
jau susirinkę ir nešą daiktus į 
pirtį, kur — jie maną — kalvei 
būsianti pati geriausia vieta, 
kol pastatysią naują. Ir pasta
tysią greit, nes pagal kitus ir 
meškos pataikančios dirbti, jei 
tik yra sutarimas. Jaunasis 
kalvelis tegu geriąs pieną tuo
jau, nes šiltas pienas gardžiau
sius esąs, kai tik ką iš miego.

Jie padėkojo ir atsikėlė. Vik
toras išgėrė pieną. Kai atitrau
kė lūpas nuo puodelio, ant jų 
buvo balti ūseliai, kurie kuteno 
pasilsėjusią odą. Jis juos nusi
šluostė marškinių rankove ir 
jau buvo pasiruošęs į darbą sto
ti .

Kieme, kai jie išėjo, jau bu- 
.vo susirinkę bemaž visi tie, 
kuriuos vakar čia paliko. Žila- 
sai tfyras paklausė Viktom, ar 
jam nesopą rankos nuo vaka
rykščio nešimo. Ir kai vaikas 
jam atsakė, jog jo rankos e- 
sančios pratusios kūjį kilnoti, 
jis vėl patvirtino, kad jaunasai 
kalvelis esąs narsus vyras ir už
augsiąs stiprus kaip tėvas.

Andrius jau liepęs išnešti 
kalvio daiktus iš pastogynės 
kieman. Kol dar būsią pusry
čiai, jie galį daiktus nunešti į 
naują kalvę. Tegu berniukas 
pamatysiąs ir ežerą rytą mir
gantį.

Dabar tik Viktoras atsiminė, 
kad buvo jau ir pamiršęs savo 
vakarykštį pažadą nulėkti eže

ran. Jo akys džiaugsmu nebe- 
tvėrė: kalvė buvo paežerėje! 
Jie kals ir girdės, kaip skalau
ja vilnys krantą. Laisvu laiku 
jis galės išlėkti oran, braidyti 
po vandenį, plaukioti laiveliu ir 
net žuvis gaudyti.Ir maudytis 
jis galės, kiek tik širdis trok
šta!

O. čia bus geriausia, kaip vi
suose kituose sodžiuose!

Jam atrodė, kad jie per lėtai 
eina. Tas pats kelias, kaip va
kar, tiktai atgal, tie patys vy
rai juos lydi ir pakeliui prie jų 
prisideda tos pačios moterys r 
tie patys vaikai, dar nykščiais 
miegus nuo akių betrindami. 
Jis pavydėjo didesniesiems vai
kams, kad jie laisvi iš savo 
namų galėjo jiems priešais iš
lėkti. o jis dar turėjo būti prie 
tėvo, nes kitų draugų jam dar 
nė nebuvo.

Paskui jie pasuko kažkokia 
šalikele į ežero pusę. Kelias 
buvo dumblinas, abiem pusėm 
daržai. Ilgos duobės ėjo ligi pat 
pakrantės alksnių sienos, kur 
pro šakas buvo matyti ežero 
vandenys, giedri kaip dangus. 
Bet jie nėjo per alksnyną, jie 
dar pasuko į kairę, ėjo ilgą 
laiką. Pro krūmus dvelkė vėsu
ma, keli žingsniai už jų buvo e- 
žeras, bet jie ėjo padaržėm ir 
negalėjo jo matyti.

Pagaliau baigėsi alksnynė, ir 
jie pasuko dešinėn. Vėsi oro 
vilnis ūžtelėjo veidan, ir Vik
torui pirmą akimirką apžlibo 
akys nuo vandenų mirgėjimo. 
Smulkutytės Vilnelės ribuliavo 
ežero paviršiumi ir, atmušda
mos saulę, mirgėjo kaip dažyti 
stiklai.

Valandikę jis sustingo nuste
bęs. Dar niekad nepatirtas 
džiaugsmas kilnojo jo krūtinę. 
Bet kiti vienodai traukė tolyn, 
ir jam reikėjo sekti.

Čia pat pakrantėje buvo ir 
jų kelio tikslas: pirtis pajuodu
siom medžio sienom, žemu sto
geliu. Lango užšaunamoji len
ta buvo atitraukta, kad švie
sos vidun įeitų.

Bet Viktoras nematė savo 
naujųjų namų. Jis buvo atsi
skyręs nuo pulko ir numindžio
tu krantu nuėjęs ligi pat van
dens. Kojų padai juto šlapias 
smiltis ir išmirkusius stabarus. 
Jis pasilenkęs pasišlapino van
deny pirštus. Jis pažengė dar 
žingsį ir įbrido. Ir kitą, ir dar 
trečią žingsnį jam reikėjo 
žengti pirmyn.

— Ei. tau jau mirksta skver
nai! — kažkokio vaiko balsas 
šaukė jam iš užpakalio. Tikrai, 
jis buvo per giliai įsibridęs!

Apsigrįžo ir ėjo kraštan.
Pirtis buvo didelė, ir jos 

priesienis taip pat didelis. So
džiaus ūkininkai ją kūrendavo 
kiekvienas iš eilės savo šešta
dienį, ir visi vienos lyties žmo
nės eidavo vanotis kartu. Mo
terys pasiimdavo ir vaikus, o 
akylesnieji vaikai mokėdavo 
papasakoti didesniems, ką jie 
ten matydavo. Tai nebuvo 
garbinga, nes eiti kartu su bo
bom į pirtį tikram vyrui buvo 
laikoma pažeminimu.

Priesienio sienose buvo pri- 
gręžta skylių ir jose prikalinė
ta kuoliukų drabužiams pasi
kabinti. Ir kai Andrius sakė, 
jog jie kuoliukų parūpmę, jis 
buvo teisus. Taip pat jis buvo 
teisus, kad čia jiems vanduo 
visada būsiąs parankėj, kad 
jame galėsią aušinti įkaitintą 
geležį. Taip, žagres galėsią už- 
metinėti ir grūdinti tiesiog eže
re. kur vanduo galėsiąs kunku
liuoti, kiek tik jam patiksią. Ir 
geltonųjų smilčių čia visados 
būsią, į kurias galėsią grūsti 
geležį, kai reikėsią suvirinti.

Kalvis viską atidžiai apžiū
rėjo. Jis išklausė, ką visi kiti 
kalbėjo, ir paskui sakė:

— Taip, čia bus galima įsi
taisyti.

Tada visi suėjo į pirtį.
Čia jiems kol kas neiksią gy

venti. šviesos nors mažoka, bet 
jei kalvis jos norėsiąs daugiau, 

galėsią langus didesnius pra
kirsti. Taip, net stiklus galėsią 
sudėti, visai kaip pirkiai. Ir 
plautai čia esą platūs, gaila tik, 
kad gulėtojai tiktai dviese. Na. 
kalvis juk dar galįs nusitverti 
ir kokią putros virėją, jei jos 
neturįs. O gal ateisianti kokia 
iš senosios vietos?

Ne, kalvis jos neturėjo. Žmo
na buvo mirusi jau seniau nei 
metai, o antru kartu vesti jis 
nebemanė. ,

Toliau Andrius nurodė, kad 
krosny galėsią tik sklindžius 
kepti, bet virti jau teksią ug
niavietėj. Gi kad ir lauke galį 
kūrenti ugnį, o katilą pasika
binti ant basliukų. Taip ir jie 
patys dažnai darą, nors jie tu
rį tikras pirkias ir tikras kros
nis.

Ir vėl, visa išklausęs ir v;sa 
apžiūrėjęs, kalvis tarė:
— Taip, čia bus galima įsitai

syti.
Susirinkusieji sėdėjo ar.t ak

menų. kuriuos sodžius buvo su- 
vežęs pirties pamatams. Žmo
nės skubaus darbo neturėjo, 
jie buvo laimingi, kad atsirado 
priežastis susirinkti krūvon ir 
gaišti laiką.

Iš pirties išėjo tie. kurie ten 
buvo suėję su kalviu. Jie nėjo 
sėstis ant akmenų, bet paliko 

stovėti prie durų, bent kiek 
pasitraukdami į šalis, kad kal
vis galėtų atsisėsti ant priesie
nio slenksčio. Taip jis ir pada
rė. Užėjusi tyla jį skatino kal
bėti, visos akys žiūrėjo į jį ir 
visos ausys buvo pasiruošusios 
tverti kiekvieną žodį.

Ir kalvis padėkojo gerie
siems žmonėsm už tą meilumą, 
su kuriuo jie jį sutiko, žadėda
mas būti jiems taip pat geras 
ir padėti jiems visuose jų rei
kaluose. Jo nei ausys nebū
siančios pakankamai klusnios, 
nei rankos pakankamai žva
lios, kad jiems atsilygintų. To
kius gerus žmones jis sutinkąs 
pirmą kartą.

— Ne, ne, — susijaudinęs 
pertraukė Andrius, — mes ne
sam verti tų šiltų žodžių, ku
riuos tu čia mums kalbi. Mūsų 
sodžiui reikėjo kalvio, nes mes 
turim daug plūgų lopyti ir 
šiaip kitų daiktų kaldintis ir 
mes niekaip nenorim žemintis 
ėgliškiams, kurie yra daug už 
mus niekesni, bet pas kuriuos 
jau dveji metai dzingsi ka’v’s. 
Priekalo dūžiai, kurie skamba 
nuo Eglių, mus į pasiutimą va
ro. Mums reikėjo kalvio, ir ga
lim tik dėkoti Dievui, kad jį su
siradom.

(bus daugiau)
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Man reikėjo nuvežti supiausty- 
tus stuobrius. Šiaip taip radau 
sunkvežimi pas vieną senuką 
protestantą, kuris, pasigailė- 
jęs manęs, atvyko ir sukraustė 
stuobrius. Bet nelauktai kaž
kas parapijiečių užprotestavo. 
Girdi, jie patys sutvarkysią 
Tada netekau talkininko, o 
medžiai pasiliko begulį.

Nutariau smulkesnes šakas 
sudeginti. Sukroviau duobėse 
laužus ir pakūriau. Vos užuo
dę dūmus, tuoj sukišo galvas 
moterėlės ir pradėjo prašyti 
nedeginti .o joms prakurams a- 
tiduoti. Bet vėl pasibaigė tuo 
pačiu. — jos nepajudino nė ša
pelio. o man tik darbą sutruk
dė.

Nustojęs kantrybės, vėl dai
riausi to senuko, kuris, laimei, 
greit susirado ir išvežė ne tik 
šakas, bet ir sunkiuosius stuob
rius.

O maniškiai norėjo, kad aš 
jiems ne tik suvežčiau, bet 
dar ir sukapočiau ir krosnis 
pakurčiau.

Sugrioviau bažnyčią

Dabar liko man sugriauti 
bažnyčios likučius. Bet kaip? 
Plikomis rankomis, be įrankių 
neįmanoma. Radau kaimyną, 
kuris tikėjosi sau šiokios to
kios naudos. Pradėjom tvarky
ti iš vidaus: išvežėm suolus, iš
plėšėm duris, langus. — gal ga
lėsim juos panaudoti naujai 
bažnyčiai. Ir vyskupas paskuti
niame laiške rašė, kad atsar

Kun. R. Klumhiv >u indėnu vaikais.

giai sugriautume ir panaudota
me nors plytas naujam šven
toriui tverti.

Sunkiausia buvo atsiminti, :š 
ko pasiskolinai įrankį, nes rei
kėjo kas vakaras juos grąžinti. 
Suradau ir kopėčias ir palipau 
ant stogo. Reginys man visai 
nerūpėjo. Tuoj stvėriausi dar
bo ir pradėjau plėšti malksnas 
(gontus). Kur buvusios nebu
vusios moterys tuoj pradėjo 
prašyti, kad duočiau jom malk
snų. Aš savo ruožtu sakiau: 
padėkite sugriauti. — gausite! 
Pradėjau malksnas dėti gra
žiom krūvelėm ir jas dalyti 
kiekvienam talkininkui.

Darbas padaro meisterį, ir 
aš įsigijau daug patyrimo.

Išardžius sąsparas ir žėglius, 
atsirado ir vyriausias indėnų 
‘čyfas" su smalsuolių grupe. Jį 
atviliojo statybinė medžiaga, 
nes per 50 metų sienos gerai 
Išsilaikė.

Paėmiau dalbą ir įsitikinau, 
kad sienom išgriauti nereikės 
šauktis šventųjų, o nuo žemės 
talkininkų pats atsisakiau. Kai 
reikėjo vieno smūgio pasku’i-
n.am patempimui, beregint at
sirado savanoris. Per kelias va
landas buvo sugriauta visa, kas 
buvo likę nuo žemės drebėjimo.

Sutvarkiau statybai tinkamą 
medžiagą, atskirai sudėjau 
plytas ir gelžgalius. Atsirado 
savanorių, kurie prašė lentų. 
Vienam davus, kiti tuoj tiesė 
rankas. Teko sudrausti, nes 
kasgi belik® statybai, w*i kiek
vienas sau išgaudys.

Kitą dieną vėl tęsiau darbą. 
Nustebau — viskas iš nakties 
dingo. Viskas išgrobstyta, iš
nešiota. Tik malksnos dar ne
pajudintos, o visa kitą švaru
tėliai nuvalyta. Vaikai žaidė 
tarp plytų ir jas sugriovė. Per
spėjau jų nekliudyti, bet —žo 
dis sau. o jų reikalai — sau. 
Žiūriu po kelių dienų.—belikęs 
koks trečdalis, ir tai pačių blo
giausių plytų.

Paklaustas niekas nežinojo, 
kas ir kada išnešiojo. Vieną ry
tą radau indėną, kuris prašė 
dviejų plytų. Greit paaiškėjo, 
kad jis bus čia svarbiausias 
kaltininkas, išnešiojęs visą krū
vą po dvi plytas. Kaimynas bu
vo priverstas pasakyti tiesą, ir 
pasirodė, kad kaltininkas ma
no plytomis baptistų dvasinin
kui tvėrė tvorą.

*

Tarp latru

Išdrožiau indėnui tiesiai į a- 
kis jo vagystę. Prispirtas prie 
sienos, viską prisipažino. Pasi
rodė. kad jis buvo neseniai 
grįžęs iš San Quintino kalėji
mo. be galo įžūlūs, net drįso 
tvirtinti, esą man plytos nerei
kalingos. ir jis pasiėmęs sau...

Klausiau, jei jis tuo tiki, tai 
kodėl jis plytas ima vidurnaktį, 
o ne dieną, kai visi mato!

Plytos jau kitur sumūrytos, 
neatgausi. Prispyriau. kad jis 
savo darbu atsiteistų už skriau
dą. Pasiėmė dar likusias ply
tas. o ateiti darban — pamir
šo. Iš akių—ir iš atminties.

O tu prakeiktas pinige!
Sklypas jau buvo nuvalytas. 

Planas —tvarkoje. Statybai 
reikės maždaug 23.000 dolerių. 
Kasa tuščia. Vyskupas planus 
atmetė, girdi — amžiais neiš
simokėsite! Turėtų užtekti ko
kių 12.000 dol. Bet nebuvo ir 
tų. Architektai iš tokios sąma
tos bažnyčiai ir klebonijai tik 
šaipėsi...

Bet dar buvo ir tragiškesnių 
dalykų. N'ors turėjome patvir
tintus planus ir pinigų pra
džiai. paaiškėjo, jog iš viso ne
turime teisės į bažnyčios skly
pą!

Pasirodo, kad kas 5 motai 
reikėjo paduoti prašymą Vi
daus Reikalų Sekretoriui, kad 
būtų pratęsta teisė naudotis ta 
žeme. Bažnytėlė buvo apleis
ta. tai vietos airių klebonas vi
sai nesirūpino šiuos formalu
mus laiku sutvarkyti. Taip vi
sos teisės išgaravo...

Nusiminimas buvo nepapras
tas. Miestas buvo įsakęs nuva
lyti gr. u vėsius Ir aš tai atli
kau — patarnavau miestui be 
.jokio reikalo! Štai, kur nuvedė 
idealizmas!

Nenusileidau ir nemaniau 
dar viską praradęs. Pradėjau 
ginti savo teises, kovoti už tei
sybę. Negi tušti formalumai 
pražudytų gražiausius mūsų 
sumanymus. Nejaugi sukti 
miesto advokatai pakreips vis
ką savo naudai? Kraujas užvi
rė. pradėjau ieškoti teisy!x"s. 
Prasidėjo mano stacijos nuo 
Kaino prie Kaipo — pas viso
kius viršininkus ir ‘bosus”, iš

judinau savo indėnus. Juodu
kų Holly-Rolly dvasininkai juo
kėsi ir džiaugėsi pasalom.

Atsirado viltis. Sušaukiau 
savųjų susirinkimą ir aiškiai 
išdėsčiau mūsų .būklę. Prikal
bėjau pasirašyti prašymą pa-

Eik šen, tave pabučiuosiu
Lietuvių gyvenimo vaizdai po

Man. gimusiam 1862 m., te
ko pergyventi jau tris Lietuvos 
istorijos periodus. Kad 1863 ir 
1864 metais dar buvo matyti 
sukilimo padariniai! netenka a- 
bejoti. Man pačiam paliko at
minty vadinamieji “metež- 
ninkai”. — taip rusai vadino 
sukilėlius. — kurie būdavo va
romi į Kauną, kad ten. išgirdę 
karo komendanto sprendimą, 
atliktų tolimesnę kelionę į Si
birą.

Kadangi rusai tuomet netu
rėjo pakankamai valdininkų, 
Kaune teismo tardytojo vietą 
užėmė baigęs universitetą ūki
ninko sūnus Motiejus Valiulis, 
oficialiuose dokumentuose va
dinamas Vahl. Tai patvirtina 
atitinkamų valdininkų trūku
mą. nes ar valdžia galėjo neži
noti. kad lietuvis nesiims griež
tų priemonių prieš savo bro
lius?

Neilgai teko Valiuliui eiti 
tardytojo pareigas. Vyriausy
bei patyrus, kad jo tardymo 
būdas per švelnus, jam teko at
sisveikinti su ta svarbia vieta.

Kaip su “metežninkais” bu
vo elgiamasi, teko man pačiam 
matyti. Varydavo juos pėsčius, 
rankos buvo užpakalyje kietai 
surištos, galva kartais iki pu
sės nuskusta.

Likvidavę vyskupo Valan
čiaus jkurtas mokyklas, rusai 
įkūrė liaudies mokyklas — na- 
rodnoje učvlišče. šitose mo
kyklose apie lietuvių kalbą nė 
žodžio nebuvo girdėti. 1871 
m. aš lankiau Linkuvos, (Šiau
lių apskr., nepriklausomybės 
laikais ten buvo gimnazija) 
liaudies mokyklą ir teko mo
kytis iš vadovėlių rusų raidė
mis. Pirmas sakinys, kaip pri
simenu. buvo “Vižu iglu—ma
tau adatą.’
Vasario mėnesį, kai buvo mi

nima baudžiavos panaikinimo 
sukaktis, buvome nuvesti į 
bažnyčią, kur po mišių mūsų 
mokytojas (Ždanovas) užtrau
kė caro himną "Bože caria 
chrani”. Per mažai dar galvo
jau. kad galėčiau suprasti, ko
dėl mokiniai pradėto himno ne
tęsė. Taip mokytojui pravosla
vui reikėjo nutraukti giesmę.

Paskui tačiau mokiniai išsila
vino. nes miestelyje atsirado 
rusofilas J. Pakalnis, kuris nei 
iš šio nei iš to ateidavo j klasę 
ir liepdavo, atsistojus ir nusi
gręžus į provoslavų paveikslą, 
kampe pakabintą, giedoti him
ną. Pažymėtina, kad .T. Pakal
nis buvo lietuvių katalikų vai
kas bemokslis.

Mūsų apylinkėje buvo trijų 
rūšių baudžiauninkai: karpiš- 
kiai. tiškcvičiškiai ir karališ- 
kiai. Mūsų kaimas (Raponiai) 
priklausė prie paskutiniosios 
rūšies. Kai buvo dalijami že
mės sklypai, mano senelis bu
vo vaitas ir. žinoma, turėjo į- 
takos. Todėl mūsų astuoniems 
ūkininkams ir buvo paskirti 
didžiausi 78 dešimtinių plo
tai. Nuostabu, kad ne visi no
rėjo tokio žemės ploto: aiškino, 
kur dėsiąs jis tiek žemės. Ka
dangi žemė buvo nevienodos 
rūšies, visas plotas buvo išma
tuotas rėžiais, tad ūkininko že
mė atsidūrė keliose vietose. 
Rėžiai buvo atskirti ežiomis. J 
kaimo ribas 'įėjo ir 30 dešimti
nių miškas, kuris pavasario 

čiam Prezidentui, nes ta žemė 
Pranciškaus Potencijaus juk 
seniai buvo bažnyčiai užrašyta, 
ji ir turi indėnams likti.

Atsistojo didysis vadas Al
berto Potencio ir pusę valandos 
kalbėjo indėniškai, raginda
mas mano prašymą patenkinti. 
Visais balsais nutarė priimti 
mano pasiūlymą ir pasirašyti. 
Vadas kalbėjo, kad tik Katali
kų Bažnyčia gina jų teises ir 
juos nesavanaudiškai globoja.

Greitai iš Washingtono atėjo 
atsakymas, paties sekretoriaus 
Juliaus Krug pasirašytas—mi-

I>r. J. JANI sKEVIČILS
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metu dėl potvynio buvo neįžen
giamas. To* miško viduryje bu
vo kalnelis, kuriame sukilėliai 
laikėsi, vėliau jis buvo pava
dintas “lenkų kalneliu.” Tas 
miškas kažkodėl neįėjo į ūki
ninkams paskirtus plotus.

Tuo metu nebuvo agronomų, 
ir žemės ūkis buvo tvarkomas 
labai primityviu būdu. Kelioli
ka metų nebuvo jokios pažan
gos. Tai sunku buvo ir padary
ti. nes. norint vienam pakeisti 
lauko apdirbimo būdą, kiti ne
sutikdavo. Prisimenu, buvo to
kios pievos, kurias piovė trys 
darbininkai visą dieną, o šieno 
parvežė tik pusę vežimo.

Kuldavo spragilais nuo 12 
vai. nakties iki ryto. Tuo metu 
žibalo dar niekas nežinojo. 
Pasišviesdavo nuo išdžiovintų 
beržinių pliauskų atskeltais ša
kalėliais, kurie įdegti buvo kiša
mi j žibintą. Vienam baigiant 
degti, kitoj žibintuvo pusėje j- 
kišdavo šitą šakalėlį.šituos dar
bus atlikdavo piemenys. Ilgai
niui atsirado aliejus ir žibalas.

Rūkančiųjų jau buvo, ir jie 
įdegdavo savo pypkes skiltu
vais. Tai buvo geležies galas, 
kurį vyras dauždavo į titna
gą, laikydamas prie jos sausą 
kempinę. Ji nuo kibirkšties už
sidegdavo. o nuo jos uždegdavo 
ir tabaką pypkėje.

Raguočiai, kiaulės ir žąsys 
buvo ganomi bendroje ganyklo
je. Piemenų tarpe buvo vienas 
viršininkas, kuris paskirdavo 
vienus prie galvijų, kitus prie 
kiaulių, trečius prie žąsų. Gal
vijai buvo varomi vos švintant 
į ganyklą. Kiaules varydavo a- 
pie pusryčius. Piemenys šauk
davo: “Ei. kiaules varykite, 
mažų paršų nepalikite, ei!”

Stambūs ūkininkai pjaudavo 
.javus dalgiais. smulkieji — 
pjautuvais.

Šiandie senieji lietuviai pasi
genda dainų. Tada darbininkai 
po sunkių dienos darbų grįžda
vo susibūrę, vyrai ir mergaitės 
atskirai. Jie paleisdavo savo 
skardžius balsus. Ir jų daina 
buvo toli toli girdėti. Išsiskirs
čius j vienkiemius, laukų dai
nos nutilo. .Tų trūkumą mokės 
atjausti tas. kas .jas girdėjo.

Namai buvo statomi dviem 
galais. Viename buvo gryčia, 
kur virė visos dienos gyveni
mas. o antrame —seklyčia, 
dažniausiai susidedanti iš trijų 
kambarių. Ten buvo svetainė 
svečiams ir šeimininkų bei jų 
šeimos miegamieji. Gryčioje 
ant sienos, arti valgomojo sta
lo. kabėjo kryžius. šia proga 
negaliu pamiršti vieno cha
rakteringo įvykio. Mano sene
lis draugavo su medžioklės mė
gėju grafu Fel Karpiu. Lan
kydamas senelį, jis ateidavo 
pirma j gryčią, kur, užkopęs 
ant suolo, pabučiuodavo kry
žių, o paskui lenkiškai sušuk
davo: — Juozai, eik šen, dabar 
aš tave pabučiuosiu. Grafas 
Felicijonas Karpis buvo pir
mas, kuris dar prieš caro bau
džiavos panaikinimą buvo iš 
baudžiavos atleidęs visą bau
džiauninkų būrį.

Lauke nuo gatvės pusės buvo 
mergaičių darželis, kurio kam
pe stovėjo aukštas kryžius. To- 

sijai paskirta 2 ha žemės ad 
indefinitum tempus — neribo
tam laikui!

Mes laimėjom!

Kai lietuvis lietuviui ištiesia 
ranką

Valdžia sklypą įvertino 13,- 
500 dol., tuo tarpu jo rinkos 
kaina buvo 200,000 dol. Tačiau 
valdžia uždraudė jo nors ma
žiausią dalį parduoti Nors ši
taip supiniginus tą žemę, būtų 
didžiausia nauda, — savaime 
išsispręstų visi piniginiai sun
kumai. (bus daugiau)

1863 ni

kių kryžių dažnai buvo matyli 
prie kelio, kryžkelėse arba to
se vietose, kurios primindavo 
kokį nors svarbų istorinį įvy
kį.

Dar likusių vienuolynų bro
liukai važinėdavo po kaimą, 
rinkdami aukas. Mūsų krašte 
juos vadindavo “klasteriais” iš 
lenkiško “klosztor” (vienuoly
nas). Ar netenka stebėtis, kad 
paaukotas avinėlis, broliuko 
paglostytas, tuoj sekdavo jo 
vežimą.

Ne be pagrindo Lietuva bu
vo vadinama šventa. Taip bu
vo skelbiama ir lenkų literatū
roje. Visą adventą ir gavėnią 
ne tik žmonės, bet ir septyne- 
rių metų vaikai nevalgydavo 
nei mėsos nei pieniško maisto. 
Net sekmadieniais nedaryda
vo išimties, nors to nereikė
jo.

Esant perilgai sausrai, ar per 
ilgai lyjant, visas kaimas susi
rinkdavo arba pas vieną ūki
ninką arba prie kryžiaus vieš
kelyje ir vaikščiodavo staci
jas.

Uždraudus spaudą, 1865 m. 
mano tėvas ir kiti atlikdavo 
arkliais tolimą kelionę pas 
vysk. M. Valančių ir pargaben
davo maišus knygelių, kurias 
paskleisdavo po kraštą.

Lietuviai kitataučių tarpe
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 

7 d., Gvvynn Oak Park vasa
ros sezonui uždaryti buvo dide
lis tautų festivalis. Jame akty
viai pasireikšti lietuviams labai 
daug pastangų padėjo Lietuvių 
Melodijos Valandos vedėjas Al
bertas Juškevičius ir Baltimo- 
rėje plačiai žinoma “Dainos” 
draugija. Lietuvių programoje 
buvo: "Dainos” draugijos cho
ras, vadovaujamas Lilijos Be- 
kerskienės, akompanuojant 
Helen Bush, padainavo “Dai
nelę pinsiu” — Bačiulio. “Ank
sti rytą” — Strolios ir “Gaspa- 
dinė ant Sekminių” — Bekers- 
kienės. Solistas tenoras Kle
mensas Andreikus padainavo 
“Kur bakūžė samanota” — 
Šimkaus, Tautinių šokių mėgė
jai, kaip K. Laskauskas, G. 
Čaplikaitė, J. Veliuonaitė, O. 
Majauskienė ir Z. Vieraitytė 
pašoko “Lenciūgėlį”, o N. Bo- 
gutaitė ir R. Lendzaitė —“No
riu miego”.

Be to. festivalio svetimtau
čiai buvo supažindinti su lietu
viškais valgiais ir gėrimais, 
kurių pagamino “Dainos” 
draugijos narės ir Alb. Juške
vičius. Festivalis tęsėsi iki vi
durnakčio. Buvo įdomus. Lie
tuvių tautiniai šokiai kitatau
čiam patiko ir po festivalio bu
vo du kartu perduoti dar per 
televiziją.
Pradedami nauji darbo metai

Šv. Alfonso parapija, vado
vaujama klebono prel. L. Men- 
delio, pradeda savo naujuosius 
veikimo metus. Tikimasi, kad 
nauji darbo metai bus gana 
našūs, nes parapija turi .šie
met bene pajėgiausią kunigų 
sąstatą. Be neišsenkančios e- 
nergijos ir vis naujų užsimoji
mų kupino klebono prel. L. 
Mendelio, dar parapijoje dirba
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• Astronomai pas popiežių, 
bet ne visi... Romoje įvyko 
tarptautinis astronomų kongre
sas, kuriame dalyvavo 400 at
stovų iš 35 kraštų. Iš už gele
žinės sienos buvo atvykę So
vietų Rusijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos ir Rumunijos atsto
vai. Marijos Gimimo šventėje, 
rugsėjo 8 d., popiežius Pijus 
XII mokslininkus priėmė savo 
vasaros rezidencijoje. Jis kal
bėjo astronomams apie visatos 
paslaptis, kuries skelbia nuo 
mūsų akių pasislėpusį po'aulio 
kūrėją. Audiencijoje dalyvavo 
ir Lenkijos atstovė - astrofizi- 
kė VVilhelmina Iwanowska, 
profesoriaujanti Koperniko u- 
niversitete Tome, Lenkijoje. 
Rusas, čekas ir rumunas žadė
jo taip pat būti audiencijoje, 
bet visi trys “pavėlavo.” Ta
čiau ir jie prisijungė tuojau 
prie ekskursijos, kurį apžiūrė
jo Vatikano observatoriją.

• Viešpaties krito tiesėjas. 
Tik paskutiniu laiku gauta ži
nia, kad dar vasario mėn. Ki
nijoje komunistų buvo nukan
kintas vysk. Francis X. Ford, 
brooklynietis, misionierius, pri
klausęs Maryknoll kongregaci
jai. Kinijoje jis išgyveno 34 
metus. Tik atvykęs, dar jau
nas kunigas, jis meldėsi: “Vieš
patie, duok man būti Tavo ka
rališko kelio tiesėju kinų žemė
je.” Jis ir sulaukė kankinio 
vainiko, bet jo mirtis JAV buvo 
skaudžiai pajusta ne vien tik 
katalikų. Dauguma ir nekatali
kiškų laikraščių išreiškė pasi
piktinimą ir protestą dėl žiau
raus komunistų elgesio. Rugsė
jo 9 d. Maryknoll kongregaci
jos centre (Maryknoll, N. Y.- 
buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos, kuriose dalyvavo kar
dinolas Spellmanas ir dar 10 
vyskupų.

• Vatikanan ambasadoriaus 
nesiųstų. Demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus Adlai 
Stevensonas. rugsėjo 15 d.

===== BALTIMORE, MD. =
jaunas energingas kunigas 
Juozas Antoszevvskis, vadovau
damas visoms bažnytinėms 
draugijoms, kun. Petras Pat- 
laba, veikiąs tremtinių jauni
mo ir jų ideologinių organiza
cijų tarpe, ir vėl grįžęs kun. 
Pijus Dambrauskas, turįs 
daug išminties ir patyrimo pe- 
degoginiame darbe. Neabejoti
na. kad šv. Alfonso parapijai 
yra lemta atlikti ne tik eilines 
jai įprastas parapijines parei
gas, bet dar būti lietuvių balti- 
moriečių visuomeninio, kultū
rinio ir lituanistinio švietimo 
centru.

Šių metų darbo sezonui ati
daryti rengiama bendra vaka
rienė, kur įvyks šv. Alfonso pa
rapijos didžiojoje salėje spalių 
5 d., 5 vai. po pietų. Kvieti
mai su smulkesnėmis žiniomis 
bus šiomis dienomis visiems iš
siuntinėti. Turint galvoj dide
lius parapijos uždavinius, va
karienėje tikimasi daug svečių. 
Jos pelnas skiriamas parapiji
nei mokyklai laikyti.

Kazys Dūlys,
Šv. Alfonso parapijos bažny

čioje dirbęs kurį laiką Jš eitų 
pareigų pasitraukia rugsėjo 
mėnesio antroje pusėje.

Kursai vėl pradedami
Anglų kalbos ir pilietybes 

kursai suaugusiems užsienie
čiams vėl pradedami. Pamokos 
vyks vakarais nuo 7:30 iki 9:30 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais. Kursų vieta 
Poe Evening School Fayette ir 
Grane gatvių kampe. Mokslas 
nemokamas. Klasė pasirenka
ma laisvai pagal pajėgumą nu
statytam kursui eiti. Regis
truotis reikia minėtomis dieno
mis šią savaitę. Esant rimtai 
priežasčiai į kursus galima j- 
stoti ir mokslo metų eigoje. 

kalbėdamas Springfield, Ilk, 
pareiškė, kad jis, išrinktas pre
zidentu, JAV ambasadoriaus 
prie šv. Sosto nesiųstų. Šis 
pareiškimas rodo, kad JAV po
litikai su katalikų balsais nesi
skaito. nors gerai organizuoti 
šio krašto katalikai, kurie su
daro daugiau 25 milijonų, ga
lėtų daug lemti kandidatų var
žytynėse dėl prezidento vie
tos.

• Katalikų vaikų skaičius 
konfesinėse mokyklose nuolat 
auga. Per paskutinius trejus 
metus vaikų, lankančių JAV 
katalikiškas mokyklas, padidė
jo 15 procentų. Dabar jau 46 
proc. katalikų vaikų lanko sa
vas konfesines, o ne viešąsias 
mokyklas.

• šv. Rašto paroda, švento 
Rašto Savaitės proga Vašing
tone, Kongreso bibliotekoje, 
rugsėjo pabaigoje, atidaroma 
paroda, kurioje bus išstatytas 
Šv. Raštas, dar ranka rašytas 
Vokietijoje, Mainze. prieš at
spausdinant pirmąją Guten- 
toergo Bibliją. Parodos metu 
tas vertingas šv. Rašto egzem
pliorius apdraustas 300,000 do
lerių sumai.

• 1200 metu sukaktis. 1951 
metais sueina 1200 metų, kai 
mirė Vokietijos krikštytojas ir 
apaštalas šv. Bonifacas, pa
laidotas Fuldoje. Vokiečiai ka
talikai ruošiasi tą sukaktį iš
kilmingai minėti. Prie šv. Bo
nifaco kapo Fuldoje bus suk
viestas milžiniškas katalikų 
kongresas.

• Kova su nepadoriais rū
bais. Nevv Orleane, yra susikū
rusi draugija, remiama vietos 
vysk. Joseph F. RummeI, ku
rios uždavinys įkalbėti jaunas 
mergaites ir moteris, kad jos 
krautuvėse reikalautų tfk pa
dorių rūbų. Tuomet ir siuvyk
los ims padoresnius rūbus siū
ti.

* Lietuviu mokykla
Pereitą savaitę, kaip ir visos 

kitos, pradėjo mokymosi dar
bą šv. Alfonso parapijos mo
kykla. Seselės Kazimierietės, 
šios mokyklos mokytojos, susi
laukė gražaus būrio mokiniu, 
iš viso 244. iš kurių 124 ber
niukai ir 120 mergytės. Iš šio 
skaičiaus vakų darželyje yra 
31 mokiniukas. Naujakurių 
vaikučių yra 96.

Jdomu. kaip atrodo mokyk
los vaikučių tėvai tautybės at
žvilgiu: 144 (72 mergaičių ir 
72 berniukų) vaikučių abudu 
tėvai yra lietuviai; 31 mokinio 
tik vienas iš tėvų yra lietuvis ir 
69 mokinių abudu tėvai yra ne
lietuviai.

Mokyklos išlaikymas daug 
rūpesčių uždeda ant kun. prel.
L. Mendelio pečių. Dėlto kun. 
Prelatas iš eilės du sekmadie
nius prašė paremti mokyklą sa
vo aukomis, nes išlaikymas sie
kia arti dešimties tūkstančių. 
Be abejojimo, tai yra svarbi 
lietuvių pareiga.

Mūsų mirusieji
Šiomis dienomis į amžinybę 

iškeliavo du mūsų parapijie
čiai: Magdelcna Siaurusaitienė 
ir A. Karpavičius.

Svečiai
Iš Kanados buvo atvykę-, 

kun. A. Vilkaitis į savo miru
sios giminaitės M. Siaurusai- 
tienės laidotuves.

Arti poros savaičių šv. Al
fonso bažnyčioje talkininkavo 
misionierius Tėvas J. Walsh. 
Jis pavadavo į rekolekcijas iš
vykstančius parapijos kunigus.

Kun. pral. L. Mendelis 7 rug
sėjo bažnyčioje paskelbė, kad į 
šv. Alfonso bažnyčią pagalbi
ninku atvyko kun. P. Damb- 

‘rauskas, jau anksčiau čia dir
bęs.
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• Vyt. Kadžius Chicago je 
ateitininkų susirinkime išrink
tas “Draugo” “Ateitininkų 
skyriaus” redaktorium.

Antanas Sužiedėlis šiuo me
tu gydosi namuose. Jo sveikata 
gerėja. Prieš pora savaičių jį 
aplankė Brooklyno ateitininkų 
būrelis. Tą patį vakarą visi nu
važiavo j Bostoną, kur dalyva
vo studentų ateitininkų susi
rinkime.

Algis Vedeekas, studijavęs 
inžineriją Chicagoje, gyvenęs 
Brooklvne, prieš porą savaičių 
buvo pašauktas j kariuomenę. 
Jo artimieji draugai surengė 
jam jaukias išleistuves. Al. Ve- 
deckas per vasarą aktyviai jun
gėsi j ateitininkų veiklą.

LEVISTON. M E.
Nauja lietuviška šeima

Rugpjūčio 23 d. šv. Patrici
jaus bažnyčioje, Levviston, Me., 
susituokė Edvardas Wariako- 
jis su Valerija Varneckai. Iš
kilmingas šv. Mišias atlaikė ir 
jungtuvių apeigas atliko Tėvas 
Juv. Liauba, OFM. Jaunieji 
ir visi jungtuvių liudininkai šv. 
mišių metu priėmė šv. komuni
ją. Sutuoktuvių iškilmėse da
lyvavo daug vietos lietuvių ir 
svečių iš tolimesnių vietovių: 
Roc'r'fordo. III., Clevelando. 
Ohio. Brooklyno, N. Y. ir kt.

Jaukus jungtuvių banketas 
įvyko šv. Baltramiejaus dr-jos 
auditorijoje. Jaunvedvs yra ki
lęs iš Rockford, III., jaunoji iš 
Levviston. Me. Kitą dieną jau
nieji išvyko ilgesniam laikui 
povestuvinei kelionei.

TARP AMERIKOS UETOVlū
KUN. KAZIMIERAS SKRIPKUS

Gyvenimas

Kun. K. Skripkus gimė 1869 
m., rugpjūčio 30 d. Kitą dieną 
buvo pakrikštytas Kazimiero 
vardu. Krikšto tėvai buvo Ža
garės klebonas kun. K. Alek
sandravičius ir Ona Žlabienė. 
Skaityti išmokino motina. Bū
damas 8-rių metų, pradėjo 
lankyti Žagarės pradžios mo
kyklą, kurią baigęs įstojo j 
Rygos gimnaziją. Čia gavęs še
šių klasių pažymėjimą, išvažia
vo j Kauno Kunigų Seminari
ją. Ją baigė ir gavo kunigystės 
šventimus 1892 m. rugpjūčio 31 
d.

Išbuvęs Lietuvoje 12 metų 
kunigu. 1904 m. atvažiavo į 
Ameriką. Apsistojo Westville,

Iš kairės: kun. J. V. Skripkus. pranciškietė sesuo Antana. jubiliato 
pusseserė ir jubiliatas kun. Kazimieras Skripkus.

III. ir 11 metų ėjo klebono pa
reigas. Pastatė parapijinę mo
kyklą ir pakvietė lietuvaites 
seseles (Nazarietes). 1915 m. 
persikėlė i Detroit, Mich. ir čia 
pastatė šv. Jurgio bažnyčią ir 
mokyklą, pasikviesdamas mo
kytojauti seseles Nazarietes.

ir darbai

Išbuvęs Lietuvoje 12 metų 
1919 m. išvažiavo į Bingham- 
ton, N. Y., kur klebonavo be
veik iki savo auksinio kuni
gystės jubiliejaus. Sulaukęs gi
lios senatvės nuo tų pareigų 
atsisakė.

Šiemet kun. K. Skripkus 
švenčia 60 metų kunigystės ju
biliejų. Šv. Kotrynos bažnyčio
je, Binghamtone, atlaikė iškil
mingas šv. mišias, o vakare jo 
garbei įvyko banketas, kuria
me dalyvavo per 50 kunigų.

Kun. Kazimieras, nors jau 
74 metų, tačiau džiaugiasi ge
ra sveikata, dažnai padėdamas 
vietos parapijoms dvasiniame 
patarnavime.

Prisiminimai iš 191)4-1914 m.

Kun. K. Skripkui atvykus 
klebonu į mano gimtąjį mies
teli, Westville, 11., aš tada bu
vau tik šešerių metų. Vienas iš 
įdomesnių atsiminimų tai “Ka
lėdojimas.” Sustoję gatvėje,

O AtfilN iHt AS

meilę, nors dauguma mūsų bu
vome Amerikoje gimę. Turėjo
me “Angelų Sargų” draugijė
lę. kuri gyvai veikė. Klebonas 
dalyvaudavo susirinkimuose ir 
valdybos posėdžiuose bei rinki
muose.

' Vieną gegužės mėnesio sek
madienį klebonas paskelbė ne
paprastą moterų susirinkimą. 
Tikslo nepaaiškino, tik prašė, 
kad visos moterys susirinktų. 
Tą vakarą bažnyčia buvo pilna 
moterų. Klebonas susirinkusias 
išbarė, kad į susirinkimą ateiti 
turinčios laiko, o į pamaldas, 
tai ’ne.

Klebonas pakvietė gabų var
gonininką. kad bažnytinis gie
dojimas būtų gražus ir kad bū
tų kas veda jaunimo veiklą.

Kai sumaniau stoti į vienuo
lyną, kun. K. Skripkus mane 
palydėjo į Chicagą pas seseles 
Nazarietes, lenkes, nes tada a- 
pie lietuvaičių seselių vienuoly
ną maža tebuvo žinoma. Prieš 
porą metų, jis aplankė mus šv. 
Pranciškaus vienuolyne, Pitts- 
burge, kur jo giminaitis, kun. 
Juozas Skripkus kapelionauja.

Šešiasdešimt met ų kunigys
tės proga linkiu savo kilniam 
klebonui, kun. Kazimierui 
Skripkui. geros sveikatos ir 
gausios Dievo palaimos.

.Motina M. Aloyza 
Jurgntytė, O.S.F.

NIEŽEJIMO ODOS
. . . SAK-SAK GINTAI ENT 

Nauja mostis. naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo. stebėtinai rreitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE
ŽĖJIMO. DEDERVINIŲ ir 
PUČKU. taip pat labai gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji gysla 
(hemorihoidai) ir dėl niežėsi
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa
sekmes. ar pinigus gražinam. 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Newark 1, N. J.

klausydavomės skambučio, iš 
kurio spręsdavome, kaip toli 
klebonas ir jo visi palydovai, 
įeidami į namus, garsiai giedo
davo. Kunigas Kazimieras tu
rėjo gražų ir galingą balsą, bū
davo malonu klausytis. Suklau
pusius palaimindavo, duoda- ' 
mas pabučiuoti kryžių.

Po to, vaikučius paklausdavo 
poterių, kas nemažai įvaryda
vo baimės. Namuose būdavo 
padaroma didelė švara, viską 
gražiai paruošiant. Valandėlę 
klebonas pasikalbėjęs su na
miškiais ir apdovanojęs visus 
šventais paveikslėliais bei kito
mis dovanomis, keliaudavo to
liau.

Neturėjome parapijinės rco- 
kyklos. Susirūpinęs religiniu 
vaikučių auklėjimu, kun.’ K. 
Skripkus pakvietė visiems ge
rai pažįstamą “Juozelį”, rodos, 
buvusį jau net klieriku, vesti 
parapijinę mokyklą. Visi buvo
me mokomi bažnyčios rūsy. 
Buvo laikai, kada Juozelis sė
dėdavo užkeltomis ant stalo ko
jomis. Vienok išmokome lietu
viškai poteriauti, skaityti ir ra
šyti, be to. bažnytines giesmes 
giedoti ir gražiai pasirodyti 
scenoje su vaidinimais. Pats 
klebonas skatino, nes buvo di
delis meno ir grožio mylėtojas.

Pagaliau sulaukėme naujos 
mokyklos ir seselių mokytojų. 
“Na. vaikai, dabar užtrauksi
me” — kalbėjo klebonas, pra- ' 
dėdamas:

Dieve, vargingąją ir 
nelaimingąją 
Lietuvą gink;
Vargšę apsnūdusią. 
Vėlai atbudusią 
Lietuvą gink...

Klebonui patikdavo ir “A- 
nvkščių šilelis.” kuris jam pri
mindavo gražiuosius miškus, 
paukščius, grybus! Arba vėl: 
“Nemunėli, vandenėli. Lietuvos 
grožybe...”

Seselės mokytojos buvo tik
ros patriotės ir sumaniai mo
kėdavo įkvėpti mumyse tautos
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Pennsylvanijos policija su paruostais šauti ginklais tikrina pra va
žiuojančius automobilius, gaudydama iš kalėjimo išsiveržusius pavi
jingus piktadarius. Gerai ginkluoti nusikaltėliai išsiveržė iš I.euis- 

burg, Pa., kalėjimo ir pradėjo terorizuoti apylinkės gyventojus.

IŠ LIET. VYČIŲ SUVAŽIAVIMO
Lietuvos Vyčių 39-tasis vi

suotinis suvažiavimas. įvykęs 
rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis 
Daytone, Ohio, praėjo daibin- 
goje nuotaikoje ir lietuviškoje 
dvasioje.

Suvažiavimui vadovavo J. 
Boley—Brooklyn, J. Jatis — 
Chicago ir J. Matachinskas — 
Brooklyn, o sekretoriavo pa
nelės C. Jakutis — Worcester, 
Mass. ir P. Zakaras — Chica
go.

Iš žymesnių žmonių suvažia
vime dalyvavo J. E. vysk. V. 
Brizgys. prof. Dr. A. Darnusis, 
prof. A. H. Rose ir kiti. Labai 
puikiai apie suvažiavimą rašė 
ir įdėjo bent po keletą nuo
traukų abu Daytono dienraš
čiai: Journal Herald ir Davton 
Daily Ne\vs.

Suvažiavimo prosia buvo su
rengtas Metropolitan Operos 
solisto Algirdo Brazio lietuviš
kų dainų ir pasaulinės muzikos 
koncertas. Solistui pianinu pri
tarė muzikas - dirigentas A. 
Kučiūnas.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 

ir pareiškė daug simpatijų k ’i- 
čianėiai Lietuvių Tautai Day
tono miesto burmistas L. F. 
Lohre.v ir vietos dekanato deka
nas prelatas H. J. Ansbury. 
Raštu gauta sveikinimų iš vi
sos eilės žymių šio krašto pa
reigūnų ir lietuviškų organiza
cijų bei veikėjų.

J naująją Centro Valdybą iš
rinkta: Al Wesey — pirm. 
(Great Neck, N. Y.), vicepir
mininkais: R. Beris—Detroit, 
Mich. ir W. Chinik — Pitts 
burgh. Pa. Ann Mitchell iš E- 
lizabeth. N. J., išrinkta sekre
tore. gi finansų sekretore per
rinkta ponia Tillie Gerulis iš 
VVorcester. Mass. Kasininku iš
rinktas W. Kokčius, Jr.. iš 
Pittsburgho. o iždo globėjomis 
ponia M. VVaitonis, Providence. 
R. I., ir panelė Helen Gudaus
kas — Chicago. Lietuvos Rei
kalų Komisijos pirmininku ir 
toliau paliktas kun. J. Jutkevi- 
čius, programos planavimo pir
mininku kun. A. Kontautas.

L V.

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
of the E u roposiu Fu n d Ine 387 Fourt Avė. New York 16. N.Y

Praneša apie eilę RUSŲ’ KALBA išleist ii KNYGŲ
A. V. Tyrkovailė-Viliams. KELIONE Į LAISVI. Atsiminimai.

416 pusi. $3.00. Autorė yra žinoma žurnalistė ir romanų rašytoja. Ji 
išaugo kukliame bajorų name Novgorodo rėdyboj. Galva buvo moti
na. išauklėta šešiasdešimtų metų idealistų veikėjų dvasioje. Iš savo 
jaunystės Tyrkovaitė-Viliams 1890 m. dalyvavo išlaisvinimo slaptam 
judėjime, vėliau buvo konstitucinės demokratų partijos Centro Komi
teto narė. Tyrkovaitės memuarai parašyti nepriklausomybės minti
mis plataus žmonių supratimo ir tikėjimo į liaudies teises įvairiuose 
keliuose kovoti už liaudies teises ir laimę.

K. Kriptos. LENINGRADO APGULA. Liudininko užrašai. 256 
pusi. $2.00. Autorius yra jaunas mokslininkas, pats pergyveno apgulą, 
o pabėgęs iš Sovietų Sąjungos ir apsigyvenęs USA, teisingai aprašė be
veik tragingiausią praūžusio karo istorijos dalį, kada Leningrado gy
ventojai šimtais tūkstančių didvyriškai mirdavo.

F. I. Tiutčev. RINKTINĖS EILĖS. Su V. V. Tiutčevo įranga. 22’ 
pusi. $2.00. Tiutčevui gyvam esant, mažai kas tinkamai įvertindavo .jo 
kūrybą, bet tarp .jų buvo Puškin. Viazemsky, Nekrasov ir Turgenev. 
Tiutčevo talentas buvo plačiai įvertintas tik 19 šimtmečio pabaigoj ir 
20 šimtmety. Daug Tiutčevo eilių Čaikovskis, Rachmaninov ir Grei- 
čianinov panaudojo savo muzikos kūriniuose.

E. Zamiatin. “MES”. Romanas su Aleksandrovienės įvadu. 221 
pusi. $1.75. Zamiatin pradėjo rašyti prieš 1917 m. revoliuciją. Po 1920 
m. Zamiatin tapo emigrantu. Romanas “Mes” parašytas 1920 m., ta
čiau cenzūra .jo neleido spausdinti. 1924 m. romaną išleido Amerikos 
leidykla Dotton ir jis buvo išverstas į daug svetimų kalbi). “Mes” yra 
puikus pamfletas prieš Stalino totalitarinį režimą.

B. Panteloimonov. PASKUTINĖ KNYGA. Apysakos. 256 pusi. 
$2.00. Miręs inžinierius Panteloimonov gimė Sibire, pragarsėjęs emi
gracijoje. Jo 1947 m. pirmas kūrinys “Žalias triukšmas” iškart buvo 
pastebėtas plačioje visuomenėje, turi puikią turiningą kalbą ir dailų 
gamtos aprašymą.

A. Arhmatova. RINKTINĖS EILĖS. 262 pusi. $2.25. Knygoje 
surinktos visos Achmatovienes eilės. Jos kūriniai turi skaitytojuose 
daug pasisekimo.

Ivan Bunin. ARSIENIEVO GYVENIMAS. Romanas. Pirmas 
[Minas leidinys. 388 pusi. $2.75. Bunin—Nobelio premijos laureatas. 
Šis garsus rašytojas aprašo savo vaikystės ir jaunystės dienas vietose, 
kur gyveno Lcrmontov, Turgenev ir Fet.

S. Jurasov. LIAUDIES PRIEŠAS. Romanas 197 psl. $2.00. Auto
rius buvo raudonosios armijos pulkininkas, aprašo sovietų gyvenimą 
Rytų Vokietijoj. Jis aprašo sovietų majoro Feodoro Panino išgyveni
mus, kuris, giliai nusivylęs, nutarė tapti emigrantu.

M. Bulgakov. APYSAKŲ RINKINYS. 200 pusi. $1.75. Autorius 
turi didelį satyrinį talentą, dėl kurio tapo nepageidautinas Sovietuose.

S. Malachov. LAKĖNAI. Dramos veikalas. 72 pusi. $1.00. čia 
dramatiškoj formoje reiškiami sovietų žmogaus bei emigranto jaudi
nantieji klausimai. Veikalas statomas New Yorke Naujame Teatre.

N. V. Gogol. APYSAKOS. Su V. Nabokovo įžanga. 272 pusi. 
$2.00. Leidykla atiduoda garbę šitam garsiajam rašytojui, minint HM) 
metų jo mirties sukaktuves. Leidykla išsirinko tas apysakas, iš kurių 
prasidėjo nauja rusų literatūra, užkariavusi pasaulį.

V. V. Nabokov. DOVANA. Romanas. 416 pusi. $3.00. Nabokov- 
Syrin, rašytojas-poetas, jaunystėje su tėvais išvažiavo iš Rusijos j 
Europą. Gyvendamas Anglijoje, Prancūzijoje ir USA Nabokov pra
garsėjo kaipo rusų ir anglų rašytojas. Knygoje aprašytas .jaunojo po- 
eto-dailininko Godunovo-Cerdyncevo klausimai, aprašant Cemysev- 
sko gyvenimą.

G. P. Fedotov. NAUJAS MIESTAS. 384 pusi. $2.75. Mūsų laikų 
kultūros istorijos, filosofijos ir literatūros referatas. Su J. Ivoškos 
įžanga. Miręs Fedotov buvo Saratovo Universiteto istorijos profeso
rius, dalyvavo SSSR pogrindžio religiniam judėjime. 1925 m. atsidūrė 
Paryžiuje ir tapo Teologijos Instituto profesorium. Vėliau, atvažiavęs 
į USA. jis tapo Teologijos Akademijos New Yorke profesorium. Jo 
raštai primena žinomo' Herceno puikius kūrinius.

L. Leskov. SOBORIANE. Kronika. 400 psl. $2.75. Autorius lik p<» 
mirties buvo pripažintas rusų klasiku. .Jo biografijos ypatingos ap
linkybės davė jam daug įdomių temų aprašant plalų Ru-iįos 
mą, jos istoriją, dailę ir kalbą.

V. Akksirjev. NEMATOMA RUSIJA. 406 pusi. $2.75. 
įdomioj knygoj aprašoma sovietų jaunuomenes gyvenimas,
grindžio politinės ir religinės organizacijos. Antireliginė propaganda 
januomenės tarpe dažnai pasiekdavo atbulus rezultatus.

Roman Gul. BĖRAS ŽIRGAS. Romanas, 288 pusi. $2.00. “Pai i 
tikriausia revoliucija Peterburge." Piliečių karas. Rusijos gamtos ap 
rašymai, emigracijos metai Vokietijoje. Hitlerio karėtai. Prancūzija ir 
antrasis pasaulinis karas, kurį autorius )>ergyveno kaipo I Taiicuzijo 
žemdirbys.

N. Teffi. VAIVORYKŠTĖ ŽEMĖJE. 282 pusi. $2.00. Netrūku; 
po spalio perversmo tūkstančiai žmonių bčgo su autore iš Rusijos. 
Apysakos iš emigracijos gyvenimo.

S. Gusev-Orenburgsky. UŽKAMPIO PARAPIJA ir Kitos apysa- 
kos. 304 pusi. $2.25. Dailiai parašytos apysakos apie rusų provincijos 
dvą^ininkus.

Nikolai Narokov. NETIKRI DYDŽIAI. Romanas. 116 pusi. $3.09. 
Romano turinys: žmogaus ir bolševistinio režimo santyki') tragiškos 
problemos.

Mikas Zosčcnko. APYSAKOS ir PASAKYMAI. 428 [ usl. $2.75. 
Jumoristinės apysakos iš sovietų gyventojų kasdieninio gyvenimo.
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Vladimir Veidle. VAKARŲ DIENA. 224 pusi. $2.00. Talentin
gose apysakose skaitytojas susipažins su Europos architektūra, daile 
ir literatūra.

“NEIŠLEISTAS GUMILEV”. Prof. G. Struvr redakcijoje. 240 
pusi. $2.25. Knygoj randasi eilė uždraustų Gumilevo kūrinių. trag<xi> 
ja “Užnuodinta tunija”, “Linksmieji broliai", eilėraščiai ir {>oezijos te
orijos referatas.

I. Elagin. DAILĖS ŠUDRAI DIMAS. Muziko atsiminimai, 
pusi. $3.00. Reikalavimai, kad muzika ir daile atitiktų generalinių 
munistų liniją.

M. Koriakov. DVASIOS IŠLAISVINIMAS. 312 pusi. $2.75.
vietų karininko evoliucija nuo antireliginio auklėjimo iki gilaus tikę.li
mo. Nepaprastai įdomi knyga..

M. Osorgino LAIŠKAI APIE MAŽMENAS. 116 psl '$3.00. Dir
ginas yra gerai žinomas emigracijoje. Siela jis yra artimas Čechovui. 
Pagrindiniai jo kūrybos dėsniai yra demokratija, tikėjimas ir rusu 
tautos meilė.

A. Remizmo RUŽAVUOSE SPINDI LIIOSE. 116 psl $3.00. 
Rusų rašytojų tarpe autorius yra skaitomas geriausias stilistą;. Ru ;u 
moterims jojo apysaka yra dvasinio grožio himnas.

S. ŠVARCO ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ S >41 NGO4E. 272 
psl. $2.25. Autorius yra žinomas kaip didelės erudicijos politinis g'<y 
votojas. Jam gerai yra pažįstama rasinės diskriminacijos kilmė ir vys
tymasis totalitarinėje valstybėje, žiauriai persekiojančiai savo aukas.

V. Markovo I 2KIMŲ BALSAI. 416 psl. $3.00. Knyga yra už 'ge
ležinės uždangos” esančių rusų poetų kūrinių rinkinys. Ten kiekvienas 
balsas diktatoriaus vra slegiamas. Eilėraščiuose jaučiamas slapta- 
protestas prieš dailininkų kūrybos prievartavimą. Redaktorius y ra 
.jaunas p'ietas kritikas, gyvenąs laisvame pasaulyje.

Katalogus ir knygas gausite krf*i|Mlattii< si j:
J. Neimanis, P. O. I»ox 130. Elnshing, L., L. 

N. Y. I /.sakymai vykdomi gavus knygų ap
mokėjimą ir ju kainos persiuntimo rei
kalui. Pinigus reikia siusti čekiais arba 
"money orderiais.”

J

Jri knygy užsakoma daugiau kaip už $6.0$. persiuntimas 
nemokamai*.
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GRANT PARKAS, BOMAI IR 
"PAKLYDĘ PAUKŠČIAI”

Liet. Bendruomenes keliu
CLEVELAND, OHIO

Telephoue: DEARBORN 2-0819
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask Foi- Ad Taker

Anądien vaikščiojau Michi- 
gano ežero pakrantėmis. Pasi- 
šiaušiusios žalios bangos, kran- 
tan išplauti medžių gabalai ir 
apspurę krūmokšniai mintis ir 
nuotaiką nudažė rudeniškomis 
spalvomis. Vaikštinėjau niū
niuodamas aną šaunųjį A. Miš
kinio “Rudenį“ (pacituočiau ji 
ir dabar, bet bijausi iš atmin
ties. nes Poezijos Antologijoj, 
tik ką pakartotinai ją perver
tęs. to tikrai vykusio eilėraščio 
neradau). Kai pabodo žiūrėti į 
begalinį vandens plotą, švytu
rius ir plaukiojančius laivus, 
pažvelgiau kiton pusėn, kur. į 
aukštybes išsitiesę, rymo Čika
gos "downtown" dangorėžiai. 
Iš niekur Čikaga taip gražiai 
neatrodo, kaip žiūrint nuo Mi- 
chigan ežero, kad ir ties Roose- 
velt gatve, atsiremiančią į gar
sųjį Grant Parką. Grant Parką 
iš spaudos, tur būt. gerai pa
žįsta ir "Darbininko” skaityto
jai. nes čia žalioje vejoje vasa
ros sezono metu vyksta didžiu
liai koncertai. Čikagos miesto 
vadovybės dėka be pinigų pri
einami visiems, kurie domisi 
muzika bei daina. Ak. malonu 
po mėlynu dangumi sėdėti ke
lių tūkstančių žmonių minioje 
ir. netoliese ežero bangoms 
šnarant, klausytis simfoninio 
orkestro išpildomų klasikų kūri
nių. smuiko, solistų dainų, ar 
net ištisų operų scenų. Praė
jusio sezono metu ir mūsų tau
tiečio Metropolitan operos so
listo AI. Brazio išpildytos ari
jos skambėjo nuo Grant Par
ko didžiosios scenos. Aiman, 
bet tą paskutinį rudenio popie
tį Grant Parkas buvo tylus, tik 
ilgos eilės suolų likę laukti at
einančio sezono ir naujų klau
sytojų. kurių tarpe gal rasis ir 
nevvyorkiečių. atvykusių Čika
gon atostogauti. Šiaip Čikagos 
lietuviai Grant Parko koncer
tuose uoliai lankydavosi.

Čia pat Grant Parko sekto
riuje. žvelgiant nuo ežero, ma
tyti ir tų liuksusinių viešbučių, 
rūmai, kuriuose pereitą vasarą 
buvo apsistoję respublikonų ir 
demokratų vadai. suvažiavę 
Čikagon nominuoti kandidatų 
prezidento postui. Nors laikas 
spėjo atnešti nemaža naujų į- 
vykių. bet ir anos dienos, kada 
visų JAV žmonių akys buvo 
nukrypusios Čikagon, dar visai 
netoli lietuviškos Bridgeporto 
kolonijos. Halsted gatvėje, ku
rioje tarp 31 ir 35 blokų susi
spietę lietuviai prekybininkai, 
daktarai ir pan. Daugelis žmo
nių stebėjosi, kodėl didieji A- 
merikos vyrai posėdžiauti vietą 
pasirinko skerdyklų pašonėje, 
kur oras taip mėsos pritvinkęs. 
Gal todėl, kad toje didžiulėje 
(iš lauko gan nesimpatiškai at- 
«• -3K- -3K- «• -38-

(REPORTAŽAS 1$ ČIKAGOS)

rodančioje i halėje yra “air 
condition." O karščiai tomis 
dienomis siautė kaip ir polici
ja. apstojusi kiekvieną skers
gatvį Halsted gatvėje. Na. jau 
Čikagoje visokie valkatos turi 
didžiausią laisvę, kaip ir smuk
lininkai. laikydami smukles at
daras ištisą parą.

Demokratų konvencijos die
nomis kartą Halsted ir 12 gat
vių kampe laukiau autobuso į 
Cicero. Gatve riedėjo gražios 
liuksusinės mašinos ir šiukšlių, 
rodos, mažiau matyti, kaip pa
prastai kad esti. Tik ant kar- 
ėiamos laiptų susėdę ramiausia 
iš vienos bonkos gurkšnojo alų 
trys bomai. Man netoliese be
stovint. prisistatė policija: — 
Jums Madison gatvėje (ten bo
mai prisilaiko) vieta, ne čia!— 
sušuko policininkas. Tie. ne
kreipdami jokio dėmesio, trau
kė po gurkšnį toliau.— Po pen
kių minučių grįšim. Jei tebera- 
sim. tai į "džėlą”. — perspėjo 
policininkas ir nuvažiavo. Bo
mai nesijudino. Autobusui il
giau neatvažiavus, pats ma
čiau. kaip prisistatė polici a. vi
sus tris susodino į mašiną ir 
nusivežė. Bomų veidai buvo vi
sai linksmi ir tikriausiai todėl, 
kad gaus patosiai išsimiegoti 
ir pavalgyti. O aš galvojau: vi
sai kitaip būtų Čikagoje, jei 
policija visa laiką žiūrėtų taip 
tvarkos, kaip ji žiūrėjo anomis 
dienomis .norėdama didiesiems 
Amerikos ponams Čikagą pa
rodyti švarią, gražią ir tvar
kingą. Gi. žiūrėk, tik aniems 
išsiskirsčius. Grant Parke, kurį 
šiame reportaže minėjau, buvo 
nušauta mergaitė, miesto gem- 
blerių karalius. Cicero kaimy
nystėje — River Side policinin
kas ir t.t.. ir t.t.

Sėsdamas šio reportažo ra
šyti. galvojau jį skirti š. m. 
rugsėjo 7 d. Lietuvių Auditori
joj. Čikagoj įvykusiam Rašyto
jų Klubo susirinkimui nušvies
ti. kuris buyo skirtas J. Jan
kaus “Paklydusių Paukščių” 
vertinimui.
J. Jankus buvo ne tik pultas, 
bet visai autoretetingai ir gin
tas. VI. Rmjs.

atvykęs į Chicagą įsikūrė Lie
tuvių Auditorijoje. Jo muzi
kantai ir šiandien visi entu
ziastingai darbuojasi orkestre 
(vienas pašauktas į JAV ka
riuomenę). Orkestras spalių 5 
d. švenčia savo metines darbo 
sukaktuves, duodamas visuo
menei ištisą koncertą. Numa
toma išpildyti “Pergalės Mar
šą”. F. Suppe overtiūrą. 
Lengvoji kavalerija. Melsvosios 
kaukės, operetės popuri ir kt. 
Koncerte dalyvaus Br. Jonu
šas. A. Jakavičius, Mironas ir 
kiti. Orkestras dabar padidin
tas iki 12 asmenų, kuris šo
kiams duos visai naują reper
tuarą.

B. Pakštas yra vienas Lie
tuvių Auditorijos šeimininkų. 
Jis kartu su K. Malioriumi 
stengiasi šią lietuvišką salę ir 
kitas patalpas išgrąžinti Įvai
riais paveikslais, dainų pos
mais. kuriuos dail. V. Vi jei kis 
įrašė tarp gražių paveikslų L. 
Auditorijoje.

BaL Brazdžionis

Roseland. III
Iš Balfo 57 sk. v eiklos

Rugpiūčio 24 d. Balfo 57 
valdyba suruošė smagų išva
žiavimą į Labdarių ūkį. Susi
laukta daug svečių - rėmėjų, 
kurie skyriaus išvažiavimą pa
darė dar sekmingesnį.

Aktyviai pradėtas darbas 
Balfo rudeniniam vakarui, ku
ris įvyks spal. m. Visųšventųjų 
parap. salėje. Tuo reikalu rug
piūčio 29 d. buvo sušauktas vi
sų Roselande veikiančių orga
nizacijų specialus posėdis, į ku
rį atsilankė 8 organizacijų at
stovai.

Parengimo komisijon išrink
ti: Julė Vigantaitė-Gufiehni, 
Kostas Bružas ir Petras Kurzi- 
kauskas. Bilietai jau platina
mi. programą išpildyti sutiko 
Indiana Harbor scenos mėg. 
kolektyvas, vadovaujamas e- 
nergingo režisieriaus Z. Mofie- 
jaus, jie suvaidins “Svetimas 
Plunksnas”, be to, numatoma 
paskaita, šokiai ir t.t.

Sekretoriui Br. Seliukui iš
vykus. jo vieton išrinkta S. 
šeškevičienė. Rugpiūčio mėn. 
aukų gauta S25.00. K. B.

sk.

Lietuvių Bendruomenės keliu
Prelatas M. Krupavičius, vie

nas iš Lietuvių Bendruomenės 
sumanytojų bei steigėjų, apie 
jos siekimus sako: ji turės sto
vėti lietuvybės saugojimo, iš
laikymo. stiprinimo ir gaivini
mo priešakyje. Lietuvių Bend
ruomenės organai — susirinki
mai, valdybos .seniūnai ir kt. 
bus lietuvybės židinių saugo
tojai.

Daug kur Lietuvių Bendruo
menės apylinkės Amerikoj jau 
susiorganizavo. Laikas išsiju
dinti ir Clevelando lietuviams.

Šiam reikalui spalio 5 d. 11.- 
30 vai. lietuvių salėje šaukia
mas informacinis susirinkimas, 
į kurį kviečiami atvykti tiek 
organizacijų atstovai, tiek ats
kiri asmenys, kuriems rūpi 
Lietuvių Bendruomenės idėja 
ir pastangos ją ko geriausiai 
suorganizuoti.

Spalio 19 d. 11:30 vai. taip 
pat lietuvių salėje šaukiamas 
pirmasis pirmosios Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės susirinkimas. kuriame 
jau bus renkama apylinkės 
valdyba ir kontrolės komisija.

Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis yra lietuvybės židinys. 
Tad spieskimės visi į krūvą ir 
uždekime lietuvybės ugnį!

JAV LB Clevelando 
Apylinkės LOKas.

Rašto Klubo susirinkime 
rugsėjo 13 d. Karpių bute Em. 
Skujeniekas paskaitė praneši
mą latvių rašytojo Janio Jaun- 
sudabrinio 75 metų sukakčiai 
paminėti.

Toliau St. Barzdukas skaitė 
referatą apie grožinės kūrybos 
esmę ir iškėlė, kad kūrėjas yra 
laisvas rinktis siužetus, temas 
bei motyvus. Didelės vertės li
teratūriniai kūriniai gali būti į 
sukurti svetimais siužetais, ir 
menkos vertės— tautiniais siu-Į 
žetais. Pagrindinis dalykas yra ■ 
tai, kad kūrėjas gerai kurtų ir 
literatūriškai kurtų.
- Diskusijose dalyvavo korefe- 
rentas J. Stempužis. A. Augus- 
tinavičienė, K. S. Karpius. V. Į 
Kavaliauskas, A.. Balašaitienė,1 
B. Gaidžiūnas. Em. Skujenie- • 
kas, M. Venclauskas, J. Gobis. 
dr. Pr. Skardžius. V. Mariūnas 
ir kt. į

Susirinkime taip pat dalyva-

■

Dviejų metų sukaktuvės B. 
Pakšto orkestrui

Netruko prabėgti du metai, 
kai čia įsikūrė iš Daytono at
vykęs Balio Pakšto orkestras. 
Jo gyvumas ir lietuviškos mu
zikos garsai visad lietucišką 
jaunimą traukia prie savęs. 
Orkestras netik kad groja, bet 
visad kartu dainuoja, tai solo, 
tai visi kartu. Balys Pakštas, se
nas muzikantas, dirbęs Kaune 
ir tremtyje su ansambliais, čia
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Atostogos Mahanoy. Pa

Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

1550 KYI.OCYCI.ES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1GHTS OF UTKUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. F. GINKI’S, Direktorius
S -štadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Or<> bangomis transliuojami įvairūs visuom<-n»*s pranpšimai. 
naujienos, muzika 'Metinės žinios, parengimai: koncertai 

Jokiai ir t t Vestuvės, puotos, liūdni pr anešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JKZAVITAS
Muzikos Dr.

J F OINKCN
Dirc-ktorius

J. VALAKAS 
Fr*nešin>q Dir.

šiemet vasaros metu Maha- 
nojaus miestelis susilaukė 
daug iš įvairių vietų lankytojų. 
Vieni atvyko trumpam laikui 
su giminėmis pasimatyti, kiti 
ilgiau apsistojo pasisvečiuoti, 
nes nepaprastai rami, graži 
vieta, toli nuo visų triukšmų, 
yra daug lietuvių: didelė šv. 
Juozapo vardo parapija, kurioj 
sėkmingai klebonauja kun. P. 
Čėsna ir vargonininkauja kom
pozitorius J. Stankūnas. ši 
parapija yra davusi visą eilę 
gabių žmonių: Mahanojaus sū
nų rasime keletą kunigų; vie
nas kaip tik šiuo metu ato
stogauja pas savo mamytę, 
kun. V. Raitelis iš Chicagos. 
Yra apie dešimt seselių, kitos 
baigusios Pittsburgho akademi
ją. Mahanoy parapijinėj mo
kykloj mokytojauja.

Mahanojus savo laiku buvo 
garsus ir lietuviškoj muzikoj. 
Turė jo gerą savo orkestrą, cho
rą ir atskirų dainininkų. Da
bar irgi turi vieną gabų asme
nį. Juozą Stankūną, kurio pas
tangomis atgaivintas parapijos 
choras. Jau teko patirti, kad 
šiemet žada pradėti koncertuo
ti. Pirmiausia bus surengtas 
bažnytinis koncertas, vėliau 
pasaulinės muzikos, dainų: pa
imant į talką J. Stankūno mu
zikos mokinius, parapijos mo
kyklos vaikų chorą ir apylin
kės dainininkus.

Buvo atsilankęs prof. J. Ži
levičius. Jis atlankė komp. J. 
Stankūną, “Saulės” redakciją

ir jos leidėją V. Bačkauską, 
biznierių St. Gegužį ir dar nu
vyko pas muz. VI. Šorį į Ge- 
rardvilę. kuris jau treti metai 
nevargonininkauja dėl silpno 
regėjimo.

Kitas veiklus muz. Pr. Dul
kė iš Brooklyno net 10 dienų 
ilsėjosi pas mus, aplankė visas 
apylinkes, kur nepaprastai bu
vo smagu miškuose grybauti. 
Aplankė muz. J. Masiulį, She- 
nandoah. pastarasis neseniai 
susilaukęs naujos šeimynos — 
sūnaus, labai gerai nusiteikęs 
gražiai padainavo įvairių lietu
viškų ir iš operos ištraukų, J. 
Stankūnui akompanuojant. Vė
liau pasuko į Girardvilę, pas 
vaišingą muz. Nekrašą. Miner- 
svillėj surado vieną iš pačių 
pirmųjų vargonininkų J. Miku
tavičių. Dar iki šiol darbuojasi 
St. Claire šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj.

Su muz. Pr. Dulke iš Brook
lyno atvyko ir P. Pažūslenė su 
savo vyru. Ji dalyvavo Lietuvių 
Dienoj ir su Stankūnais turėjo 
bendrą stalą.

Svečiai stebėjosi gražia pa
rapijos veikla ir bažnyčios iš
puošimu .nes .jau baigiami da
žymo bei remonto darbai. Bus 
viena iš gražiausių liet, bažny
čių visoj East Pennsylvani.joj, 
tai kun. P. Čėsnos nuopelnas. 
Bendrai ši liet, kolonija gražiai 
gyvuoja, neatsilieka nuo dide
lių miestų, kai kuriais atžvil
giais viršina kitus, duodama 
gerą pavyzdį. Mahanojietė

vo rašytojai svečiai, atvykę at
likti programos į Dirvos į-en- 
giamą spaudos balių — B. 
Brazdžionis. A. Gustaitis ir St. 
Santvaras. Brazdžionis tarė ir 
žodį Bostono rašytojų vardu, 
trumpai supažindindamas su jų 
veikla .

Susirinkimui vykusiai pirmi
ninkavo P. Balčiūnas.

Naujais nariais priimti: J. 
Smetona. P. J. Žiūrys ir E. Žiž- 
niauskienė.

Karpiai susirinkimo dalyvius 
skaniai ir sočiai pavaišino.

Ateitininkai sendraugiai rug
sėjo 14 d. susirinkime atstovais 
į ALRKF 32 kongresą Detroi-j 
te išrinko Ig. Malinauską ir JJ 
Gobį.

Sunkiai serga ateit, sendr. 
Dobrovolskis. Padaryta inkstų 
operacija.

K. Gaižučio šeima susilaukė 
dukrelės. A. V.

A. Kazlas rugsėjo 6 d. nauj. 
jos parap. bažnyčioj susituokė 
su A. Vaičekauskaite, šliūbą 
davė klebonas kun. J. Angelai
tis.

E. ir Pr. Jogai rugsėjo 7 d. 
nauj. ;>arapijos bažnyčioj savo 
dukrelę pakrikštijo Eugenija ■ 
Kazimiera. Krikšto tėvai buvo 
St .ir S. Laniauskai.

“Darbininko” Nr. 66. rugsė
jo 12 d., šios abi žinutės ren
kant buvo suplaktos į vieną. 
Ponus Kazlus labai atsiprašo
me. Redakcija

• Pt’NCH PRESS 
OPERATORS

• SHEAR HELP
• KATERIAI.

HANDLERS

3 SHIFTS
6 DAY WEEK 
PERMANENT 

GOOD WORKING 
CONDITIONS

ALGONQITN TOOL 
& DIE CO.

4998 W. Flournoy St.

GENERAL OFFICE
We want a giri vvho can type— 
take light Dictation and handle 
detail in small one giri office.

Excellently loeated for 
suburban resident.

Wii pay Commutation ticket, 
plūs good starting salary wlth 

good opportunity for good 
increases

Apply or Call
Randolph 6-4295

MONARCH MACHINE 
TOOL CO.

Ifelp Wanted—Mule and Feniale

YES BEGINNERS!
WE HA VE SEVERAL OPENINGS — NO MONOTONY! 

INTERESTING and OPPORTUNITIES 
for

ADVANCEMENT and PEMANNENT!!
STENOGRAPHERS — TYP1STS

and
GENERAL OFFICE OTORKERS

Working Conditions Ideal in Modern Airconditioned Office. Also Experiencrd
Call Mr. T. M. Arnison HA 7-9415

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NECESSARY

WE NEED IN OUR PACK1NG ROOM

3 STEADY, ABLE-BODIED MEN
WRO ARE UTLLING TO WORK

THESE ARE GOOD PERMANENT JOBS!
DAYS — SOME OVERTIME — GOOD STARTING WAGE 

ADANCEMENT ACCORDING TO ABILITY
EMPLOYEE BENEFITS—7 PAID HOLIDAYS A YEAR 

PAID VACATIONS
SEE MR. T A B O R

STANDARD BRANDS, INC.
2133 W. PERSHING ROAD

MEN FOR GENERAL
FACTORY WORK

FRIENDLY BONUS PROGRAM
INCREASE YOUR EARNING POWER WITH US 

RECREATION — COMFORT — PLEASANT 
SURROUNDINGS

S K O K I E

Apply at 7543 N. Western before noon

ALL EMPLOYEE BENEFITS

JAS. P. MARSH CORP.
3501 W. HOWARD

WILL TRAIN
LABORATORY ASSISTANTS

YOUNG SINGLE MEN OVER 18 
ROTATTNG SHIFT PLENTY OVERTIME

GOOD SALARY
OPPORTUNITY FOR ADVANCEMENT 
PAID HOL1DAYS — PAID VACATIONS 

EMPLOYEE BENEFITS

STANDARD BRANDS, Ine
2133 W. PERSHING ROAD

GENERAL FACTORY JOBS
FOR WOMEN

48 Hotirs — 6 Day Week

1' ? Time For Overtime

• GOOD WAGES
• STEADY EMPLOYMENT
• MANY EMPLOYEE BENEFITS

WHO HA VE TO WORK FOR A LIVING. 
Here is an opportunity to work in 

your ovvn neighborhood on the southvvest side 
For a National Firm.

JACkjsiukaS
Apply betvveen

■ 11 A. M. — 1 P. M. - 4 P. M.

622 W. H'ashington St.

ATsiamniMAI
RADIO VALANDOS 

SEStadieniak 
4:45' J

■I 530

nt a f krr>r ius

1264 WHITF, ST.
HILLSIDE.N.J

VVĄVERLY
6 3525 NATIONAL VIDEO CORP.

3019 W. 47th ST.

KYI.OCYCI.ES
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SPORTAS
PIRMASIS TAŠKAS

Tai. ką pergyveno daugiau kaip 
400 žiūrovu ši sekmadieni futbolo 
aikštėje, sunku bus aprašyti. Gyva 
ir permaininga kova buvo juos įjun
gusi į 22 žaidėju tarpą per visas 
rungtynes. "Juja. dėk bombą, Vytai 
golą. Algi, pasuok Albinui”, girdėjo
si žiūrovu patarimai. Ir tikrai kiek
vienas žaidėjo pajudėjimas žiūrovu 
buvo entuziastingais šūkiais palydi
mas. O lietuviu žiūrovu šiose rung
tynėse buvo tikrai gausu. Ypač spor
tininkus maloniai nustebino, kad 
žiūrovu tarpe matėsi keli dvasiš
kiai. matėsi ir senųjų Lietuvos fut
bolo įžymybių kaip Stašinskas, Mi
tinąs, Kymontas, Andriulis, Abrami- 
kas ir kt. Ir patys futbolininkai, ma
tydami savosios publikos visapusišką 
paramą, jautėsi lyg Herkulai prieš 
gana pajėgius Eintracht vyrus. Bet 
žvilgterėkim j aikštę, *į rungtynių 
eigą.

Po nesėkmingos antrosios koman
dos overtiūros prieš Eintracht ant
rąją (0-6), į aikštę išbėga Eintracht 
gi juos seka mūsiškiai: Bagdonas; 
Modzeliauskas, Baziliauskas; Jėge
ris, Saldaitis. Steponavičius; Adoma 
vičius, Kalašinskas, Sabaliauskas, 
Jokūbaitis ir Gražys.

Mūsiškiai pasirenka vartus pavė 
jui. bet, kaip ir paprastai, pirmo 
sios dešimt minučių priklauso prie 
šininkui ir 3 minutėje Eintracht vi 
dūrio puolėjas Athineo išnaudoja 11 
metrų baudą ir po 8 minučių ta 
pats Athineos kelia pasekmę iki 2-0 
Po šio įvarčio atsiverčia visai kita 
medalio pusė. Jau nebepažinti lietu 
vių komandos. Tarytum magiškosio 
lazdeles paliesti, vyrai atkuto, iš
augo ir net peraugo techniškomi 
plonybėmis Eintracht. Gražiais de
riniais banga po bangos lietuviai a 
lakuoja p~iešininko tvirtovę. 15 min 
Sabaliauskas prasmunka kairiąja 
puse ir pasiunčia kamuolį vartų 
link, kur Kalašinskas apgaulingai jį 
įstumia į kamputį. Po deimties mi
nučių baudos aišktėje neleistinai 
apstumdomas Adomavičius, ir teisė 
jo priteistą 11 metrų baudą tas pats 
Adomavičius pasiunčia tinklan. Po 
šio įvarčio lietuviai visiškai užgula 
Eintracht vartus—34 min. Gražys 
kelia pasekmę —3-2 ir 42 minutėje 
Kalašinskas baigia kėlinį ketvirtuo 
ju įvarčiu.

Antro kėlinio pradžioje vėl pritci 
Mama bauda mūsų nenaudai, kurią 
Afhineos nelaikomai. JŠRuBa ;—4-3. 
tačiau 28 minutėje keturių puolėju 
derinys baigiamas Gražio įvarčiu. 
Jau 5—3* Jau ir didžiausias peši 
misiąs tikras lietuvių pergale, bet— 
negirk dienos be vakarą sako lietu
viškas priežodis. Ir taip įvyko. 
Darbščiojo Jokūbaičio ir kitų fizinės 
jėgos ėmė menkėti. ir Eintracht pa
vyko pasekmę išlyginti. Nors pasku
tinis įvartis buvo įmuštas po norma
laus laiko ir mūsų žaidėjai (ir žiū
rovai) protestavo, bet teisėjo spren
dimas yra nepakeičiamas ir mūsiš
kiai turėjo pasitenkinti lygiosiomis.

Mūsų vienuolikėje šį kartą nebu
vo geriausio žaidėjo — visi buvo tik
rai geri. Pakako kovos dvasios, pa
kako stiprių šūvių, pakako derinių, 
bet nepakako kondicinio pasiruoši
mo. Ypač tas buvo aiškiai pastebi
ma antro kėlinio pabaigoje. Didelė 
paspirtis mūsų komandoje yra Ba
ziliauskas. kuris, deja, tik dar viene- 
rias rungtynes galės žaisti, nes turi 
kitą paskirtį — Dėdės Šamo armi
ja-

Jei taip mūsų vienuolikė sekantį 
sekmadieni, t. y. rugsėjo mėn. 21 d. 
3.30 vai. kovos prieš buv. Amerikos 
meisterį German-Ungarians — esu 
tikras, žiūrovai nebus apvilti. Rung
tynės įvyks G. U. aikštėje. 57 St. ir 
Andrevvs Avė. (Metropolitan Ovai) 
Maspeth. Palaikytam mūsiškius mo
raliai ir šiose rungtynėse.

Ant. Bagdžiūnas*

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

P. Vaitonis, Kanados meisteris, 
praeitą savaitę lėktuvu išvyko j 
tarpzonines pirmenybes Saltzjobade- 
ne, Švedija. Pirmenybės užtruks visą 
mėnesį.

Tautvaišai nepavyko IIImmm* pir 
menyhėse. 1951 Illinois open pirme 
nybių nugalėtojas Povilas Tautvaiš 
dalyvaudamas šių metų Illinois vals 
tijos pirmenybėse. Rock Island, III. 
laimėjo 4 partijas. pralaimėjo 2 
(prieš Poschel ir Alb. Sandrina; ab 
pralaimėjo dėl per aštraus lošimo) 
be to vieną partiją baigė lygiom.

Pirmenybių laimėtojai rikiuojasi 
tokioj eilėj: Nedved 6-1. Alb. Sand

Help Wanted
MOTERYS IR MERGINOS 

presso operatorės 
Assemblers, Bench darbininkės 
kvalifikuotos, pastoviam darbui 
įvairioms dienos pamainoms.
Kreiptis į

GEMEX CO. 
1200 Commercia Avė. 

Union, N. J. 
Autobusu 141 iš Nevvarko 

Autobusu 94 I 15 iš Irvingtonf

VYRAI 
reikalingi įdirbimui (MoldingJ 

“Boonton Ware.”
Visam krašte žinoma plastinių 

stalui reikmenų firma 
BOONTON

MOLMNG CO.
326 Myrtle Avė., 
Booatoa, N. J.

Kreiptis asmeniškai į biurą 
nuo 9 iki 5 vai. (16-M)

rin ir Frishjpayer po 51^-1Pos 
chel. Janis Tums ir Isaacks po 5-2 
Povilas Tautvaiša su kitais po 41£ 
21/,. Aleksandras Zujus surinko 4-3 
taškų.

Kasys Škėma laimėjo prieš Dr. M 
J. Smith, įveikdamas jį per 17 ėji
mų (1951 Golden Knights, Semifi- 
nals). Be to laimėjo prieš J. Shan 
non ir lygiomis baigė su T. Frankel 
(1952 Prize Tournament).

K- Merkis laimėjo tašką Bostonui 
lošdamas prieš Vakarų Massachu- 
setts rinktinę, Kazys Merkis lošė už 
Bostoną trečioj lentoj ir įveikė 
Zweibalk, Springfield, Mass. Rung 
tynęs laimėjo Bostonas 11-8 (2).

Estas Saarapu, Naujos Zelandijo 
meisteris netrukus loš matčą su Au 
stralijos meisteriu Purdy.

Vladas Mikėnas per 1952 Tarybų 
Lietuvos p-bes pralaimėjo jaunuo
liams: Landsbergiui (Vilnius) ir Sa
baliauskui. Vistaneckis pralaimėjo 
mažeikiečiui Ostrauskui. Ypač iške
liamas Landsbergis, kuris dalinosi 
pirmenybėse 3-4 v. su E. Cukajevu 
.(Kaunas).

Pasaulio pirmenybės Helsinky da 
vė tokią galutiną padėtį: 1. Sovietų 
Sąjunga 21-11, 2. Argentina 191Z2- 
121/,, 3. Jugoslavija 19-13, 4. Čeko
slovakija 18-14, 5. JAV 17-15, 6.
Vengrija 16-16, 7. Švedija 13-19, 8
Vakarų Vokieija 101a,-21/,, 9. Suo
mija 10-22.

Paguodos ratas: Olandija 21-11 
Izraelis 191/,-12R. Vokietija 
161/2-151/;,. "

Kitame rate: Brazilija 181/,-5i/2 
Graikija 131/,-101/,, Norvegija 13- 
11.

Real Estate

Business opportu- 
nities

CAFETERIA — ON FULTON ST.
BROOKLYN — VVonderful opjMtr 

tunity for parties who want to make 
better than average living—clean-up- 
to-date — steady — transit — t radę. 
Gd. weekly income—can be increased. 
Owner selling for personai reasons.

Call GARDEN CITY 7-1212 B

BRONX—BAR. 5 Room Apt. Ter- 
rific business opportunity. 1951 Gross 

—$62.000. Ali Bar—Take it Lock — 
Stock—Barrel. Price $25.000 cash. 
Write—452 Westchester Avė.. Bronx, 
N.Y. or phone 12-2 pm. MO 9-8009 

Mr Ross.

CLEANING STORES — BTdyn vic.
90 unit. 2 press machines. recovery 
tumbler. all nevv eųuipment. Also — 
DROP STORE with press machine. 
830.000 y’rly income can be increased. 
Ovvner selling because of illness. Sėli 
together or separate. Call EV 8-6985

Miscellaneous 
For Sale

FRAM PLUMBING SUPPLY. INę
36-29 Vernon blvd.. L.I.C.. EX 2-l%0 
Visit our large Shovv Room -- Free 
Parking. Store hours: Moų. thru Fri 
8 A.M. to 6:30 P.M. Op<n Saturdays 
8:30 A.M. to 4 P.M.

NEW A SUGHTLY ISED
Men’s Suits. Coats, Shoes and Haber- 
dashery for yourself or to sent over- 
seas. At very rrasonable prices. Alter- 
nations free. Also ladies' Fur Coats. 
Lot a Clothing. 599 W.187th St, off 
St. Nicholas Avė. IRT Sub. 191st St 
LO 8-1062.

Credited and 
Compoundcd 

Quarterly

Ištesi
Interest

Rate

UVE RENT FTCEE! 8 Family 
Brick—Bronx—Pom>. 5 rm. apt. 
Fordham section, modern, ciean 
up-to-date apts.—Conveniences, 
many extras. steam, hot vvater. 
heat. Let your property work 
for you. Ncar shopping. school, 
churches. transit. $6.000 cash 
mcc. Write Box 166. Rm 10, 11 
W. 42nd St. N.Y. or call eres, 
and wkends — SE 3-9106.

★
★
★
★
★

On Accounts

2'/2%
A Year

Regular Savings
Interest starts from the first of every month

on sums from $25. to $10,000.
De;>osits made on or before January 10, April 5, 
July 10. ąnd Ocfober 5 will draw interest from the 

first of Ruch months if ieft to the end of a 
ųuarterly dividend period.

★ 
★
★ 
★
★

SAVINOS BANK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastem Parkway at Noatrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insurcd 

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė., N. Y. C.

(Cor. llth St.)
Telef. GRariiercy 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

i

Ofiso tel LExington 2635

1

i

JOHN DERUIIA, M. D

916 W. Lombard Street, Baltimore 23, Mary land

Namų tel. FOrest 8212

S. Ankudas (Ankudavirins) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

i
..i

OZONE PARK—Pvt. owner—New 
Bungalovv 40x100. 5 rm. oil burner. 
Convienences, 102-ll-97th avė. $14.000 
—2 fam. 11 rms. Ali cor,vie's, 65x50, 
102—0197th avė. Property backs on 
other — $15,000. A>So 4 Rms. 3 car 
garage — conveniences — $10.000. 
FRATIANI, l()2-Ol-97th Avė., Ozone 
Park, L. I. VIrginia 9-7299.

<12496—14)

9
ADIRONDACKS — KOLTE 9 
RM. TOURIST HOME — 2 BATUS 
—PERFECT LOCATfON FOR 

CABINS. PLOT 66x100.
KIRSCHHEIMER — AGENT 

GARDEN CITY 3-6899

— B R O N X —
2—Fam. dėt. — l-4-l-5į 2 car ga; 

rage. oil. brass plumbing. ĮM.ssession 
4-Rms. $7.950.

1—2 fam. Brick — 1-6: 1-3: oil.
garden. 10 yrs. old. possession 6 Rms. 

$14.750.
New 2 fa«ri. — brick. dėt. 2 car 

garage. bsjr.t.. oil. brass piumbing — 
$4.500 down.

MANZI — MO 9-4783

YVANTAGH — $11-700. 
room bungalous. I>arge 
down payments.

HMcs - IJttlc White
For Finer Nassau Buys 

Sunrise Hwy—Beech St. 
WA 2-7297 Wantagh. L. I

Nevv 
plets.

Heiise

4>; 
lou

FU SHING—$23350. New 2 FnmHy 
Houses. 149-49 45th Avė., open for in 
spection. Immediate occupancy: 
nevv custom bilt homes. solid brick 
detached. 41/.,—31/2 large room apts. 
terrace and garage, near everytivng 
Call NEwtown 9-8626 or i laishing 
9-8626.

ROOSEVELT, L. I. — 32IJNM.
5 yrs old, 6-room centre hall. brick 
and stone Cape Cod, largo screenet 
in porch, fireplace, Venetian blinds 
screens and storm windows, carpets 
wall to wall, 2-car garage. Plot 80x 
100, well landscaped. Finest section 
H. SOCHACKI, 23 W. Raymond Avė. 
Roosevelt, L. I. Tel. Freeport 9-2373

mansion. modern kitehen. 
heat. on hard-surfaced 

cottage. 1000-capacity 
38 aeres.

ATTENT1ON—CHICKEN RAISERS
Here is an ideal set-up. brick colo- 

nial 8-room 
hot-vvater 
road. barn.
henhouse. 2-car garage.
Mountain stream. also spring vvater 
to house and barn.

DORIS J.
647 Main St..

Phone

For Better Buys 
VVATERS

Hartford, Conn. 
2-9749

EAST MEADOW—Sncrffice $11.756 
3-Room — Brick - Ranch with car- 
prot. 60x100. Many extraa — Near 
schools, churches, bus, stores, low 
down payment.

For l'iner L. I. Properties, ete.
R U O C C O

45 Nevvbridge Rd. E. Merrick, L.
Days — HA 9-1000 

Eve’s B ANtough 2-1921 R

į.

Apžiūrėjimą* ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti ii 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

j

l

Tel. EV 6-6438
M and Z AI TO COLLISION VYORKS 

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
Bodies and Fenders straightened — Complete auto painling 

D U C O Refinishing
Atliekami visi collision. dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai 

Malduti^ Z. Žaliauskas
Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir IJndcn St.

j.

1506-16 Myrtle Avė.

EAST BRONY — $13^560. 7 rm
house. largo tile kilchen. extra lava 
tory, tile both. enclosed stall shovver 
steam, vvindovvs. Many extras— con- 
crete yard. plav yard in rear. Fire- 
proof cellar. — Oil burner. Mušt see 
to appreciate. For additional informa- 
tion call BA 9-6724.

Hl NTINGTON BAY
Small Estate. 1 aere. Landscaped. 2 
hOuses recently modernized. 2 car ga 
rage. Private Beach. See to appre 
ciate. Suitable offer accepted. Curti 
5-8640—Huntington 4-6281 M.
Panzera. 779 Elmont Rd.. Elmont. L.I

Writo

B R O N X
471 East 145 St. — 5 story brick bldg 
Steam heat. 10 apts.. 15 varant rms. 
Only $2.500 cash down. Also E. 160 
St. 4-story brick bldg., 12 apts.. rent 
$3,300. cash only $900. Also 3 fam. 
house, 1 apę varant; cash only $5oo. 
STEARFAST, 370 E. 145 St.. Brox. 
MO 5-0122.

ROSEDALE, L I. Bondrrful valtie 
6 rm. house on 50x100 plot. Automa- 
tic heat. vvater. oil. heat, stravvberry 
patehes — land 100x100. Close to 
churches. 2 blocks from (L.I.R.R. > i 2 
block Bus. Mušt be sold to solve ow- 
ners Estate. 139-29 2471h St. Ovvner 
on premisos. Call LA 8-4086.

BRYN — MAWR — $27,000 
vicinity of Bronxville, Colonial. 7 rms. 
2l/j baths. eųuipped vvith dishvvashor. 
garbage disposal unit. venetian blinds. 
storm and screen vvindovvs. screcncd 
in porch; knoty pine basement; car- 
peting throughout. Nevv everything.

Call niDer YONkcrs 8-2496

UIT KENT FREE’! 3 Family 
$5,000. P'oss. I Km. Apt. Bklyn.
11 rms. bathtubs & individual 
heaters in each apt. 2/4 & 1/3. 
Near cvervthing — ovvner sel
ling for personai reasons. Can 
be sec>n at 180 lOth St.. South 
Bklyn — or call betvveen 9-12 
AM. - 7.10 P.M. VLrter 8-8482

;!
I
I

įji i
Į
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PARDUODAMI MAMAI
PIGCS, GEM, GEROJE VIETOJE

RIDGEVVOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui: EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

108-07 Uberfy Avė. 
Rii-bmond Hill 19, I>. I., N.

Tel. VIrginia 8-2239

Sekmadieniais -nuo 11 vai. 
iki 1 va), p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskh
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

w illiani J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
•3 WARE1IAM PL. 

JAMAKA, N. Y.
TeL JAnoaiea 3-7722

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi "Darbininke.”

"l

A

I

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Btellaa — Direktariua 

Alb. Baltrūną*—Baltam
Reikalu Vedėja*

660 Graid Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų narni, pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACIUJLIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th Street, YVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Bostone ir apylinkėse
S. Baraseličius ir Sūnus

FI NĖR AI HOME
251 U. BROADYVAY
South Boston. M»s.

JOSEPH RAKASEVIČllS
laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Real Estate A iRsuraaea 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel PA. 74402-M

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BKOADWAY 
South Boston, Mass.

D. A Zaletskas, F. E. Zaletaknr 
Graboriai ir Balsarriiiotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0813 

SODtb Boston 8-2669

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga GyduoM 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ii 
lapų; ji yra varto 
jama nuo vi9okh| 
nerviškų ligų ii 

galvos skaudėjimų.

Imurince
$3.00 per call

EVergreen

B E L L R O S E
I-PHOLSTKRY, IN4

PAČI. BEI.I.INO
G6-69 Grand Avenue

MASPETH. N Y
Tel. Ilavene-vcr 9-<».V>o

197 WEBSTER AVĖ.
Camhridge. Mass.

VAITKUS
FUNERAL HOMF.I

IMPERIAI. TEI.EVINION 
SALES & SEKI K E CO.

Ali vvork d<>ne and paris 
placod. Guaranteod for 90 davs.

All repairs honded hy The 
Ameriean Mutual Liability 

<o.
&• paris. •
4-3685
7-1262

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Dtrektortaaį •• NOTARY PUBLIC

Patarnavimai dieną ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis

pačios ir į kitus
Reikale šaukite: TeL

nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojaip 
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiūnėiam j namus.

Fur Coats

XEW MINK
CAPES & STOLES

For rcnt—for ai' occa>ion\
D. K A L I N A

253 W. 27th St. N.Y.C.
LA 4-25*9

Kainos tOf 
miestus.
TR 4-6434 1

2

J

ALENANDER’S CO. 
414 West Broadway, 
South Bostoa 27, Mass.

SAVE S}
X.

i

Mes instaliuojame visokios rfišiM 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokaanl 
apskaičiuojamo, kiek kainuoo.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608 i j
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DARBININKAS
Afinmvš?
NAUJIENOS ■ .V

IJetuviai tėvai
Maironio vardo mokyklos 

vadovybės kviečiami atlikti sa
vo tautinę pareigą ir atsiųsti 
savo valkus į mokslą, kuris 
prasideda šį šeštadienį, rugsėjo 
20 d. 10 vai. bendromis pamal
domis Apreiškimo pa?, bažny
čioje. Visus kviečiama atvykti 
15 min anksčiau.

Po pamaldų bus mokslo pra
džios iškilmės ir priimami nau
ji mokiniai.

Neu Y'orko skautai,
Rugsė o 8-ąją paminėję spe

cialia savo sueiga, ateinantį še
štadienį. rūgs. 20 d. 6 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje ruoša 
savo arbatėlę su įdomia kul
tūrine programa.

K. ščesn Ulevičius
yra labai reikalingas Akiro- 
Biržio knygos “Alytaus aps
kritis”. Tai knyga, kuri savo 
metu buvo platinama apie Neu 
Y’orką ir Bostoną. Visi, kurie 
ją turėtų, kviečiami pranešti 
“Darbininkui” arba pačiam K. 
Ščesnulevičiui. 6504 So. Bi- 
shop St.. Chicago 36. 111.

Kun. dr. A. Sidaravičiaus
vienerių metų mirties sukak

ties proga, rugsėjo 20 d., šeš
tadienį. 8.30 vai. New Y'orko 
Aušros Vartų par. bažnyčioje 
bus atlaikytos gedulingos pa
maldos. Tokios pat pamaldos 
įvyks Patersone rugsėjo 21 d. 
10.30 vai. ir rugsėjo 22 d. 7 vai. 
Velionies bičiuliai ir pažįstami 
kviečiami prisiminti jį maldo
se. Velionis, kaip žinia, mirė 
Patersone.

šv. Vardo Draugi a
pereitą sekmadienį savo įvyku
siame susirinkime išrinko 
tvarkdarius į Angelų Karalie
nės parapijos metinį koncertą. 
Nutarta laipkričio 22 d. para
pijos salėje suruošti pobūvį su 
muzika ir užkandžiais. Kun. V. 
Dabušis kalbėjo apie šv. Vardo 
organizacijos reikšmę katali
kiškoje veikloje.

Kandidatais į Kat. Fed. Seimą 
Nevv Yorko skyrius nominavo 
prel. J. Baisūną, kleboną kun. 
N. Pakakę, kun. Vyt. Pikturną, 
kun. J. Pakalniškį, kun. V. Da- 
bušį. K. Krušinską. Pr. Vai
nauską. M. Galdikienę. P. J. 
Montvilą. Pr. Naujokaitį. Vyt. 
Vaitekūną. Seimas įvyks Det
roite rugsėjo 26-2S dienomis

Balfo centro atstovai:
einanti pirmininkės pareigas 

E. Devenienė. reikalų vedėjas 
P. Minkūnas ir tarnautojas J. 
Valaitis šį ketvirtadienį išvyko 
į Bostoną pasitarti Balfo seimo 
reikalais. Kaip žinia, seimas 
šaukiamas sausio 9-10 dieno
mis. Iš vietos organizacijų at
stovų tenai jau sudarytas pla- 

• tus seimo rengimo komitetas.

"A< labai neapkenčiu vyrų"..

Irena Bajalytė, Doros rolėje “Mokyklos Draugų” kome
dijoje. kurią \Vaterburio scenos mėgėjų teatras vaidins 
Angelų Karalienės parapijos metiniame koncerte. Vakaras 
įvyks rugsėjo 21 d. 5 va], vak. Šv. Stanislavo parapijos sa
lėje — Greenpoint'e.

Be to. parapijos choras padainuos linksmų dainų.
Po koncerto bus šokiai • Gros puikus orkestras
• Veiks bufetas.

iš
prašyti 

ar laišku.

Kun. V. Martinkus
su muziku J. Beinorium. iš 

Providence. R. I., buvo atvykę 
j Brooklyną. Lankėsi pas Tė
vus Pranciškonus ir “Darbinin
ko” redakcijoje.

Praplečiama lituanistika 
parap. mokykloje

Apreiškimo parap. klebonas 
kun. N. Pakalnis nuo š. m. 
njgsėjo pradžios daug dėmesio 
ir laiko skyrė lituanistikos 
praplėtimui savo globojamoje 
parapijos mokykloje, kur iki 
šiol lietuvių kalbą čiabuvių vai
kams dėstė cenzuota ir patyru
si mokytoja D. Kunskaitė.

Rugsėjo 5 d. tėvų delegacija 
audijencijoje pas kleboną iš
dėstė savo pageidavimus ir ga
vo klebono principinį sutikimą, 
kad jau šiais metais leidžiama 
praplėsti lituanistikos dalykus 
mokykloje taip, kaip Pro Me- 

morijoje prašoma.
Rugsėjo 7 d. klebonas priė

mė Pedagogų komisiją ir, da
lyvaujant tos mokyklos atsto
vėms - pedagogėms, buvo su
tartos gairės, pagal kurias su
daroma praplėstos lituanistikos 
pamokų lentelė.

Rugsėjo 8 d. jau sudaryta 
praplėstos lituanistikos pamo
kų lentelė Apreiškimo parapi
jos mokyklos 1952-53 mokslo 
metams. Dėstomieji dalykai: ti
kyba (gimtąja kalba), lietuvių 
kalba bei literatūra, tėvynės 
pažinimas, Lietuvos istorija, 
geografija .tautinės tradicijos, 
liaudies dainos, tautiniai šo
kiai. lietuviškieji papročiai) ir 
choras.

Be jau minėtos pedagogės, 
lituanistiką dėstys dar du cen- 
zuoti lituanistai, kapelionas ir 
muzikas.

Rugsėjo 14 d. tėvų, mokyto
jų ir visuomenės atstovai pa
reiškė klebonui nuoširdžią pa
dėką už palankių sąlygų suda
rymą lietuviškai dvasiai kles
tėti šioje parapijos mokyklo
je.

Tuo reikalu daugiau bus pa
sisakyta kituose šio laikraščio 
numeriuose.

Tuo tarpu dar priimami į 
šią mokyklą lietuvių vaikai, 
kurie turėtų nesivėlinti persi
kelti iš kitų mokyklų, nes pra
plėstos lituanistikos kursas jau 
pradedamas rugsėjo 22 d.

ŽINIOS

Misijos parapijoje
šiais metais pradedamos rug
sėjo 29 d. Pirmą savaitę bus 
moterims lietuvių kalba, antrą 
savaitę vyrams lietuvių kalba, 
trečią savaitę — angliškai kal
bantiems.

Parapijos mokyklos išlaikymui 
rugsėjo mėn. bažnyčioje 

rinkta 726 dol.
su-

su-

B ALF seimas sausio
9—10 d.<L

BALF Bostono skyriaus 
sirinkime rugsėjo 12 d. svars
tyti seimo reikalai. Tolimesnis 
pasitarimas bus penktadienį, 
rugsėjo 19 d. 7:30 vai. 
ramovės potalpose.

“Boston Sunday Globė' 
paminėjo Vyčių seimą 

Sekmadieninėje laidoje įdė
ta žinia apie Vyčių seimą, nu
rodant, kad tai Amerikos lie
tuvių jaunimo organizacija. 
Duodamas naujos valdybos są
statas ir nurodoma, kad du 
centro valdybos nariai yra iš 
N. Anglijos.

Parapijos mokyklos seselės 
mokytojos

išsiuntinėjo parapijos klebo
no ir savo vardu lietuvių ir 
anglų kalba tėvams laišką, ku
riame nurodo mokinių pamal
dų tvarką ir kviečia tėvus ben
dradarbiauti auklėjimo klausi
muose. Taip pat nurodo, kad 
mokykloje vaikai galės gauti 
priešpiečius septintosios gatvės 
salėje.

Parapijos mokykloje praei
tais metais lietuviškai kalban
tiems vaikams tikyba buvo dė
stoma lietuvių k. ir lietuviškai 
vaikai buvo rengiami pirmąjai 
komunijai. Tačiau pamokslai 
vis dar buvo sakomi tik ang
liškai. Lietuviškai kalbančių 
tėvų pageidavimas yra sulauk
ti vaikams ir pamokslų lietu
vių kalba.

— ■ ■■

Uet.

DAINŲ IR MUZIKOS VAKARAS
Bostono ir apylinkės lietu

viai turi savo tarpe pasišven
tusį ir gabų vyrą, kuris jau aš
tuoniolika metų veda lietuvių 
radijo valandą kas savaitę. Lie
tuviams yra nepaprastas ma
lonumas, esant toli nuo tėvy
nės, klausyti oro bangomis lie
tuvių kalbos ir dainų. Tačiau 
tos radijos programos išlaiky
mas yra surištas su stambiomis 
išlaidomis. Lietuviai biznieriai 
ir profesionalai dalį tų išlaidų 
padengia, bet toli gražu ne vi
sas.

Šiais metais Lietuvių Radijo 
Programos ir jos vedėjo Anta
no Kneižio draugai ir rėmėjai, 
įvertindami jo pasišventimą ir 
norėdami jam finansiškai pa
dėti, sudarė komisiją, kurios 
garbės pirmininkais yra adv. 
J. Grigalius, Kazys J. Ka
linauskas ir Dr. Antanas L. Ka
počius, o pirmininku Stasys 
Jakutis, ši komisija ruošia 
Dainų ir Muzikos vakarą sek
madienį, rugsėjo 21 d. 5 vai. 
vak., South Bostono Liet. Pi
liečių Dr-jos Auditorijoje, 368 
W. Broadway. Bilietas vienas 
doleris.

Imituokite į Ml Tl AL FI NOS. In
formacijų reikalu kreipkimės i atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c o Ira 
Haupt & Co 111 Broadvvay. room 515. 
Neu. York 6. N Y Members N“« 
York Stock Eschange. Tel. WO 4-6'"i.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

IŠNUOMlOJAMI 
KAMB AKLAI 

vienam vyrui: apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City. N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba j Brooklyn, N. 
Y. tel. EV’ 8-1805.

Prof. K. V. Banaičio 
muzikos studija persikėlė į 377 
So. 4th St. Brooklyne. Važiuo
jant MBT Jamaica linija, 
lipti Hevves stotyje, 
galima asmeniškai
Dėstoma: pianas ir visi teore
tiniai muzikos daiykai (elemtn. 
muz .teorija, harmonija, kont
rapunktas. muzikos formos, 
kompozicija). Priimami vaikai 
ir suaugusieji. Toliau gyve
nantieji gali studijuoti teore
tinius dalykus susirašinėjimo 
keliu.

Apie Vyčiu Seimą, 
kuris įvyko Dayton. Ohio. The 
New Y’ork Times savo skaity
tojams pranešė pereito pirma
dienio laidoje. Savo specialaus 
korespondento pranešime iš 
Dayton. Ohio. dienraštis išmini 
viso naujai išrinktojo komiteto 
pavardes, žinia pavadinta “Li- 
tuanian Knights elect \Vesey" 
Toliau sakoma, kad Aleksand
ras \Vesey iš Great Necko pir
mininku perrinktas trečiam 
terminui.

PARDUODAMA
už nusę kainos nenkiems kam- 
b^riams baldai ir visi k-ti kas
dieniniam gyvenimui re’ka'ingi 
buto ireneimai. Nr>rint:cii pirk
ti Dasl’ubėkite. Kreintis šiuo 
adresu: .Kaz'mieras B^'timšai- 
t's, 455 Pid^evvocd Avė.. 
Brooklyn 8. N. Y.

KAMBARIO
patogūs kam- 
virtuve ir ki-

Geras apšil-

IEŠKANTIEMS
Tšnuomoami du 
bariai su bendra 
tais patogumais,
dymas. Kaina prieinama. Kreip
tis: A. Skarulis, 88 Elderts 
Lane. 2 aukštas. Brooklvn 8, 
N. Y.

*

DĖMESIO! DĖMESIO!

MUZIKOS ir DAINŲ VAKARAS
{vyksta RUGSĖJO MĖN. 21 D., 1952 M., 5 vaL vakaro,

LIETUVIU PILIEČIŲ DRAUGIJOS AUDITORIJOJE,
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass.

Programoj e— 1) Vyrų choras, vadov. muz. Juliaus
Gaidelio, 2) Solistė Nell Meškūnas, 3) Akordiono mu

zika — p-Iė A. Plevokaitė. Taip pat pakviestas kanklinin
kas muz. Juozas Olšiauskas.
Po programos pasilinksminimas prie gero orkestro. Vakaro metu 
veiks skanių šaltų ir šiltų valgių bufetas su europišku alum ir lie
tuvišku krupniku. Pelnas skiriamas Lietuvių Radio Valandos prog- 
gramai, vadovaujamai ANTANO F. KNEI2IO, paremti. Visi malo
niai kviečiami.

Auka tik vienas doleris. Vertinga įžangos dovana!

Lietuviu Radio Valandos Programos RftMftJAI

=

CARNEGIE HALL

Bostono ark. R. Cushing 
išvyksta vienai savaitei į Pa- 
cifiko pakraštį, kur dalyvaus 
JAV moterų katalikių konfe
rencijoje Seattle mieste. Ta pa
čia proga bus pagerbtas Ore
gono universiteto.

Povilas Virbickas
gyv. 531 E. 6th, po dviejų 

operacijų nugaroj dar sunkiai 
serga ir nieko negali dirbti. 
Atjausdami sunkią jo padėtį, 
jam paremti aukojo: Balfo Bo
stono skyrius $25; žinomas biz
nierius ir dosnus lietuviškų rei
kalų rėmėjas A. Ivas $10; J. 
Tumaviėienė, Pr. Lem bertas ir 
Teisininkų Draugijos skyrius 
Bostone po $5; Br. Mickevičius 
S2; J. Jankauskas, A. Juknevi
čius, Br. Kalvaitis, V. Stelmo
kas ir J. Vembrė po $1. Viso 
surinkta $57.

Lithuanian 
Fu mitu re Co. 

movers—
SO 8-4618

1 LNSURED >nd BONDED i! 
j Local and Long Distance Movenj j

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. ]>

Programa bus įvairi ir įdo
mi. Dainuos vyrų choras, va
dov. muz. Gaidelio, ponia Nell 
Meškūnas Iš Waterbury ir 
kanklininkas iš New Yorko. 
Gros Al Davis orkestras.

Be minėtų asmenų, rengimo 
komisijoje dalyvauja dar Raz- 
vadauskas, Br. Cunys, Fel. A. 
Zaleskas, VI. Jakštys, V. Valat
ka, J. Adams, V. Vilutis, J. 
Venckus, A. Minkaitis, J. Bu
dys, . Arlauskas, A. Čaplikas, 
V. Vakauzas, M. Ross, A. ir O. 
Ivaškai, J. Glineckis,, F. Gran
dai, O. Jarušaitis, A. J. Na- 
maksy, P. Durnas, St. Grlga- 
navičius, J. J. Romanas ir ki
ti.

Komisija nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius, mėgstančius 
klausytis Lietuvių Radijo Va
landos, įsigyti iš anksto bilie
tus. Bilietų galima gauti pas 
komisijos narius ir paštu pri- 
siunčiant pinigus komisios iž
dininkei, Bronei Cunys, 409 W. 
Broadway, So. Boston 27. Mass.

J. J. R.

Balty koncertas
įvyksta rugsėjo 27 d. Jordan 

Hali. Iš lietuvių dalyvauja sol. 
St. Liepas. Latviai ir estai duo
da įžymius pianistus ir instru
mentalistus.

Šiais metais tokį koncertą 
rengia latvių bendruomenės 
komitetas, o kitais metais 
rengs lietuviai arba estai. Pel
nu numatoma dalintis. Svar
bu, kad koncertas gerai pasi
sektų. Tat visi, kas gali, skir
kime tą dieną rengiamam kon
certui ir važiuokime j Jordan 
Hali.

Bilietai gaunami pas B. Mic
kevičių, Ivas agentūroje, pas 
Ivaškus baldų krautuvėje, pas 
Minkus gėlių krautuvėj ir laik
raščių administracijose.

PARDUODAMA MAISTO 
KRAUTUVĖS BALDAI

ir maisto produktai dėžutėse 
labai žemomis kainomis.

Yra specialūs įrengimai mė
sai laikyti ir saldainių sandėlis, 
elektrinis šaldytuvas, svarstyk
lės, elektrinė ma*ina mėsai 
piaustvti, pečius valgiams vir
ti, bačka aliejui ir kiti reika
lingi įrengimai.

Galiu būti pusininkas su nau
ju savininku, esu dirbęs nrekv- 
bo'e apie 40 metų, todėl gali 
pirkti šią krautuvę ir neprity
ręs prekyboje.

PAUL MIŠKINIS
123 N Street

So. Boston, Mass.

Patenkino Brocktoniečius 
per 50 mėty, teikdama aayfius ir aBejy. 

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumelius

NAUJOS PATEFONO PLOKŠTELĖS
Leidykla PAŠVAISTE išleido dvi naujas. Broniaus Budriūno Vyrų 
Kvarteto 'Detroit. Mich.) įdainuotas plokšteles: ŠAUKSMAS ALU
TIS ir TĖVYNEI SUBATOS VAKARĖLI. Kiekvienos plokštelės kai
na $1.75. gi siunčiant paštu po $2.— Užsakymus siųskite:

PAŠVAISTE. 560 Oran t Avė., Brooklyn 8, N. Y.

I

2-9586

į

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

<P.IDGEWOOD>

S'
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WINTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTA! TAS BELECKAS, savininkas

BARAS RESTORANAS, DIDELĖ SALĖ SUSIRINKI
MAMS. VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VISI KVIEČIAMI
1883 M ADISON STREET,

Pro Forest A.e. stoties)
Tel. EV.

SEKMADIENĮ, SPALIO 12 (L 1952 2:30 vai. po piety

BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTAS
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE BUS STATOMI

Lietuvių, latvių, ir estų kompozit. simfoniniai veikalai
DIRIGUOJA:

JERONIMAS KAČINSKAS—BRUNO SKULTE — 
ENDEL HALAM

Programoje: Gruodis, Jakubėnas, Kačinskas, Bacevičius, Vitols, Tubin

BILIETŲ KAINOS: $4.00, $3.00, $2.00
Iš anksto gaunami lietuviškų laikraščių redakcijose ir įstaigose. Galima užsakyti 

paštu, išpildant žemiau paduodamą kuponą.
PELNAS SKIRIAMAS ŠALPOS REIKALAMS

Prašau atsiųsti-------- bilietus po $--------- į Baltijos Tautų Simfoninį koncertą, įvyks
tantį Carnegie Hali, New Yorke, spalio 12 d.. 1952 m.. 2:30 vai. po pietų. Programai 
skiriu S-------- . Viso siunčiu $----------- .

Užsakymus siųskite: VALERIE TYSIJAVA, Corficert Manager, 130 W. 57th Street, 
N>w Y’ork 19, N. Y.

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lawrence SL, Brockton, Maaa.

Tel. 189
■—■—i ■■■■—■ ■ i į

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuviu Radio Korp. programa per stoti WBMS, 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1
1— Falcons Radio Orkestrą
2— Dainos
3— Magdutės Pasaka

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway, So.

Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WE8X—1ŽM kilocycle*—Marblehead-Salem, Mass.

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis i visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ka nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI, arba skyriuose šiais adresais:

L1THITANIAN RADIO HO11
M Cottage Street, —5— Norwood, Ma*.
Skyrius: UTHVANIAN FURNITURE CO.

A. ir O. IVAŠKAI
929 W. Broadway —So. Boston t?, Mass.

Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618


