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įkvėpuojamas oras mūsų barz
dose buvo ledu pavirtęs. Krū-

viuš: “Jis nepaklausė mano 
įsakymo. Ką su juo reikia da
ryti?” Kereiviai sušuko: “Už- 
gaušk jį, užmušk juos visus”.

Tigras tada į leitenantą: “Tu 
girdėjai savo tardymą. Tai

ras Qumian- Pandė'^er, ame
rikiete metocMstė, gelbėjo eiti 
seseriai * Mary-dąre. / Tėvą

draugai Gelbėjimo armijos 
komisaras Lord, kuris buvo 
mūsų afleiakis vertėjas, virvę

terys nešėsi savo sušalusius ir 
išalkusius kūdikius ant pečių, o 
didesnius vedėsi už rankų. .

Liepsiu jos visus sušaudyti
Prieky žygiavo karo belais

viai, lengvai vasariniais drabu
žiais, daugiausia basi, po tris 
eilėje. Daugelis jų buvo drau
gų vargais negalais tempiami. 
Daugelis jų visiškai netekę jė
gų išvirsdavo. Kolona žygiavo 
toliau, pro tuos, kurie jau ne
buvo panašūs į žmones. Lap
kričio 1 jau buvo ypatingai 
daug negalinčių toliau žygiuoti. 
Komendantas, kuris vadinosi 
Tigras, įsakė susirinkti ameri
kiečių grupių atstovams ir per 
komisarą Lordą pareiškė* “Jūs 
mano įsakymo neįvykdėt. Da-‘ 
bar liepsiu jus visus sušaudy
ti.” Lordas, kuris laisvai kal
bėjo korejietiškai. prašė jaunų 
žmonių pasigailėti. Tigras re
volverį atstatė jam į kaktą ir 
kalbėjo: “Tu esi čia tik vertė
jas. Jeigu nenutilsi, tuojau nu
šausiu.” Komisaras nutilo ir 
nebuvo nušautas.

Nužudomas Įeit. Thornton
Tuo tarpu Tigras pareikala

vo, kad prisistatytų atstovai 
grupių, kurios daugiausia nu
kentėjo žygio metu. Leitenan
tas Cordus H. Thornton išėjo į 
priekį pirmas. Tigras į jį: “Ko
dėl palikai penkis žmones pa
keliui?”

“Nes jie mirė.”
“Kodėl nepaėmėt lavonų su 

savim, kaip mano lxivo įsaky
ta?”

_L‘Nes tai reikštų mirtį tiems, 
kurie juos neštų.”

“Žinai mano įsakymą, 
niekas negali pasilikti?”

“Taip.” pasakė leitenantas 
tvirtu balsu.

“Užmušiu tave. Amerikiečių 
kariuomenė tavo pasielgimą 
faip pat mirtimi nubaustų, ar 
ne taip?”

kad'

Ir dabar aš tave nužudy
siu”. Komisaras Lordas puolė globodama našlaičius. Ji buvo 
prieš Tigrą ant kelių ir su aša
romis prašė karininko nežudy
ti} Tigras vėl nukreipė revol
verį į Lordo kaktą ir grasino 
nušausiąs jį, jei netylės. “Ko
misare Lorde, — pratarė kari
ninkas Thornton, — nėra jo
kios prasmės aukoti jūsų gy
vybę, kuri kitiems bus reikalin
ga”.

Kažkas nustūmė Lordą į ša
lį. Tigras pratarė: “Pasakykit 
jam, kad jis apsisuktų”. Lei
tenantas Thornton pasisuko 
kaip kokiame parade dešinės 
sukimu, pakėlė galvą, ištempė 
rankas pagal šonus ir žiūrėjo 
tiesiai ir be -baimės. Tigras už- mirštantį draugą. Sajgybin’s 
rišo jam akis ir paskui paleido 
jam kulką į pakaušį. Aukštas 
blondinis puskarininkis pašoko 
ir sugriebė svyrantį'leitenantą, 
kol dar jis nepasiekė žemės. 
Švelniai, ly;
kytų kūdikį, jis padėjo lavoną 
į griovį prie kelio. Mes žygia
vom toliau.

“Liaudies ligoninė” arba 
šūvis į pakaušį

Naktį mums Tigras prane
šė. kad tie, kurie iškris iš ko
lonos, bus atiduoti į “liaudies 
ligoninę. Po penkių minučių 
jis privertė Lordą išduoti jam 
pažymėjimą, kad negalintieji 
žygiuoti mirė nuo širdies prie
puolio. Anksti rytą, prieš ‘žy
giuojant toliau. Tigras įsakė, 
kad negalintieji žygiuoti to
liau, pasirodytų; jie būsią nu
gabenti į “liaudies ligoninę”. 
Aštuoniolika kareivių prisi
statė. Vietos pirmininkui Tig
ras įsakė: “Kai tik mes išvyk- 
sim, juos palaidok”. Paskiau 
Tigras mums sakė kalbą, kad

savo rankose lai-

Jie susmukdavo šalia 
bereikšmėmis akimis

draudė mums nešti 70 metų 
-vienuolių viršininkę seserį 

Beatriče. Visą savo gyvenimą 
ji buvo praleidusi Korėjoj,

kuri mums rodo savo malonę, 
aštuoniolika amerikiečių karei
vių siunčia į “liaudies ligoni
nę”. Lordas vėŲturėjo išrašy
ti aštuoniolika mirties pstžymė-

OųftiALD BALDMMN 2 m. vai
kas buVo taip įgąsdintas žemai 

' skrendančio lėktuvo virš jo na
mų Kalifornijoje, kad mirė.

palikta, ir mums silkė, kad ją 
siųs į “liaudies ligoninę”. Tuo
jau pat išgirdome šūvį. Lor
das turėjo ir dėl jos išrašyti 
pažymėjimą. Mums rodės, kad 
jis praras pusiausvirą nuo to
kio prievartavimo.

Spardė, šaudė ir “gim
nastikavo”

Lapkričio 4 ėjome per tar
pukalnę, kur siautė sniego pū
ga. Vis daugiau karo belaisvių 
atsiliko, 
kelio ir
žiūrėjo į tolstančią koloną. 
Vienas jauflas kareivis verkda
mas mėgino vilkti su savim

spyrė jam ir partrenkė ant že
mės. Paskui girdėjome daugel 
šūvių. Į kalną kylančio kelio 
pasisukime vienam akimirks
niui galėjau atsigrįžti ir pa
mačiau, kaip Tigras nuspyrė 
vieną belaisvį į griovį ir nušo
vė.

Kelionės tikslą pasiekėme 
lapkričio 8. Apie šimto belais
vių, kurie’ žygį pradėjo su mu
mis, jau nebuvo tarp mūsų. 
Jie buvo palaidoti “liaudies li
goninėse”. Tigras pareiškė, 
kad kelionėje mes buvome at

kaklūs priešginos, dėl to jis 
čia turi discipliną atstatyti.

dos gimnastikos pratimus. Ki
tą rytą belaisviai vėl buvo pri
versti atlikti “gimnastiką”. 
Tėvas V liemenį, 82 metų, sir
go. Tigras privertė mus ir jį 
išnešti į kiemą “gimnastikos”. 
Po pietų tėvas mirė.
Marksizmo pamokos ir fleita

Kai mus vėl perkėlė į kitą 
lagerį, kur viename devynių

ŽINIOS SU SVORIU

<_ • Svariausiu ir storiausiu 
žmogum Naujojoj Anglijoj .lai
komas' John Glebauskas, kuris 

-sveria 525. svarus. Spaudoje 
buvo pranešta, kad jis užsisa
kė specialią lovą su 12 kojų, 
Kaip dera jo svoriui.

• Moterų svorį vyrų gyveni
me pakėlė viena draudimo

DON OUIGLEY. Lm Angeles skautų sąskrydžio 31® svarų skaučiu- 
kas kelia pavydą jaunesniesiems. Larry Hofm* tiria raumenis.

bendrovė, kuri ištyrė 6 mil. 
žmonių ir padarė išvadą : “Mo
terys daug lengviau gali gy
venti be vyrų, negu vyrai be 
moterų”. -

• O vyro kaklaryšis turi ne
maža svorio moterų gyveni
me ... Miami madų specialis
tas atsakė į klausimą, kodėl 
moters per tėvo dieną ar per 
Kalėdas savo vyrams dovano
ja tokius žiaurius ir dažnai ne

moters ir nemanydamos, bet 
padaro taip, kad jų vyrai atro-

toms moterims į juos pažvel
gus neateitų svari, bet kvailo
ka mfiitis.

kv. metrų kambary sukimšo 
' septynis asmenis, pradėjo mus 

mokyti marksizmo. Mūsų per
auklėjimo komisaras kalbėjo: 
“Jūs turite nusivalyti nuo ka
pitalizmo dėmių ir tapti mūsų 
broliais. Mes tikime į kritiką 
ir sayikritiką, Aš pradėsiu nuo 
saviteritikos, prisipažindamas, 
kad aš jums ne višką padarau, 
ką aš galėčiau padaryti. Aš 
tatai apgailestauja ir pasižadu, 
kad ateity aš stengsiuosi jums 
daugiau padaryti.

(bus daugiau)
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11 rašo ve
damajame, kad gegužės 7-diė- 
ną įteiktas Kersteno rezoliuci
jos projektas galėjo likti ne
svarstytas. Washingtonas tada 
vengęs daryti ką nors, kas er
zintų Maskvą. Pereitą savaitę 
Alto atstovai vėl lankėsi Wa- 
shingtone. “Savo laimei Altas 
šį kartą užtiko Washingtone 
kur kas palankesnę atmosferą, 
negu ta, kuri buvo pirmose bir
želio mėn. dienose. Pavergtos 
tautos už Geležinės Uždangos 
pradėjo kilti prieš savo despo
tus, ir Amerikos, vadai pa jutoj 
kad dabar reikia jbms teikti 
mažių mažiausia bent moralinę 
paramą. Dabar, kaip pareiškė 
kongresmanas Charles J. Kers- 
ten, yxa“auksinė proga kirsti 
smūgį komunistiniam despotiz
mui”.

I

REIKIA BUDĖTI DAR 
STIPRESNEI AKCIJAI 

I

Draugas liepos 11 vedamaja
me rašo: “Yra sakoma, kad ne
peršokęs griovio nesakyk op. 
To, žinoma, ir šiuo atveju dar 
nesakome. Pilnu džiaugsmu pa
sidžiaugsime tuomet, kuomet 
Atstovų Rūmai jau galutinai 
priims H.R.^31 ir sudarys ko
mitetą Sovietų Rusijos smur
tui ir žiaurumams Pabaltijy 
tyrinėti. Tačiau jei pačiuose 
Taisyklių Komiteto nariuose 
surasta šiek tiek palankumo, 
jei patsai Atstovų Rūmų pir
mininkas p. Joseph Martin, žy
musis politikos vadas ir vete
ranas parlamentaras, aiškiai 
pasisakė už rezoliuciją, abejo
nės, rodos, neturėtų likti, kad 
reikalas palankiai ir teigiamai 
išsispręs”. “Kai Taisyklių Ko
mitetas teigiamai pasisakys už 
rezoliuciją ir ją referuos At-

DABAR!

• Svari įstaiga atsirado New 
Yorke tiem, kurie džiūsta be 
atostogų, nes negali palikti 
paukščiuko su narveliu. Jie ga
li atiduoti paukščiuką į pensio
ną, kuris kaštuoja savaitei 
pusantro dolerio.

• Neabejotino svorio įsigijo 
medicina ligonių akyse, kai 
statistika parodė, jog prieš 50 
metų vidutiniškas ligoms ligo
ninėje turėdavo išbūti 40 <Be- 
nų, dabar tik 8.

• Bet jau nebetenka svorio 
rimto žmogaus akyąe statisti
ka, kuri apskaičiuoja, kad vi
dutiniško vyro veidas tari 56 
kvadratinius cm skutamo plo
to; taigi kąsdien skusdamasis 
vyras per metus turi nuMeteu- 
ti 20,440 kv. cm, arba maž
daug plotą 5 metrų ilgio ir 4 
pločio.
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stovų Rūmų pleeumui, reiks 
, naujai sulcrusthir apipilti savo 
rajoną-distriktų kongresme
nus prašymais, kad jie balsuo
tų už Ę.R.231”.

PAKŠTAS REIKALAUJA 
DINAMINES POLITIKOS
Tame pat Draugo nr. pain

formuojama apie prof. K. 
Pakšto pranešimą, kuriame jis 
pasisakė už egzilinės vyriausy
bės sudarymą; O laisvinimo 
srityje jis kalbėjęs: “Ligšioli
nę Lietuvos politiką jis pavadi-

- no delsimo politiką ir kvietė 
pereiti į dinaminę politiką”, 
kuri reikalauja jau išeivijoje 
susitarti tarp vidurio Europos 
tautų dėl ginčijamų klausimų. 
Po išsilaisvinimo tie klausimai 
greičiausiai bus sprendžiami 
karo keliu, o tada mes pralai
mėsim. Teigė taip pat, kad nė
ra pagrindo tikėtis dovanų iš 
“dėdžių” Washingtone, Berly
ne ar Maskvoje. Iš vokiečių jis 
nesitiki nė vienos žemės pėdos. 
Jis turi pagrindo manyti, kad 
su lenkais galima susitarti. 
Toliau jei vidurio Europa ne
susijungs, tai jos likimas gali 
būti tokia pat, kokis buvo nu
matytas 1938, t. y. pavesti be
veik visą Europą Maskvai.

SUSILAUKĖM IR TOKIŲ 
PASIŪLYMŲ

Sandara liepos 10 vedamaja
me jk) komunikato apie Vii ko 
pirmininko ir Lozoraičio pasi
tarimus rašo ir siūlo: “Klausi
mas, kuriame nebuvo atsiekta 
vieningo nusistatymo, liečią 
paskyrimą naujų diplomatinių 
atstovų. Vlikas nori, kad toji

PALANKESNE
privilegija %m tektų, o diplo
matijos šefas yra linkęs pasi
laikyti ją sau ... •

Mūsų supratimu, viri t:e ki
virčai dėl teisių ir privilegijų 
yra tokio pobūdžio, kad dviem 
užinteresuotom pusėm nėra 
galimybės juos išrišti. Todėl 
reiktų ieškoti bešališko tarpi
ninko, kuris išpainiotų tą kom
plikuotą problemą ir išneštų 
savo nuosprendį. Geriausiai 
tiktų šioms tarpininko parei
goms prof. R.lLemkin, žinomas 
juristas ir genocido konvenci
jos autorius”.

LĄUKIA IŠRADĖJO
Gyvename vis dar geležies 

amžiuje, nors jau turim tau
resnių, tvirtesnių ir lengves
nių metalų. Geležies rūdos pa
gaminama dabar per metus 
120 mil. tonų, arba dvigubai 
daugiau kaip 1935.

Bet geležies didžiausias trū
kumas, kad ji rūdija. Jungda
masi su oro deguonim, geležis 
iš 100 kl duoda 200 kl. rudų 
pelenų.

Dėl geležies rūdijimo pasau
lis turi didžiulias išlaidas: tik 
Amerikoje per 5,5 miliardus 
dol. Antai, didžiausią pasaulio 
tiltą San Franciske, kuris tu
ri apie vieną milijoną kvadra
tinių metrų ploto, turi visados 
dažyti 70-80 dažytojų, kad ne-. 
rūdytų.

Tobuliausias išradimas buvo 
Indijoje nerūdijantis metalas, 
iš kurio padarytas stulpas prie 
Delhi. Jis turi arti pustrečio 
tūkstančio metų ir lig šiol net 
parašai įskaitomi. Specialistai 
sako, kad jis padarytas iš ge
ležies ir kito metalo. Bet ko
kio — taip ir neišaiškina.

'KAM REIKALINGI 
RAUMENIS?”

Ford Master-Guid
paskutinis žodis apie

vairavimo kampą!

ngssM Fordu pirminyMų sąrate tai yra naujiena, kari Fordą

Joks Fbrtk) kainos automobilis niekad tiek nedavė! Fordas 
pttmtelS savo srityje davė V-8 pajėgumą, šiandien tiktai 
Fordas B visų temos kainos automobilių patiekia sklandų, ne- 
patygMMMą V-8 motoro veikimą. Ir Fordo 8tx su "Overdrivc" 
laimėjo *tteą” Mų metą Mobtlgas’o taupumo lenktynėse.
' Fsrdps pirmasis įvedė pigumo srityje pilnai automatines

kafeąf ■UŲnimiinii į "valiuok” taupant kurą. Viena žodžiu. 
Fiintes patiekia 41 "Worth More” galimybę.*

O dabar. reikia pridėti, Fordas jums patiekia^naujausią ir 
palklaueią jėginį vairavimą... Master-Guide, tiktai Fordo sri
ties sistema* Nestebėtina, nes Fordas yra ~Worth More” auto- 

.. moMBs... daugiau vertas jį perkant... daugiau vertas Jį par
duodant.

i Pamėgink 
vairuoti^ su

Master-Guide pritaiko automatiškai hidraulinę vai
ravimo jėgą... ir tik tiek, kiek reikia... liesiogiai 
jungiasi su vairavimu prie pat ratų. Tuo pat laiku 
sistema tarnauja ir kaip hidraulinis sukrėtimų ly
gintuvas, pašalindamas iš rankų betkokį kelio sukrė
timą bei drebėjimą. Dėl to nelieka nieko kaip tik... 
vairuoti automobilį... Master-Guide pavaduoja rau-
menis.

Padės joms "sunkume!” Juo didesnis sunkumas, tuo 
geriau Master-Guide dirba. Pavyzdžiui, jei nusprūsl 
nuo kelio į žemę, arba duobėtas bei nelygus. Mastcr- 
Juidc pasirūpins pastatyti ant kelio. Taip pat išly
gins sukrėtimus, kurie galėtų 'drebinti ir vairą. Pa- 

■ rankesnls suklnėįlmas su Master-Guide. o parkingai 
tereikia ketvirčio normąįtos Jėgos. Jei Master-Guide 
ir nustotų veikęs, tai paprastasis vairo mechanizmas 
liktų tas pats. Todėl Master-Guide suteikia naują 
saugumą, kur tik jūs važiuotumėt.
Pasirinkimas visuose V-8 modeliuose ekstra kaina.

Master-Guide Jėgos Vairavimu!
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KAS YRA EUROPOS ADVOKATAI?
MINISTERIAI baigė konferenciją. Jos komunikatas pilnas 

gražių, bet tuščių žodžių— kaip ir daugumas komunikatų, ka
da reikia ką nors pasakyti, o maža yra kas.

Iš to “maža’ pažymėtina, kad Churchillis dviem punktais 
laimėjo. Viena, sutarta konferencija su Maskva,-nors ir ne to
kia, kaip britai gedąvo: ne min. pirui i ninku ir ne ’su Malenko- 
vu, o tik užsienių reikalų ministerių, taigi su Molotovu. Antra, 
numatyta konferencijoje tartis dalim — šiuo tarpu dėl Vokie
tijos sujungimo ir dėl taikos sutarties su Austrija,

Jei Molotovas tokiai konferencijai pritars, tai, kas gi yra 
tie, kurie busimoj konferencijoje spręs Europos likimą? Vienas 
sprendėjas yra grobuonis, agresorius, nuo kurio Europą turi 
visom jėgom kiti sprendėjai ginti.

Vienintelė Amerika yra toji jėga, kuri pajėgia, nori ginti. 
Ji turi ir teisės daugiau kaip bet kas kalbėti dėl Europos, nes 
Europos kraštai patiria jos karinę ir ūkinę globą.

Apie antrą advokatą to negalima pasakyti. Britanija trau
kiasi nuo Europos. Ji nenori dėtis nė į Europos saugumo ben
druomenę, taigi-ir prisiimti atsakomybę už Europos likimą.

Iš Europos kontinento tame sprendime bus viena Prancūzi
ja. Iš 400 mil. europiečių turėdama jų 40 mil., Prancūziją bus 
viena iš visų europiečių. Galėtume skaičiaus nepaisyti, jei Pran
cūzija savo įtaka, politine globa, ar bent dvasiniu vadovavimu 
būtų galinga tuose kraštuose, kurių likimą ji sprendžia. Nors 
labai gerbiam prancūzų tautos nuopelnus praeityje, negalima 
to pasakyti apie dabartinę Prancūziją.

Taigi vienas nenori, kitas ir nenori ir nepajėgia ginti Eu
ropos reikalų. Abudu tegali ginti" savo reikalus, rodydami ma
žiausia pasipriešinimo agresoriui kitų kraštų sąskaita, tuo stab
dydami Amerikos užsimojimus.

Teisingas šiuo atveju italų laikraščio “11 Tempo” pasaky
mas. kad Europos likimą nori tvarkyti tos jėgos, kurios buvo 
susidariusios 4(945. Nenorima matyti, kad nuo to laiko išaugo 
naujos jėgos — ir vokiečiai, ir italai ir ispanai. O reikia tai ma
tyti. Išvydo pasaulis ir naują jėgą — sakysim, “vergų legio
ną”: pavergtąsias tautas. Išvydo, kad tai reali jėga. Ji meta 
į kovą ne padidintą mokestį nuo pelno, bet savo kraują ir gy
vybę. O jos nusistatymas dėl Europos likimo tikrai nesutampa 
su advokatų nusistatymais.

Dulles tatai suprato. Konferencijos pradžioje pabrėžė, kad 
negalima nutarti apie kitas tautas, prieš tai su jom nepasita
rus. Tai įrašė ir į komunikatą. Amerikai daros suprantama, kad 
Europos likimo sprendime turi dalyvauti realioji Europa, o ne 
vien pasišovę jos vardu kalbėti advokatai.

Bet Amerika nelinkus daryti staigių sprendimų. Ji linkus 
pasitikėti laiku ir laukti.

Žmonių grobimų peRitaikn 
dar ir. dabar. Tiesiog neįtiki
ma, kad kartais pagrobimai 
vykdomi tik už 200 markių, 
kaip ka{ buvo padaryta Ber
lyne Guentherio Schroederio 
atveju. Vienoje panašių būdu 
bolševikai per savo agentus 
pagrobė tris lietuvius. Vokie
čių spaudoje buvo plačiau ap
rašytas ir pagrobtojo lietuvio 
Vinco Urbonavičiaus likimas. 
Kiek anksčiau vokiečiai skel
bė, kad jo grobikai esą nubaus
ti keleriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Hofe leidžia
mas dienraštis “Oberfraenkis- 
che Volkszeitung” smulkiau 
pavaizduoja, kaip pats pagro
bimas buvo įvykdytas ir kokio 
Urbonavičius susilaukė likimo.

Toli yra toji šalis ir žali jos 
miškai, —.skelbia laikraštis,— 
kur kadaise Urbonavičius gy
veno. Derlingi to krašto lau- 

. kai, o tamsūs to krašto didžio
sios upės vandenys simbolizuo
ja Urbonavičiaus tėviškės lau
kų derlingumą. Ir dabar Urbo
navičius dažnai galvoja apie 
savo tėvynę, su keturiasdešim- 
čia įvairių tautybių darbininkų 
eidamas į barakus, spygliuota 
vielų tvora atitverus nuo kitų 
būstų. Tylą dažnai nutraukia 
šūvių poškėjimai, bet jis prie 
to jau yra pripratęs. Urbona
vičius dažnai prisimena ir savo 
praeitį,

Karagandos vienatvėje 
priverstas laukti savo gyveni
mo galo, nes buvo tokia išda
vikų valia. Čia dabar svarbų 
vaidmenį vaidina kriaukšlys 
duonos ar papiroso nuorūka, 
kurią‘retkarčiais geresnės šir
dies sargybiniai, ot taip, kad 
nematytų kiti, numeta jam ar 
kitiems suimtiesiems. Prieš jo 
akis stojasi margas jo gyveni
mas. lyg kokioje filmoje.

Dažnai jam vaidenasi ir

Marijos Beutler veidas.
Ji yra buvusi jo tikras angelas 
sargas. Mariją jis sutiko vie
noje Brandenburgo sunkiųjų 
darbų_kalėjimo dirbtuvėje. Ma
rija padėjo jam pabėgti ir į va
karus. “Štąi laiškas mano pa
žįstamai. kuri tau padės to
liau”, dar ir dabar tebegirdi 
jis paskutinius Marijos žo
džius. Tikrai, laiško adresatė. 
Frau Juostau, jam padėjo pa
siekti Vakarus. Taip pat padė-

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS .

jo ir jos draugas* Leinevebe- 
ris, gyvenęs pasienyje ir turė
jęs plačias pažintis. Jį per sie
ną pervedė kitas vokietis, Gus
tavas Marshallis. Kiek;vėlau 
Braunschweige (Vak. Vokieti
joje) nedidelės vaistų firmos 
savininkas Wilfriedas Sandi
gas priėmė dirbti naują padėjė
ją. Tai buvo Vincas Urbonavi
čius. Sandigo žmona buvo vy
ru net patenkinta, kad jis pri
ėmė Urbonavičių į savo butą 
gyventi. “Juk toks ramus žmo
gus, lyg tikras mūsų šeiminės 
bendruomenės centras”. Sandi
go šeimai buvo svarbu turėti 
kuo daugiau ramybės, nes pre
kybiniai reikalai nėjo kaip rei
kiant Jų gyvenime svarbų 
vaidmenį vaidino pinigai.

Pinigai ir kitur buvo svar
būs. Dar daugiau juos suraši
nėjo į išlaidų knygą už kelių 
šimtų kilometrų rytiniame 
Berlyne MVD būste sovietų 
majoras -Krejščenko ir leite
nantas Piotr. MVD cenzūros 
įstaigoje buvo prekiaujama 
taip pat žmonių gyvybėmis.

Urbonavičius savo draugės 
Marijos Beutler neužmiršo. 
Reguliariai kas savaitę pasiųs
davo jai po laišką, kurį tą kiek

DU LENKU LAKŪNAI, lt F. Jarecki 21 m. ir It Z. Jazwenski 22 n». 
susitink* New Yorko aerodrome. Juodu pabėgo su rusu gamybos 
MIGAIS i Danija. Pirmasis kovo mėnesi, antrasis gegužės.

pavėluotai gaudavo Brandzn- 
burge. O laiškai pavėluodavo 

* dėl to, kad *
laiškais susidomėjo majoras ir 

leitenantas.
Iš viso laiškai sovietų žvalgy
boje dar ir šiandien tebevaidi
na svarbų vaidmenį. Laiškai 
mylimajai padėjo “atgaivinti” 
ir pabėgėlio Urbonavičiaus 
praeitį.

Iššnipinėję, apie ką eina rei
kalas, sovietų karininkai pasi
kvietė Mariją Beutler “pasi
šnekėti”. “Aš nieko nežinau ir 
nieko nepasakysiu!” tvirtino 
užsispyrimu Marija. “Nieko, 
nieko, balandėle! Urbonavičius 
yra banditas — ir tu viską pa
sakysit” grasino Krejščenko ir 
Piotr šypsodamiesi. Be abejo, 
su laiku

Marija pasakė vis
Ji pasakė net daugiau, kai 
smarkiu smūgiu buvo išmušti 
jai viršutiniai dantys. Panašiu 
būdu buvo “draugiškai pasi
šnekėta” su Frau Loetau, 
Leineweberiu ir Marschalliu. 
Kaip laikraštis pažymi, “kumš
čio smūgiai pasirodė Marijai 
tvirtesni už meilę Urbonavi
čiui, kurį ji buvo išgelbėjusi 
ir kprį dabar vėl turėjo įduoti 
į savo kankintojų rankas”.
v Marija pagal MVD nurody
mus gavo parašyti Urbonavi-

čiui laišką, o Marschallis su 
Leinevveberiu buvo įpareigoti jį 
gyvą ar mirusį pr'stry'.i 
MVD-lstams. Su tuo laišku abu 
jie pasuko per sieną į Vakaras. 
Tik. šį kartą jie galėjo eiti jau 
visai drąsiai, nebijodami, kad 
iš netyčių neužkluptų sovietų' 
sargybiniai, nes dabar sargy
bos buvo jau iš anksto apie 
“žygį” įspėtos. Leinewebeiis 
pasiliko Harzburge, o Gusta
vas, Marschallis nuvažiavo vie
nas į Braunschweigą. Sandigo 
būste j.:s surado ieškomąjį Ur
bonavičių ir * 
įteikė jam MVD padiktuotą, bet 

Marijos Beutler pasirašytą 
laišką,

Urbonavičius energingai jį 
atplėšė ir, įsigilinęs į švelnius 
žodžius, visai nė nepastebėjo, 
kad jį faktiškai buvo padiktavę 
MVD karininkai. Skubiai atsi
sveikindamas, Marschallis 
tarpduryje dar išgirdo žodžius: 
“Šefai, mano draugė man rašo, 
kad ji norėtų mane aplankyti. 
Tačiau pakeliui ji išsisuko ko
ją. Ji turi būti visai kur nors 
netoli pasienyje. Tu turi susi
tikti su Marschalliu, kad ją ga
lėtum aplankyti. Mane ima 
baimė!”

Sandigas ir Marschallis tik
rai susitiko sutartoje vietoje. 
Harzburge prie jų prisidėjo" 
dar trečiasis vyras, ligi /tol 
kantriai išlaukęs, — tai buvo 
Leineweberis. Triese jie pašto 
autobusu nuvyko į Braumagę, 
kur Leineweberis parūpino dar 
auto. Nepastebimai pervažiavo 
sieną, ir čia Sandigas išvydo 
sovietų karininkų uniformas 
Persigandęs Sandigas išgirdo, 
kaip jo “palydovai” stengėsi 
nuraminti įsiutusį sovietų ma
jorą: “Prašome nepykti, tai 
yra Urbonavičiaus šefas. O jei 
jį mes turime, tai nesunkiai 
turėsime ir patį Urbonavičių!” 
Laikraštis nerašo, kas toliau 
įvyko “Sorgenfrei” svetainėje. 
Ji buvo “sorgenfrei” (be rū
pesčių), nebent tik sovietų ka
rininkams ir jų agentams, bet 
tik ne Urbonavičiui ir ne San- 
digui. Bylos metu buvo tiek- 
nustatyta, jog Urbonavičius 
tikrai po kelių dienų gavo San
digo laišką, pranešantį, jog 
“viskas tvarkoje”. Urbonavi
čius permetė jį akimis, tik jam 
kažkaip krito į akį, kad neti
kėtai Sandigas jį pradėjo va
dinti “jūs” vietoje įprastinio 
“tu”. Grįžęs atgal, Sandigas 
buvo MVD karininkų jam “už
verbuotas” ir Urbonavičiui 
taip kalbėjo:

MAR1NŲ LT. S. E. SKINNtR, 
J r. iš East Lansing, Mich., žu
vęs, apdovanotas garbės meda
liu už narsumu Kere jojėM Jis yra 
35 marinas, tokiu medaliu Ko
rėjos kare apdovanotas.

“Taip, taip! Marija tavęs 
laukia!”

Čia laikraštis pažymi, kad bu
vo įvykęs tiesiog neįtikimas 
dalykas: iš draugo pasidarė 
Judošius, šaltai ir apgalvotai 
paruošęs Urbonavičiaus išdavi- 
ifią. Urbonavičius, besidžiaug
damas būsimu su Marija pasi
matymu, pagaliau sutinka pa
gal sutartą planą nuvykti jos 
atsigabenti į Braunschweįgą. 
Urbonavičius iš džiaugsmo net 
uždainavo lietuvišką dainelę,, 
nupirko visą eilę Marijai dova
nų ir nuvyko į stotį, kur jo 
laukė Sandigas. Kad lengviau 
būtų galima Mariją pargabenti, 
prie jų pakeliui prisidėjo dar 
vienas žmogus. Besidžiaugda
mas busimąja laime, Urbona
vičius visai nępastebėjo, ko 
Sandigas taip išblyško, lyg la
vonas. Tik netikėtai smarkus 
smūgis parkirto Urbonavičių 
be sąmonės ant žemės. Leine- 
weberis ir Marschallis sunkiu 
kūną nuvilko per miškelį, už 
kurio netikėtai iš žemes išdygo 
ginkluoti sargybiniai. “Taip, 
tas pats!” — pastebėjo majo
ras Krejščenko su dėkingumu, 
dar kartą smogęs pradėjusiam 
atsigaivelėti lietuviui į veidą. 
O tas tik dabar suprato, kad 
pagal gudrų planą jis buvo vi
sų, net savo draugų, išduotas. 
Jo akys nukrypo į Sandigą, tet 
“šefas”, nenorėdamas sus't k- 
ti akis į akį su savo auka, nu
sisuko ir greitomis išgėrė porą
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Dieną iš dienos Hildura vis 
mažiau jam patiko, bet nieka
da neatėjo mintis, kad jis tu
rėtų nuo sutuoktuvių atsisaky
ti. Jis bandė įsikalbėti, kad jo 
nepasitenkinimas buvo ne kas 
kita, kaip tuščias prasimany
mas. Prieš keletą savaičių jis 
ją laikė geriausia, kokia tik 
būti gali.

Jeigu jis būtų pradėjęs pirš
tis, gal jis atsitrauktų, bet da
bar jie jau buvo susitarę, ves
tuvių diena nuskirta, jau na
muose pradėti dideli pasiren
gimai. Jis nenorėjo išsižadėti 
nei turtų, nei geros vietos, ku
ri jo laukė. Ir kokį pagrindą 
jis turėjo išsiskirti? Ką jis 
prieš Hindurą neigiamo galėjo 
pasakyti ? Tai buvo taip ne
reikšminga, kad jo lūpose virs
tų oru. jei bandytų apie tai 
kalbėti.

Bet jo širdis dažnai'būdavo 
sunki. Kiekvieną kartą, kai jis 
būdavo bažnytkaimyje arba 
mieste kokiu nors reikalu, iš

gerdavo alaus arba vyno geres
nei nuotaikai. Kai porą bute
lių išmesdavo, jis vėl didžiuo
davosi savo vedybomis ir būda
vo patenkintas Hildura. Tada 
jis vėl nerasdavo, kas pagaliau 
jį kankino. Gudmundas dažnai 
galvodavo apie Helgą ir ėmė 
ilgėtis ją sutikti. Bet jis manė, 
kad Helga laiko jį blogu vyki
nu; kam laisva valia nesilaikė 
duoto pažado ir leido jai išvyk
ti. Jis negalėjo nei prieš ją pa
siaiškinti, nei atitaįsyti, ir to
dėl vengė su ja susitikti.

Bet vieną kartą, kai Gud
mundas ėjo tiesiai gatve, suti
ko Helgą, kuri buvo atvykusi 
į lygumą nusipirkti peno. 
Gudmundas atsigrįžo ir prie 
jos priėjo. Ji atrodė nesidžiau
gianti jo draugyste, priešingai 
— ėmė skubiai eiti, lyg norė
tų nuo jo pabėgti. Ji nesakė 
nė vieno žodžio. Taip pat ir 
Gudmundas tylėjo; nes nežino
jo, nuo ko kalbą pradėti.

aTda iš antro gatvės galo 
pasirodė vežimas. Gudmundas 

ėjo mintyse paskendęs ir jo 
nepastebėjo. B^ Helga pama
tė ir tuojau atsigrįžo į jį.
*— Nėra reikalo, kad tu su 

manim eitumei, Gudmundai, 
nes jeigu aš gerai pastebiu, ten 
vyksta viršaitis iš Aelvaekro.

Gudmundas skubiai pažvelgė, 
tuojau pažino arklį ir ratus ir 
padarė judesį, lyg norėtų apsi
gręžti? Bet' kitą Akimirką susi
valdė ir ramiai ėjo šalia Hel- 
gos. Jie išsiskyrė nepratarę nė 
vieno žodžio. Bet tą dieną jis 
buvo patenkintas pats savimi.

V.
Buvo sutarta Gudmundo ir 

Hrlduros vestuves atšvęsti ant
rąją Sekminių dieną Aelvaek- 
re. Penktadienį prieš Sekmines 
Gudmundas nuvyko' į miestą 
nupirkti kai kurių dalykų pa
sveikinimo pokyliui,' kuris tu
rėjo būti kitą dieną po vestu
vių Naeriunde. Mieste jis su

sitiko su kitais jaunais vaiki
nais iš savo parapijos, šie ži
nojo. kad Gudmundas buvo 
paskutinį kartą mieste prieš 
savo vestuves. Jie surengė di-* 
delį išgėrimą. Visi stengėsi, 
kad Gudmundas gertų, ir pa
galiau' jiems pavyko jį visai 
nugirdyti

šeštadienio rytą jis taip vė
lai parvyko į namus, kad jo 
tėvas ir bernas jau buvo išėję 
į darbą, ir jis miegojo Ud geros 

pdpietės. Kai jis,atsikėlė ir no
rėjo apsirengti, pamatė, kad jo 
švarkas daugelyje vietų buvo 
suplėšytas.

— Atrodo, lyg šiandien bū
čiau buvęs muštynėse,— tarė 
jis ir bandė atsiminti, kas bu
vo įvykę. Tačiau atsiminė tik 
tiek, kad prieš vienuoliktą su 
draugais išėjo iš smuklės, bet 
kur jie nuėjo, to jis negalėjo 
atsikvotėti. Atrodė, lyg jis 
stengėsi į didelę tamsą žiūrėti. 
Jis nežinojo, ar jis tik gatvėse 
stumdėsi, ar dar buvo kur už
sukęs. Taip pat jis neprisiminė, 
ar jis pats, ar kas kitas iškin
kė jam arklį, kaip jis grįžo na
mo.

Kai jis įėjo į gyvenamąją 
trobą, ji buvo švenčių 'proga 
išvalyta ir iššluota. Visi dar
bai buvo baigti, ir šeimyna gė
rė .kavą. Niekas nieko besakė 
apie Gudmundo užtrukimą. At
rodė, tyla įsiviešpatavo, nęs tai 
jo paskutinė savaitė. Jis "turi 
laisvę taip gyventi, kaip jam 
patiko.

Gudmundas atsisėdo prie 
stalo ir gavo kavos, kaip ir ki
ti. Kai jis taip .sėdėjo' ir iš 
puoduko į lėkštelę, ir iš jos vėl 
į puoduką pilstė, kad geriau 
atvėstų, rhotina Ingeborga sa
vąją baigė. Ji paėmė laikraštį, 
kuris buvo ką tik * atėjęs, ir 
ėmė skaityti. Ji skaitė straips

nį po straipsnio, o Gudmundas, 
tėvas ir kiti sėdėjo, ir klausėsi.

Tarp kitko ji perskaitė vieną 
žinutę apie muštynes, kurios 
praėjusią naktį įvykusios di
džiojoje turgavietėje tarp bū
rio pasigėrusių ūkininkų ir ke
leto darbininkų. Kai tik pasi
rodžiusi policija, besiginčijan
tieji išlakstė, tik vienas iš jų 
likęs gulėti negyvas. Kritusįjį 

. nunešė į policiją ir ėmė gai
vinti, nes nesimatė išviršinio 
sužeidimo. Visi bandymai vie
nok nuėjo niekais, ir pagaliau 
atrado, kad peilio ašmenys ky
šojo iš jo galvos. Tai buvo ge
ležėlė nepaprastai didelio kiše
ninio peilio. Ji buvo pro kaulą 
į smegenis įsmeigta ir užlūžu- 
si. Žudikas su peilio kriauno
mis pabėgęs. Tačiau esą vilties 
žmogžudį greit surasti, nes po
licija pažino muštynių daly
vius.

Kai motina Ingeborga šitai 
skaitė, Gudmundas pastūmė 
kavos puoduką, įkišo ranką į 
kišenę, ištraukė peilį ir vėl 
įgrūdo atgal, lyg būtų nu
degęs. Nebepajudino kavos 

. puoduko, bet sėdėjd visai ty
lus ir susimąstęs. Jo kakta su
sitraukė didelėmis raukšlėmis. 
Aiškiai buvo matyti, kaip’ jis 
visas jėgas įtempęs stengėsi 
kai ką prisiminti.

Pagaliau atsistojo, išsitiesė, 

pasirąžė ir pamažu artinosi 
prie durų.

— Turiu kiek pajudėti,' visą 
dieną išbuvau namie, — pasa
kė jis ir išėjo iš kambario.

Beveik tuo pačiu laiku paki
lo ir Elando Erlandas. Jis sa
vo pypkę buvo išrūkęs ir da
bar ėjo į kamarą atsinešti nau
jo tabako. Kai jis tenai stovė
jo ir kimšo pypkę, matė kaip 
tik praeinantį Gudmundą. Ka
maros langas neišėjo į kiemą, 
kaip gyvenamojo kambario, 
bet į mažą sodelį, kur stovėjo 
pora aukštų obelių. Už sodelio 
tūnojo pelkė, kurioje pavasarį 
būdavo daug vandens, bet kuri 
vasarą veik išdžiūdavo. Ten 
beveik niekas neidavo, Erlando 
Erlandas klausė save, ko Gud
mundas turtų ten ieškoti, ir 
sekė jį žvilgsniu. Tada jis pa
matė ,kaip sūnus įkišo ranką 
į kišenę, kažką ištraukė ir nu
metė į pelkę. Po to perėjo ma
žą sodelį, peršoko per tvorą ir 
nuėjo kelio linkui.

Kai tik sūnaus nebesimatė, 
Elandas taip pat išėjo iš na
mų ir pasuko prie' pelkės, čia 
jis pagrabinėjo purve, pasi
lenkė į žemę ir kažką pakėlė, 
ką buvo koja užgriebęs. Tai 
buvo didelis kišeninis peilis, 
kurio didžioji geležėlė buvo 
nulaužta. Jis jį pasukalioja ir 
gerai, apžiūrėjo, vis dar vande

nyje tebestovėdamas. Tada jis 
įkišo į kišenę, bet dar kartą 
jį išsitraukė ir apžiūrėjo, tyri
nėdamas, kol sugrįžo į trobą.

Gudmundas tik tada gržo, 
kai visi sugulė. Jis tuojau gu
lė, nė nepalietęs stovinčios ant 
stalo vakarienės.

Elando Erlandas su savo 
žmona miegojo kamaroje. 
Auštant Elandas manė girdįs 
palangėje žingsnius. Jis atsi
kėlė, atsitraukė užuolaidas ir 
pamatė, kad Gudmundas eina 
prie pelkės. Ten -jis nusimovė 
batus ir kojine^ ir braidžiojo 
po vandenį, lyg ko ieškotų. Il
gai jis taip darė. Po to išbrido 
ant kranto, lyg norėtų eiti, bet 
ir vėl grįžo ir ieškojo. Visą Va
landą tėvas stovėjo ir žiūrėjo, 
kol pagaliau Gudmundas grį
žo į trobą ir atsigulė.

Per Sekmines Gudmundas 
turėjo vykti į bažnyčią. Kai jis 
kinkė arklį, tėvas perėjo kie
mu.

— Tu užmiršai nušveisti pa
kinktus, — tarė jis eidamas 
pro šalį. Pakinktai ir ratai bu
vo nešvarūs ir nevalyti.

— Aš apie kitus dalykus 
galvojau. — atsakė murmėda
mas Gudmundas ir lyg niekur 
nieko ėmė tvarkyti.
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'turės atsakyti už Dobroamovą, 
ir už Lepkovą ir u^eriją
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kai susidarė pakankama suma 
pinigų, pas kčlūkio pirmininką 
įvyko pasilinksminimas”.

FRANCISCAN FATttERS, KENNEBUNK PORT, MAINE 
Telefonas: 7-2011

STOVYKLOS VADOVYBĖ. Ii kairės i dešinę: b ermukų stovyklos komendantas A. Banevičius; 
I. Lukoševičienė; vyr. skautininkas St. Kairys; skautų stovyklos vtriininkas K. Grigaitis; skau
čių- stovyklos viršininkė M. Barnis kaitė; reika lų vedėjas — V. Morkūnas; mergaičių atvyk
tos komendante — S. Radzevičiūtė. Medyje ma tos i išdrožtas Rūpintojėlis.

(Klišės “Niagara Falls Evening Revievv“ Revievv Photos)

Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rštoėjus ir tižus 
Amerikos lietuvius 

NEPRALEISKITE PROGOS
APLANKYTI LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNĄ GRAŽIOJE ATLANTO PAKRANTĖJE !

RUGPIŪČIO - AUGUST 9, 1953 
Visi keliai veda i

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ, KENNEBUNK PORT, MAINE 

ruošiamą NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ

Nuo Atlanto ir Ramiojo van
denyno pakraščių iš vidurio lietuviai skautai, kar£u stovyklaudami,

u zran-Hn- toaimn paminėjo 35 Hetuviij skautų sukaktį. Dalyvavo 9V?Amerikos, w Kanados įvairių * 274 skautės ir 164 skautai, 65 vadai. Paškutinia- *
vietovių lietuviai skautai, su- skautiškame lauže bw apie 1006 svečių,
skridę prie Niagaros krioklio 
Kanados pusėje, atžymėjo 35 
metų lietuvių skautų sukaktį 
gražia stovykla. Ši , sukaktis 
sutraukė gražų jaunjmo būrį: 
274 mergaites, 164 berniukus, 
65 vadus. Kanada pasirinkta' 
todėl, kad iš JAV lengviau įva* 
žinoti į Kanadą, negu iš ten į

Stovykla buvo netoli Niaga
ros krioklio. Vietiniai kanadi
ečiai skautai užleido savo sto
vyklavietę Queentone. Taip ža
liame slėnyje birželio 30 d., ne
paisydamos nei lietaus nei vė
jo, išsitempė palapinės. Išaugo 
lietuviškas miestas, pačių skau
tu rankom išpuoštas, išdabin
tas. Jis gyvavo tik iki liepos 
5 i, bet jaunimui paliko neiš
dildomą įspūdį. Tai buvo skau
tiška ir lietuviška mokykla.

Darbo baruose
Kas rytą pusę astuonių kėlė

si stovykla. Po 15 minučių 
mankštos visi skubėjo į Niaga
ros upę. Paskui palapinių mies
tas užsivilkdavo uniformas ir 
rikiuotėje eidavo išklausyti mi
šių. Devintą valandą abiejose 
stovyklose, berniukų ir mergai
čių, iškildavo vėliavos, skelbda
mos darbų pradžią, priminda
mos, kad čia viskas sava, lie
tuviška. Ir tas labiausiai veikė 
jaunųjų stovyklautojų širdis.

Po pusryčių prasidėdavo die

* LIETUVIŲ DIENOS PEOGfcAMA:
10.30 vai. — Liurdo grotos pašventinimas. Pašventinimo apei

gas atliks Jo Eksc. Pottlkndd vyskupas.
vai. — Iškilmingos primicijų Mišios su pamokslu naujoj 

Liurdo šventovėje, kurias laikys Tėr. Raišelis 
Šakalys, O. F. M.

vai. — Pietūs
vai. (— Lietuvių Dienos menmė programa. Išpildys New 

Britaino lietuvių parapijos choras ir tautinių Šo- 
' kių grupė, vadovaujant prof. V. Marijošiui ir K.

Iš Bostono pro Sumher Tunnel vykite Kais kebais: route C-l, 
imte 1 iki Portsmouth, N. H.; no PoriMMtk M KCnteMk 
Port, Maine — Maine tumpike (toli 30) iki KeMtebsak luter- 
chaftgr, paskui route35per Kenbebunk miestelį iki Pranciškonų 
vienuolyno Ketmebunk Wt Me. (5 mylios) arba važiuokite van
denyno pakraščiu route 1 iki route 9, UŽ 4 mylių dešinėje — 
Tėvų Pranciškonų vieanotynas.

nos tęsdavosi ir po pietų.
Skautams kalbėjo: Dr. A. 

Kučas “Ar jau laikas išme ti 
irfkarą”; prof. Ig. Končius — 
“Skautai — skautės lietuvybės 
išlaikyme”, skautininke Si a> 
džiuvienė apie lietuvių kalb;, 
vyr. sktn. St. Kairys — “Skau
tų Aido” reikalais.

Įvairiais organizaciniais ir 
parengimų klausimais pasikal
bėjimus pravedė: psktn. A. 
Augustavičienė, sk. Balašaitie- 
nė, vyr. skautė Čaplikai!?, v. 
skautė Gustaitienė, sktn. Mo- 
destavičienė, sktn. Z. Ju'kevi- 
čienė. Kun. prof. St. Yla pra
vedė keturis ideolog nio turinio 
pašnekesius. Taip pat j tinimui 
vieno laužo metu kalbėjo ir 
sktn. P. Labanauskas. Ameri
kos Balso redaktorius.

Po vakarienės, nuleidus vė
liavą, 9 vai. buvo sukuriamas 
visų laukiamas bendras laužas. 
Prie jo skautai rodė savo dai
navimo, deklamavimo ir vaidy
bos sugebėjimus. 11 vai. pala
pinių miestas sumigdavo, pa
likdavo budėti tik viena skil
tis..

Stovykloje stovyklavo ir
7 skautų kapelionai.

Tad kiekvieną dieną buvo at
liekama religinė praktika: mi
šios, kurių metu dauguma pri- 

nuleido vėliavą, išklausė pas
kutinių skautininkų bei skau- 
tininkių atsisveikinimo žodžių 
ir sunkia širdimi nuėjo į pas
kutinį laužą, kuris ne vienam 
ir ašarą išspaudė.

PERKAM IR PARDUODAM AVIS PAGAL PLAN| 
žemės ū’kioir paruošų mi- Okupuotoi Lletuvoi 

nisterijose politinio skyriaus 1 * J
padėjėja S. Pociūtė ir to pat 
skyriaus instruktorė P. Mak- 
simkiną "Tiesos” Nr. 126 ap
rašo, kaip žmonės sovietinėje 
tvarkoje išgudrėja'ir išmoks
ta parduoti, ko neturi, ir pini
gus sumokėti už tai, ko nega
vo.

“Giedrio” vardo kolūkyje 
buvo kūlimo pabaigtuvės. Rei
kėjo pabaigtuvėms užkąsti ir 
išgerti. Kolūkid sąskaitininkas 
Grigorjevas išsikvietė tarybos 
pirmininką Jaškeričių ir nu
pirko iš jo avį. Už avį sumo
kėta 340 rublių^ ir surašytas 
tokia pirkimo - pardavimo ak
tas. Jaškevičius pasirašė, kad 
tiek pinigų gavęs. “Tačiau jo
kia į kolūkio fermą avis nebu
vo atgabenta, nes, . pasirodo, 
niekados gyvenime Jaškevičius 
nelaikė avies ir tokiu būdu ne
galėjo jos parduoti. Sukčiai pa
stebėję, kad nugertuvėms dar 
trūks pinigų," tokiu pat būdu 
“nusipirko” dar vieną avį iš 
pirmojo laukininkystes briga
dos brigadininko Pociaus. O

F. Kulikovas. teisingumo mi- 
nisterio pavaduotojas okupuo
toje Lietuvoje, “Tiesos” Nr. 88 
pasakoja apie'“politinį žioplu
mą”. Esą tokie žiopliai į Dau
gų rajono koperatyvo pirmi
ninkus iškėlė A. Dobroufnovą. 
Jis apsupo Save vagimis, išeik-' 
votojais, kurie, naudodanfesi 
jo užtarimu, sistematingai 
grobstė materialines gėrybes. 
Ypač šiame darbe pas žymė ja 
Lisovskis ir Ziglinas. o kada 
vagystės paaiškėjo, jie su Dob- 
roumovo pagalba pasislėpė”.

Koperatyvo bazės vedėjas 
Kilimorhs, vyr. buh. Kemežytč 
ir Dobrdumovas “pridarė nuo
stolių” už 168,856 rublius. To 
paties koperatyvo sandėlių ve
dėju buvo priimtas išėjęs iš ka

J^Jšį/baigiamąjį laužą buvo 
suvažiavę arti 1000 svečių, bau
giausia iš Toronto.

{domi, graži ir naud nga bu
vo skautų stovykla. Nuolatinis 
tarpusavio bendravimas skau
tuose įdiegė broliškumo ir se
seriškumo jausmą. Gyvenimas 
palapinėse mokė prisitakyti 
prie įvairių aplinkylfų. Lau
žai ir paskaitos gaivino mūsų 
dvasią. t

Tik penkios dienos stovyklo
je, o jos sustiprino mus, la
biau pririšo prie savo Vutos, 
labiau taus subrandino ir pa
skatino aukotis Dievui, Tėvy
nei ir Artimui.

Vilmantą Kareo!xit”

SKAUTAI VYČIAI
Šiemet šveieari 4o e rengiama 

penktoji pasaulinė skautų vy
čių stovykla. Iš 22 kraštų jau 
užsiregistravo 3,900 skautai. 
Šis skaičius neapima Šveicari
jos skautų vyčių. Stovyklos da
lyviai galės pasirinkti vieną iš 
3-jų kelionių į Alpių viršūnes.

Šioje stovykloje taip pat da
lyvaus ir lietuviai skautai vy
čiai iš Vokietijos. JŲ stovykla
vimą parėmė JAV skautai lie
tuviai.

lėjimo Genfikas Bira balandžio 
lueiL pagroue apie iv.uvu ruo., 
gegules men. oaugiau.— 2b,- 
306, o birželio mėn. jau net 

42,000. To paties sandėlio ve
dėjas Lepkovas įsidėjo į kišenę 
per 90,000.

♦ Kad bolševikai atgabena į 
Lietuvą vagis ir grobstyto jus, 
kad jie neduoda ir jiems žmo
niškai pragyventi, tas pats 
Kulikovas savo sistemos nekal
tina. Bet kaltina... amerikie
čius. Kulikovas toliau ir rašo: 

siją, imperialistiniai grobikai 
ardomajam darbui į mūsų tė
vynę ir liaudies demokratijų 
šalis stengiasi pasiųsti šnipus, 
diversantus, kenkėjus ir grobi
kus ... Eisenhovrerio politika 
skatina diversijas, šnipinėjimą 
ir kitas ardomąsias priemones 
mūsų šalyse":

Kitaip sakant, kad Dobrou- 
movas su Lepkovu paaigrobė 
tūkstančius, kaltas Eisenho- 
wens( Aišku, jei tik paklius ka-

Prabėgo eilė gražių šven
čių. Kiek čia, regis, seniai 
aidėjo pergalės Aleliuja ir 
skelbė iš mirties prisikėlusį 
Kristų; po to, per šeštines, 
Visi ilgesingom akim palydė- 
jom į dangų įžengiantį Mo
kytoją, gi per Sekmines tie- 
sėme rankas į Šventąją Dva-

mums, mūsų narnamu kai
mynams, visai Dcžnyeiai 
tiesos, me:lės, tvi ty’.'č; 
spindulių.

Praleidom ir nemaža š .en- 
tųjų d;cnU: šv. Antaną, pra
puolusių daiktų globėją, šv. 
Joną Krikštytoją, drąsųjį , 
dykumos pranašą ir ateinan
čio Mesijo šauklį, po to kar
tu su minia tarytum plaukė
me Romos .miesto gatvėmis 
ir veržėmės į puošniąsias 
bazilikas pasveikinti Apašta
lų Petro ir Povilo, kurie per 
aukas ir mirtį nešė pagoniš
kajam pasauliui Evangelijos 
žibintą ir jo šviesą paliudijo 
kankipių purpura. Štai ne
trukus, liepos 26 d, pasitik
sime Marijos mot ną šv. 
Oną, tą gerąją namų šeimi
ninkę ir vaikų auklėtoją, 
atnešančią kaitriąją vas ros 
šilumą, prisirpusių uogų ir 
šviežios duobos kepalėlį.

Kiek gražių švenčių, šven
tų dienų, kiek gražiausių 
prisiminimų, šventos nuotai
kos ir džiaugsmo! O karšto
sios vasaros dienos rieda to
lyn ,— jų neprivysi ir nesu
laikysi! Gyvenimas it srau
ni pievų upė nuplaukia ir 
niekada nebesugrįžta atga
lios!

Ir nespėsi pamatyti, kaip 
laukus papuoš javų gubos, 
kurios, tarytum susikūpri
nusios senutės, artins mus 
prie rudens šalnų. Naujas 
derlius, prinokę vaisiai su
gūžės į ūkininkų kluonus, kad 
iš čia pasiektų tolimiausius 
miestus ir visus pasotintų.

Belaukiant naujo derliaus, 
tų matomų gėrybiųJį mūsų 
širdį atplaukia mmtys ip^ 
apie dvasinį derlių, krikščio
niškosios širdies turtus ...

—o—

Bažnytiniai metai, visa li
turginių švenčių grandinė 
dažnai palyginama su gam
tos nuotaika ir laikais.

Kai ateina trumposios ru
dens dienos ir laukiame žie- 

, mos, tada Bažnyčia švenčia 
Adventą, primenantį, kad 
jau trumpėja Išganytojo 
laukimo metas — netrukus 
išvysime didelę šviesą ir 
melsimės prie Betliejuje gi
musio Kūdikėlio.

Meiliai prašvitusios pava
sario dienos atneša Velykas,,

(Atkelta iš 3 p.) 
“šnapsų’2jkuriuos jam pasiūlė 
sovietų leitenantas. Į klausimą, 
ko jis dar norėtų, Sandigas at
sakė, kad —

“niekad daugiau nematyti 
Urbonavičiaus":

tokį “norą" jam buvo padik
tavusi balinė ir gėda.

Tačiau ir šis nusikaltimas, 
kad ir kaip slapta "įvykdytas, 
neliko nenubaustas. Abu išda
vikus išdavė trečiasis agentas, 
tik, matyti, padoresnis už juos. 
Kad ir kaip gynėsi Sandigas ir 
Marschallis, bet tiesa vis tiek 
su laiku išėjo į aikštę. Abu 

' teismo sprendimu buvo nu
bausti po trejus metus sunkių
jų darbų kalėjimo. “Tačiau tai 
yra palyginti labai švelni baus
mė .turint galvoje tą likimą, 
kuris ištiko sovietų paprastą 
vyrą iš Lietuvos miškų”.

Kristaus i A. mirties prisikėli
mo šventę. Ir dieviškasis Iš
ganytojas, tarytum į diivą 
ūkininko pabertas grūdas, 
tris dienas išbuvo kape, kad 
vėliau lyg naujas želmuo 
prasikaltų, garbės-ir perga
lės gyvenimui.

Vasaros pradžioje šven
čiame Sekmines, Šventosi s 
Dvasios atsiuntimo, šventę. Į 
dangų įžengęs Kristus at
siuntė Bažnyčiai tiesos mo
kytoją Šv. Dvasią, kad ji vi- ■ 
sus sušildytų, atgaivintų, su
vilgytų žmonių ištroškusias 
širdis. Tokios gaivinančios 

• šilumėlės laukia ne vien su
kepusi tome, pievos, bet jos 
dažnai reikalinga ir žmogaus 
širdis, kurią sutraukia kas
dienybės vargai, bėdos, rū
pesčiai, silpnumai...

Po Sekminių saulutė kopia 
kasdien vis aukštyn, ir pra
sideda karštosios vasaros 
dienos. Javų laukai auga, 
bręsta saulutės šilumoje. 
Turi augti ir žmogaus šir
dis, besirengianti dangaus 
derliui.—Sekmadieniai |x> 
Sekminių ir šiuo metu pasi
taikančios šventės brandina 
ir nokina krikščioniškąją 
širdį, belaukiančią dangaus 
gėrybių, 
tiesos ir 
įvairiais 
mums 
priemonėmis kalba į mūsų 
širdį, pamoko, sustiprina, 
paguodžia, pavargusį pake
lia, kad stiprūs ir drąsūs su
lauktume dangiškojo ce.'- 
liaus.

Sekmadieniai }x> Sekminių, 
kurie nusitiesia ligi Adven
to, yra tarytum kokie ma
žyčiai upės akmenėliai, ku
rie veda mus per tėkmę ir 
palydi iki tos vietos, kur pa
sibaigia mūsų gyvenimo 
lieptas ir atsiveria amžiny
bė. Tai dienos, kalbančios 
mums apie derliaus nuėmi- 

'-Tbą, kada teisingasis pasau
lio Seimininkas piūties die
noje palieps savo tarnams: 
‘‘Rauges išraukite, suriškite 
į pėdelius ir sudeginkite, o 
kviečius sukraukite į mano 
kluoną”.

Krikščioniškoji širdis, vil
tingom akim belaukianti 
dangiškojo derliaus, norinti 
patekti į gerojo šeimininko 
pastogę, per gyvenimo tėk
mę plaukia išmintingai ir 
brandina savo protą, širdį, 
stiprina savo valią tais tie
sos ir meilės spinduliais, ku
riuos per Sekmines atsiuntė 
Šventoj Dvasia, kuriuos da
bar saugo ir žmonėms dali
na Bažnyčia.

Urbonavičius, dabar apšauk
tas “išdaviku, nes iš raud. ar
mijos buvo pabėgęs į Lietuvos 
miškus, bet vėliau sugautas, 
šiuo metu gyvena sovietų vie
nete priverčiamųjų darbų sto
vykloje Karagandoje. Tokios 
žinios pasiekė Braunschweigo 
vokiečių saugumo įstaigas per 
grįžusius iš Sov.. Sąjungos ka
ro belaisviui.v Karo belaisviai 
yra parvežę žinių, ir apie dau
giau mūsų tautiečių, sutiktų 
Sibiro darbo stovyklose. Jų 
tvirtinimu, 1941 m, per birže
lio vežimus deportuotųjų gal 
tik kokie 2' i tėra likę gyvi... 
Tuo tarpu Vakarai ne tik ne
nori eiti kraujo lieti dėl savo 
brolių* bet kai kas iš jų net siū
lo brangiau parduoti jų "pri
pažinimą" grobikams...

Vii.
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i
eina knyga.

Juozas Žilevičius, autorine knygos apie Česlovą Sasnauską.

Stambiausi jo veikal&i yra. 
kantata “Broliai” (M. Gustai
čio žodžiai) ir “Reguiem” — 
mišios. Kantata prasideda žo
džiais: “Broliai, kas myli Lie
tuvą, meldžiami stoti į krūvą”. 
Tai šauksmas vienybėn, į dir
bą, į kovą už sąvo tautą.

“Reguiem” savo naujumu bu- 
yo tarsi bomba į bažnytinių 
kompozicijų tarpą. Giliu įsijau
timu, tvirta forma jis pasiekė 
nepaprasto įspūdžio. Kas gir
dėjo jo paties choro atlieka
mas šias mišias, tas niekada

1 nepamirš.
Visas savo kompozicijas au

torius prieš pirmąjį karą buvo 
išleidęs savo lėšomis ir piva- 
dinęs “Lietuviška muzika”. Jos 
buvo dvylika sąsiuvinių. “Re
guiem” buvo išleista atskirai.

C. Sasnauskas, kilęs iš Kap^' dindamas 
čiamiesčio, kut jo tėvas buvo 
vargonininkas, kurį laiką mo-

NUO SENU LAIKU KOVOJAMA SU VASAROS KARŠČIAIS
Vargšas žmogelisIJam nie

kad negerai: žiemą šalta, va
sarą karšta. Nuo šalčio mūsų 
proseniai ugnele bei kailiais 
gindavosi, bet nuo .karščių net 
ir Adomo kostiumas negelbsti. 
O vis dėlto žmonių kova su va

saros karščiais yra sena.
Daug tūkstančių metų prieš 

Kristų, vos tik baigėsi ledų ga
dynė. prasidėjo sezoniniai va
sarų karščiai. Žmonėms prieš 
akis stovėjo daugybė rūpesčių, 
ir jie turėjo pirmiausia jų 
griebtis, kaip susirasti žmoną, 
pagauti žuvį, sukombinuoti ieš
mą ir pasispirginti kepsnį. Gal 
dar nebuvo išradę nė rato, ir 
tikriausiai niekam neatėjo gal
von padoriam anų laikų visuo
menės veikėjų susirinkime pra
bilti panašiai. “Ponios ir ponai, 
aš manyčiau, kad valgyti žmo
gieną, ypač savos giminės, nė
ra gero išsiauklėjimo ženklas”.

Tarp daugelio kylančių nau
jų rū|>escių pirmykštei žmoni
jai atsirado ir ta — gintis nuo 
karščių. Tam reikalui reikėjo 
vėdyklių —- pigios 'judinamo
sios mašinos, kuri vėsintų su
kaitusį jos išradėją. Juokas, ir 
su lapu galėjai nosį atvės.nti, 
bet kiek (>ainesnis klausimas 
su nugara, prie kurios ne taip 
jau patogu pačiam prisi riesti.

Žmogaus nekmkstumas 
ir pastūmėjo rimčiau reikalą 
apžvelgti ir pasiieškoti tokios 
priemonės, kuri vėsintų ir prie
kį, ir užpakalį. Idėja laimingai 
išsisprendė —šoko galvon min
tis panaudoti šiam reikalui 
vergus ir karo belaisvius. Bu
vo įkurta atskira ir garbinga 

vMykftntakų profesija.
Net daug ir kruvinų karų yra 
vykę, kad pasigrobtų jgerų 
s]>ecia]istų. Laikui bėgant vė- 
dyklininkų amatas virto gar
bingu menu, tėvas savo “me
no** teises' perleisdavo sūnui.

bAiliMNiftfc as

ČESLOVAS SASNAUSKAS

fe.

ftH Pettąptyjc. Joje

. 1916) yni vienas iš Ketarittkea 
muzikos pirmųjų pionierių, jMh 
kėlęs mūsų individu&linę mu
ziką į aukštą lygį. Jis sakūre 
lietuviams ištisą eilę dainų, 
kurios stiprino tautinį atbudi
mą, skatino jaunimą dirbti ir 
aukotis Lietuvai. Maironio žo
džiams davęs muziką, jis davė 
tokias dainas, kaip “Kur bėga 
Šešupė”, “Jau slavai sukilo”, 
kurios buvo mūsų himnai, kol 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Jis sukūrė himnus ir 
lietuviškoms jaunimo organi
zacijoms, tarp jų ir ateitinin-

vėdin

nuo
arba

ii riebų kūne-

Taip jau pirmosios Egipto di
nastijos laikais šžiia garbingų
jų puodžių, balzamuotojų, ku
nigų kastos stovėjo ir 
tojų klase.

Graikai. gindamiesi 
kaitros, bėgo gyventi
bent savaitgalius pralysti vė
juotose Egėjos salose. Romė
nai įsitaisė vėsias maudykles, 
kuriose, vėsi;
lį, neužmiršo/nei literatūros 
popiečių. Ten poetai skaityda
vo savo naujausius kūrinius, 
deklamuodavo eiles ir aptarda- 
vo kilus bėgamuosius reikalus.

Barbarams spaudžiant romė
nų kultūrą, visi mokslai pradė
jo užsidaryti vienuolynuose. 
Perrašinėdami senuosius rank
raščius ir išradinėdami viso
kiausius dalykėlius, neužmiršo 
ne kovos su šiluma.

Išrado didžiulių vėsinimui 
mašinų,

kurios pūsdavo tai pūsdavo, bet 
joms sukti dažnai reikėdavo

a-

keliolikos jaučių, o be to, dary
davo ir velnišką triukšmą.

Arabų pasaulis savo ruožtu 
ieškojo vėsumos. Vienas ke
liautojas, grįžęs iš Bagdado, 
pasakoja matytus ir savo
tirtus malonumus. Jis bdyęs 
pakviestas karštą vasaros die
ną turtingo kalifo namuosna. 
Pravėręs duris labai nustebęs, 
regėdamas šeimininką susisu
kusį į storo šilko apsiaustą ir. po įvairiausių bandymų, pasi

sekimų ir nusivylimų, kova su 
karščiu ėjo laimingai pirmyn.

Atsirado vėsinimo mašinos, 
panašios į šiandienines cigare
čių automatines, tik su tuo 
skirtumu, kad, įmetus pinigėlį, 
niekas neiškrisdavo, o tik pa- 
pūsdavo valandėlę šaltas’ vėjas. 
Nuo šios mašinos prieiti ligi 
elektrinio vėsintuvo arba mo- 
demiškiausio oro “condition” 
tik vieni juokai.

ir
dar ant pečių užsimetus} kai
linius. Atsisėdus, — sako, 
man tarnai atnešė panašius 
drabužius. Stalgiai sienų už
dangalai pasikėlė. Ten buvo 
sukrautos ledo krūvos, prie ku
rių stovėdami Bergai su vėdyk
lėmis pustė mums šaltą orą.

Tačiau z galutinis šilumai 
smūgis suduotas ne taip seniai, 
1661 m. vienas mechanikas 
Boeckler sukombinavo pučia-

RENGĖJAI

XIX AMŽIAUS PRADŽIOS IŠRADIMAS (dešinė
je). Išradėjas pritaikė ponioms. įpratusicms minti 
ratelio pakoją. Damee skaitydavo meilės romanus 
ir vėsindavęs!. .

ŠIO AMŽIAUS PRADŽIOJE JAV-se atsiradusi pa
doraus vėsinimo automatinė. Už įmestą pinigėlį ge
rai papūsdavb, bet gyvenime neprigijo.

Bus paminėtas Mergaičių Stovyklos Dešimtmetis

re&gdato. Jie įteH it gryną 
choralinį giedojimą. Tais lei- 
kalais keletą kartų lankėsi V. 
Europoje, studijavo senuose 
vienuolynuose tikrą choralą. 
Taip jo choras išgarsėjo visam 
Petrapilyje. Jis sutraukdavo 
rusų muzikus, konservatorijos 
studentus, kurie, kaip jie saky
davo, norėdavo “sielą atgaivin
ti".

Č. Sasnauskas mirė Petrapi
lyje 1916 m. Norėjo palaidoja
mas Lietuvoje. Bet tuo metu 
siautė karas, - greit prasidėjo 
bolševikų revoliucija. Taip jo 
kūnas pasiliko ilgesniam laikui.

Čia į talką atėjo Amerikos 
lietuviai, būtent,

Kun. Voisekauskas, buvęs 
C. Sasnausko studentas. Jis 
davė lėšas, ir kompozitoriaus 
palaikai 1931 m. spalių 23 d. 
buvo pargabenti į Kauną ir iš
kilmingai palaidoti miesto ka
pinėse.

Kun. Voisekauskas, matyda
mas Sasnausko didelius nuo
pelnus mūsų tautai ir įvertin
damas'jo muziką, 1950 m. iš
leido visas Sasnausko kompo
zicijas vienoje knygoje, pava- 

‘Lietuviška muzi
ka”. Knygoj<F~Sutelkti visi Č, 
Sasnausko kūriniai, dainos, 
kantata “Broliai” ir garsusis 
“Reguiem” (viso 133 psl.).

Ir dabar, jausdamas, kad šio 
didžio vyro prisiminimas dyla, 
jis išleidžia antrą jo biografu 
jos laidą. Pirmoji laida pasiro
dė 1936 m. Jos leidėjas buvo 
taip pat Amerikos liętbvis 
muzikas Jonas Brūrk

Juozas Žilevičius,

Kun. Leonas Erichas Joffre Voisekauskas, Vytauto Didžiojo Ordeno 
Kavalierius, pargabenęs Sasnausko kbną rt Leningrado į Kauną, 
išleidęs C. Sasnausko kompozicijas vienoje knygoje ir dabar iilei- 
džiąs jo biografijos antrą laidą.

mą vėsintuvą. Vienintelis ma
žas nepatogumas, kuris jo iš
rastai mašinai neleido atsistoti 
ant kojų, buvęs nežmoniškas 
triukšmas. Bet idėja nemirė.

šios 'knygos autorius, asme
niškai gerai pažinojo C. Sas
nauską ir jo kūrybą. Jis pa
rengė’ spaudai kun. Voisekaus- 
ko išleistą “Lietuvišką muzi
ką”. Ir šioje knygoje jis sutel
kė gana daug medžiagos, kuri, 
kaip lietuviškos muzikos istori
kui, buvo tik vienam prieina
ma. Surinkę įdomius spaudos 
ir asmenų atsiliepimus, plačiai 
nušvietė kompozitoriaus gyve
nimą ir jo veiklą.

C. Sasnausko vietą mūsų 
tautos muzikoje ir tautoje J. 
Žilevičius šitaip nusako: w

“Keistas sutapimas: vienais 
ir tais pačiais metais, t. y. 
1894, plačiu mastu pfadeda 
veikti muzikos dirvoje du rim
ti mūsų kompozitoriai — J. 
Naujalis Lietuvoje, Sasnaus
kas — Petrapilyje. Trečia/ 

• kiek vėliau pradėjo smarkiai 
darbuotis Amerikos lietuvių 
tarpe — M. Petrauskas. Šie tat 
vyrai sudarė pirmutinį mūsų 
tautinės muzikos trijadą.

Iki pasirodant pirmiesiems 
jo (C. Sasnausko) kūriniams 
spaudoje (1909-1910 m.), di- 
dėsnių ir ilgesni^ kūrinių visai 
neturėjome. Nuo to laiko pra
deda visi, išeidami iš liaudie^- 
melodijų harmonizavimo ribų, 
rašyti ilgesnius originalius kū
rinius ir taip pat pradeda, liau
dies motyvais kurdami, plėsti 
dainų melodijas. Sasnausko

Lietuvi, 100 lietuvaičių sveikina tave!

Laukiame Visų!

JOS IŠPILDYS

KNIKOLIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTES 
programą, LIEPOS 26 DIENĄ, Sekmadienį 

N. Pr. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam* Conn.

Dienos iškilmės: 11:00 vai. Šv. Mišios. Pamokslas, Procesija; 1:00 vai. Pietūs ir Pikniko 
pramogos; 4:30 vai. Mergaičių stovyklas pasirodymai.

Atvyk, mielas Lietuvi. Čia pasilsėsi, gražiai praleisi sekmadienį, n kartu paremsi 
SESELIŲ NAUJOSIOS KOPLYČIOS STATYBĄ. ‘

kūrinių pasirodymas tuomet 
buvo dar visai naujas dalykas: 
jis pavartojo liaudies motyvų 
variacinį ir polifoninį būdą — 
“Lėk, sakalėli”, “Siuntė mane 
motinėlė”, o taip pat “Tu ma
no motinėle”, “Skubink piie 
kryžiaus” ir net fuga kantato
je — "Ė, ši giesmė begalinė”. 
Bažnytinė muzika ėjo savo ke
liu”. P. Jurkus

100 vaiky
Vokietijoje palikusių Ame

rikos lietuvių dėka liepos 10 d. 
pradėjo stovyklauti.

Bet dar 300 vaikučių norėtų 
šią vasarą stovyklauti. Jų sva
jonė išsipildys tik tuo atveju, 
jei mes savo auka juos parem- 
sime.

Už $12.00 vienas lietuviukas 
— lietuvaitė stovyklaus Vokie
tijoje 20 dienų.

Skubiai padėkime tiems vai
kučiams, siųsdalhi tam tikslui 
aukas adresu:

United Lithuanian Relief

si!

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.
Visos tam tikslui aukos 

.aukotojų pavardėmis ir adre
sai/sku blausiai persiunčiamos 
į Vokietiją, kur tuoj parenka
mi vaikučiai kitoms stovyk
loms.

BALF Centras?

• Keturių lietuvaičių Seserų 
Kongregacijų atstovės, Beva
žiavusios Nekalto Prasidėjimo 
Seselių vienuolyne, Putname,
nuoširdžiai ir atvirai diskutavo 
lietuviškų vadovėlių pagerini
mo klausimą vietiniams lietu
viukams jųjų mokyklose.

Kongregacijos atstovės pasi
keitė lietuvių kalbos parapijinė
se mokyklose einamomis pro
gramomis ir iškėlė mintį suda
ryti komisiją vadovėliams 
ruošti.

• Kun. Juozas Alksnis, ėjęs 
klebono pareigas Custer, Mieh. 
ir aprūpinęs gretimas misijų 
stotis — St. Bernard ir Round 
Lake, dabar gyvena Shelby, 
Mieh., kur jam pavesta kurti 
naują Fatimos Dievo Mot’nos 
parapiją. Pamaldos jau laiko
mos statomos bažnyčios rūsy
je. Statybos fondui padid.nti 
liepos 19 d. bažnyčios rūsyje 
ruošiamas “Chicken Dinner”, 
o kiemelyje 'linksmas festiva
lis. Užkandis prasidės vidurdie- 

’nį.
Klebonas, kuris jau penkti 

metai darbuojasi ir rūpinasi 
apylinkės lietuvių dvasiniais 
reikalais, kviečia visus lietu
vius ir savo prietelius ištiesti 
jam kilniame darbe pagalbos 
ranką.

• Paryžiaus lietuvių gegni
nė, į kurią paprastai suvažiuo
ja ir iš kitų negausių lietuviškų 
kolonijų žmonės, 
birželio mėn. 28 
parke.

• Tėv. Jurgis
MIC, studijuojąs Gregorianum 
universitete Romoje, baigė is
torijos fakultetą ir išlaikė eg
zaminus, gaudamas bažnytinės 
istorijos licencijato laipsnį.

• Juozas Šeškevičius, moks
leiviams ateitininkams pažįsta
mas Dėdės Juozo vardu, liepos 
12 Romoje buvo įšventintas 
kunigu.

• Dr. A. šerkšnas iš Putnam, 
Conn. persikelia į Hartfordą, 
kur jis susitarė dirbti valsty
binėje psichijatrinėj ligoninėj, 
klinikinės psichologijos srity-

šiemet ivyko 
d. St. Cloud

NavikeviČias,

PRAŠO AFIDEV1TO:
Vitkus, Jonas, gimęs 1924 

m. ir jo /.mona Herta, gim. 
1925 m. Smulkesnių žinių apie 
prašytojus suteiks BALF į- 
staiga Muenchene, ULRA Of
fice, Pienzenauerstr. 15, Muen- 
chen* 27, Germany.

Balto Centras

■SSlĘjf.



Dr. List buvo ketvirtas.

d Sovietų Sąjungą. būtent.

F. Tautvaiėa. Glvcaga, minim m 
p* žymiausių dalyvių antrajam 
ettbterta. korespon ’entiniaA tnr- 
yre (CtaMTUfe, June 90, 1963).
Clavoland City ptemaaytiiM 1-2

MIBer po 7:1. A, Na'vytis-tesųrin- 
k° 2 tš.

1960 m.^4rmenybė~e Naivytis bu
vo trečias, o 1951 — ketvirtas. G. 
Bartkus. Cteveland open piraaeay- 
bėse. pažymėtas 13 v. su 3:3 taikų.

New Yorke State pirmenybės 
j vyks rugpiūčio 29 - rugsėja 7, 
Cazenovia Seminary. Joe bus 9 ra- 

• tų. Šveicarų sistema. Pirmenybių 
reikalais kreiptis pas H. M. Ptal- 
lips, 258 Broadvray, New York, N.

Maihtria

CBCO

txs

HtOD.COBP.
AVENUE

STONY BROOK LODGE, 
Pr. Lapienės vasarvietė

vasaros pra-

jbHN DERUŲA,* M.'D.

BLUE EAGLE TAVERN 
S8S gifiar* Avė. Breekijra, N. Y. 

Tel TA 7-9942

FIN<HatWAVn - MAN1CL1UST

ma. MaleaiM darbo satyros. Kreiptis:
BEAUTY BOX

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Makalus baigęs Europoje * 

12$ E. Mta STREET 
Virt LexingCM) Ava. mm 
U visur. Atskiri laukiat

NEU YORK CITY 
rainio traukinio stoties. Lengva privąžiuoti 
kambariai vyrams ir moterim*

Tel EVergreen 6-5181 l
KARL EHMER — PORK STOllliS
Geros rūšies Įvairios misos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse: -

MAUREEN CONNOLLY, lahnė- 
jasr Anglijoj* antrii karte mate- ' 

, rų eolo tenisą rungtynes, džiū
gauja Nęw Yorke pakeliui i na-, 
mus. Ji yra 18 metų ir antroji 
iš jaunųjų moterų pasiekusi te
kius laimėjimu^

^ŠACHMATAI
Veda K. MERKIS

Kodėl New Yorko lietuviai .turė
dami Repečką, Paškevičių. Staknį, 
ftukj, nesiryžta stoti j tokias pir
menybes?

Amerikietis 8herwin įsikvaMfiki- 
ve Jaunių pasaulio pirmenybių 
baigmę. Iš grupės A j baigmę pa
teko: Darga. V. Vok., Larsen, Da
nija. Penrose, AngHa ir Sherwin, 
JAV. Iš kilos grupės . Įėjo: Ivkov, 
Jugoe.' Olafson. IsL. Panno. Arg. ir 
KeUer. 8vc. Viso buvo 20 dalyvių.

Sovietai atšaukė rungtynes 
amerikiečiais, nežiūrint, kad jų 
lyviai jau buvo pakeliui į JAV, 
Siekę Prancūziją.

Rungtynių rengėjai numatė
vykstančius apgyvendinti New Yor
ko Roosevelt viešbuty, tačiau j »i- 
kišo Višinskis, reikalaudamas- ap- 
gy^ndlnti atvykstančius šachma
tininkus" prie Sovietų DelegadO', 
JT. Iš State Department buvo gau
tas leidimas lankytis Delegacijoj', 
bet, matomai, jiems to nepakako.

Vokietijos pirmenybes, Berlyne, 
laimėjo Unzicker, surinkęs 12 taškų, 
Heinicke ir Dr. Lehmann po 9.

patiems šeimininkauti. Miškas ir salč 
mogoms. Arti jūra.

Visų šj sezonų vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 
Galdiko, V. K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų, P. Kiaulėno, 
P. Lapes ir R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan
gos. Visi kviečiamL

Susisiekimas automobiliais 25A keliu ir Loi^ Island 
traukiniais I Stoijny Brook. Rezervacijos raštu.

Adresas: MBS. LAPE, STONY BROOK, L. L, N .Y. 
TeW. Stony Brook 7-0586

MBtGAlTfi PRIE KASOS
• turinti patyrimo. Pastovus darbds. 
Geras atlyginimas. Drabužių parduo
tuvėje ir užkandinėje. Kreiptis:

745 Nostrand Avė. Brookiyn
TeL: <11 AJL—7 P.M9 fR MUS

139-59 Roosevelt Avenue 
Flukring, N. Y.

98-S8 Forest Avenue 
Ridgeuood, N. Y.

69-94 Woodside Avenue 
Woedride, N. Y.

185-24 Herabe Harding Blvd .. 
'''Įkrėsk Meadewa, Flushing 
<19-17 Jamaica Avenue

Oueens Village, N. Y. 
179 Bocknway-Avenue 

Valley Steeam. N. Y.
4889 White Platai Road 

Btmsz, N. Y.
19 Wert Port Road 

White Plalna, N. Y.

AIDŲ žurnalo
MAIN-STORE 

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27. N. Y.

su 
dv 
pa-

U. S. open pirmenybių dovanų 
fondas siekia $4000. Pirmenybės 
jvyks Miltvaukee. Wis., rugMŪči? 
10-21 d.d. Pirmos vietos laimėtojas 
gaus mažiausia $1500. feioe pirme
nybės sutrauks daugiau šimto Ame- 

• rikos žaidėjų. Mūsų žymieH vyru: 
Vaitonis, Kanados _ meisteris, nei 
Tautvaiša. Illinois ir Trans-Missis- 
sippi meisteris, nesirengia, dalyvau
ti. Latviai gi dalyvaus geram skai
čiuje.

Dr. P. M. Liet, buv. Lietuvos rink
tinės dalyvis^ laimėjo šių metų 
Anglijos žaibo pirmenybes su ge o- 
ka persvara taškų:

Dr. P. List 15%. 2-4. L. W. B r- 
den. A. Y. Green. K. R. Smith 
13. Cempijono titulas gi ati eko L. 
W. Barden’ui. įveikusiam A. Green. 
nes Dr. List ir K. Bmith <USA) 
nėra Britų piliečiai.

The British Chess Magazine, Ju
ne, 1953. šitaipJ paafeldnA: .**Since 
neither the lašt named nor Dr. 
Lint are of British nattona’ity thcy 
did not ųualify for the title”:

Dr. P. List, žydų tautybės, kili
mo iš Lietuvos, apie 68 m. am
žiaus. ilgesnj laiką gyveno Vok e‘J- 
joje. vėliau Lietuvoje. Buvo Lietu
vos rinktinės dalyvis, Prie^ 1938 m. 
persikėlė j Angliją ir ten "dalyvavo 
šachmatų turnyruose kaip Lietu
ves meisteris. Kai Lietuva tapo oku
puota. "Lithuania’-'Tardąs ■ prie jo 
pavardės nebebuvę/ minimas, žy
mesni Dr. Listo laimėjimai:

1925 m. Berlyne pirmą vietą, 
priešaky Achues. Richterio ir kt. 
1938 m. Rygoje, I v. priešaky Fei- 
gino. Apšnieko. Anglijoje: 1938 m. 
prighton kongreso metu: E. Klein.' 
Austria ir P. List, Lithuania. pa
sidalino 1-2 v., surinku’ po 9:2 tš. 
Tais pat metais Plymouth turnyre:
l. Dr. Alechin, 2. Sir Thomaa. 3. 
Dr. P. "M. List, šitam turnyre List 
sužaidė lygiom su pasaulio meiste
riu AJetiUnu; toji . partija tilpo 
"Cheaa” žurnale, 9epL 193S. 1939
m. Birmingham turnyre 1 v. lai
mėjo L. Prins, HoDand, 2 v. P. M.

at-

— Jūs vakar prašė tės išlei
džiama pas gydytoją, o vėliau 
aš jūs mačiau sėdint su kažko
kiu frantu kavinėje, »/2sako 
įstaigos direktorius^^^

— Pone direktoriau, — teis- 
sinasi tarnautoja, — bet juk 
tai ir buvo gydytojas, kuris yra 
mano sužadėtinis.

—Būtinai turite vengti viso, 
kas jus jaudina: nevartokite 
alkoholio, nerūkykite, neloškite 
preferanso.

— Bet, pone daktare, ar 
tamsta manai, kad šitie tams
tos nurodymai manęs nejaudi
na?

— Ar jūs ne Kukaičio gimi
naitis?

— Ne. Aš pats Kukaiti*.
— Ak. štai iš kur toks nepa

prastas panašumas.

I

Užsisakykite
Darbtainkft dar šiandien

Lietuvos Vyčiy
Išvykdamas f Kalifomają, pi

giai parduoda 3-jų butų namą:

nb šūdymAs, sodeKs. Vieną bu

ma tuoj užimti. Kreiptis: 
MR.MCLAM0R 

1170 Halaey SU Brooklyn, N.Y. 
Tel. GLenmore 6-6408

FAHBftfcO Izabelės (ar Vero-
_ _ / _ ' —•

nes, Itilusioa H MykoHšfcės kai
mo, ViMaus krafto. kdko A- 
gota Rainytė - Kavaliauskienė; 
kreiptis pas Arm Sto, T7-04 
Norman St.*, Ridgcwood 27, 
N. Y. Tel. EV. 6-9576.

— 6,
3,

yra pradedant 
devynioms 'tei

PARDUODAMI NADIAI 
RMgewoode — 4. 
East New Yorke — 3. 
VVoodhovcne 
Richmond Hill 
Ozone Park — 
Jamaica — 3, 

Sekantys namai 
. vienai, baigiant
moms; kaikurias iš jų yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates
ne® informacijas gauti pas: 

J. VASTONAS 
196-97 Utarty Are. 

RiehmsM H01 19, N. Y.

Lietuvis Advokatas
85-93 IVABEHAM PU— JAMAICA. N. Y.

T«l. Jamataa «-7272

ret EV 8-9TO4

M. «d L AUTO COLUSSIOH WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Attiefcaarf risi eoffisfon, dažyme ir menh.. taisymo darbai.

987 Gnnd Street
Z ŽALIAUSKAS

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Radijo korporacija
392 E. Broadway, So. Bertos 27. Maso. Tel. 80 8-9489

Lietuvių Radijo programa iš stotįes WBMS, 1090 kitatikių, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKU, Baltic Flbrists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Broadvvay, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas", lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, ^ai sųskite: LITHL’ANĮAN RADIO 
BOUR, 59 Cottage SL, N«rwo«d, Mass.

Skyrius: UTHUANIAN FURNITURE CO., 326 Wj Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

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

Užsakykite ‘Eglutę” adresu:
Eglutė, RFD 2, Putuam, Conn.

idijo Programa

IŠNOMUOJAMAS
4 KAMBARIŲ BUTAS 

ant STARR ST., vienas blokas 
nuo Bushwick parko Brooklyne 
Skambinti telefonu: rytais iki 
8:30 — vakarais nuo 7:00-10.00 

. EV 1-6104

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje rnefijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNKOnS OF UTSrfANIA WL0A

SAVINOS ACCOUNTS 00RD1ALLY

Interese

SAVINGSMNK

uttetikooo. 
■IDapotttlaaE

PARDODAMA VAISTŲ 
GAMYBOS ĮMONE

Parduodama garsi vaistų gamybos 
įmonė, plačiai žinoma pasaulyje. Grei

tam pirkėjui auksinė proga ir lai
minga ateitis kaip sapnas. Galima bū
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ba moteriai. Informacijos reikalu 
tuojau rašyti: k

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

LINKSMOS PLOKŠTELES 
REKORDAI

Naujai pagamintos pirmą kartą iš
leistos lietuvių kalba juoku plokštelės 

rekordai. Čia rasit juokų, juokelių 
—net linksta keliai. Jeigu Tamsta ne
sijuoktum jų klausydamas, reiktų eiti 
pasitarti pas savo daktarą. Kaina tik 
1 doL

DEKEN’S PRODUCTS
P. Q. B^x 666, Newark, N. J.

•H 
* 
.* 
* 
$ 

*

•H 
*

Lithuania n
Fumiture Co.

MOvers— 
SO 84618

INSJRED and BONDED
Local and Loag Dfstance MoversJ 

326-328 W. Bro«dway J 
90. Boston, Mass. *

TeL SO 8-2159
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Štecke
Dengtam Stogus ir Sienas '

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Apkainavtmas Dykai 

(Free Esttenrte) 
žiogeliais

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS 
IR PARENGIMAMS

PONO ROŽftNO FARMOJE, RAYNHAM, MASK, 
prie gražaus ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetai
ne dvieju aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokioms

sml Lietuvių parotgfanams geriausia vieta. Del sąlygų kreipkitės 1:

MB. F. E02RNAS, 488 No. Mate SU, Rayriam, Mass. 
TeiefMMta TO 2-871&

tel EV. 4-997Ž Ottfce tel. EV. 4-9939 Namų tel EV. 4-191$

Lietuviu Amerikos Piliečių Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 
VEStUVlŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskąs^- ,
0 • ' s.. < h- J

280 UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 

• Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdratfdos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 7-189G

NEW YORK BOSTON/MASS.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskij
(Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 

423 Metrojjolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

S. Baracevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BroadMnv ' 
South Boston. Mass - 

JOSEPH BARICEV’HUs 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOnth Boston S 2590

TbL STagg 2-5943

Matthevv P. Baltas
(BTEIJAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. Balias — Direktorius 

AU>. Baltrūnas—Balton 
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuiių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

TeL Vlrginia 7-4499

ąEVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graboriosbalsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite

4 
I

WAITKLS
FUNERAL BORU

• 197 VVEBSTER .AVK.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorius 

ir Ualsamuotojaa
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moJcrniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-64S4

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY

South Boston, Mass.
D. A. Zaletskss. F. E. Zaletskas 

Grabortai ir Bnhuunuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai. 
NOTARY PUBLIC 

Tel. SO 8-9815 
SOuth Boston 8-2899

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Dzingelio 
padavimu 

kad Dzin- 
vartojamas

toaoooaooooooooooaanoaaooo

Skaitykite ir platinkite “iv/

mr. Kvepiančio
|wl J šaknis turi 
ę* nuo senovės, 

gelis buvo 
nuo išpūtimų, dusinimo,

1P\ troškulio, neatgavimo
\ A kvapo, nuomario, para-

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

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

soon Boston n. mass.

ER C.ABDFN TAVF.RN. Ine-

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc*-»
1883 MADI3ON RT. BROOKLYN 27. N. Y

r
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Bro-

maldose ir gausiu dalyvavimu

IŠ KUR SAULE ATRODO KAIP PRIEMIESČIO LEMPAbiamųhet parapijos klebonų,

tą pamokslą.

rapijos salėje 6:30 vai. vak.

kurie tikrumoje buvo jų pačių 
kažkaip keistai atsimušę šešė-

Marijona Verbylienė mirė 
•liepos 9 d. Buvo 46 m., gyveno 
103 D St., So. Boston. Paliko 
vyrą ir sūnų.-

Kauno Arkivyskupo Metropo
lito Juozapo Skvirecko 80 me
tų sukaktį. Tam reikalui val
dyba sudarė rengimo komisi-

ALRK Federacijos New 
Yorko apskrities valdyba ėmė-

šv. Jurgio parapijos klebo
nai, dviem savaitėm išvyko

maldas J. E. Arkivyskupo Me
tropolito J. Skvirecko intenci-

rengiamą minėjimą bus skel
biamos vėliau.

vo perduotos kalbos: V. Sidzi
kausko,. Lapinsko, Kalvaičio, 
Ginkaus, Bačiūflo.

Amerikos Balsas per dieną 
programą į Lietuvą • duoda 10

pirm. — P. Montvila, kun. V. 
Dabušis, sekret — Vyt Vai
tiekūnas, ižd. — S. K. Lukas,

pla&ai komentavo Berijos 
įvykius ir patarė lietuviams 
laikytis ramiai, jniekur nesikiš- 
ti ir'saugoti savo gyvybes.

Taip pat p&davė įdomų pra- ■ reikalų vedėjas — V. Stasiu-
nešimą apie lietuvių partizano kynas.
laišką popiežiui, kaip jis kelia- Komisija savo posėdyje lie- 
vo po Europą. Iš tautininkų e pos 14 ČL nutarė J. E vyskupo

m
ilMOS —

t

f .

Dr. Pr. Bagdonavičius
šeštadienį, liepos 11 d., New- 

arke auto nelaimėje susižeidė 
ir buvo'paguldytas į ligoninę.

M. Vencevičienė 
atostogaudama Saratogoj, N.

Y. gavo liūdną žinią, kad Chi- 
cagoje mirė jos brolis Kazimie
ras Janonis. Pavaduodama sa
vo silpną motiną, laidotuvėse 
atstovauti "visą šeimą išskrido 
Bronislova Bnindzienė. Laido
tuvės įvyko liepos 14.

Kun. Dr. Celiešius,
iš East Chicago, Ind. keliau

damas, lankėsi Brooklyno 
pranciškonų vienuolyne 
“Darbininko” redakcijoje.
Tėv. Lėonard. Andriekus, OFM.

veda šv. Onos noveną Sopu
lingosios Dievo Motinos bažny
čioje Harrison, N. J. Pamoks-

• lai bus sakomi tik vakarais
7 :30. Novena prasideda liepos 
17 d. Vakare ir baigsis liepos 
26 d. ’ '

Vke-konsulas V. Stašinskas 
dalyvavo Hamilton,e N. Y.

Colgate University surengto e 
konferencijoje, kur buvo svars
toma Amerikos politikos klau
simai. šios konferencijos ren
giamos jau 5 metai. Pirmadie
nį, Eepos 13 d. per New Yor
ko miesto radijo stotį translia
vo konferencijos kalbas. Ten

• kalbėjo ir vice-konsulas Vytau
tas Stašinskas.

čekų tautiniame darže
vykęs “Laisvės” rėmėjų pik

nikas buvo labai negausus. Pi- 
kietautojai, kuriems vadovavo 

: Razgaitis, jų tepriskaitė ligi 
65. Vietovės savininkai nuste
bo sužinoję, kad pikniko rengė
jai komunistai, nes sąmoningai 
buvo nuslėpę savo vardą. Atei
tyje tokiems daugiau nebeduos 
vietos.

ir

h-

K-

r

J. Ė. Kauno Arkivyskupo Metropolito 
Jięozo Skvirecko 80 mėty jubiliejus

Kosto ir Juzės Norvilų 
pirmasis sūnus buvo pakrikš

tytas liepos 11 Konstantino ir 
Algirdo vardais. Krikšto tėvais 
buvo Aldona Bušienė ir J. įšau
kus. Puotoje naujagimio gar
bei nesigailėta sudainuoti gra
žių dainų ir palinkėti jam ir 
tėvams geriausios laimės.

Kelionė į Putnamą
Liepos 26 d. Putname, Nek. 

Pras. Seserų vienuolyne įvyks
ta piknikas. Iš Brooklyno tą 
dieną išvyks ir sugrįš autobu
sais. Norirftiėm važiuoti užs ra
šyti galima pas: Mrs. Obelienė, 
156 Wyckoff Avė., Ridgewood, 
Mrs. Kašetienė, 68 Stagg St., 
Brooklyn, Mrs. Ražeckas, 1701 
Stenhop St., Brooklyn.
Lietuviai įsigyja savus namus

Paskutiniu metu gražus bū
relis lietuvių nusipirko namus. 
Vietos, kuriose labiausiai lietu
viai spiečiasi, yra Woodhaven, 
Cypress Hills ir Richmond 
Hill. Naujieji namų savininkai 
yra: J. Aistis, dr. A. Skėrys, 
Norvilai, Klimaičiai, Lakiskai, 
Z. Grabnickas, muz. Liubers- 
kis, inž. Krulikas ir inž. Švi- 
pas, o Kazys Alksninis Maspe- 
the. Visi suminėti yra nauja
kuriai, Iš čia gimusių Bučins
kai nusipirko dviejų šeimų na
mą Woodhavene.

Teresė J. Barzilauskaitė,
a. a. inž. Petro ir Teresės

Barzilauskų dukrelė, baigė pir- ' 
mąja mokine parapijinę šv. To
mo mokyklą Woodhavene, gau
dama garbės medalį. Toliau 
mokysis Visų šventų aukštes
nėje mokykloje Brooklyne. <

Til
| to e ■ į

Programoje bus paskaita apie 
jubilijato gyvenimą ir darbus 
ir meninė dalis,

Jubįliejui paminėti komisija 
tiki, kad visi New Yorko lie
tuviai įvertins jubilijato nuo
pelnus Lietuvos katalikų Baž
nyčiai ir j|, kaip pirmąjį šv. 
Rašto vertėją į lietuvių kalbą, 
tinkamai pagerbs savo maldo-

paskirtas Boston Bar Asso- 
eiation kitiems metams nariu 
į Uniawful Ppaetice of the Law 
Commlttee.*

Šiemet Bostono Bar Assocl- 
ation yra rengimo komisijoje 
paminėti American Bar Asso- 
ciation 75 m. deimantinį jubi
liejų. .Ta proga rugpjūčio pa
baigoje Bostone įvyks didžiu
lis sertias. -

Gi
Donatas - Stanislo 

niaus ir lianos (Kubiliū&aitės) 

 

Baškių*sūnus pakrikštyti le
lios 11 d.

Ar norėtum aplankyti tokią pasirodė du didžiuliai milžinai, 
vietą, kur kartais lietus raudo
nas, snaigės lekia aukštyn, 
stebėtojams pasirodo gyvatės, liai. 
o jei mėginsi ką pabučiuoti, 
galėsi gauti /‘sprigtą” pano
sėn. '

Tokie stebuklai vyksta New 
Yorko Empire State viršūnėje, 
kuri yra aukščiausiai pasauly
je iškilusi žmonių rankų pa
stangomis. Jau ten lankėsi per 
14 milijonų žmonių iš viso pa
saulio kampų ir per metus pa
lieka milijoną dol.

Visokių išdaigų ‘didžiausias 
kaltininkas yra vėjas. Kartais 
tau ausyse zirs tartum dyku
mų smėlio rauda, arba pradės 
lyti raudonai, tai iš kažkur vė
jo atneštos smulkios dulkelės ; 
snaigės “krinta” aukštyn kaž
kokio keisto sūkurio traukia
mos, o dar keistesnis reiškinys 
— baltas lietus (ne bespalvis), 
kuris netaip seniai pubaltino 
viršūnę. Ištyrus laboratorijoj, 
pasirodė, kad tai miežinių mil
tų smulkios dalelės vartojamos 
alui gaminti. Bet kaip jos ten 
pateko?

Ant observatorijos stogo 
gražią dieną galėsi išvysti

besiraitančią gyvatę* 
kuri, rodos, ore pakibusi taiko
si tave čiupti. Bėgsi kiton vie
ton, — ir ji. Reiškinys aiški
namas tuo, kad esant tam tik
roms atmosferos sąlygoms, 
stiprus vėjas sukelia savotiš
ką miražą, panašų į didelę gy
vatę.

Kartą buvo labai nustebintas 
pastato menedžerio padėjėjas. 
Jam besikalbant su vienu sar
gu, staigiai ties 42 gatve ore

JONE ŽUKAUSKAITE ir JANINA BRAZINSKIENfi 

ATIDARĖ VASARNAMI 
BRADLEY BEACH PRIE ASBURY P ARK 

Vieta sausa, prie atviros jūros. Pušys.
Išnuomojami kambariai so pilnu išlaikymu arba

Vasarnamis pasiekiamas traukiniais iš Pennsyivania Sta- 
,tiony “Greyhound” autobusais arba automobiliu Route 1-9 

ir paskui Jtoute 35.
Adresas:

305 PARK PLACF. AVĖ.
- BRADLEY BEACH, N. J.-------------- -----
TelefnaM: Asbury Park 2-9126

ir

Parapijos rinkliava vietoj 
pikniko

Anksčiau So. Bostono Ii tu
vių parapija darydavo kasmet 
piknikus. Bet dabar jau keli 
metai tokie piknikai nerengia
mi, nes patys parapijiečiai siū
lė geriau daryti ta proga di
desnę rinkliavą, kaip dirbti 
sunkų pikniko rengimo darbą. 
Todėl jau kelinti metai parapi
ja nerengia piknikų, o daro 
vietoj to rinkliavą. Kadangi 
parapija turi daug tuojau ap
mokėtinų išlaidų, todėl parapi
jiečiai yra prašomi, kas gali, 
aukoti ta proga net vienos die
nos uždarbį ar dar daugiau.

Augiausias pasaulyje namas New Ycrke —.Empire Stat^ Buil- A T Rannchv ta nrora
ding. Jis patraukia ne tik turistų, bet ir jaunųjų menininkų akj. Mr- A- Ij- tvapoeny la proga
-----------------------------------------. ■ "" ■* 1 1 ■ ---------r—■* jau paaukojo 100 dolerių. Rin

kliava tam reikalui bus atei
nantį sekmadienį, liepos 19 d.

Svečiai kunigai
So. Bostone paskutiniu lai

ku lankė pažįstamus bei gimi
nes kun. Ant Baltrušiūnas iš 
Neponset Šv. Onos parapijos, 
gražiai kalbąs lietuviškai, kun. 
dr. P. Celiešius ir kun. F. Ki
reilis.

Kun. J. žuromskis 
grįžo iš kariuomenės manevrų, 
ir yėl dirba parapijoj.

Parapijos, misijas, 
kurios rengiamos rugsėjo pa
baigoje ir spalių pradžioje, pa
kviesti vesti lietuviai vienuo
liai pasijonistai.

Dr. A. L. Kapochy ir 
B. Cunienė

sujungti moterystės ryšiais 
So. Bostono liet, parapijos baž
nyčioj liepos 11 d. Sveikiname!

Nėra lietaus
Jau antras mėnuo, ka:p 

Bostone ir apylinkėse beveik 
nėra lietaus. Čia sausra dar ne
padarė tiek nuostolių, kaip pie
tiniuose kraštuose, bet vistiek 
nuostoliai darosi vis didesni.

Ant Giedraitis su šeima 
iš New Britain lankė drau

gus Bostone liepos 11-12 d.d.
Poetas Faustas Kirša 

šią vasarą atostogas pralei
do kelionėje į Kanadą su Gim
butų šeima. Dabar jau yra grį
žęs į Bostoną.

bet 
esą 
yra

Platformoje bevaikštinėjant 
labai greitai susidaro kūnuose 
elektros. Užtenka prisiliesti at
ramos arba, dar juokingiau — 
bučiuok savo atsitemptą arti
mą, kibirkštys šoka, ypač avint 
guminius puspadžius.

Malonumą pajusite bokšte 
žaibuojant be jokio sau pavo
jaus, nes pastato geležinai 
griaučiai yra milžiniški elekt
rai nubėgti laidai. Bokštas yra 
gavęs daug kartų žaibų, 
jam nekenkia. Kiti namai, 
ketvirty mylios atstume,
puikiai apsaugoti nuo betkokių 
žaibų.

Namo įvairiausi
daviniai pralenkia "žmogaus 

fantaziją.
Apačia užima 2 akrus žemės, 
kurios kvadratinė pėda yra 
$250.00 vertės, o aukštis ligi 
pat televizijos bokšto viršūnės 
siekia 1472 pėdas. Pastato 
griaučiams suvartota 60.000 
tono plieno, tai daugiau negu 
reikėtų nuvesti dvigubą gele
žinkelį nuo New Yorko ligi 
Baltimorės. Marmuras^Jiuris 
sunaudotas statybai, pW®ikia 
metinę italų, vokiečių, prancū
zų ir belgų produkciją. Tele
fono vielų išraizgyta 32.000 ir 
vandens 50.000 mylių ilgumo. 
Nuo žemės ligi l02 aukšto yra 
1860 laiptelių ir 72 keltuvai, 

. kurių ilgis sudaro 7 mylias ke
lio. Kad galėtų spėti pakeisti 
perdegusias elektrines lempu

tes, kurių yra 3000, vien tik 
bokšte reikalinga bėgioti vie-

Angelų Karalienės parapijos piknikas
Sekmadienį, liepos 12 dieną, 

praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Pikniką aplankė per 1500 
žmonių. Gražus oras, patogi 
aplinka visiems piknikauto- 
jams padėjo susidaryti labai 
gerą nuotaiką. Į pikniką atsi
lankė prel. J. Balkūnas, kun. 
dr. J. Starkus, Bayonnės kle
bonas, kun. P. Lekešius, kun. 
J. Pragulbickas, kun. J. Petrė- 
nas, kun. Maknys, Tėv. Juve
nalis Liauba, OFM., Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM., kun. 
dr. P. Celiešius, iš East Chica
go, Ind. ir daugelis kitų žymių 

i svečių. Visiems buvo malonu

Jonas

nam -darbininkui 8 valandas 
per dieną. Palaikyti namo šva
rai kasnakt subėga pašlavinėti 
300 moterėlių.

Bokštą mėgsta lankyti ne- 
viem žmonės. Ten užsuka daž
nai šikšnosparniai ir daugybė 
įvairiausių vabzdžių. Apie po
ra'šimtų jų skirtingų rūšių ten 
sugaudyta ir pasiųsta ištirti 
Yales universitetui. Keliaujan
čių paukščių pulkai kartais at
simuša ir žūsta. 1948 m. rude
nį vieną naktį

žuvo 500 sparnuočių 
ir dar daugiau susižeidė.

Paklydusių paukščių likimas 
ištiko ir žmones prieš 7 metus. 
Didžiulis bombonešis smogė į 
78 aukšto sieną ir subiro nu
sinešdamas savo įgulos 14 gy
vybių, o tuo tarpu 7 aukštais 
žemiau niekas nejuto. Kaip vai
kai skaitė komikus, taip ir pa
siliko sau ramiai skaityti ir to
liau.

Temperatūros skirtumas vi
dutiniškai yra 3-9 laipsnių že
mesnis negu žemėje. Vėjo grei
tis labai dažnai siekia 60-80 
mylių per vai., o pasitaiko, kad 
pasiekia ir 100. Kartą buvo net 
125 m. Tada apgadino visus 
registravimo prietaisus. Išori
nė bokšto terasa paprastai pu- . 
blikai esti uždaroma, kai vėjas 
žiemą pralenkia 35 m. greitį, 
o vasarą 50. Tačiau * netiesa, 
ką žmonės sako, kad bokštas 
nuo Arėjo svyruoja. Reikėtų vė
jui įsispyrus pūsti per 9 vai. 
90 mylių greičiu, kad įstengtų 
bokštą pasupti per pusantro 
colio.

Empire pastato viršūnėje su
simetęs, didžiausias pasaulio 

oro bangų lizdas.
6 televizijos siųstuvai, 3 FM ir 
daugybė paprastų radijo sto
čių. Televizijos bokštelis, žiū
rint nuo žemės, atrodo mažas 
šiaudelis, gi pati apačia yra 8 
pėdų storio, o aukotis lygus 17 
namo aukštams.

Atsimenant, kad namas yra 
pačioje judriausioje miesto da
lyje, jo statymą reikia laikyti 
technikos stebuklu. Negalint 
užtvenkti miesto judėjimą, nes 
kasdien tomis gatvėmis prava
žiuoja apie 40000 automobilių 
ir pražygiuoja 200.000 pėsčių,
statybos medžiaga būdavo at- saris. H. Hogue sukėlė nemažą 
vežama tiesiog iš fabrikų ir 
atiduodama darbininkams į 
rankas. Plieno balkiai, išlindę 
iš Pittsburgho fabrikų, po 80 
vai. jau būdavo savo vietoje. 
Per 23 savaites surentė griau-

Gražuk\Į)arbininko

Mirė
.Uršulė Joneikienė, 59 m., 

mirė liepos 8 d. miesto ligoni
nėj. Gyveno 301 D St., South 
Bosfon. Paliko tris sūnus ir 
dukterį.

Autobusai į N. P. S. pikniką 
Putnam, Gojui.

Vienas iš apylinkės gražiau
sių piknikų bus liepos 26 N. P. 
Seselių Putname. Daug bosto- 
niškių jau iš anksto ruošiasi 
vykti į tą maldos ir lietuvybės 
centrą. So. Bostono Guilda 
ruošia išvažiavimą busais. No
rintieji vykti autobusais, iš 
anksto prašomi įsigyti bilietus 
pas: Ivaškų baldų krautuvėje, 
Mrs. V. Kapočius, Mrs. V. Kul
bokas, Mr. Brazauskas, A. Ma- 
jauskaitė. ir Mrs. V. A. Shim- 
kus.

Autobusai išvažiuos sekma
dienio rytą 8 vai. nuo L. P. 
Klubo durų. Putname šv. mi
šios bus 11:00 vai., pietūs 1, 
^>4:30 vasaros mergaičių sto
vyklos pasirodymas.

\ Siūlo leisti žaisti mokyklos 
kieme

Adv. J. B. Wenzler parašė 
raštą miesto mokyklų komite
tui, kuriame ragina leisti vai
kams žaisti Lincoln mokyklos 
-kieme E. Broadway tarp I ir 
K St. Rašte sakoma, kad jei ne
leidžia y žaisti kieme, vaikai 
žaidžia gatvėje ir dėl to patiria 
daugiau pavojų.

piknikas Brocktone

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Išnuomojamas dviejų kam

barių butas su visais patogu-

sikalbeti. Pikniko aikštėje Visą 
laiką vyko gyvas judėjimas, vi
si mėgino savo laimę, jauni-
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k- Norite geros—meniškos fotografijos 

PORTRETO, SUMOS, -VAIKŲ. ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnairfnti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS

būti ir vedusieji be vaikų. 
Kreiptis raštiškai arba telefo
nu nuo 6 vak. iki 10 vaL vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
bet kada. Adresas:

114-43 llSth St, Ozone P®rk,

mas gražiai linksminosi šo&ų 
aikštelėje.

Išrinkta parapijos karališko
ji šeima: — karalius — J. Po- 
deris’ karaliene — Ona Pane- 
tauskienė, princas
Panetauskas ir princesė — 
Agnės Vasauskaitė.

Laimėjimams buvo skirta 
500 dob 200 dol. laimėjo 6021 
biL numeris, Yanush Marta, 
gyv. 192-14 127th St,, Rich- 
mond Hill, N. Y. 100 dol. lai
mėjo Marchulynas, bilieto nu
meris 14363. 50 dol. laimėjo 
Palumbo, M. - numeris 13986, 
25 dol. laimėjo Roggers, bil. 
num. 20726, gyv. 104-58 122nd
St, Richmond Hill, N. Y., 25 čius, o per 8 mėnesius tr mū’ 
dol. laimėjo Oželski, bil. num. 
12603, 283 Wythe Avė., Brook-

Tobulas oras sutraukė daug 
lietuvių iš plačios apylinkės į 
Brockton Fair Grounds, kur 
gražus būrys mūsų laikraščio 
rėmėjų, vadovaujami sumanaus 
biznieriaus Broniaus Bartkevi
čiaus, surengė pikniką.* Didžiu
lis pastatas, įmantriai pareng
tas, traukė žiūrovo akį įpras
tais piknike valgiais ir gėrimais 
bei specialiai mūsų mielų gera
darių parengtais ir paaukotais 
daiktais. Buvo didelė progra
ma, kurią išpildė “Aitvarų” 
kvartetas, vadovaujamas muz. 
A. Kačanausko. Jis sudaina
vo lietuviškų dainų ir susilau
kė gražaus publikos įvertini
mo. Ypač moteriškoji publikos 
dalis buvo labai patenkinta, 
žiūrėdama į kailinių parodą, ku
rią komentavo ir pristatė War- 
ris Furriers savininkas A. Va-

Prakapas iš Brooklyn, N. Y.
Nuopelnai už tokį puikų pik

niko Surengimą ir pravedimą 
tenka komitetui, kurį sudarė: 
Bronius Bartkevičius, A. Pel- 
džius, Julija Jakavonytė ir O. 
čėsnienė.

Klebonas kun. J. Aleksiū- 
nas labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems parapijiečiams už ma
lonų dalyvavimą piknike ar 
kitokiais budais parėmusius šia 
proga parapiją. Ypatingai pa
dėka priklauso visiems tiems 
uoliesiems parapijiečiams, ku
rie dirbo pikniko metu ir pa
dėjo viską taip gražiai praves-

rininkų darbai buvo baigti.
Praeitais' metais bokštą ap

lankė 850,000 asmenų. Giedrią 
dieną paprasta akimi galima 
matyti' 25 m. spindulio vaizdą, 
o teleskopu gali pasitikti kiek
vieną laivą 40 myl. nuotolyje.

Pasidaro savaime supranta
ma, jei keliaudamas žemyn, 
nugirsti ką šnbždant: “O boy, 
man atrodo, kad saulė ir 
žvaigždės yra čia pat, New 
Yorko priemiesty".

susidomėjimą, įvesdamas į sa
lę 18 šokėjų, kurie sušoko vad. 
-“sųuare dances”. Vėliau sekė 
įvairūs laimėjimai ir šokiai.

Džiugu buvo matyti šiame 
piknike iš įvairių vietų bei įsiti- 
Jtlnlmų lietuvių, kurie atvyko 
paremti lietuvišką laikraštį. 
Reikia pažymėti, kad buvo 
grabus būrelis net ir svetimtau
čių. Iš lietuvių kunigų maloniai 
teikėsi dalyvauti: rašytojas ir 
poetas kan. M. Vaitkus iš 
Peace Dale, R. I., dr. kun. A. 
Juška iš Chicagos, kun. V. 
Martiniais iš Providence, R. I., 
kun. J. Žuromskis iš So. Bos
tono, kun. Kireilis iš Albany, 
N. Y., kun. Daunys, T. Jonas 
Adomavičius iš Kennebunk 
Port, Me. ir T. Ambrozijos

BRONIUS BARTKEVIČIUS, pik
niko rengimo komiteto pirminin
kas ir uolus darbuotojas.

“Darbininko” Bandai
rengtame traukime Brock

ton, Mass. laimėjo:
$50.00 — Joseph Lawcevicz, 

45 Arthur St., Brockton, Mass.
$25.00 — Andrius Baraus

kas. 4 Winter St, Brockton.
$10.00 — Klemėns K vara- 

ceus 133* Ames St, Brockton.
$10.00 — Dane Milės. 300 

Hillbery St.. Brockton, Mass.
$5.00 — Constance Krasins- 

kas, 141 Main St., Oxford, 
Mass,


