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Vakarai JT posėdžiuose suskilę

VIRSTA Iš SOSTŲ Svetimom rankom

Jungtinių
Sovietų

Amerikai,

RĖZA PAHLEVT, Persijos šachas, m> žmona Sorayn. nepavykite 
nuversti diktatūrinės Mosadecho valdžios, pabėgo i užsienius. Čia 
juos matome atvykusius i Roma, kur jie gavo žiną, kad kariuome
nė Mosadegha vis dėlto nuvertė.

kariuomenė pereitų iš šacho į 
jo, min. pirmininko, rankas. 
Mossadeghas tada per tautos 
a tsikl aušimą išgavo' sau nau
dingą pritarimą, šacho sargy
biniai suėmė užsienių reikalų

kaišioja kojas ir j atskirų val
stybių vidaus gyvenimą, kur 
paskutinėm dienom krinta val
džios iš sostų kaip rudenio 
naktelę meteorai. Nuo rankų 
kilnojimo Europos parlamen-

I šias dienas susitelkė kon
ferencijos ir... revoliucijos. Jau 
prasidėjo nervinga 
Tautų konferencija 
Sąjunga pasiūlė 
Anglijai, Prancūzijai tęsti tre

Višinskis norėjo išskirti pietų 
Korėją). •

Amerikos ats. Lodge pareiš
kė, kad konferencijoje turi da
lyvauti tie, kurie numatyti pa
liaubų sutartyje, t. y. kariavu
sieji. Bet Amerika nesiprie
šins, jei antroji pusė norės tu
rėti ir Sovietų Sąjungą. Jis 
pažymėjo, kad konferencija tu
ri svarstyti tik Korėjos, o ne 
visų Rytų klausimus.

Anglijos ats. Lloyd siūlė 
kviesti Sovietų Sąjungą ir Indi
ją; ji dabar svarbi, pirminin
kaudama neutraliųjų komisijai. 
Kaip tik dėl tos priežasties, kad 
atstovas dalyvauja toj komisi
joj, Švedijos atstovas atsisakė 
nuo dalyvavimo politinėj kon
ferencijoje.

Anglijos siūlymą palaikė N. 
Zelandija, Kanada. Tuo tarpu 
pati Indija dar žodžio netarė.

ferencijos, britai pasisakė už 
“apskritojo stalo” konferenci
ją. Pagal paliaubų sutartį po
litinėje konferencijoje turėjo 
dalyavuti kariavusios valsty
bės. Britai reikalavo, kad būtų 
ir kiti J. Tautų nariai, konkre
čiai — Sovietai ir Indija. Buvo 
sutarta, kad Amerika nusileis 
dėl Sovietų, o Britai dėl Indi
jos, kuri pati atsisakysianti. 
Panašiai ir ėjo rugpiūčio 18 po
litinės komisijos posėdis.

Jame Viš&skis pasiūlė į po
litinę konferenciją 11. valsty
bių: Ameriką, Britaniją, Pran
cūziją, kom. Kiniją^ šiaurės 
Korėją ir pietų Korėją, o taip 
pat penkis “neutraliuosius” — 
Sovietų Sąjungą, Švediją, Len
kiją, Indiją ir Burmą. šios 

• Sovietų manevruose rytų konferencijos nutarimai turį 
okietijoje 17 kareivių užsi- būti privalomi, kai juos pat
ašė, nes parašiutai neišsiskė- virtins paliaubų sutartį pasira

šiusios valstybės (šitokiu būdu

uagt. Tautos. Jungt. Tautų • VninkiB kori sm persvaros 
ėdžiai laikomi svarbiais, nes pelitiažje kmfereaeijoje.
se sprendžiamas Korėjos • jam ČMgin pritaria Britų 
ditinės konferencijos” klau- . blokas.
as. Kaip ir buvo laukiama, • Atstovas Lodge viem punktu 
karų blokas pasirodė jau anrffcMr, kitą gi
lęs. Tarpusavio pasitart
ose Amerika laikėsi to, kas 
» sutarta paliaubų raštuose, 

“keturkampio stalo” kon-

I. Kižyte ir ats. 
ierstenas išvyko į

Europą
Rugpiūčio 21 “United States” 
vu išvyko į Europą M. Ki
tę, Liet. Informacijos direk- 
nė, daugiausia pasidarbavusi 
Tsteno rezoliucijos reikalui, 
pats tos rezoliucijos autorius 
s. Kerstenas. Jie tirs, kiek 
įropos kraštai galės prisidė- 
prie šios bylos ištyrimo. Re
nėje jjsbus 4-5 savaites ir ap- 
nkys visus laisvos Europos 
aštus.

Italija teturi laikinę vyriausybę
dietą, atlikti skubias praktines 
problemas i*uiuoti politikam

Roma. — Naują vyriausybę 
įdarė Giuseppe Pella, krikš- 
onis demokratas, kuris lai
mias finansų specialistu. Vy- 
ausybė numatė laikytis trum
ai — du tris mėnesius. Jos 
žda vinys paruošti naują biu-

pasiruošti didesniem sprendi
mam. De Gasperi į vyriausybę 
neįėjo. Tikimasi, kad trumpam 
laikui šis kabinetas bus pat
virtintas.

čiąjį šimtą posėdžių dėl Austri
jos. Dėl Vokietijos konferenci
ją Maskva stengiasi nustumti 
vėliau. O tuo tarpu tyliai ren
gia Malenkovas konferenciją su 
raudonosios Kinijos viešpačiu 
Mao, kuris buvo atsisakęs va
žiuoti į Stalino laidotuves.

Tai vis kovos židiniai šalta
jame kare. Ten kovojantieji
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ŽEMES DREBĖJIMAS GRAIKIJOJE NESIBAIGĖ
Graikija. Iš viso pasaulio ei- 

ia pagalba nukentėjusiem 
Graikijos gyventojam nuo že- 
nės drebėjimo keturiose Joni
jos jūros salose — Kephaloni- 
oj, Ithakoj, Zante, Corfu. Pen- 
das dienas trukęs drebėjimas 
paliko be pastogės 200.000, su
žeistų išgabenta 2000, kėli šim
tai jau surasta negyvų, dauge
lis dar po griuvėsiais.

žmonės ėjo iš proto, kai nuo 
požeminių smūgių kalnai skilo 
ir smego į atsivėrusią prarają, 
o didžiulės kalnų uolos į jū
ras. Miestuose namai griuvo, ir 
kilo gaisrai. Kai prisiartino 
pirmi pagalbos laivai, panikos 
pagauti žmonės nelaukdami šo-

- - -- — - — -' ---
• Vidurinėje Indijoje nuo 

potvynių liko be pastogės apie 
milijonas gyventojų.

200,000 BE PASTOGES

ko į jūras, kad priplauktų prie 
laivų. Bet įsiūbuotos bangos 
negyvai juos daužė į uolas.

Minėtos salos Jonijos jūroje, 
Graikijos vakaruose, priklauso 
prie srities, kurią labai dažnai 
beveik kasmet aplanko žemės 
drebėjimai. Bet tokio baisaus 
nebuvo nuo 1663 metų, kada 
mažiau gyvenamoj Kephaloni- 
jos saloj žuvo 500. Joni-os sa
lų srityje po vendeniu žemė e- 
santi įskilusi, ir tas plyšys to
liau plintąs.

Jonijos salos, Graikija, Itali
ja priklauso Europoje juostai, 
kurioje daugiaušia yra žemės 
drebėjimų. Didžiausias buvo 
ugniakalniui išsiveržus Italijoje 
Messinoj 1908 ; tada žuvo 83,- 
000. *

Pranešama vėl apie naujus 
požeminius smūgius.

TIK KELI TRAUKINIAI 
PAJUDĖJO

Paryžius. — Streikas tebesi
tęsia. Tik keli traukiniai galė
jo pajudėtu Paštas neveikia jau 
13 dienų. Kad apsisaugotų nuo 
neramumų,, vyriausybė sustip
rino policijos sargybas kariuo
menės daliniais. Kariuomenės 
sunkvežimiai paleisti vietoj au
tobusų. Geležinkelis ir paštas 
dėl streiko jau turėjo 40 mik 
nuostolių. Socialistai ir komu
nistai reikalauja šaukti parla
mentą. Darbininkai pradėjo' 
reikalauti pakelti atlyginimą. 
Min. pirm. Laniel nesileidžia į 
jokias kalbas, kol streikas ne
baigtas. Jį paremia visa vyriau
sybė.

tuose išvirto Schumanas, iš
virto de Gasperi; rugsėjo 7 
parodys, kas bus su Adenaue- 
riu. Azijoje ir Afrikoje val
džias ėmė versti sukilimais.
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Kašmiro, Indijos kaimyno, 

skersavimasis su Indijos mm. 
pirmininku Nehru baigėsi tuo, 
kad Kašmire įvyko sukilimas, 
ir min. pirmininkas buvo su
imtas. Jo pavaduotojas pas- 
skelbtas ministeriu pirmininku. 
Jis per radiją kaltino, kad 
jo pirmatakas nori Kašmiro 
reikalus išduoti, susidėjęs su 
svetima valstybe. Nepasakė,, 
bet gaivoje turėjo Ameriką, 
kurios vardu Stevensonas ža
dėjo Kašmirui ūkinės paramos.

Perversmu Kašmire palaido
tos visiškos nepriklausomybės 
viltys; sustiprinta galia komu
nistų, kurie įeina į vyriausybi
nę koaliciją, o svarbiausia tri
na rankas Indijos min. pirm. 
Nehru. Nors jis paskelbė, kad 
sukilimas įvykęs be jo žinias, 
tačiau stebėtojai neabejoja, jog 
Nehru dirigavo sukilimui, kad 
prisijungtų Kašmirą prie Indi
jos. Kai dėl to susijaudino ant
ras kaimynas Pakistanas, ir 
jo pirmininkas pasiūlė Nehru 
tartis dėl Kašmiro ateities, va
dinas, gal pasidalinti, tai Neh
ru atsakė neturįs laiko. Vienam 
sudoroti mieliau. .

Su Nehru auga Azijoj nauja 
imperialistinė galybė, kuri nori 
apjungti Aziją. Lig šiol tokių 
norų turėjo tik kom. Kinijos 
Mao.

Naujausiai dėmesį patraukė 
sukilimas Persijoj, kur ėjo 
aštrios varžytynės tarp min. 
pirm. Mossadegho ir šacho. 
Nepasisekė Mossadeghui parla
mente priimti įstatymo, kuriuo

SUOMIJOS GEN. KONSULAS 
IŠVYKSTA •

Suomijos gen. konsulas New 
Yorke Rafael Seppala yra pas
kirtas Suomijos užsienių reika
lų ministerijos gen. sekreto
rium ir išvyksta į Suomiją. 
New Yorke jis išbuvo nuo 1948. 
Jo vietoj paskirtas Artturi 
Lehtinen. 1

ministerį ir vyko suimti paties 
Mossadegho. Tačiau ten juos 
pačius suėmė Mossadegho sar
gyba. Tuo tarpu šachas su 
žmona suspėjo lėktuvu išskris
ti. Jau bepietteudamas Romo
je išgirdo, kad jo slaptai pas
kirtas naujas min. pirmininkas 
gen. Zahedi pabėgo į kalnus 
ir iš ten surengė kariuomenės 
žygį prieš Teheraną, kuriame 
nusodino Mossadeghą.

Šitas konfliktas nėra tik 
Persijos namų reikalas. Mossa
deghas buvo toji fanatiška jė
ga, kuri išstūmė iš Persijos 
anglus. Ji paskutiniu laiku /■ 
mė bičiuliautis su Sovietais-ir 
dėl to susilaukė komunistų pa
ramos, bet kariuomenės pasi
priešinimo. šachas buvo žino
mas kaip palankus anglam. 
Taigi čia susivaržo anglai su 
sovietais. Čia dabar rankas tri
na angfai, kaip Kašmire indai.

Neramumai ir Afrikoj, Ma
roke, kuris nuo 1912 yra 
Prancūzijos protektorate. Ten 
buvo du galingi. Maroko pie
tuose Marokešo paša — EI 
Glaoui, šiaurėje sultonas. Paša 
sušaukė 300 kaidų — didžiąją 
tarybą ir nukėlė sultoną iš po
litinių ir religinių vadų. Ry
šium su tuo pasiliejo kraujas. 
Prancūzijos prezidentas gen. 
A. Guillaume įsikišo ir kraujo 
liejimą sustabdė, nes pats ir 
buvo prie to privedęs.

Sultonas labiau buvo ėmęs 
remti nacionalistus siekiančius 
nepriklausomybės .ir atsisakė 
kai kuriuos Guillaume dekretus 
pasirašyti. Prancūzas pakurstė 
pašą, kuris ištikimas Prancū
zijai. prieš sultoną.

Ten dabar džiaugiasi pran
cūzai, nes sultonas dekretus pa
sirašė strimagalviais.

Tik kuo virs džiaugsmas, 
dar neaišku, nes paša įdūko, 
kai Guillaume dabar ėmė stab
dyti pašą prieš sultoną: jei 
Prancūzija dabar neparems 
mūsų kovos prieš sultoną, tai 
netrukus prancūzų Maroke ne
bus. Ir tūkstančiai pašos šali
ninkų nusileido iš kalnų, lauk
dami ženklo. Guillaume nuvyko 
j JParyžių, kad patartų kas da
ryti.
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Teresė, vyriausioji, gimusi 1898
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y raTerege ^ęūniann:

Nemėgo lėlių ir j
Teresės bro@s pesekejesi, 

kaip 1937 jis pasiryžo dalyvau
ti eucharistiniam kongrese Bu
dapešte. Hitleris buvo uždrau
dęs vokiečiam į jį keliauti. Bet 
Jis įsikalė sau į galvą būtinai 
dalyvauti. Jis pasirūpino vizą į 
Italiją, tikėdamasis jš ten kaip 
nors pakliūti į Vengriją. Jis 
niekam nesakė apie tai nė žo
džio ,nei tėvam, nei Teresei. 
Žinojo, kad jei tik žodis pras- 
prus, keliautojas gali atsidurti 
kalėjime. Italijoje jis gavo Va
tikano pasą ir nuvyko, į kong
resą. Ten prisifotografavo ir

tuo pačiu keliu į Vokietiją. 
Sesuo Teresė jį sutiko žo- 
tEfeais: “Betgi tu, man galėjai 
persakyti, kur važiuoji.
ris dar laikydamas paslaptį, dė
josi nesupratęs: “Aš gi buvau- 
Italijoj; tu gerai žinai.” “Taip?, 
atsakė Terese, “tu buvai- Itali
joj. Bet tu buvai ir Budapešte 
Eucharistiniam kongrese.” Fer- 
dmandas išsigando IŠ kur ji 
tat žinojo ? Negi apie tai Vokie
tijoje būtų patyrę? Jis nuspren- 

\ dė užsiginti. “Eik sau — kal
bėjo jis, — kaip gi aš ten ga
lėjau būti. Žinai, kad jokiam 
vokiečiui neleido ten važiuoti.” 
Bet Teresė nesidavė klaidina
ma. “Aš gi tave mačiau. Tu 
.buvai prie didžiojo altoriaus, 
kuris buvo įrengtas lauke; mil
žiniškas altorius; tu buvai vi
sai priešaky ir fotogravai: ži
nai, man buvo tiesiog nesma
gu, kai tu ten lakstei nepamal- 
džiai, tiesiog įžūliai." Ferdinan
das išsigando dar labiau: taip 
iš tikrųjų buvo. Bet iš kur ji 
tai žino? Tik ne iš jo paties. 
Niekas kitas nebuvo galėjęs jos 
painformuoti. Pavriksiai, taifc* 
raščiai iki jos nedaėjoc
Teresė matė savo brolį ten ek

stazėje. Matė jį taip, lyg būtų 
įvykius stebėjusi televizijoje. 
Feerdinandas iš prigimties re
alistas stebisi tokiu įvykiu, bet 
sesers galios nelinkęs perver
tinti nei jos laikyti šventąja: 
jis žino jos žmogiškąsias silp
nybes, jos nekantrumą, laikinį 
aštrumą ir jos užsispyrimą.

griežtas. Teko ir smūgių. Te
resė ntfo jų nebuvo išskirta.. 
Religinis vaikų auklėjimas nie
ku nesiskyrė nuo kitų vaikų: 
vaikai buvo siunčiami į baž
nyčią; pagal visus papročius 
melsdavosi rytais ir vakarais, 
prieš ir po valgio. Kai tėvas 
sučiupo, kad vaikai bažnyčioje 
labiau žioplinėja, ne meldžiasi, “ 
prilupo. Tatai nervingus vai- 1 
kus .jautrus, labiau nuo religi- I 
jos nustumia^ negu patraukia. 
Bet nei Teresei nei jos broliam 
ar seserim tai neatsiliepė, kaip 
jiem neatsiliepė ir silpnas mais
tas .

Viena smulkmena tik buvo 
pažymėtina — Teresė nemėgo

- Jis, lėlių ir pasakų. Lėlės nebuvo jai 
gyvos, ir, pasakos netikros. Jos 
sausas gyvenimiškas protas ne
mokėjo tais dalykais žavėtis. 
Už tat ji mėgo gėles vietoj 
žaislų ir skaitė savo katekizmą 
ir vadovėlius vietoj pasakų. 
Daug jai turėjo įtakos paskiau

■ skaitytas žurnalas “Rosen- 
hain”, kuriame buvo daug ra
šyta apie Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlę, kai dar toji nėbuvo 
paskelbta šventąja. Šiaip Tere
sė buvo gera mokinė.

Nuo tryliktų metų padėjo tė
vam uždarbiauti artimo dvaro 
laukuose. Keturiolikos metų 
jau buvo tarnaite ūkyje, kuris 
turėjo ir smuklę. Kai 1914 me
tais karui prasidėjus vyrai bu
vo mobilizuoti, Teresei teko čia 
nudirbti ir vyriškuosius darbus. 
Jai tai nesudarė didelės bėdos, 
nes jai pakako jėgos, kad nu
temptų pusantro centnerio mai
šą laiptais į sandėlį. 1917 turė
jo ir jaučiais arti. Jai tokis 
darbas net labiau patiko už mo
teriškuosius.

Jau tada ji pradėjo galvoti 
apie savo ateitį. Ji norėjo t v ir-

Teresės tėvai turėjo ūkį, bet 
prasiskolintą. Ūki išlaikyti ir 
dešimt burnų išmaitinti buvo 
nelengva. Motina rūpinosi ūkiu, 
tėvas dirbo savo siuvykloje'.

• Japonų katalikų darbinin
kų sąjunga, įsikūrusi tik prieš 
ketverius metus, turi jau arti 
700 narių. Iš nedidelio japonų 
katalikų skaičiaus tai yra ne
maža. Sąjungos tikslas yra 
grynai religinis: apaštalauti 
kitų darbininkų tarpe.

• Trumanas patarė dęmok- 
ralam tylėti dėl respublikonų 
valdymo. Juo ilgiau demokra
tai tylės, juo daugiau klaidų 
padarys respublikonai.

ANGLIJOJE. viMhifco MniMran dviem
traukiniam, vienai* vaconaa mMtrfto M pėdų žemyn. DeUmU žrtie- 
■tą ožmužta ir M sažetota.



karo.- Aš nuėjau pas pulk. D.
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kių Uždavinių nebenoriu atliki
nėti. Jis ir šiaip ir taip su ma
nimi kalbėjo, pagaliau pradėjo

rija i Sibirą. Bet aš nepasida
viau jo grasinimams, o nuėjau

policiją. Tiek saugumo 
policija, tiek užsienio reikalų 
ministerija laiko laišką fateifi-

Paprasto žmogelio laiškas.
Stockholme užsiima šnipinėjimu?

K. RAUKLAUKIS
Musu bendradarbis Švedijoje

Simo generolo C. veide. Mane 
jie išveža 14 liepos 15 v. mūsų 
laivu Beįoostrov, bet aš dar 
nežinau, kaip man pavyks per- . 
siųti Tamstai šį laišką.' Kodėl 
nutariau rašyti Tamstai, o ne 
kitam laikraščiui? Todėl, kad 
ji leidžiate Tamstos visai sa

Anatolijus Kovalevas, Sovietų

Pabėgėlis virsta jojiku
VOKIETIJOJE rugsėjo 7 parlamento rinkimai. Dabar eina 

propaganda. Ją seka kiekvienas, kam rūpi Vokietijos ir Europos 
likimas. Mus dar domina balsai apie Vokietijos rytų sienas.

Oderio-Neissės linijos visi vokiečiai nepripažįsta. Tačiau savo 
pareiškimuose nėra vieningi dėl savo pretenzijų toliau į rytus. 
“Mes nenorime karo.'Mes tik norime, kad mum grąžintų tai, kas 
iš mūsų atimta,” kalbėjo Berlyno burmistras Reuther “Vokiečių 
tėvynės dienoje’” dalyvaujant 20,000 klausytojų. Jis nepasakė, 
kas “atimta”. Gal jo žodžiam prasmės davė scenos gilusioje vė
liavos visų Vokietijos provincijų, kurios jai priklausė iki 1914 
metų.

Tos pačios prasmės turėjo ir Bonnos bendriesiem reikalam 
ministerio Kaiserio pasakymas: Vokietijos klausimas turi būti 
išspręstas sujungiant Vokietijos žemes ir anapus Oderio-Neissės ir suteikiant saugumą nuo baimės dėl Vokietijos agresijos.

Aiškiausiai ir griežčiausiai pasisakė pabėgėliai. Bendro vo-

valevo pavardė ambasados są
raše yra ir kalbamasis Kova
levas laikomas ten labai pado
riu žmogumi. Dabar jis laivu 
“Beloostrovu” vykstąs namo 
šeimos reikalais, bet ne
trukus vėl laukiamas grįžtant.

Kaip ten bebūtų su tuo laiš
ku, tegul jis būna ir falsifikuo
tas, bet rašytas asmens, gerai 
žinančio Sovietų ambasados są
lygas Stockholme. O jeigu laiš
kas yra provokacija, tai jis ir
gi labai įdomus — jame pasi
rodo ambasados užkulisiai.

Ko gi jis, tas prastas sovietų 
žmogelis ir laisvės kovotojas, 
norėjo iš švedų dienraščio re
daktoriaus? Tegul jis pats pa
sakoja (laiške minimos pavar
dės yra tikros, bet laikraštis 
duoda jų tik pirmąsias 
dės):

daviniui kaip reikiant pasi
puošti. Paskui jis mane pašun 
tė pas pulk. D. gauti reikiamų 
instrukcijų. Paskui aš sužino
jau, kad puik. D. yra mūsų pats 
geriausias "kaitra švedas” 
(šnipinėjimo agentas. Red.) čia 
Švedijoje arba, kaip jis pats 
save vadino — MVD atstovas 
Švedijoje. Jis kreipėsi į mane, 
kad jam pasakyčiau, kaip būtų 
geriausia pėsčiam ir važiuotam 
automobiliu pasekti švedų šni 
pus. Be to, pulk. Įeit. G. išmo
kė mane fotografuoti. Praėjo 
mėnuo, ir aš supratau, kad rei
kalas eina apie šnipinėjimą. Ge-

t

rai-

nėti jvairius uždavinius.
Pulk. D. pavedė man suskai

čiuoti, kiek pastatų ir po kiek 
aukštų turi didesnės pramonės 
įmonės Stockholme, išmatuoti 
svarbesnių tiltų ilgį, grindinio 
storį, kad jie paskui galėtų ap
skaičiuoti, kaip juos susprog
dinti, o G. paliepė man išma
tuoti ir fotografuoti aerodro
mus už miesto. C. aprūpino 
mane mažu pasikalbėjimus už-, 
rekorduojančiu aparatėliu, ku
riuo turėjau pasinaudoti besi
kalbėdamas su švedais.

Padirbęs porą savaičių, pra-

tą” č. Ir šis pradėjo man gra
syti. Aš gi nusprendžiau laukti 
progos kur nors susidurti ir 
sudaužyti automobilį, kad pas
kiri jie galėtų mane kuo grei
čiausiai pasiųsti namo. Taip 
paskui aš ir padariau, o dabar 
štai jau ir vykstu į Maskvą, ta
čiau ne vienas — mane lydi 
politinis komisaras L., nes aš 
juk pasidariau nusikaltėlis

“Bedirbdamas” pas Č., paty
riau, kad jie visi, t.y. Č., L., D., 
ir G., yra Čia susodinti mūsų 
tėvynės priešo Berijos ir užsi
ima šnipinėjimu, į tą purviną 
darbą jie įtraukia ir daug pa
dorių ambasados žmonių, nes 
tarp švedų jie negali- surasti 
šnipų. ’ Vyriausybės vardu Be
rija yra jiems daug uždavinių 
pavedės.

Č. bus gręit pakeltas į ge
nerolus, todėl jis nutarė į šni
pinėjimą įtraukti visą rusų ko
loniją. Tą patį daro ir D. su 
G., tačiau patys jie labai neno
riai to darbo imasi. Aš esu

mu, tu šavo pažadų aš neno
riu sulaužyti.

Pone redaktoriau, primygęs 
prašau kuo skubiausiai visa tai 
paskelbti ir štai dėlko. Jie ve
ža mane į Sovietus teisti, bet 
už ką? Ir kas mane teis? Ar 
bus geras teisėjas, ar koks nors
Berijos šalininkas C. draugas?, varankiškai, o ne vyriausybė 
Tada jie išsiųs mane į Sibirą, 
o paskui niekas nežinos, kas 
su manimi atsitiks. Pats Berija 
dabar jau trys savaitės kaip 
sėdi, bet jis turi daug šalinin

kų Stockhokne, liinoma, dar 
daugiau Maskvoje.

Kad Tamsta galėtum viską 
sužinoti prieš man išvykstant į 
Maskvą, prašau Tamstą, pone 
redaktoriau, išspausdinti šį

ar komunistai, o be to visi lai
ko jį dideliu ir objektyviu.

Šiuo baigiu rašyti ir tikiu, 
kad mano malda bus išklausy
ta. Tuo Tamsta padėsi tiek 
Švedijai, tiek Sovietų Sąjungai, 
mano mylimai tėvynei.

Paprastas sovietų pilietis ir 
laisvės kovotojas. A. Kovalev. 
1953 m. liepos 12 d.

______________ _______________ To prasto sovietų žmogelio 
laišką, kitaip aš būsiu žuvęs, maldos Dagens Nyheter redak- 
šnipai savo darbą tęs. Man at
rodo, kad tuo laiku aš nepada
rau jokios žalos savo tėvynei, 
priešingai, .aš atidengiu tą 
grupę karjeristų ir žalotojų, 
kuriuos čia susodino mūsų 
krašto Berija. Jie ruošias su
naikinti ir subombarduoti 
Stockholmą ir kitus Švedijos 
miestus, jie norėjo ir mane į- 
traukti, o kai aš iš Maskvos 
vykau čia, man užsienio reika
lų ministerijoje buvo įsakmiai 
įsakyta nedaryti jokios žalos 
Švedijai. Ir čia štai jie mane 
išnaudoja, o č., L., D., ir G. 
veikia prieš vyriausybės politi
ką ir klauso priešo Berijos įsa
kymų. Tą patį daro ir MVD 
kapitonas K.

Dar kartą įsakmiai prašau, 
pone redaktoriau, 
čiausiai išspausdinti šį laišką. 
Aš norėčiau, kad laiškas būtų

torius kaip reikiant neišklausė 
— laiškas tebuvo paskelbtas tik 
liepos 24 d.

Redakcijos prierašas. Pras
tas žmogelis savo laiške rusų 
tautos priešu laiku.tiktai Be
riją ir jo agentus. Bet tai ne
teisinga. Rusų tautos priešai y- 
ra visi bolševikai. Ir jei dabar 
Beriją suėmė ir kartuves jam . 
ruošia, tai ne dėl to, kuo pras
tas žmogelis nusiskundžia. 
Berija suimtas tik kaip konku
rentas kitiems žmogžudžiams 
iškilti. Iškeltas Kruglovas tęsia 
Berijos darbą toliau.

Prastas žmogelis taip pat 
naiviai tiki, kad Maskvos už
sienio reikalų ministerija "yra 
geresnė. Ir ji eina ranka rankon 
su čekistais ir šnipinėja užsie- 

kuo grei- niuose. Visi jie tokie ten Krem
liuje. Žudo kitus ir tarp savęs 
žudosi.

kiečių bloko pirmininkas Kraft tiesiai kalbėjo: negalim pripa
žinti 1937 metų sienų, nes tada ulž Vokietijos ribų liktų ir Sudetai ir Klaipėda...

Vokietijos socialdemokratų biuletenis rado net reikalo pa
smerkti Kraftą. Girdi; jis nesitenkina Sudetais ir Klaipėda, kas 
praktiškai reiškia Miuncheno susitarimą ir Vokieti jos-Lietuvos 
susitarimą Hitleriui spaudžiant, bet jis reikalauja ir Danzigo ir 
vakarų Prūsijos koridoriaus, taigi tų sričių, kurios buvo tiesiogi
nės priežastys 1939 metų karui.” šitą siekimą socialdemokratai 
sugretina su nacių siekimais ir vadina “pragaištingas pabėgėlio 
virtimas jojiku į rytus”. Bet ko patys socialdemokratai norėtų, 
aškiau nepasisakė.

Propagandinėje muzikoje nuskamba ir pačių Klaipėdos vo
kiečių balsai. Jų atstovų suvažiavime Meyer kalbėjo: “Mes niekad 
savo tėviškės neatsisakysim.” Bet iš atstovų kažkas pasiūlė kal- 

•e< "įbėjfe su lietuviais ir susikalbėjus dar šį rudenį paskelbti bendrą 
'pareiškimą; priminė, kad tokių pasikalbėjimų būta. Tada prof. 
Mueller užtikrino, kad jam apie Jokius pasikalbėjimus nieko ne
žinoma, o jei ir buvo, tai tik privatūs. Meyeris aiškiau pasisakė: 
puldamas Mažosios Lietuvos Tarybą ir jos pirmininką Simonaitį, 
kuris galvojąs ne tik apie Nemuno, bet ir apie Pregelio sieną, pa
reiškė: “Aš atsisakau su ponu Simonaičiu drauge sėsti.” Jo lū
pom prašneko ne blaivus protas ir politinė išmintis, bet seni as
meniniai nesantykiai. <

Tačau mus domina, kad atsiranda, balsų už susipratimą. 
Bręsta mintis, kad ateities padėtyje sienos nustos vaidinusios 
tokią reikšmę kaip praeityje. Panašių balsų atsiranda ir tarp len
kų. Jei tie balsai virstų lemiančiu nusistatymu, tai skaudi karo 
patirtis nebūtų praaėjusi veltui.

Pone redaktoriau!
Šiuo nužemintai prašau 

Tamstą, gavus šį laišką, tuojau 
paskelbti jį Tamstos laikrašty
je. Tamsta, gal būt, nustebsi 
gavęs šį laišką, bet jeigu Tam
sta pagalvosi apie jo turinį, 
Tamsta suprasi mane ir aš ma
nau, kad mano pageidavimas 
bus džiaugsmas ne tik man, bet 
ir mano kraštui.

I Švediją aš atvykau iš So
vietų Sąjungos šiemet kovo 
mėn. ir tarnavau kaipo šoferis 
ambasadoje. Pradžioje buvo vi
skas gerai, bet balancTio vidu
ryje pasišaul ė mane mūsų po
litinis komisaras. Ilgai kalbė b 
jis man apie mano patriotines 
pareigas, o paskui paklau ė, ar 
aš negalėčiau atlikti mūsų par
tijai ir mūsų vyriausybei svar
baus uždavinio. Aš atsakiau 
sutinkąs. Tada jis pasiuntė ma-‘ 
ne pas karo attache pulk. C., 
kuris man taip pat apie mano 
pareigas kalbėjo.

Man paklausus, ką aš turė
siu daryti, C. pasakė, kad apie 

tai sužinosiu paskiau, o pra

dėjau galvoti apie ateitį ir pri
ėjau išvados, kad aš darausi 
šnipu ir prisidedau prie naujo

paprastas sovietų pilietis, karo 
aš“netrokštu. Aš pasirašiau po 
Stockholmo taikos atsišauki-

išspausdintas dar prieš man 
išvykstant iš Stockholmo, kad 
galėčiau pamatyti išraišką bū-

PENTA<GON® jTyfce adkftnfos kariaės vadovybė p^ikeitinMa. H kairSs j dfMne: ®en. Lctnoel 8he- 
pk*M, mari*Ų kbrpfr kunenAntas; gea. Omar N. Bradley, paaitraukiŲS vyr. Stabo (Joint Chief oi 
Staffi yirčtatakta;’ gM. Nathan Twinning, naujas aviacijos viršininkas; adm. VVUliam Fechteier, pa-
sUraukias jfctohi karo pajfegŲ viriininkas; šen. Matthew B. Ridffway, naujas sausumos kariniu pa* 
jūg« viritainkas; adm. ArUmr Radford, naujas vyr. Stabo viriininkas; gen. J. Laurton Coilim, past- 

sausumos kariniu pa j?rn viriininkas; adm. Robert Camey, naujas jūriniu karo "pajėgu virii- 
n&tkas.

Galimas daiktas, kad prasto 
žmogelio laiškas redakciją pa
siekė su pačios rusų ambasados 
žinia. Laiške nurodoma, kas 
yra Berijos agentai. Vadinasi, 
juos išvalykite, o mane paliki
te. Dabar sovietų tarnautojai 
lenktyniuoja, kas kurį pirmas 
įduos ir liks nepaliestas. O tie 
nepaliestieji toliau varys tą pa
tį šnipinėjimą, kaip ir Berija su 
savo agentais darė. Bolševiki
nė diktatūra negali būtį kito
kia. Galima tik pasiguosti, kad 
jie vieni kitus valo. Gal grei
čiau sulauks galo.

ATMAINOS PENTAGONE
Washingtotias. — Pentagone 

perėmė pareigas dar pavasarį 
paskirtieji nauji. JAV karinės 
vadovybės viršininkai: Genera
linio štabo viršininko pareigas 
perėmė admirolas Arthur Rad- 
ford, Armijos štabo — gen. 
Matthew B. Ridgway, buvęs 
karo vadas Korėjoje ir NATO 
karinių pajėgų viršininkas Eu
ropoje, Aviacijos — gen. N. 
Twinning ir Navigacijos — 
adm. Robert Camey.

Po ŽENGS ŪKIO
ALB. BARANAUSKAS PARODOS

— Kai tik agronomas nu
traukė žemyn staltiesę su vi
som bonkom, aš tuoj atpra
tau, kas bus.

— Cha, cha, cha!
— Aš prie durų, o durys už

rakintos: kelneris prišokęs už
rakino, kad nieks nepabėgtų be 
protokolo.

— Reikėjo lįst po stalu.
— Mėginau, kaip tu sakai, 

po stalu. Pasilenkiau, o ten 
jau vienas sėdi; iš baimės žybt 
man bokalu į kaktą! Atsisto
jau kamputyje,, apsikniaubiau 
ir laukiu. Trenksmas, riks
mas... Savininkas užgesino 
šviesą, pašaukė policiją.

— Kelinta valanda galėjo 
būt?

— Apie pusę antros. Po 
kokio pusvalandžio įsiveržė po
licija; uždegė šviesą, paprašė 
tylos. Susėdome rašyt protoko
lo; savininkas atgabepo alaus... 
Išvažinėjom į namus trečią va
landą.

— Tai kiek ten atsiskyrė su 
šiuo pasauliu?

— Policija rado keturis la
vonus: Stankevičių, vieną kel
nerį ir du ūkininkus iš Vyš- 
niakalnio valsčiaus. Paskum, 
kai savininkas pastatė alaus, 
pradėjo lįst artyn ir tie negy
vėliai. Policija sako: “čia jums 
negalima, nesimaišykit — jūs 
atskiras protokolas. Tuoj atva
žiuos daktaras daryt jum skro
dimą — negalit palaukt minu
tę?” Jiems pastatė kampe at
skirą stalelį, davė alaus — taip 
jie ten ir prasilinksmino, kol 
atvažiavo daktaras. Mačiau, 
kad buvo keturi.

— Skrodimą padarė?
— Nedarė. įrankius namie 

paliko. Telefonavo kažkas gir
tas, tai daktaras nieko nega
lėjo suprast. Tik tiek suprato, 
kad Miesto Klube. Pagalvojo, 
ar nebus vėl savininko vaikas 
apsirgęs. Atsinešė tiktai pud
ros ir klizmą.

— Tai su kuriuo agronomas 
taip susibarė?

— Su nieku nesusibarė: pa
šėlimas toks netikėtai užėjo. 
Dvyliktą valandą atsistojo, iš
sižiojo — manėm, sakys pra
kalbą ,o jis trukt staltiesę iŠ 
visos jėgos! Klausau; čia kiti 
jau rėkia:, “žemė dreba!” Taip 

” ir prasidėjo.
— Agronomas, rodos, toks 

lėtas, švelnus... Skrvinėt mo
ka, mezginiukus visokius pa
daro.

— Už i lėtesnio nerasi nė su 
žiburiu ,bet žinai — kai pra
deda maišyt gėrimą, tai užeina 
visokiam. Aš sėdėjau šalia jo 
visą vakarą. Kad baikavom, 
tai baikavom! ’ Gėrėm, gėrėm 
degtinę, paskum žiūriu — jis 
nusitvėrė alaus. Aš dar noriu 
perspėt, o jam jau akys virsta 
iš kaktos! Atsistojo ir grybšt 
staltiesę.

— Ar jį patį paskui labai su
mušė?

— Nieks jo nemušė. Teisybė, 
Juškevičius į pečius įdūrė.

— Už ką?
— Netyčia. Agronomas dry

žuotu, kostiumu, ir malūninin
kas dryžuotu. Juškevičius pri
bėgo iš užpakalio, sako:"Tū 
man sušutusių miltų įkišai f’ Ir 
bakst! Neapsižiūrėjo; paskui 
atsiprašė.

— Ačiū Dievui, kad nepa- 
piovė. Ką mes pradėtume be 
agronomo? Be jo ,tai kaip be 
galvos. Teks mokytas, išmin
tingas, kito tokio nerasi.

— Ir kiek jis knygų per
skaitęs?

— Per dienas skaito ir skai
to.

— Sumenkęs nuo to mokslo, 
gaila žiūrėt Šitoks mokytas, o 
vistiek su kiekvienu gražiai 
pašnekės, tiek su mokytu, tiek 
su nemokytu.

— Na, žinoma, su jumis šne
kėt, tai visiem yra dalykas. 
Jum šnekėt jai kaip anam 
riestainį krimst

— O, kai mes pradėjom vi* 
sokias kalbas, tai juokėsi atsi
lošdamas. Sako: “Pirmąsyk 
matau tokį žmogų.”

— Su tavim šnekėt, tai ir 
mokytas tur pagalvot

— Pradžioj bafiaus agrono
mas pasakė kalbą, pagyrė mus, 
padėkojo, paskum susėdom val
gyt Aš jam tuoj ir prisstatau: 
“turiu garbės susipažint, aš 
Geguženas iš Vilkabalių.” O 
jis: “Tai jūs gavot medalį už 
buliuką?” Sakau: “Aš.”

— žiūrėk, kaip jis viską at
simena!

— Atmintis, vyreli, masy- 
vHka. Bet sakau: “Buliukas, 
tai buliukas — nusispjaut, o jūs

apie mahe vistiek nieko neži
not. Jūs tikrai nežinot, kiek 
aš praėjusią žiemą paėmiau už 
kviečius.”

— Aha! Aha!
— Sako: “Nežinau. O kiek?” 

“Tūkstantį litų”, sakom.
— Matai, matai!
— Pažiūrėjo tiktai į lubas, 

švilptelėjo. Sakau: “Ar galima 
sužinot, ponas agronome, kiek 
jūs gaunat algos į mėnesį?” 
Sako: “Tris šimtus.”

— Hi, hi, hi!
— Sako: “Tris šimtus.” 

“Tai”, sakau, “aš tiek prage
riu per vieną jomarką.” Nu
sijuokė, ir tiek.

— O teisybė.
— Teisybė. Kai mane norėjo 

rinkt į viršaičius, tai pastačiau 
alaus visam valsčiui; sąskaita 
buvo du šimtai aštuoniasdešimt 
keturi litai penkiolika centų.

— Kada jus rinko į viršai
čius?

— Seniai, neatsiminsiu; tu 
tada .rodos, dar kariuomenėje 
tarnavai. Tai jis juokiasi ir 
juokiasi, toks linksmas, kad 
gražu pažiūrėt. Kad pradėjom 
baikaut... Kumštelėjau j šoną, 
sakau: “Ponas agronome, jūs 
labai mokytas, jaunas, gražus, 
o aš savo dukters vistiek už 
jūs neleisčiau.”

— Taip ir pasakėt?

— Taip ir pasakiau; kas čia 
tokio — baikos. Jis susisarma
tijo, paraudo, kaip merginą 
Sako: ‘Tai juk aš nė nesiper- 
šu, ponas Gegužėnai.” O aš 
jam: “Ponas agronome, neleis
čiau ,jei ir pirštumėtės. Kaip 
jūs galėtumėt ją išlaikyt iš tų 
trijų išmtų? štai, šiais metais 
baigė gimnaziją — nupirkau 
dovanų kailinius už septynis 
šimtus ir pianiną už tūkstanį. 
Tai jūs pusės metų alga.”

— Neužsigavo?
— O nė kiek. Neturi jokios 

puikybės, kad ir tokią aukštą 
vietą užima. Juokiasi sau paty
liukais, galva linguoja.... ‘Tei
sybė”, sako, “pusės metų al
ga. Tačiau laimė ne piniguos.” 
“Aišku,” sakau, “kad ne pi
niguos; kas iš pinigų? Pavogs, 
ar pamesi, o padėjai į banką, 
žiūrėk, bankas Ijankrutavo, 
viskas prapuolė. Tikras turtas 
ir laimė, tai — ūkis, žemė; jos 
nieks neatims.”

— Kas kitas taip išmintin 
gai pasakys, kaip jūs?

— Taigi, Js mokytas, aš 
nemokytas, o pasišnekėjome 
kaip lygus su lygiu.

—Nė kiek neponiškas.
— Neponiškas nė trupučio. 

Tai paskui jis mane klausia: 
“O kokia pas jus žemė? Tur
būt, labai gera.” Sakau: “Ne-

•

blogiausia— raudonas molis; 
kviečių žemė. Viena bėda, kad 
nėr pievos; vargas su pašarais”. 
O jis man į tai: “Pamėginkit 
raugt silosą, matysit, kokią di
delė iš to nauda.”

— Matai, jis tuoj su savo pa
mokslais.

— Neiškenčia; tuoj su pa
mokslais. Sakau: “Ponas agro
nome, jūs dar po stalu vaikš- 
čiojot, o aš jau ūkininkavau, 
pats mokesčius mokėjau, pats 
į turgų važiuodavau. Mane, sa
kau, neįeik mokyt. Mokykit, 
ponas agronome, jaunesnius, o 
ne mane.”

— čia jau lyg ir persmarkiai 
jam uždrožėt.

— Koks čia uždrožimas — 
mes,draugiškai! Aš jam kumšt 
į pašonę, o jis ir juokiasi. Sa
ko: “Dar aš niekad nemačiau 
tokio žmogaus, kaip jūs.”

— Išmintingas tuoj pažįsta 
išmintingą...

— Ir ne bet koks! Policinin
kas ar raštininkas su manim 
būt nė nešnekėjęs: sėdėtų nosį 
užrietęs, ir tiek. O čia Smogus 
iš akademijos; tuoj pamatė, 
kad aš ne toks, kaip kiti. Kai 
jh man šiaip pasakė, ai net 
susigraudinau. Apkabinau, sa
kau: “Agronomėli, tu mūs dū- 
šrie!”

Nukelta į 4 p.
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Įvadas į atminimu knygQ *Lenfctyii£s su šėtonu

JiA muitam Arimai R*mt« Konririjasu pagarba jų minimi. Anais

VISI KVIEČIAMI Į JUBILIEJINĮ VYČIŲ SEIMĄ

((Bus daugiau)

svarbūs vyčių veikimo klausi
mai. Šamo programa jau pa
skelbta spaudoj. Be to, palžy-

Miriu su Vytautu važiuojam 
metecdpu * Biržų-Vabalninko

si j carų pilies duris, reikalau
dami laisvės Lietuvai.

tais šitam kampelyje gimė ir 
brendo pasipriešinimo akąja 
prieš pavergėjus, vėliau išau-

Smogių žemę Baltokuose valdė 
brolis Ąžuolai. Kiti broliai fcar-

sftulšs spinduliai krenta ant

ŽEMES ANT GYVOJO KARSTO teranus kilti į naujus žygius, 
nes bolševikų patrankos jat ’ 
beldžias prie Lietuvos rytinių

viensėdijų. Prieš akis pasikelia 
ir vėl pabėga vis nauji vaizdai. 
Pažįstami, šimtai kartų šiuo 
plentu pravažiuota. Kiekviena 
viensėdija žinoma, mergiotės 
pažįstamos ir alus ne vieV 
ragauta'. Juk čia Biržų krrš 
tas. Alaus, dainas ir širdies ne
trūksta nė vienoje sodyboje.

žvilgsniai braidžiojo gimtojo 
kampelio laukais. Vasarvydžio 
ramybėje jie gražūs ir viliojan
tys. Užpakaly vis tebematyti 
sukryžiuotus sparnus aukštyn 
iškėlę Gąidžiūnų vėjiniai malū
nai. Seniau žmonės, važiuoda
mi iš Vabalninko j Biržus ar iš 
Biržų į Vabalninką, Gaižiūnų 
privažiuojant nekantriai lauk
davo Gaižiūnų vyninė su senu 
ir stipriu vynu juos viliodavo 
sustoti, pamganyti, atsikvėpti 
ir vyno išgerti. Ilgainiui alus 
pralenkė vyną ir Gaižiūnų vy
ninė užsidarė. Lyg ir negarbė 
buvo alaus krašte vyninei išsi
laikyti. Taip ir įvyko...

. O kas ndžmo Gaižiūnuose 
gyvenančia B. Sakalausko. 
1919-20 m. laisvės kovose jis 
vadovavo skaitlingam ir žy
giuose pasižymėjusiam Vabal
ninko partizanų būriui. B. Sa
kalausko vadovaujami vyrai 
kovėsi ne tik savo, bet Pasva
lio, Joniškėlio, Saločių ir kitų 
vietovių laukuose, sumušdami 
iš to paties Vabalninko kilusio 
bolševikų komisaro Gugaveekio 
vadovaujamą raudonųjų dalinį. 
1940 m., Lietuvą užėmę bol
ševikai, nepamiršo B. Sakalau
skui atkeršyti. Jį tuojau iš pat 
pirmųjų dienų areštavo ir ka
tino, kol kilęs vokiečių-bdlše- 
vikų karas davė progos išsilais
vinti. -

Su Gaižiūnais sbeina ir Bai- 
bokų laukai. Pats Baibokų so
džius dešinėje, kiek atokiau 
nuo plento.
skendi aukštuose medžiuose. 
Laukai žemi ir juose siūbuoja 
brandžios javų varpos. Anapus 
sodžiaus bėga vabąlninkėnų po
etų apdainuota Tatula. Anks
čiau čia buvusios pelkės ir nak
timis vaikščiodavę pelkių žibu
rėliai. Pabar pelkės nųsausin-

atsiskyrėlis Lietuvos laukuose.
J. Sprainaitis gimS 1893 m. 

rugpjūčio 13 d. Jotiškių k., 
Plokščių v., Šakių aps., pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. Užau
go 6 broliai ir sesuo. Į Ame
riką jis atvyko 1913 m. gegu
žės 12 d., taigi bemaž 20 me
tų vyras. Tai jauni metai, ku- 

Baibokų sodybos riuose dažnas paklysta, ' nus
kęsta ir niekad nebegrįžta nei 
sau nei žmonėms.

Paskendo ir Jonas, bet jis pa
skendo lietuviškoje veiklpje. 
Visuomeninė veikla atiminėjo 
iš jo laiką, o artimo, bažnyčios 
ir tautės meilė bei jo gera šir
dis barstė jo paties rankomis

Po žemes ūkio parodos (Atkelta iš 3 p.)

— Pradėjot verkt abudu?
— O jis toks nedrąsus —kad 

susigėdo! Apsidairė, ar kas 
nemato, spiriasi. Sako: “Ra
miau, ramiau, ponas Gegužė- 
nai, kas jums dabar užėjo?” 
Sakau: “Ponas agronome, štai 
nors išgerkim už ilgą draugys
tę. šnekam, šnekam, o nieko 
negertam.”

— Išgert jis, turbūt, nelabai 
tepakelia?

— Zinai — tie mokyti. Bet 
nieko, gėrė — iš draugiškumo, 
dėl manęs. Aš jau tik žiojausi 
ką pasakot, o jis man tuojau: 
“Ponas Gegužėnai, štai dar sa
vo stikliuko neišgėrėt”

— Jus, rodos, nereik ragint.
—Ragint nereik, aš išgeriu, 

bet jis man vėl tuojaus pripi
la. Sako: 'Gerkit, gerkit, po
nas Gegužėnai; čia mes dabar 

gert.
— Ir aš taip sakau, bet širdis 

mane prie jo traukia, negašlu 
susilaikyt nepašnekėjęs. Ne 
kasdien su tokiu žmogum atsi
sėdi prie vieno stalo.

— O pats sau — irgi pylė
si?

— JU, šelmis, pradžioj - si- 
muMavo: prineša stikliuką prie 
burnos, apverčia ir šliūkšt po 
stakt. “Ne”, sakau, “ponas ag
ronome; šitaip nieks nedaro —

tos ir laukai dvelkia drėgno
mis juodžemio sultimis.

Baibokai brolių Sruogų tė
viškė. DkLicjo Lietuvos dra
maturgo ir poeto prof. Balio 
Sruogos kūryba persunkta to
mis pat drėgnomis žemės sul
timis, kurias junti keliaudamas 
jo g^mtaisiai laukais. Brolių

(tuokart dabartinis Vabalnin
ko valsčius vadinosi Cypėnų 
valsčiumi). To laisvės sąjūdžio 
atstovai broliai Sruogos, Gal
vanauskai, P. Žitkevičius ir kiti 
pasiekė net Petrapilį ir beldė-

PATERSON, N. J., gyvena se
nosios kartos ateivis Jonas 
Sprainaitis, kuriam rugpiūčio 
13 d. suėjo 60 metų ir kurį tik
rai galima pavadinti ne sau gy
venančiu ir dirbančiu žmogu
mi.

Amerikoje jis jau daugiau 
40 metų, o tačiau neturi nei 
nuosavų namų, nei automobi- 
liaūs, nei visokių ten šaldytuvų, 

keliolika kartų mažesnė negu 
kai kurių prieš kelerius metus 
atvykusių tremtinių. Nesukūrė 
Jonas ir šeimos. Jis gyvena iki 

nebūkit boba.” Apsikabinau, 
gražiai supyliau jam į koserę, 
net nusiprunkštė, užsikosėjo, 
kaip arklys nuo vaistų.

— Cha, cha, cha!
— Sakau: “Jūs mane mokot, 

kaip ūkininkaut ,o aš jus pa
mokysiu, kaip gert.”

— Dėdule, jūs tai ir liežuvė
lis!

— Man žodžio neneik ieškot 
kišenėj.

— Visus sudirbat, tegu ga
lai!

— Cha, cha, cha! Tai jis pas
kum jau iš eilės... Kas pripilta, 
tą ir geria. O vistiek žiūri, ar 
aš matau. Sakau: “Jau aš jus 
nepaleisiu: kas reik, tai reik”. ‘

— žsikaušė, turbūt, neblo
giausia?

— Amižmrein. kad neiš- 

ėmė. Sakau: “Valgykit, valgy
kit, ponas agronome, rytoj taip 
negausit. Čia mes visko prive- 
žėm, visko pripirkem, o rytoj 
vėl prie Sinkevičienės kruopų 
atsisėsit.”

— Cha, cha, eha! Jūs kiek
vienam randat ką pasakyt.

— Sakau tau — baikavom 
visą vakarą!

kruopų?

kydavo, kad paviešėjus, paben
dravus su kaimynais ir pagy
venus jaunystės dienų senti
mentais. Juk nebe reikalo Ba
lys Sruoga vienam eilėraštyje 
dainuoja: “Pirmas žiedas, pir-‘ 
mas vėjas iš tėvų laukų, kur 
mylėjau ir kentėjau, kur slap
čia slenku...”

dyboįe nyku ir tuščia. Brolis 
Anioias miręs, kiti , broliai iš- 
važtoėję po platųjį ^pasaulį. 
Prof. B. Sruoga nacių kankina
mas Stufthofo koncentracijos 
stovykloje. Tik. ošia seni to
poliai, ratu apstoję vienišą' so
dybą, tarsi šaukdami anus se
nus ir nusipelnusius kovos ve- 

nelengvai uždirbtus pinigus. Ir 
šiandien mes Joną matome to
kį, kokis jis yra: “žmogų ne 
sau — visuomenei.”

Nieks nepajėgs suregistruoti 
visų Jono atliktų darbų. Jis 
vienas iš vyčių organizatorių, 
ilgametis jų pirmininkas, spor
to grupės vadovas. Net ir vy
čių orkestras be jo neapsieida
vo. Lietuvos vyčiai įvertino jo 
nuopelnus ir išrinko jį garbės 
nariu.

Jis taip pat parapijos choro 
pirmaeilis choristas, giedąs ir

— Jis,'vargšas, net susigėdo 
truputį. Nuraudo, metė peilį, 
šakutę, netur ką sakyt.

— Šitaip jūs žmogų be pei
lio papiaunat...

— Nežino ką sakyt... Pasiė
mė alaus ir geria, šitiek išgėrė 
degtinės, o dabar maišo a- 
lum; net išsigandau — ligaSnt 
vietos! Aš čiupt už rankos, a- 
titraukiau nuo burnos, sakau: 
“Ponas agronome, padėkit alų, 
o ne, tai bus blogai!” Jis man 
tik: “Ką? Ką?” O veidas varg
šo, sūriu, jau bąla.----------

— Kai taip sumaišai, tai 
kaip žaibas!

— Kaip .žaibas. Aš dar jam 
antrąsyk: “Bus velniavos, po
nas agronome!” Nespėjau pa
sakyt, žiūriu, akys apsitraukė, 
vBas tik dreba....

— Ir čiupt už staltiesės?
— Atsistojo, ir čiupt už stal

tiesės. Bonkos, lėkštės, mėsa, 
duema, viskas ant žemės. Butri
mui ant kelių nukrito keptas 
kalakutas; girtam pasirodė, 
kad kas tyčia uždėjo; tai jis ka- 
lakutą ant kojų, ir Vyšztiakal- 
nio viršaičiui j kaktą! Viršaitis 
kad suriks; “Žemė dreba!” Tuoj 
pašoko ir visi Vyšniakalmo vy
rai: “Mūą viršaitį muša!” Taip 
ir prasidėjo pasaulio pabaiga, j

— .Cha ,cha, cha! Kaip jūs 
gražiai mokat viską papasa
kot... Aš tai visada sakiau ir 
sakysiu: kas gali su jumi susily- 
gint?

sienų. : fl
Dar kilometras Vabalninkoi 

link ir kairėje plento pusė jo 
pa-vatai Gatabčių medžius. Už 1 
Ga'aučių, dar toliau nuo plen- j 
te jau. k tu keliu pasiekiame 
2’zc.nyss Ga taukuose gimė j 
augo daug žadėjęs jaunosio J 
kartos filosofas ir kritikas Ma ' 
mertas Indiitiūnas. Ziaonys — ■ 
brolių Galvanau jcų tėviškė. 1 
Di; l duodavosi vabalnikėnai ke- 
l*us ministerius fr pusšimtį ku 
nig’» Lietuvai davę. Venas ;- 
tų ministerių, inž. Emestar 
Galvanauskas atėjo iš Ziaoni 
katino, kurio apylinkės tokia, 
lygios ir neįdomios. Taip bent, 
pirmą kartą prakeliavę žmonės 
porindavo. Bet, užsukę į vieną 
ar kitą sodybą, pajutę žmonių 
nuoširdumą, tą savotišką mis
tiškumu ir prišrišimu prie že
mės bei tradicijų dvelkiančią 
dvasią, jų nuomonė greit pasi
keisdavo ir iškraudavo nešini 
šilčiausius prisiminimus.

solo bei duetų partijas ir visą 
laiką yra, jei ne pirmininkas, 
tai bent valdyboj.

LDS kuopa buvo organizuo
jama Jono bute. Ji veikia jau 
apie 20 metų ir Jonas vis jos 
valdyboj arba ir pirmininkas. 
Jis yra šv. Kaamiero d-jos il
gametis finansų sekretorius, o 

' eilė metų ir pirmininkas. Tas 
pats su ALRKS, šv. Vardo d- 
ja ir Jutomis organizacijomis. 
Ypatingai daug jis padirbėjo 
Baliui, kuriam jau šešti metai 
pirmininkauja, šiais jubilieji
niais metais jis yra šv. Kazi
miero d-jos, Balto, ir parapijos 
choro pirmininkas, ALRKS se
kretorius.

Ne mažiau kaip du kartus 
per metus jis vadovauja bend
riems visų Patersono lietuvių 
komitetams, kurių veikla užsi
tęsia po porą mėnesių ir il
giau. Tai Lietuvos nepriklauso
mybės šventės bei vajaus ir 
Baito vajaus komitetai. Jei ne
didelė Patersdno kolonija kas
met viena pirmųjų išpildo Lie
tuvos laisvės aukų kvotą, tai 
čia didelis J. Sprainaičio nuo
pelnas. Ir Altas bei Baltas vi-

• są susirašinėjimą veda tik su 
juo. Kai Baltas paklabena jį 
dėl aukų, ir jis greitomis neturi 
ką daryti, tai jis skuba pas 
kleboną kun. J: Kintą ir papra
šo padaryti bažnyčioje rinklia
vą. O tada renka aukas jis pats.

Rūpinasi jis ir čia atvyku
siais. ^Nevienam padėjo susi
rasti darbą, butą, vedžiojo po 
unijas, fabrikus, o viena proga 
viešai pareiškė: “Nenusiminki-

* te. Mes jus čia atsivežėme, mes 
neišleisime jūsų iš akių nelai
mėję.”

Taip pat ir vietos šv. Kazi
miero parapijos jis vienas veik
liausių veikėjų ir bendradar
bių. Kiek jis čia įdėjęs darbo, 
širdies ir aukos, vargu,ir visa 
eilė parapijos klebonų galėtų 
tai aprašyti. O jubiliatas juk 
nėra koks “stebukladarys” — 
jis toks pat fabriko darbinin
kas .kaip ir daugelis lietuvių. 
Tiesa, jis kartą buvo atitrūkęs 
nuo pelningesnio fabriko dar
bo, bet ir tai tik Lietuvos la
bui. O buvo taip: kai į Ameriką 
atvyko pirmoji Lietuvos misija 
(Jonas Vileišis, kun. Jonas Jo- 
nyta-žibus ir Povilas Žadeikis), 
tai ir J. Sprainaitis ten dirbo 
nuo 1920 m. kovo iki 1922 m. 
spalio mėn. Misija veikė New 
Yorke ir jos tikslas buvo pla
tinti Lietuvos laisvės paskolos 
bonus. Vėliau misija suorgani
zavo ir pinigų siuntimą į Lie
tuvą giminėms, nes paštu po 
karo ilgesnį laiką tai negalima 
buvo atlikti. Misija likvidavosi, 
kai atsfrado vietoj jos New 
Yorke kerauiatas, Washlngtone 
— pasiuntinybė, o Jonas tada

Artėja Lietuvos Vyčių Ju- 
bitiejinis Seimas. Jis įvyks š. 
m. rugpiūčio 27, 28, 29 ir 30 d. 
Hotel Statler, Boston, Mass. 
Laukiama atvykstant daug 
lietuviško jaunimo — vyčių. 
Bet tikimasi, kad-čia apsčiai 
atsilankys ir šiaip jau vyčių 
prietelių — jaunimo bei vyres- 

gyvenantieji arčiau Bostono ir 
pačiame Bostone, kuriame į- 
vyks Jubiliejinis Vyčių Seimas.

Šiame seime bus svarstomi

DRUSKOS KELIONE Į LIETUVĄ SENAIS LAIKAIS
Anądien redakciją pasiekė 

toks laiškas: “Gerbiamieji, ra
šėte apie visokiausią druską, 
bet neparašėte viso. Prastas 
buvo tas istorikas, kuris kalinė
jo apie urvinius žmones, 
išleido iš akių Lietuvą, 
aš suradau tokių 'žinių, 
Lietuvoje būdavo “širdies 
tuvai” stiprinami. Atvožkite 
taigi ir druskinę Lietuvos pra
eitį. Ačiū. — Aukštaitis iš Pas
valio.”

Pasiremdami to aukštaičio 
žiniomis ir jas dar kiek pamar
ginę, čia ir sustatėme vaizdą, 
kaip Lietuvoje seniau buvo su 
ta druska.

bet 
Va, 

kaip 
vož-

Lietuvoje būta druskos 
semtuvių

Lietuvoje šaltinių vandenyse 
taip pat yra nemaža druskos: 
Druskininkų, Birštono, Stakliš
kių mineraliniuose šaltiniuose 
ir kitur. Tačiau ten esamas 
druskos kiekis yra per mažas, 
kad apsimokėtų pradėti drus
kos gamybą. Bet XVII amžiu
je iš Stakliškių šaltinių buvo 
mėginama gaminti druską 4r 
tam reikalui ten net dirbtuvės 
buvo pastatytos. Vis tik ta 
gamyba nepavyko, nes buvo 
labai netobula, brangi, todėl 
neapsimokėjo. Po to daugiau 
niekur jau nebuvo mėginta iš
gauti druską iš mūsų minera
linių šaltinių. Dabar kasmet į 
Lietuvą buvo įvežama apie 32.- 
000 tonų druskos, o paskuti
niais metais ir daugiau. Drus
ką lietuviai įsiveždavo iš Rusi
jos, Vokietijos, Lenkijos ir šiek 
tiek iš Anglijos.

Apskritai, jokio vargo nebu
vo jos gauti, ir žmonės galėjo 
sūdyti, ką tik norėjo. Tik kiek 
senesniais laikais druskos pri
statymas buvo sunkesnis. Ta- 

vėl grf’o j Patersoną ir pasi
nėrė jo veikloje.

Neapsiėjo be Jono ir daugu
ma lietuviškų suvažiavimų, vi
sokių parengimų, pramogų. 
Kiek jo padirbėta, kiek kam 
kur paaukota tų dešimtinių ir 
šimtinių, iš kurių susidaro tūk
stančiai, niekas nesuskaičiuos.

Ir taip praėjo 40 veiklos A- 
merikoje ir 60 amžiaus metų. O 
mūsų mielas Jonas liko ir ne
palaužiamas kaip ąžuolas ir 
vienišas kaip atsiskyrėlis.

Ju^Uiąjaus prepą teautejkia

ilgai dirbti Lietuvai ir jea vai
kams. Jufg- Eterietis 

mingame posėdy rugpiūčio 29 
d., šeštadieni, 2 vai. po pietų, 
bus paminėtas pats Vyčių 40 
metų jubiliejus. Seimas bus 
baigtas tradiciniu Vyčių ban
ketu rugp. 30 d. 6 vai. vak. 
kuriame, prieš išsiskirstant, 
vyčiai gražiai tarp savęs ir ai 
savo svečiais pabendraus, pa
sivaišins ir pasigerės rinktinių

da net ir karas dėl druskos už
siliepsnodavo, pa vyzflžiuL.'su 
krylžiuočiais.

Kryžiuočiai turėjo druskos 
monopolį

Kadangi lietuviai neturėjo 
savų druskos kasyklų ir ją ga
benosi iš kaimynų, tai dėl drus
kos reikalų dažnai iškildavo net 
rimtų ginčų ir kovų, kada kai
mynai dėl politinių sumetimų 
imdavo trukdyti druskos pre
kybą. Kryžiuočių ordinas bu
vo gavęs Lietuvoj druskos pre
kybos monopolį. O kai kry
žiuočiai pagal Nemuną prisista
tė pilių ir ėmė trukdyti drus
kos pristatymą, lietuviai ėmė 
gabenti druską iš Lenkijos. 
Norėdamas prispausti Žemai
čius, kryžiuočių ordinas buvo 
išgavęs iš Vytauto uždraudimą, 
kad iš Lietuvos nebūtų parda
vinėjama žemaičiams druska 
ir geležis. Vėliau, norėdami že
maičiams prisigerinti kryžiuo
čiai siuntinėjo jų kunigaikš
čiams ir seniūnams dovanas — 
didelius druskos siuntinius. 
Tais laikais žemaičiuose net 
keletą kartų buvo didelis drus
kos badas. Kai 1419 m. Vytau
tas įsakė iškraustyti visus vo
kiečių druskos pirklius, kry
žiuočiai ir kalavijuočiai vėl 
buvo Uždraudę gabenti druską 
į Lietuvą. Druskos prekyba tais 
laikais buvo labai pelninga.

Na, o keis pelninga, tai ne
sunkiai patenka į galingesnio 
luomo rankas. Taip buvo ir se
novės Lietuvoje.

Druskos pristatymas pereina į 
ponų rankas.

XVI ir XVIII amžiuje įsiga
lėjęs Lietuvoje bajorų luomas 
išgavo iš valstybės privilegiją 
druską įsivežti be muitų, o val
stiečiams ją pardavinėti auįcšta 
kaina. Jie prisiveždavo druskos 
geras krūvas, sudėdavo į san
dėlius, o iš jų jau pardavinėda
vo valstiečiams.

Valstiečiai buvo verčiami 
pirkti druską dvaruo-e ir bran- 

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str„ Ridgrwood, JBrooktyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

žmonių kalbomis bei menine 
programa.

Visus banketo dalyvius pra
šome iki rugp. 27 d. pranešti 
apie dalyvavimą bankete ir į- 
mokėti 5 dol. banketo mokestį 
šiuo adresu: Joseph Ginkus, 91 
Moore St., East Boston, Mass.

Taigi nuoširdžiai kviečiame 
plačiąją' lietuvių visuomenę li

ejos jaunimą atsilankyti į Jubi
liejinį Vyčių Seimą.

Lietuvos Vyčių Jubiliejiniam
Seimui Rengimo Komitetas

giai mokėti. Jei ponai sužino
davo, kad valstiečiai perkas; 
slaptai druską iš kitur, kur 
gaudavo žymiai pigiau, uždėda
vo valstiečiams pabaudas, plak
davo rykštėmis.

z
Sunkiais badmečiais žmones 

viralui “paskaninti” vartodavo 
. sūrių šaltinių vandenį ir ga

mindavę “druskos sūrimų” iš 
pelenų. Tuo amatu versdavosi 
tam tikri druskininkai. Dauge
lis kelių, kuriais druska buvo 
gabenama iš kitų kraštų ir 
kontrabandos būdu, buvo pra
minti druskakeliais.

Druska kaip pinigas ir duoklė 
♦

Baudžiavos metu pasidarė 
priešingai; valstiečiai turėjo 
ieškoti druskos ir duoti po
nams. Antai, kai ūkininkai tu
rėjo duoti dvarams duoklę, iš 
jų dažnai reikalaudavo ir drus
kos. Kai kuriems dvarams-bau-----
džiauninkai nuo kiekvieno vakr- ~ 
ko žemės turėjo kasmet duoti 
po du saiku draskos. Dru ko:; 
duoklę arba jos vertę pinigais 
valstiečiai turėdavo mokėti ku
nigaikščiams ,karaliams, o ka
ro metu kariuomenės išlaiky
mui.

Druskos badą Lietuvos 'žmo
nėms teko pergyventi ypač pir
mojo Didžiojo karo melu, kada 
už druskos svarelį tekdavo mo
kėti auksiniais rubliais, sviestu 
kiaušiniais ir lašiniais. Taip pat 
ir paskutinio karo metu, kai 
vokiečiai draudė Ik? leidimo 
gyvulius skersti, normavo ir 
druską. Juk kai nėra kuo sū
dyti ir nėra kur sušaldyti, nėra 
kaip ir gyvulio skersti, nors jį 
ir išsaugotum .Tačiau pastaro
jo karo metu lietuviai buvo gc- 

’ rokai pragudrėję: mokėdavo ir 
gyvulį nuslėpti ir druskos gau
ti.
, Va, dabar taj kas kita Lie 
tuvoje. Ten kolchozuose nebėra 
ko sūdyti, nors ir maišą drus
kos turėtum.

Dzūkai nuo StakUškiy
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Netoli vienuolyno, aikštėje, 
kur anksčiau vykdavo pitnfcų

Darbai prasidėjo 
mėnesį. Pašventinimo dienai 
jie nebuvo galutinai baigti 
Prie įvairių smulkmenų 
dirbs apie porą savaičių.

Šio gražaus ir įspūdingo pa
stato visa siela yra Tėvas Kęs- 

* tutis M. Butkevičius. Vienuoly- 
* no vadovybės pavestas, jis rin

ko aukas ir daugiausia rūpinosi 
pačia statyba.

1 Planus parengė architektas 
. Jonas Mulokas iš Chicagos. Jis 
praėjo pro tikrojo Liurdo imi
taciją ir sukūrė visiškai origi
nalų pastatą; įvesdamas ir lie
tuviškų motyvų.

Pagal arcihtekto planus De 
Prato kompanija iš Bostono ■ 
ėmėsi visų darbų. Iš didžiulių 
skaldytų akmenų išlenkė pen
kis lankus, kurie siekia net eg
lių viršūnės. <( Pastato aukštis ir 
plotis per ,42 pėdas). Užpakali
nė siena sutvirtintą kontrafor
su. Ant vidurio lanko iškeltas 
lietuviškas koplytstulpis, kuris 
baigiasi geležiniu kryžiumi. 
Pradžioje atrodo, kad šis bokš
telis yra skirtingos medžiagos 
ir su gruboka pastato forma 
nesiderina. Bet šis koplytstul
pis — bokštelis yra išpjautas iš 
smiltainio akmens, o jis nuo

PAGERBS JURISTU LEO C MAŠIOTU
HARTFORD, Conn., rengias 

pagerbt juristą maj. Leo C. Ma- 
zotą (Mašiotą), sūnų a.a. Ma
šioto. mirusio prieš metus, fun
datoriaus švč. Trejybės lietu
vių bažnyčios. šis jaunosios 
kartos amerikietis lietuvis bir
želio 15 d. buvo prisiekdintas 
juristu.

Leo C. Mazotas pradžios 
mokslą baigė par. lietuvių mo
kykloj Hartforde. Baigęs auk
štesnę mokyklą, įstojo į Geor- 
gia Politechnikos Institutą, bet 
karo laiku išėjo iš mokyklos ir 
savanoriu įstojo į JAV’ kariuo
menę. kur tarnavo aviacijoje 
techniku. Pasiekęs sargent- 
major laipsnį, įstojo į karo mo
kyklą ir tapo karininku. Po 
karo grįžo kapitono laipsnyje. 
Vėliau lankė kitą karininkų 
mokyklą, studijuodamas Mili- 
tary Intelligence bei Counter- 
Intclligcnce ir lankėsi dauge
lyje pasaulio kraštų. Atsargon 
išėjo majoro laipsniu.

Dar tarnaudamas gen. Stan
ley štabe, nusprendė studijuo
ti teisę. Surgjžęs namo studija
vo Hoiy Trinity kolegijoj ir 
valstybiniame universitete, kur 
ir baigė juristo mokslus.

Yra pasižymėjęs savo gabu
mais ir drausme tiek kariuome
nėje ,tiek studijuodamas. Dėl 
savo veiklumo jis yra keliolikos 
kultūrinių mnbūrių garbė* na
rys. Be to, priklauso lietuvių 
parapijai, L. Vyčiams, LAP 
klubui.
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; Stebuklingos Dievo Motinos Šiluvoje
: ATLAIDAI MARIANAPOLYJE

A M. BHGBMO M D. — HEKMADfF.FO
• šv. Mišios ir įstatymas Švč. Sakramento 7 vai.

< ! • Iškilmingos šv. Mišios Ir pamokslas lt vai. ;
; ; • Šventės užbaiga, procesija, pamokslas 3 vai. p.m.
; [ • Išpažinčių bus klausoma visą laiką.
; ; Šalti ir karšti užkandžiai bus galima gauti pačiame
; Marianapolio parke. ]

kitaato sutemsės ir savo spalva

formos panaudotos taip drąnai

T. RAFAELIS KAKALYS, OFM, laikė primicijas prie Liurdo grotos Ken- 
netank Pert, Me, niaviUte • d, Lieteliu dieaoe mete. K dešinės i kaire: 
Uetvvot Įieartffrnim .lUarrikeje praviaciėias T. J- Gailiuos, primieiaaUs

Iš jos pakojo bėga šaltinėlis, 
prasilenkia pro masyvų altorių 
ir vingių vingiais per laiptus eiklios apšvietimo lempos. Ma- 
atiteka iki Bernadetos statulos, 
kuri stovi prie pirmojo lanko.

Kairėje įmūryta šlifuota ak
mens lenta. Joje iškalta lietu
viški ir angliški įrašai, garbėm 
fundatorių pavardės. Lentoje 
pažymėtos dvi datos: 1253- 
1953. Tai Mindaugo karūnaci
jos ir pirmos liet. Bažnytinės 
provincijos 700 metų sukaktis^ 
Dar iškals Nekalto Prasidėjimo

Sekmadienį, rugp. 30 d. 5 
vai. v. klubiečiai rengia jauna
jam juristui pagerbimo vaka
rą. Į pagerbimo pobūvį atsilan
kys daug ir garbingų svečių: 
prel. J. Ambotas, Brig. gen. 
George R. Stanley, Conn. N. 
Gvardijos komandantas, teisė
jas Malloy ir kiti miesto bei 
valstybės aukšti valdininkai. 
i Vakarienės rengimo komite
tą sudaro klubo vadai ir direk
toriai, kurie kviečia visus hart- 
fordiečius atsilankyti į pagerbi
mo banketą. VMK

Trijų apskričiy ge
gužine Union City

Kasmet Darbininkų Sąjunga. 
Moterų Sąjunga ir Katalikų 
Susivienijimas ruošia sudėtinę 
gegužinę, šių metų tokia trily
pė gegužinė įvyks rugpiūčio- 
August 30, Linden Parke, U- 
nion City, Conn. Rengimu rū
pinasi Waterburio kuopos.

Gegužinės programą išpildys 
Moterų Sąjungos 43 kp. cho
ras, vad. muz. A. J. Aleksio. 
Choras ir gegužinės rengimo 
komisija dirba visomis jėgomis, 
kad dalyviai būtų nustebinti.

Vietiniai ir visos plačios apy
linkės lietuviai kviečiami atsi
lankyti į šį gražų vasaros už
baigimą. Atsiminkite rugpiūčio 
30 d. susirinkti Linden Parke, 
Union City, Cbranu M. 

dogmos 100 metų sukakties da
tas.

Dienos metu eglaičių puslan
kiu apsuptas pastatas atrodo 
kaip tvirtovė, kurioj viduryje 
kyla lengva Marijos statula, 
apšviesta spalvotais stiklais. 
Pro lankų šonus taip pat daug 
šviesos krinta ant altoriaus ir

Tačiau visas grožis prasive
ria naktį, • kai sudegamos spe- 

rijos statula apšviesta skaisčiai 
(žalia šviesa, lankai tamsiai ža
liai'ir rausvai. Ant altoriaus 
laiptų sudegta įvariaspalvių 
votyvinių lempelių. Nakties 
tamsoje Liurdo grota atrodo 
kaip mistinis žiedas, kurio vi-

LIURDO GROTA pranciškonu vienuotyoo sodyboje Kennebvnic Port, 
Me. Bendras vaizdas ir svečiai Lietuvių dienos mete ruoiūčte • A

Eiizabetlio lietuvių parapija rugpiučio
22 d. rengia didelį pikniką

Rugpjūčio 22 d. šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapija Royal 
Garde! Parke, Rohway, N. J., 
rengia metinį pikniką, kuris 
prasidės 2 vai. p.p. Bus turtin
gas ir įvairus visokiais užkan
džiais bufetas. šokiams gros 
geras orkestras.

Piknikui surengti šio mėn. 6 
d. buvo sukviesti visų parapijos 
organizacijų atstovai, kurie su
darė piknikui rengti ir vado
vauti komitetą ir svarstė pik
niko parengimą. Bilietai į pik
niką yra išsiuntinėti visiems 
parapijiečiams paštu. Už juos 
parapijiečiai gali užsimokėti ir 
anksčiau klebonijoje.

Kaip žinome, šiuo metu mū
sų bažnyčioje, mokykloje ir 
seselių vienuolyne daromi dide
li rerttontai, kurių ilgiau jau 
nebebuvo galima delsti ir ati
dėlioti. Jie, savaime aišku, pa

duryje iškyla Marija. Nenuo
stabu. kad šio gražaus reginio 
pasižiūrėti suvažiuoja daugel 
turistų. Taksi šoferiai, keliau
dami pro šalį, specialiai pasu
ka į vienuolyno par’.ą savo ke
leiviam; parodyti šios gražios 
naujovės Kennebunk Port mie
stelio, kuris šiemet švenčia 300 
metų sukaktį.

Liurdo grota ir buvo visos 
šventės centras. Čia susibūrė 
žmonės šventinimo iškilmėm. 
Pamaldų metu buvo apie 5000. 
Per garsiakalbius lietuviškai ir 
angliškai pranešė tvarkų ir 
šventinimo eigą.

10:30 iš vienuolyno išėjo
Pordando vyskupas

Daniel Feeney, lydimas asis- 
tos, kunigų ir vienuolių. Jie 
pašventino grotą ir pasakė pa
mokslą, kuriamą prisiminė ka
ralių Mindaugą, liet Bažnyti
nės provincijos įsteigimo 700 
metų sukaktį, Nekalto Prasidė- 

- jimo dogmos 100 metų sukaktį 
ir Portlando vyskupijos 100 
metų sukaktį. Pasidžiaugė lie- 

vjuyįtį pamaldumu, prisirišimu 
prie Marijos ir Tėvų pranciško
nų darbais Kennebunk Porte. 
Viena jo kalbos dalis buvo skir
ta Lietuvai, nes jo kalbą “A-_ 
merikos Balso” redaktorius P. 
Labanauskas įrašė į juosteles.

Ant šio Liurdo altoriaus prie 
Marijos kojų

Tėvas Rafaelis šakalys 
atlaikė primicijas

Dievui aukodamas savo jau
nystę ir darbus. Jo asisfą su
darę: presbiterasistentas — 
Pranciškonų provinciolas Tė- 
vas Jurgis Gailiušis, diakonas 
— Tėvas Benediktas Bagdonas 
ir subdiakonas Tėvas Pijus

reikalaus ne mažai lėšų. Lietu
vis, berods, niekad nešykštėjo 
savo aukų bažnyčiai ir bendrai 
religiniams reikalams. Mums 
visiems taip pat gerai yra ži
noma ir suprantama, kad nau
jasis klebonas kun. M. Kemižis 
tikrai nori ir daug- dirba bei t 
planuoja mūsų parapiją sutvar
kyti. Supraskime tad, broliai ;r 
sesers, ir tai. kad be mūsų tai
kos sunku bus ir klebonui no- 
rirnat sutvarkyti mūsų parapi
ją. Paremkime todėl ir pikni
ką savo atsilankymu. Kvieski- 
me ir kitus savo gerus pažįsta
mus, prictelius bei draugus.

Mū'U pikniką aplankyti ir 
paremti maloniai kviečiami ir 
kaimyninių parapijų parapijie
čiai pavieniai ir organizuotai 
būriais — ekskursijomis.

L R.

PORTLANDO VYSKUPAS D. FEENEY sako pamoksi* Liurdo erotos 
pašventinimo mete Kennebunk Port, Me. '

Šarpnickas, ceremonijarius — 
Tėvas Klemensas Žalaiis.

Mišių metu gražiai giedojo 
New Britain lietuvių parapijos 
šv. Cicilijos choras, diriguoja
mas prof. Vytauto Marijošiaus. 
Per mišias pamokslus pasakė: 
Tėvas Juvenalis Liauba, Brook- 
lyno vienuolyno viršininkas, 
lietuviškai, Tėvas Luke Chabot, 
Biddeford pranciškonų vienuo
lyno viršininkas, angliškai.

Po mišių primicijantas sutei
kė palaiminimą.

Lietuviškais pietums vienuo
lyno kieme prasidėjo Naujo
sios Anglijos Lietuvių diena— 

piknikas.
Vieni pasinaudojo pajūriu, 

gražiais miškeliais, parkais, ki
ti vienuolyno aikštėje piknika- 
vo ir žaidė.

3 vai. prie Liurdo grotos bu
vo meninė programa, kurią 
gražiai lietuvių ir anglų kalba 
pravedė kun. Matutis, New 
Britain liet, parapijos šv. Cici- 
lijos choras, vedamas prof. Vy-

Stovyklauti suvažiuos apie 100 studentų
(Apie dar neįvykusią stud.

Mažai tur būt yra žmonių, 
kurie pranciškonų vienuolyne, 
Kennebunk Port. 'Maine, yra 
buvę tiktai vieną kartą: arba 
nė karto nebuvo ir nematė,. 
arba svečiavosi ne vieną, o ke
lis kartus. Kas sykį ten lankė
si, neužilgo ir vėl atvažiuoja.

Sutikau aną dieną bičiulį iš 
Clevelando. “Kaip gi čia pats iš 
taip toli, — klausiu, —ar laik
raščiuos skaitei, kad čia gražu 
atostogaut?” O jis juokiasi. 
Girdi, buvęs jau čia du kartus. 
Kągi? Jūra, smėlis, žaluma, ra
mybė — kur kitur rasi taip?

Šią vasarą. vieną savaitę 
(rugp. 29 — rūgs. 7 d.d.), 
Kerfriebunkas nebus dar ir toks 
kaip visuomet. Ir jūra bus, ir 
žaluma, ir smėlis, bet už ra
mybę — neičiau laižybų. Kaip 
gi nuraminsi šimtą studentų, 
suvažiuosiančių iš visos Ameri
kos Kennebunkar? .stovyklauti! 
Šimtą, tamsta! Rengimo komi
sijos sąrašuose jau yra virš 60. 
o anąkart skambina telefonu iš 
New Yorko vienas bičiulis ir 
sako, kad Čikaga (sic!) žada 
atsiųsti pilną autobusą. Tai bū
tų dyvai. Čikaga juk baisiai ne
mėgsta stovyklaut, — iš paty
rimo žinom.

Stovykla įdomiai rengiama 
iš dviejų šonų:Centro valdybos 
Čikagoj ir Stovyklos Rengimo 
Komisijos Brocktone. Abi labai 
ambicingos institucijos. Centro 
Valdyba visur rašo, kad sto
vyklą rengia ji, o iš privačių 
šaltinių girdima, kad Rengimo 
Komisija stovykloj pateiks 
Valdybai ultimatumą — arba 
stovyklą surengė komisija, ar
ba valdyba gaus nakvot ant 
grindų.

Jei stovykla ir neįvyktų, jau 
dabar būtų ‘galima rašyt, kaip 
viskas buvo. Viskas parengta iš 
anksto. Kun. St. Yla. prof. J. 
Brazaitis, prof. S. Sužiedėlis 

tauto Marijošiaus, padainavo 
6 liaudies daineles. Tautinių šo
kių grupė .parengta K. Mari- 
jošienės, pašoko 9 tautinius šo
kius.

Pavakariais vienuolyno sode 
įvyko ateitininkų susirinkimas, 
kur pasikalbėta artėjančių sto
vyklų reikalais.

Šventė buvo plačiai išgarsin
ta per lietuvišką ir per vietinę 
amerikonišką spaudą bei radi
ją. Daugiausia svečių buvo iš 
Bostono, Worcesterio, Norwoo- 
do, Lowellio, Lawrenco, Hart
fordo, New Britain. Jie atva
žiavo specialiais autobusais. Iš 
Chicagos buvo atvykę keli fun
datoriai ir pats architektas Jo
nas Mulokas.

Šventę taip pat paminėjo ir 
vietinė anglų spauda, įsideda- 
ma Liurdo grotos nuotraukas 
ir aprašydama Lietuvių dieną. 
Viena Bostono televizijos stotis 
iškilmes filmavo ir praeitą sa
vaitę rodė apžvalgų programo
je. . A Džiuginąs

at-ky stovyklą Kennebunke)

prof. Pr. Padalis, dr. J. Gir
nius, Vyt. žvirždys skaitys pa
skaitas. Stud. A. Sabaliauskas 
leis stovyklos dienraštį ir pas
kaitų konspektus (dienraščio 
pavadinimas laikomas didelėje 
paslapty). K. Keblinskas bus 
‘bosas’ 'tinklinio, stalo teniso, 
lauko teniso, futbolo, krepšinio, 
plaukymo, bėgimo ir pasivaikš
čiojimo. GaT iš šachmatų? Ko
mendanto pavardė Centro Val
dybos slepiama, kad netaptų 
nulinčiuotas iš anksto. Tik da
bar jau žihoma, kad jis turės 
didelio garso birbynę ir “pan- tieips, kurie nežinodami patys 

~~ cerfaustišką” prožektorių.
Kiekvienas vakaras bus ki

toks: vienas muzikos, kitas po
ezijos, trečias dainų, ketvirtas 
jumoro, penktas šokių ir t.t. 
Pats pirmasis — religinis,, su
sikaupimo vakaras. Pirmą sek
madienį — Tėvynės vakaras 
su partizanų paminėjimu. Dar 
vienas — viešas meno ir lite
ratūros vakaras, žodžiu, visi 
jie jau sunumeruoti ir supla
nuoti — dalyviai savo pianų 
vakarams praleisti gali nebesi- 
vežt. Vietoj planų geriau po 
megztinuką, nes žvaigždėti va
karai vėsūs.

Bus konkursų, dovanų, posė
džių, diskusijų, rinkimų. Visa 
tai numatyta. Negalima buvo 
numatyti tik vieno — kokiom 
nuotaikom visi suvažiuos iš 
visų šonų. Aišku tik, kokiom iš
važiuos. Bet apie tai bus para
šyta stovyklos laikrašty.
Beje, pastabos vietoj. Kas dar 

šion stovyklon neužsiregistra
vo. teparašo A. Sužiedėliui. 68 
Glendale St.. Brockton 39. 
Mass. Nors registracija pasi
baigė. bet, kaip girdėti, komi
sija vienam gausiam posėdy 
nusprendė, kad galima kai kam 
padaryt išimčių, jei apie daly
vavimą bus pranešta prieš sto
vyklą.

Kennebunko Ruonis

• Brocktone, ‘lietuvių para
pijoje, visą liepos mėnesį veikė 
vasarinė mokykla lituanistikai 
pagilinti. Tris katus į savaitę 
po 3 valandas buvo mokoma 
lietuvių kalbos, literatūros, is
torijos, dainų ir tautinių šokių. 
Lankė apie 50 vaikų. Mokė Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, 
mokytojaujančios parap. mo
kykloje: vedėja M. Konsulą ta 
ir mokyt. S. T. Akvinietė.

Naujiems mokslo metams 
prasidedant numatoma litua
nistiką dėstyti kasdien po pu ę 
valandos ir trečiadieniais po 
valandą kiekviename parapinės 
mokyklos skyriuje.

• Jonas H. Katilius, sūnus 
M. Katilienės, gyvenančios 
Pittsburghe, 320 North Long 
Avė., yra miręs komunistų ne
laisvėje, kaip skelbia Pittsbur- 
gho laikraščiai, duodami gana 
ilgus mirusiųjų JAV karių są
rašus.

• P. Liudvinaitienč iš Lin
den, N. J., ALRK Moterų Są
jungos Nevv Yorke ir New Jer- 
sey apylinkėse pirmininkė, 
rugp. 15 d. išvyko į Chicagą 
dalyvauti ten įvykstančiame 
Moterų Sąjungos jubiliejiniame 
seime. Kartu ketina aplankyti 
ir savo pažįstamus.

• Marijona Valaitytė, trem
tinė kybartietė (iš Virbalio 
miesto), serga džiova ir reika
linga gydymo. Niekas jos į dar
bą sergančios nepriima. Ligoni
nė ir gydymas brangiai kainuo
ja, o ji yra viena ir nieko neuž
dirba. Pragyvena iŠ geraširdžių 
žmonių aukų. Ji prašo bent ky- 
bartiečius lietuvius ją prisimin
ti. Jos adresas: 3218 East 92, 
Chicago 17, III.

PASISEKIMO PASLAPTIS
Dažnai pastebime, kad vie

niems sekasi gyvenime, o ki
tiems ne.

Kodėl?
Kame yra pasisekimo paslap

tis?
Ar mes galime turėti pasise

kimą gyvenime?
Štai klausimai, į kuriuos 

^dažnai ieškome atsakymo.
Iš- kur tie didieji (žmonės, 

kaip Sokratas, Periklis ir Alek
sandras Didysis gavo savo iš
mintį? Gal iš kokių paslaptingų 
šaltinių?

Pasisekimo paslaptis glūdi 
kiekviename. Tik reikia mokėti * 
išnauodtt jėgas, kurias mes tu
rime iš prigimties.

Ar žinote, kad yra žmonių, 
kurie gali kitiems perduoti savo 
mintis iš didelio atstumo? Ar
ba gali duoti įsakymus ki- 

viską įvykdys.
Žmogus turi daug dvasinių 

jėgų, kurias panaudodamas jis 
gali nuveikti didelius darbus.

I daugelį jus. dominančių 
klausimų, kaip atrasti pasiseki
mo paslaptį atsako knyga PA
SISEKIMO PASLAPTIS. ši 
knyga turi 185 psl., kaina $1.- 
25. Su kietais viršeliais $1.75. 
Pardavėjams duodam 50-.C. 
nuo knygos. Kreiptis į Kun. B. 
P. Vitkus. Marian Seminary, 
Clarendon Hills, III.
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Piaunam šaką, ant kanos patys tupim
’. .* • . •- ••• •’. •_. .*’.•* f * ♦ > •

ir rumunas Magura, gyv. švei-

rijos pabūkjų dalių kiekiai ir

adresu, tyrėjo patekti rusams.

Jie Hong-Kongą pavartė Kini

Chicaffo, III

Help wanted Female

IŠKILMES SESERŲ VIENUOLYNEPITTSBIJRCHE Duodamos uniformos

komunistais ir kiek begalėdami 
mažino draudžiamųjų gaminių

kontraban- 
laivus įvai- 
per kyšius,

tina Kinijai ir & Korėjai, bet 
to nežiūrint, kiekvienas sengė-

Pemai Italijos pasieny sučiu
pta 48 vagonai vario krovinio.

rijai pakliuvo kažkoks Walter 
Rava, gimęš 1912 m. Kalifor-

vo Kanada, kuri tuoj pat nu
traukė prekybos ryšius su ko- 
anmistais.

TELEPHONE.
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR A D TAKER

Viskas buvo bepradedąs eiti kelionėje pasuka visai

TARNAIČIŲ

Modemiška virtuvė

Geros darbo sąlygos 

Malonūs bendradarbiai

CHENE*Alt MOTOMS įmonėje Lavonia, Mich., įvyko sprogimas. 
Du įtortininkus B&nuM ir daug sužeidė. Nuostoliu padaryta už

tant jo butą rasta įvairiausių 
komercinių blankų ir modelių, pastūmėti, kad atsidurtų už 
leidimų eksportuoti ir impor
tuoti prekes iš Užsienio, daugy
bė firmų antspaudų ir parašų. 
Visi tie dalykai pasirodė esą 
suklastuoti ir netikri, bet pui
kiai tarnaudavo gauti iš užsie
nio, ypač iš Amerikos, plieno, 
vario, aluminijaus, uranijaus ir 
kitų brangių metalų, be kurių 
sunkiai gali verstis 'modemiš
koji karo pramonė.

Praktiškai tie metalai yra 
amerikiečių Karo Departamen
to ir Mutual Security žinioje. 
Jų pardavimas ir išvežimas į 
užsienį uždraustas, išskiriant 
Atlanto sutarties kraštus, ku
rie bendromis jėgomis ruošiasi 
kolektyviniai apsaugai pagal 
nustatytus NATO planus.

Rava su savo bendradar
biais, falsifikuotais leidimais ir 
dažniausia nesančių firmų var
dais, gaudavo metalo iš Ame
rikos, kuris, nematęs Italijos, 
atsidurdavo Bremene arba 
Hamburge, o iš ten greitai pra- 
lįsdavo už geležinės uždangos.

Policijai gerai kutenant iš
lindo aikštėn ir Ravos padėjė
jai: šveicaras Adolf D’Aujiourd

kita 
arijoje, bei icelioiifcą skambių vėžio žingsniu. kryptimi. Tokiu būdu neseniai
itidų pamontmnkų. Italai, ga- • Kinijos ĮsĮkišimas Korėjos atklydo į Šveicariją čekoslova- 
vę iš Amerikos , pageidaujamo karę bimį pagyvino ir .davė kijon siunčiami stambūs artile- 
metato, persiųsdavo Magurai -j naujų galimybių. Generalinė 
Šveicarija, o to uždavinys —. Tautų asamblėja geg. 17, 1951 

m. uždraudė parduoti ginklus

ra tik maža dalęlė to didžiojo 
tinklo, kuris ištiestas plačiame 
pasaulyje. Nuo to laiko, kai 
valstybės apsitvėrė muitų sie
nomis, kontrabanda' buvo ir _____ _____
bus. Bet ypatingai dabartinio aprūininirnol^e Ten plau- 
š^p karo ^jriętu, kai pašau- įė^S^l^U vežiniMalezi- 

lis,susiskirstęs Ldu bloku, veda gumą^ Irano'ir Amerikos 
kovą už taip vadinamas stra
tegines karo pramonei medžia
gas, kontrabanda išaugo į slap
tą jėgą su milžinišku kapitalu. 
ir įgudusiais žmonėmis.

Vykstant Korėjos karui ir 
rusams blokuojant Berlyną, a- 
merikiečiai labai apkarpė nau
dingų medžiagų siuntimą ra
šams ir jų satelitams. Tie net" 
kaltino amerikiečius laužant 
1936 m. prekybos sutartį ir 
karo metų “medaus mėnesių” 
draugystę. Nuo 1950 m. Wa- 
shingtonas suvaržytam ekspor
tui pakėlė žymiai ir kainas.

benziną. Europoje tie patys 
anglai ir švedai siuntė Rusijon 
karinių lėktuvų motorus su vy
riausybės autorizuotais leidi
mais. Dar gražiau, Anglų lai
vai, registruoti Panamoje, ve
ža komunistų karius į frontą, 
o norvegų laivai, aprūpinti a- 
merikiečiiį kompanijų, palaiko 
pagyvintą susisiekimą su ko
munistų uostais.

Taip tie didieji 
dienai, prisikrovę 
riaušių reikmenų,

išgavę leidimus arba tiesiog 
apgavę vyriausybės įstaigas,

tūkstančiai naujausių ameriko
niškų “jeepų”. Jie buvo pra
vežti per Chiasso stotį Italijoje. 
Transportas buvo nukreiptas į 
Prahą, šį faktą buvo pradėjusi 
minėti šveicarų ir italų spauda, 
bet viskas greit nuščiuvo.

— ms.

d., nr. 60

Ansamblis metų bėgyje su
ruošia bent du koncertus, tau
tos švenčių minėjimus bei dai
nuoja radiofone.

žengiant į 13 gyvavimo me
tus, “Rūta” ketina dar labiau 
tobulėti, praplėsti savo veiki
mą ir produktingiau siekti sa
vo uždavinio — skleisti lietu
višką žodi ir dainą šioj padan
gėj.

Šiam reikalui aptarti “Rū
tos” valdyba rugp. 14 susirinko 
Lindene pas pirm. J. Liudvinai- 
tį. Tarp kitų dalykų pramatyta 
rugp. 29 sušaukti draugijos ir 
narių rėmėjų metinį susirinki
mą, kuriame bus galutinai vis-

ROTOS DR-JA PRADĖJO 13 M
Jau 12 metų, kaip “Rūta” 

garbingai reprezentuoja lietu
višką muziką ir dainą šioj pa
dangėj. Jos pastangomis visos 
New Ycrko ir New Jersey lie
tuvių kolonijos kas šeštadienį 
klausosi gražiai vedamos radi
jo programos. Didžiausias šio

anglai." . kultūrinio darbo judintojas yra 
Jokūbas Stukas, ilgametis ir 
nenuilstamas direktorius. Ne
perseniai jis dar pasikvietė sau 
į talką asistentu dram. akt. Alf. 
Petrutį.

Reikia žinoti, kad tos radijo 
programos išlaikymas yra di
delė našta, surišta su stam
biom išlaidom, rūpesčiu ir dar
bu. Nuo rugsėjo 1 d. už kiek
vieną liet, programos translia
vimą stotis ims jau $150.00. 
Šią sumą surinkti nėra lengva, 
bet kai visos jėgos susispietė 
“Rūtos” draugijon, pasidarė į- 
manoma tai įvykdinti ir pasi
ryžimą tęsti toliau, kad tas 
lietuvių kultūros žiburėlis ne
gestų, bet dar stipriau virpėtų 
oro bangomis kiekvieno lietu
vio namuose.

“Rūta” yra didelė pagelbinė 
jėga radijo programos direkto
riui. Jos nariai bei rėmėjai, su
mokėję $2.00 per metus, atlie
ka didelį patriotinį darbą. Ge- 
radariai-rėmėjai gauna 1 ne
mokamą skelbimą per metus 
savo asmeniniams reikalams.

“Rūtos” reikalams tvarkyti 
yra sudaryta valdyba iš J. Liu- 
dvinaičio, inž. M. Klimo, M. 
Razgaičio ir J. Prapuolenio. Jų 
rūpesčiu draugija dvigubai pa
didėjo ir žymiai sustiprėjo. Sa
vo iždu prisideda prie minėtos 
radijo programos išlaikymo.

“Rūtos” chorui vadovauja 
muz. A. Kačanauskas, o kitus 
reikalus tvarko pati choro val
dyba, į kurią įeina pirm. R. 
Mėlynis, vicepirm. V. Stalmo- 
kaitė, sekr. J. Stankevičiūtė, 
ižd. Ag. Skarulytė ir rev. ko
misijoj J. Statkevičius ir O. 
Balavičiūtė. Tautinių šokių 
grupei vadovauja Al. Cvirkai- 
tė.

Iz. Motekaitienė ir St. Ba
ranauskas rugp. 20 d. dainavo 
Vargonininkų Sąjungos meti
niame suvažiavime. Meninė 
dalis buvo atlikta šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Dainų repertuaras daugumoje 
buvo naujas.

Lorette Kezis, baigusi Fen- 
ger High School, gavo stipendi
ją ir tęs mokslą De Paul uni
versitete.

Kan. M. Vaitkus, iš Peace 
Dale, R. I., šiuo metu lankosi 
Chicagoje. Jo 70 m. amžiaus 
sukakties proga Rašytojų D-ja 
suruošė rašytojui sukaktuvi
ninkui pagerbimą, kuriame jis 
pats papasakojo savo atsimini
mus. Minėjime dalyvavo didelis 
būrys rašytojo pažįstamų ir 
gerbėjų. \

Juozui Valaičiui pavogė nak 
tį ties namais stovintį automo
bilį. Pirmieji mėginimai rasti 
nedavė jokių rezultatų.

Adlai Stevenson, buvęs Illi
nois gubernatorius ir demokra
tų kandidatas į prezidentus, 
rugp. 20 grįžo iš ilgos kelionės 
po tolimus pasaulio kraštus. 
Kelionė buvo daugiau politinio 
pobūdžio.

ateities gairės. Susirinkimas 
įvyks šv. Jurgio salėje, 8 vai. 
v., Newarke.

Norima priminti visiems, 
kad susirinkimas bus svarbaus 
pobūdžio ir dalyvauti būtina.

Vasaros metu draugija daž
nai ruošia kultūringus išvažia
vimus bei kitas pramogas, o 
rugsėjo 13 d. Lindene bus pa
skutinis vasaros didžiulis pik
nikas.

Ateityje manoma sušaukti 
banketo formoje visų “Rūtos” 
bičiulių susipažinimo suvažiavi
mą, kuriame turėtų progos as
meniškai vieni kitus pažinti bei 
pasitarti.

Trumpai peržvelgus “Rūtos” 
veiklą ir Užsimojimus, reikia 
pasidžiaugti ir palinkėti, kad 
šis kultūrinis sambūris gyvai 
ugdo ir sielojasi gyvybiniais lie
tuvybės klausimais ir kursto 
meilę visa kam, kas lietuviška 
ir mums brangu. Kiekvieno 
lietuvio pareiga yra remti tą 
judėjimą ir talkinti jo darbus.

Tegyvuoją “Rūta” ir jos na
riai su savo vadu!

BraziDetLs

J. Dakinevičius Oderis iš Pittsburgh), S. M. Ro-
----- -------- — sanne (Miss Kavalauskas iš 

Grand Rapids, Mich.), S. M. 
Michael (Miss Stroyer iš Pitts
burgh).

įžadus Pittsburgho vyskupo 
vardu priėmė prel. C. O. Car- 
roll, asistavo kun. J. V. Skrip
kus ir keli svečiai kunigai. Pa
mokslą pasakė kun. T. CfCon- 
nor.

Koplytėlė buvo pilna žmonių, 
tokia pilna, kad net graudu da-

S. M. Luke (Miss Welch iš

Dievo Apvaizdos kalnelyje, 
kur yra seserų pranciškiečių 
vienuolynas, iš kur gražiai ma
tosi Pittsburgho miestas ir to
limos apylinkės, įvairiomis pro- Harford, Conn.), S. M. Bernice 
gomis nematžai suplaukai lie- (G. Petrauskaitė, tremtinė), S. 
tuvių' Ypač daug į ją suvažiuo- M .Rachel (Miss Drabnis iš 
ja rugpiūčio dienomis, kai vie
nuolyne būna įžadų šventė, šie
met ji buvo rugpiūičo -12 ir 13 
d. Jan antrą kartą buvau toje.- McDonald 
šventėje ir abu kartu man ji 
padarė didelio įspūdžio.

Pirmąją dieną, trečiadienį, į 
vienuolyną buvo priimtos dvi 
kandidatės: Yolanda Biezis — 
sesuo M. Joyce (Dr. S. Biezio 
duktė iš Užgimimo parapijos 
Chicago, UI.) ir Teresė Jerom- 
skis —sesuo M. Janet (Mr. 
Mrs. Jeromskių duktė iš Ap
reiškimo parapijos Brooklyn. 
N. Y.). Iškilmių ankstybąsias 
mišias laikė vienuolyno kape
lionas kun. J. V. Skripkus. Po 
pietų antrą valandą iškilmės 
prasidėjo procsija iš motiniš
kojo namo į koplyčią. Celeb
rantu šiais metais buvo kun. 
Laurence O’Connell, šv. Gab
rieliau; parap. klebonas. Jam 
asistavo kun. J. V. Skripkus ir 
dar dvylika svečių kunigų. Pa
mokslą pasakė kun. A. Kruzas 
iš Brooklyn, N. Y. Labai gilų 
įspūdį darė seserų chorų gieda
mos giesmės, kalbamos maldos 
ir ypač pačių kandidačių įvilk- 
tuvių pamatyti. Verta kiekvie
nam pamatyti, kaip jaunos 
mergaitė pasižada vsą savo 
gyvenimą skirti vien Dievui.

Antrą dieną, ketvirta die iį, 
visa dvylika seselių davė laiki
nuosius ir amžinus įžadus. Lai
kinus įžadus davė naujokės: 

r

Frackville, Pa.) , S. M. Cathe- 
rine (Miss Gagne iš Hartford, 
Conn.), Š. M. Francine (Miss 

iš Grand Rapids. 
Mich.)), S. M. Edward (Urbo
naitė iš Cleveland.Ohio). šešios 
seserys po trejų metų jąikinų
įžadų sudėjo amžinuosius įža- , rėsi, jog mūsų tarpe neatsi- 

, dus: S. M. Celirie (NfissCOTianį randa geradarių, kurie padėtų 
seserims pasistatyti erdvesnę 
koplyčią. O jos tikrai to ver-

is Grand Rapids, Mich.), S.
M. Carbrirtf (Misš Časuale iš
PittsĮborgh, Pa.), Š. Theresą tos, nes vis didesniu būriu įsi- 
Marfe (Miss. Langhart iš Pitts- jungia į Dievo ir savo tautos 
burg),.S. M. Louis (Mišs.Kye- tarnybą. ,

“MAN TAI NERŪPI” — saku mergaitė Patty Perch. čiulpdama 
ledua fce joki* akystymu. Jos draugė Danna Legaa. užsisakiusi ledus 
ra Mde, susimastė, kad reikės daugiau makėti. Mat, Penusylvani- 
JaJe visokiem saMiem gėrimam pakeiti mokesčiai.

KEARNY, N. J.

Naujosios Bažnyčios Fonde 
jau yra grynų pinigų $188.300.

Parapijos suruošta liepos 26 
gegužinė pavyko, davė pelno 
S1.100. Parapijiečiai yra gavę 
CYO loterijos bilietų knygu
tes. Už kiekvieną išplatintą 
kngutę N. Bažnyčiai statyti 
teks $6.00. Išrinktoji komisija 
ruošiasi sėkmingai pravesti 
daiktų pirkimą ir pardavimą.

Naujosios Bažnyčios Fondo 
Komitetas 1954 gegužės 15 
ruoš parapijos pasilinksminimą 
— šokius, šia proga kitos or
ganizacijos prašomos tą dieną 
neruošti jokių parengimų..

ŽINIOS Iš TORONTO

Kreiptis
SOPHIE KUSPER

RESTAURRANT & LOUNGE
8155 West Ogden 

LYons 3-4835

Help Wanled Malė

REIKALINGAS PATYRĘS 
, MĖSININKAS

kaulų kapotojas ir darbininkas 
bet kuriam darbui. Puikus pra
dinis atlyginimas. Darbas pa
stovus. "•
GUGGENHĘIM PROVISION 

COMPANY
835 Fulton Št. MO 6-0364

Šv. KAZIMIERO SESERŲ RtMMŲ PENNSYŲVANMOJ |

TREČIASIS SEIMAS »
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienj, Rugpiiičo- Ang. 23, 1953 |
JUOZAPO MARUOS VILOJE NEWT0WN, PA. |

Maloniai kviečiame Metiniame Suvažiavime dalyvauti g 
kazimieriečių seserų bendradarbius, rėmėjus ir visus lie- 
tuvius. "

TtmbBuuM U stlpHua rnOJs »trik» WLOA. 1SM kylaeyelea

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

KNKIHTR OF JJTHTANIA W1X»A

Newarko liet parapijos piknikas

• Prisikėlimo parapija, ant
roji Toronte, kuriai pavesta 
vadovauti lietuviams pranciško
nams, sparčiais žingsniais va
rosi į priekį. Neseniai jai nu
pirktas sklypas, kuriame grei
tai bus pradėta statyti bažnyčią 
ir kiti lietuviškajai parapijos 
veiklai reikalingi pastatai. Nu
pirkta bažnyčiai vieta yra prie 
patogios susisiekimo gatvės ir 
lietuviams gana paranki.

• Pamaldoms naujoje para
pijoje Toronto lietuviai lanko
si labai gausiai. Po pamaldų 
gatvė būna taip tiršta žmonių, 
kad visų atkreipia dėmesį.

• Naujos bažnyčios sklypo 
pašventinimas įvyks rugpjūčio 
23 d. Tą sekmadienį bus atlai
kytos pamaldos teatre, kuris 
laikinai pamaldoms naudoja
mas. Po pamaldų procesijoje 
bus einama į naująją vietą. Jos 
pašvetinimą atliks T. Jurgis 
Gailiušis, OFM., lietuvių pran
ciškonų provinciolas, specialiai

atvykstąs iš Kennebunk Port, 
Me. Po pašventinimo minėtame 
teatre bus meninė programa ir 
kalbos. Taip pat šia proga bus 
oficialiai atidarytas bažnyčios 
statymo fondas.

• Vysk. V. Padolskis, kuris 
dabar vieši JAV, atvyksta į To
rontą ir rugsėjo 13 d. naujoje 
Prisikėlimo parapijoje 11 vai., 
atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą.

• Naujas amt altoriaus kry
žius pereitą sekmadienį pat
raukė visų dėmesį. Ypač krito 
į akį jo užrašas: “Paminėti 
žuvusiems bei įnirusiems be 
kryžiaus pavergtoje tėvynėje.” 
Tai yra vieno parapiečio dova
na.

• Lietuviikas knygynas vei
kia pamaldų salėje, kur galima 
gauti visus lietuviškus laikra
ščius ir juos užsisakyti.' ~Be 
to, yra ir dėžutė aukoms Vo
kietijoje likusiems ligoniams 
šelpti. V. B.

REIKALINGI
DARBININKAI
Politūros ir buferavimo 

darbams
Neturintieji praktikos bus 

išmokyti.
Aukštas pradinis atlyginimas, 

pastovus darbas, maloni 
aplinka,

palankios darbininkų 
beneficijos.

Kreiptis asmeniškai:

National Plating Co
4600 W. PALMER

Display

po

Didysis metinis piknikas šv. 
Trejybės Newarko lietuvių pa
rapijos įvyksta rugpiučio-Au- 
gust 30, sekmadienį. Lietuvių 
Laisvės Parke, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai.
pietų. Piknike gros puiki lietu
viška muzika.

Brangūs parapijiečiai, kai
mynai ir draugai, maloniai esa
te kviečiami mūsų piknike da
lyvauti, praleisti linksmai ke
lias valandas laiko, susitikti su 
draugais ir pažįstamais, pasi
matyti ir pasikalbėti.

Piknike bus gausus baras su 
įvairiais valgiais ir skaniais iš-

sigėrimais, kuriuos patieks nu- 
varkietės šeimininkės. Be to, 
bufete bus galima gauti ska
nių lietuviškų medžioklinių deš
relių.

Piknikų sezonas baigiasi. Tat 
visus kviečiame.

Pelnas skiriamas, bažnyčios 
remonto darbų sąskaitų ap
mokėjimui.

Tad sekmadienį, rugpiūčio- 
August 30, visi keliai veda į 
Nevvarko parapijos pikniką. 
Laukiame gausiai atsilankant 
parapijiečių, kaimynų ‘ir drau-

Jūsų klebonas
Prel. I. Kelmelis

APSIDRAI SKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš 1-ją mėnesio d. veikia nuo 1-mo 

Įsteigta
1919Doeauai duudamus komplektas 

plunksna ir pteftuku su kiekviena 
indėHa. 

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 v£l. ryto iki 4 vai. p.p. Šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visa diena už
daryta.

Drive ta LOMBARDO 
FBANK J, KINST, dirrttodn*

M«5 WFST CERMAK ROAD GUMbrnoa 4-2606

Savtags and Lota A^soctatk*
npkaito*

I
t



tželp wantedFertMtie

ckRard knItW*g MnXs

BASOTti nįr®, vMU*».

HM*

4:2. Pavey. A. Dike ir H. Ber 
ir'er po

MiHrauKee laktaė o Larry Ev
ans iš N. Y., surinkęs bfl&tte-

ZK ZAG OPERATORS
We hsrte steady work — Good pay. 

Dota’t detay, apply today.
JAYVEE DANTEE 

finishlng co. 
510Š Pa* Išadę Avė. 

West New York, N. J.

II. Berlner, H. Steiner, kanadie
tis F. Anderson ir luti šeši po 
5:1. Anderson, stipriausias Vai-

Kreiptis: -

GLENMOKE DRESS
116 W. 29 Street (9 artdta*> N.T.C.

MB*atrkee tart per 109 daly
vių. Padėtis po 6 ratų: prancū
zas N. RdsspHfho ir Shemrin po

S1G HELLER CO.
M4B*w*r. NX€. TeL CA 6-4149

DARBININKES 
patyrusios sinti geras sukneles. Dar-

SKJVMOS
Merrav ir Stager eutoemi* mokan
čios sinti megztinukus ir megztinius 
kostiumas. Pastovus darbas. Kreiptis:

nuo' 20 iki 26 metų 
patyrusios ir nepaiyrofiaa dirbti prie 
vokų (envefbpe) mašinų. Pastovus 
darbas. Gerai apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti angliškai skaityti 
ir rašyti. Kreiptis:

BERLIN and JONĖS
SOI W. 3eHi St. (1 aokSrtsi. N.V.C.

Telef. WA 4-4440

634 Metropolitan Avė.
TeL STkgg 2-3428 Brooklyn, N. Y

tas* Avė.), Brooktyn. N. Y.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos xū-2 ir 4-9. ' 1
Mokslus baigės Europoje '1

128 E. 86*k smn NRW YORK cm
Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti | 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams Ir moterims '

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMEK —POKk

ir kiti maisto produktai štate krasrtavšae:
Myrtle Are. | 186^24 Ilorace Hardtag Rlvd

Fresh Meart-«- ’’
*«»,r <

Gteadale, N. Y.

rW-5» Rodeevett 4v~ 
Ftashing, N. Y.

rė lygias su Turlansky iš Chi- 
cagos ir Pafnutjeff iš .S. Fran- 
ciscoe

Latvių šiose pirmenybėse da
lyvauja gerokas skaičius, ta
čiau jų žinomam E. Žemgaliui 
iš Seattle nepavyko atsilaikyti 
prieš Curt Brasket (Wis.) ir 
be to turi 2 lygias. Geriausiai 
iš latvių laikosi l&rųdtis E. 
Medhis (N; Y.). Jis turi 4*i» 
taško. H. KaMins (Mieh.) —4 
taškus. Bostortiškis Harlovv 
Daly turi 4:2.

68-38 Porest Avenm 
Bidgewee< N. Y.

66-04 Woodslde Avenue 
WoodsMe, N. Y. •

b lUl' ku - a

Valiem strakrn, V t 
4380 Whlto Ptaim Roaa

Braut, N. Y.
19 West P<Mt RMd

YrtUto Ptotas, N. Y.
MAIN STORE 

6202-16 MYRTLE A VE, GLENDALE 27, K. Y.

SLAUGES (NURSES)

Kansas City baigėsi taip: Saul 
Yarmak 812—1 ’4, Martin Har- 
row 7:3. Toliau J. Penųuite, 
Kari Burger ir kt.

Ameritees šachmatų apmeta, 
dabar nuolatos mini lietuvius. 
Galima net teigti, kad nėra 
numerio (Chess Review, Chess 
Life), kuriame nebūtų paminė
tas lietuvio vardas. Paskuti
niam Chess Life nr. 22 (Ame
rikos šachmatų federacijos or
ganas) paskelbtas lietuvių e- 
kipos laimėjimas Montreal 
Chess League p-bėse. Išvardin
tos lietuvių ekipos dalyvių pa
vardės ir paskelbta galutinė 
lentelė, kurioje lietuviai stovi 
pirmoj vietoj su 13’^—G1/^ 
taškų. Ten pat paskelbtas Mas- 
sachusetts opėn pirmenybių 
lentelė . (26 dalyviai). Kazys 
Merkis (S. Boston) stovi 6-ju 
su 3‘ti

'Burger iš New Yorko turi 4:1.
New Itogtaad 1953 m. pir

menybės bus Bostone (Hun- 
tington (YMCA), rugsėjo 4-7. 
Pradžia penktadienį -8 v.v. Iš 
lietuvjų dalyvaus K. Merkis ir 
A. Keturakis.

Didžiųjų pabaisa: Tokiu var
du buvo pavadintas Lietuvos 
meisteris Vladas Mikėnas, kai 
jis 1987 m. Kemerio turnyre, 
Latvijoje, nugalėjo pasaulio 
meisterį Aliochiną ir didmeiste- 
rius Petrovą, Tartakoverį ir 
Stahlbergą, nors patį turnyrą 
Mikėnas baigė viduryj, surin
kęs 8 taškus.

SPORTAS
Setafiadiėnį, rugprtičicr 23 d., 

3 ’v. p.p. Sterltog OVal aikštė
je (366 East 165 St, Bronx, 
N. Y.), įvyks futbedo rungty-

Gagėta
Kelrodis: 8th Avė. (Indepen- 

dent Line) linija (205 Con- 
course) iki 167 stoties. Išlipus 
eiti 6 gatves iki aikštės.

—Peru F. C. rezervinių.

Rugpiūčio 29 d. (šeštadieni), 
5:30 v. Eintracht Ovai aikštėje 
(37 st. ir 20 Avė., Astoria, L.

C.
Priežaismis 3:30 vai. p.p. tarp 

rezervinių komandų.
LSK maloniai kviečia visus 

sporto mėgėjus bei bičiulius at
silankyti j minėtas rungtynes.

1’2. Laimėtojas Kari

tininkai. Garsus Zatopek rašė 
asmeniškus kvietimus vokiečiui 
Schade. Visos pastangos buvo 
bergždžios, nes rytiečiai nega
lėjo vakarų sportininkams ga
rantuoti, kad jie nebus panau
doti kaip propagandos įrankis.

• Suomis Olavi Rinteepaa 
pasiekė naują pasaulinį rekor
dą 3.000 metru su kliūtimis bė
gime. Nubėgo per 8.44,4 min. 
Rekordas pagerintas 1 sekun
de.

• Amerikiečiai lengvaatle
čiai dabar vieši Europoje ir 
ten visuose didesniuose mies
tuose rungiasi su vietinėmis pa
jėgomis. Pasaulinių rekordų 
dar nesulaukėme' (be aukš
čiau minėto), bet pasekmės y- 
ra vertos dėmesio ir rodo aukš
tą amerikiečių žygį. Jie laimi 
beveik visose varžybose pirmą
sias vietas. Iš netikėtumų pa
minėtinas mažai žinomas ang
las Gordon Piere nugalėjo pa
sižymėjusį ameyiiketį Wes San- 
teė. Jiė vartėsi dėl 1 mylios 
distancijos.

• Škotijos futbolo pirmeny
bės jau prasidėjo. Pirmenybės 
tęsis 7 mėnesius: HibemiaU ir 
Rangers, praeitais metais ge
riausios komandos ,ir šiais me
tais savo pirmąsias varžybas 
laimėjo.

• Kanados Davis taurės te
niso komanda nugalėjo Kubos

TUOJAU REIKALINGA auklė 
—pastovi arba ateinanti. Kreip
tis po 5 vai. vakaro adresu: 
Sofija Sližys, 1738 Greene Avė., 
Brooklyn 27, N. Y.

Stephen Bredes Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridtt Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TeL APpiegate 7-7083

•H

Lithnanian 
Fumitiire Co. H*

praktBnott. Geros sulygta*. Privatus

TeL MAta 2-1784

t

•H 
•H

PARDL OD/iLl 1 t/V. * c u
Turime gerų namų pardavimui—Wo0dhaven, Ridhmahd 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

Futbolo sezonas jau artėja 
(apie rugsėjo mčn. pradžią). 
Šiais metais LSK 1-oji vienuo
likė pasirodys kiek sustiprintos 
sudėties. Bet antroji, t. y. re
zervinė, sunkiai sudaroma. Pir
mosios vienuolikės sėkmė pri
klauso ir nuo jos rezervinės, 
nes čia ruošiami pakaitai pir
majai. Tad LSK kviečia visus 
futbolininkus, norinčius žaisti 
futbolą, rezervinėje ar jaunių . atstovus rezultatu 3:2 ir tuo 
komandose. Prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Vyt. Beleckas, 
1883 Madison St.. Brooklyn 27. 
N. Y. Tel. EV. 2-9586.

DAFB pirmenybės prasidės 
rugsėjo 13 d. Vėliau bus pas
kelbtas pirmenybių tvarkraš- 
tis, nes šiuo metu dar nesuda
rytas.

PARDUODAMI NAMAI
Ridgewoede — 4,
East New Yorke ■— 3,
Woodhavene —5,
RitSknond Hill — 6,
Ozone Park — 3, 
Jamaica — 3, 

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

J. VASTCNAS
168*417 Ltaerty Avė.

Richmond ifflff 19, N. Y.
TeL VErgfttot 8-2239

SCHOLES BAKEMG, Ine- 
V. Lukas — Vedėjas

S33 Graad SL, Breoktye, N. Y.
TeL EVergteen 4-8802

Lietuviška* duona — geriausia 
duoba. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėmis, krikštynoms ir ki
tokioms Iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpfldomi kogeriau- 
siaL Išvežtajame ) krautuves ir 
privačius namus.

4

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 7-1896

NEW YORK BOSTON, MASS.

ABRAMS DRES8 SHOP 
228 Broadway, Brooklyn, N. Y., 

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

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

TeL EV 8-66S6

- Te!. EVergreen 7-4335
S

Stephen Aromiskisj
(Armakauskas)

Graborius-Balsamūotojas 1
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė
Brooklyn, N. Y.

z

i TeL jBTagg 2-5643

Matthevv P. Balius
(BIELIAUSKAS)

S. Baraceviffins ir Stetts 
FUNfiLAL ROME 

2M W. Hroadtvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAEACEVICIUS 
Laidotųjų IMrtfctorttM

Tel. SOnth Bostoft 8-2596

I VAITKUS 
į FUNERAL HOME
I 197 V7KB8TEB AVĖ, 

e, Mass.
AS WAITKUS

NOTARY PUBLIC
M. P. B*llas — Direktortaa 

Alb. Baltrūna»^-B*lton 
Reikalų Vedėju 

666 Grand Street 
BRO<mLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaaldte: TeL TE 6-6434

Henricks, laimėjęs 100 ir 200 
m. laisvo stiliaus vaidybas. Ha- 
wajietis Oyakawa, plaukiąs už 
JAV, laimėjo 100 m. nugara. 
Šios varžybos sutraukė plauki
kų elitą į Japoniją. Minėtos pa
vardės visiems plaukimo spor
tu besidomintiems yra gerai 
žinomos. Nauju vardu, tiesa, 
tektų skaityti australą Hen
ricks, tačiau jo ypatingai geras 
pasirodymas yra vertas dėme
sio. P. V.

“Pirmiausia užeik pas Adomą” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adam Rcalty Co. 
1149 EA8T JERSEY ST.

ELXL, N. J.

SS

ŠALINSKAS
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

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

J. B. SHALINS- ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletokas, F. Ė. Žaletokas

kvalifikavosi tolimesnėms var
žyboms dėl minėtos taurės. Se
kantį mėnesį Kanados rinktinė 
turės kovoti prieš amerikie
čius dėl šiaur. Amerikos zonos 
nugalėtojo vardo. Laimėtojas 
žiemą vyks į Australiją finali
nėms varžyboms.

• Amerikietė Carolyn Green 
pasiekė naują pasaulinį re
kordą vienos mylios plaukime. 
Jos laikas 23:03,4 min. Tuo re
kordas, kurį iki šiol laikė gar
sieji cianų plaukikė Hveger, 
pagerintas 8,1 sek. Be minėto 
pasaulinio rekordo buvo page
rinti dar 4 amerikiečiu rekor
dai. Čia ypač pasižymėjo Gail 
Peters, pasiekusi naujus Ame
rikos rekordus 220 yardų krū
tine ir 330 yardų metfley. *

• Anglų lengvaatletų ko
manda pasiekė nauja-pasfitttinį 
rekordą 4 mylių estafetės Bė
gime. Naujas rekordas yra 16:- 
41 sek. Tuo pasekmė pagerinta 
1,8 sek. Šioj estafetėj ypatifi-

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO »-«815

SOuth Boston 8-2669

WILLIAM J. DRAKE
( n ą a fi t N * s )

Lietuvis Advokatas
Q£AM PU, JAMAICA, N. Y.

Te’. a-rirt

Tek Vlrghria 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
Graborius-bulsaoMiotoju

231 Bedford Aveftue 
Brooklyn, N. Y.

ISPANIŠKAS DZINGEU886-63• Rmnunijas sostinėje Buka
rešte Už geležinės uždangos e- 
sančių valstybių lengvosios at
letikos varžybas “pagal planą*’ 
laimėjo Rusijos atstovai. Jie 
surinko 382 taškus. Ąntrąją

90 M6t«
INS JRĖD arti BONDED

LortI and LdnJ Dfetance MovW^

S2C42S W. StvadMy Ž vic,« paėmė vengrai su 156 t.. ^cTboston. 5 trečią - čekai su 129,5 t. I
šias varžybas buvo bandoma į-

*

SAVINGS A____NTS CORDIAtLY
INVfrED

Latest 
Interest

THE

Credted and

Od Regula/ SfcvingJ Accounts 
Interest starto the flnt of the montfa

SAVINGSBANK
Your Depofta to TM» Bank Art FuDy Insured 

Up to $10.900.

ville ir Satrfifeter.
• Wightman taurės varžybo

se (ekvivalentas vyrų varžy
boms dėl D&vis taurės) ame
rikietės tenisininkės lengvai į- 
veikė angies. Varžybų rezulta
tas 7:0 amerikiečių naudai.

• Japonijos* plaukimo pir
menybių meto buvo eilė įdomių 
dvikovų, fcuriOs vyko tarp ha- 
wajiečio Konno ir japono Ya- 
mashita. Konno kovojo už A- 
meriką, tačiau japonas nugalė
jo Konno 1500 plaukime (ta 
distancija skaitoma plaukimo 
maratonu). Bet Konno savo 
konkurentą nugalėjo 400 m.

žybosc paiirudč australas Jon

TeL EV 8*9794
M. and Z. AUTO COLUSSION WORKS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo d-vė

BODIB0 AND FENDKRS STRAIGHTENED 
COMPLETE HUTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atsekami tM eoffislon, datypra ir meck. taisymo darbaL

Ž ŽALIAUSKAS 

Brooklyn, N. Y.
kaitykite ir platinkite 

“DARBININKĄ”

Base. teL EV. VO672 Office tek EV. 4-6639 Namų teL EV. 4-1*13

Lietuviu Amerikos Pilieciy Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 

VESTUVIŲ PŪKELIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgr

BBOOKLYN, R. Y.

Skaitykite ir platinkite “Sv.

Kvepiančio Dzingetio 
šaknk turi padavimų 
nuo senovės, kad Dzin- 
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, partP 
lyžiaus, dieglių ir skaus

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

\LEXANDER’S CO. 
414 BROADWAY 

80UTH BOSTON tl, KARS.

WINTER GARDEN TAVERN. Ine
Kabaretas

kiniams, etc.
1883 MADISON ST.

Baras, SALE vestuvėms,

VYT. BELECKAS, savininkas

BROOKLYN 27. N. T



Ateitininkų sendraugiųMM

Dėkojam parėmuaem Darbininko

Gražus vidurvasario oras su tekti, įklausyti progrmnos,

> paskutinį šiais metais “Darbi-

Tarp gausiai atsilankiusių New

matyta 15 dainų, karias atliks tiaNMt, kad Mo»kė> makesS? ir Ueikvoj* $228.000.

> KABOKI) * ADONIS, (fcabtje) tave* snbera. Atfrtd Bristoli (N*w 
Jeney) Mkrotoriac, atvykę* j New York* laivu "Veendam”, «a

simpatiją mūsų laikraščiui bei 
prisidėti prie pikniko pasiseki
mo, turėjo progos susirasti to
liau gyvenančių pažįstanių, pa

sienis bei bet kokiu darbu prie 
jo prisidėjusienis. Ypač dėko
jame Jok. Stukui, jo tėveliams, 
J. Liudvinaičiui už didžią para
mą rengiant ir pravedant pikni-

nui, A. Baciuskai, Židanavičiui, 
Alb. Abromaičiui, Stukui už 
talką prie baro; O. Atutienei,

Brooklyno, atvažiavusių spe
cialiu autobusu, New Yorko, 
Pennsyivanijos, Connecticut ir 
kitų gretimų apylinkių lietu
vių. Visi šie “Darbininko” bi-

gustinas ir parapijos choro ve
dėjas M. Liuberskis.

Vakaro programa — monta
žas rinktinių lietuvių poezijos 
ir prozos ištraukų, parinktų

galutinai baigta' tvarkyti.

-P

jos choras. V. Augustinas pro
gramos turinį iliustruos Lie
tuvos vaizdais ekrane. Tai bus 
visai nauja ir labai originali 
koncerto programa, kuri žiūro
vą praves per Lietuvos istoriją 
nuo jos garbingųjų Vytauto D. 
laikų, per laiminguosius nepri
klausomybės metus iki šių 
tremties dienų.

Visai programai vadovauja 
rež. J. Blekaitis. Rengėjai ma
no, kad koncerto programa bus 
labai artima ir seniau atvyku
sio lietuvio ir paskutinio karo 
tremtinio širdžiai, o progra
moje dalyvaują Lietuvos vals
tybės dramos aktoriai neabe
jotinai ją tobulai praves. Pa
rapijos choro vedėjas M. Liu- 
berskis programai ruošia dau
gelį visiškai naujų dainų.

Koncertas įvyks rugsėjo 20 
d., šv. Stanislovo parapijos sa
lėje Greenpoint, L. L, N. Y.

t

rugpiūčio 19 d., sukvietė HžLtig 
svečių, savo namuose surengė 
Bronės ir Antano Pabedinskų 
sutiktuves ir Marytės Kižytės, 
Liet Informacijos direktorės, 
išleistuves. Pabedinskai šio 
mėnesio pradžioje atvyko iš 
Kasablankos, iš š- Afrikos, kur 

’ gyveno ilgesnį laiką. New Yor- 
ke svečiavosi pas savo bičiulius, 
išvyko į Chicagą ,iš ten keliaus 
į Torontą, kur pastoviai įsi- 

»kurs. Marytė Kižytė penktadie
nį išvyksta su kongresmanu 
Kerstenu į Europą, kur išbus 
keletą savaičių.

Skautų stovykfon

rugpjūčio 25 <L Registruojama-

Frankaitę, 810 Knickerbocker 
Avė, Brooklyii, arba sktn. 
Alt Saarašį, 107-38 115 St.,

3-9166. Stovykla įvyki prie 
Eatontown, N. J„ Route 35,

PARMODAMA «*MUų »«rimų (90- 
dč»> samyte* Įmonė, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
nį žinių kreipkitės: B. EIDENT. 26 
Lincoln Parkvay. Somerville. Mass.

JT, 
įr - r

PIRMĄ KARTĄ
New Yorko valstybėje, visame mieste ir jo apyfinkėje

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

pristatomas ir į namus.

r

f

» •

Brosklyn 6, N. Y. 
Phone EV 4-9293

WEST HAVENBEER & ALĖS, INC 
146-158 So. Irt tfUįrtjč Brooklyn, N. Y.

laimingai sugrįžęs iš Korėjos 
fronto, praeitą šeštadienį Buvo 
nuotaikingai sutiktas savo tėvų 
namuose Maspethe. Vaišėse 
dalyvavo apie šimtas žmonių. 
Sveikinimo žodžius tarė iš 
Corm. atvykęs jo dėdė A. 
Alksninis, kaimynų vardu — 
tuvos karių savanorių — J. 
Kiaunė ir Brooklyno Liet. B- 
nes vardu A. Benderius.

Gražina Remeikaite,
šį pavasarį sėkmingai bai

gusi gimnaziją Kearny, N. J., 
dabar dirba įstaigoje ir akty
viai reiškiasi lietuviškame vei
kime. Ji yra L. Vyčių organi
zacijos narė, gieda par. chore 
ir šoka “Rūtos” tautinių šokių 
grupėje.

įvyks šį sekmadienį, rugpiū
čio 23 d., Apreiškimo parapijos 
salėje tuoj po 11 vai. pamaldų. 
Bus padaryti svarbūs ir skubūs 
pranešimai apie būsimą stud. 
ateitininkų stovyklą Kerme- 
buete Port, Me. Kurie neįmo
kėjo privalomo 5 dol. stovyklos 
mokesčio, tegu pasiskubina su
mokėti.

“Darbininko” dovanų
paskirstyme pikniko metu 

Linden, N. J. laimė nusišypso
jo šiems laimingiesiems:

1. Skalbiamoji mašina —O. 
Vilnonytė, 533 Bond St, Eli- 
zabeth, N. J.

2. Televizijos aparatas —V. 
Balalis, 57-13 58 St, Maspeth, 
N. Y.

3. Dulkių siurblys — A. Kul- 
binski, 40 Tamarack St^ L. 
Hazleton, Pa.

4. $50.00 — A. Zariausky, 
234 Rodney St., Brooklyn, N.

5. $25.00 — Salemo Cilcius, 
343 Elm St, Kearny, N. J.

.6. $15.00 — Margaret Cai- 
ry, 11 Terrace Circle, Great 
Neck, L, L, N. Y.

7. $10.00 — Žickienė, 2022 16 
St., Ratine, Wis.

“Darbininko” administraci
ja sveikina visus laiminguo
sius. Kartu dėkoja visiems ma
loniai atsiliepusiems ir prishm- 
tusiems aukų “Darbininko” iš
laikymui.

J. M. S. Ginkus, Jr
495 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y. 
Phone EV 4-9293

atrakcija buvo laimėjimai, ku
riuose buvo išleistos brangios 
dovanos.

Reikia pąžymėti, kad šis 
‘Darbininko’ piknikas gerai pa
sisekė ir už tai turime būti dė- 

nei šeimininkavimą bei do
vanas. Dėkojame taip pat už 
aukas ir dovanas šioms linde- 
nietėms ir ehzabetiškėms: A. 
Pilipaitienei, L. Dambrauskie
nei, Aid. Dambrauskienei, S. 
Pribušauskienei, H. Kaniaus
kienei, K. Šukienei, Žurlienei, 
V. Jesevičienei, E. Juškevičie
nei, Elzb. Liutvinienei, Kirvele- 
vičienei, Laukižemienei iš Ne- 
wark ir Stukienei iš Hillside;
S. Urbanavičienei ir Baltrušai
tienei iš Brooklyno. 'A 

Visiems nuoširdžiai dėkbja
T.T. PRANCIŠKONAI,

Inžinierių susirinkimas
š. m. rugsėjo 4 d. (penktadie

nį) 7.30 v.v., Baltic Freedom 
House, 131 E. 70th St, NYC., 
įvyksta ALIAS New Yorko Sk. 
susirinkimas. Bus dipl. inž. Ka
rio Audenio įdomus-pranešimas: 
“Lietuvių padėtis Brazilijoje ir 
elektros jėgainės Rio de Janei- 
ro ir Sao P8ulo systemoje.”

K. Audenis studijas pradėjo 
Kauno universitete. 1928 m. iš
vyko į Braziliją ir ten baigė 
studijas, šiuo metu dirba “The 
Rio de Janeiro Tramway, Light 
& Power Co., Ltd.” — yra sky
riaus viršininkas, šiomis dieno
mis lankosi JAV ir Kanadoje 
tarnybos reikalais.

• Kviečiame inžinierius, archi
tektus ir technikos studentus.

ALIAS New Yorko 
Sk. Valdyba

LIETUVIŠKOS FILMOS 
ATVIRAME ORE

Rugpiūčio 29, šeštadienį, Pr. 
Lapienės vasarvietėj, Stony 
Brook Lodge (Stony Brook, 
Long Island), garsusis filmi- 
ninkas Kazys Motuzas rodys 
filmas iš “šeimos albumo”, A- 
merikos lietuvių ir Liętuvos gy
venimo. Nebus įžangos nei au
kų rinkimo. Kviečiame gausiai 
apsilankyti ir pasigėrėti retai 
arba niekada nematytais vaiz
dais. Po filmų šokiai.

vasarvietės vedėja

Rugpiūčio 
23 

Sekmadienį

Šv. Mykolo lietuvių parapijos sodelyje 
15 E 23 St, BAYONNE, New Jersey 
Pradžia * Įėjimas
2 vai p.p. $100
Piknikas ruošiamas šv. Mykolo lietuvių parapijos 

moterų sodaliečių parapijos naudai. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti 4MGBAND ST.

J. P. GINKUS

ŽINIOS.

“Vytis” 40 metę veiklos 
jubiliejai paminėti 

jau išspausdintas ir išsiunti
nėtas skaitytojam, žurnalas la
bai padidintas ir gausiai ilius
truotas. J. Kapočiaus spaustu-

Daug apžvalginių straipnių, iš 
kurių gerai galima susipažinti 
su vyčių veikla bei tos veiklos 
istorija. -

Pamaldos Vyčių seimo 
proga

bus. So. Bostono liet, parapi
jos bažnyčioje. Penktadienį 8 
vai. Vysk. Padolskio mišios ir 
pamokslas, šeštadienį 8 vai. ry
to laiko gedulingas pamaldas 
kieto. kun. Pr. Virmauskis. Sek
madienį 16 vai. Mišias laiko ir 
gys. Boštoniškiai parodykim 
dėmesio toms pamaldoms.

Rašyt Panfins Juricus, 
daktorių, grįždamas buvo su
stojęs Bostone ir dalyvavo at
eitininkų sendraugių gegužinėj 
rugp. 16.

Ark. R. J. Cushing
rugp. 18 d. išvyko su mal

dininkais į Airiją. Maldininkų 
tarpe yra ir du lietuviai —vy
ras ir žmona, kurie dirba pas 
arkivyskupą.

Bendruomenes gegužinė 
piknikas

įvyksta ateinantį sekmadie
nį, rugpjūčio 23 d., Romuvos 
parke, Brocktone. Pradžia 1 
vai. p.p. Autobusai iš So. Bos
tono nuo Liet Piliečių Klubo 
išvažiuos 1 vai. Prograrnbjer 
J. Gaidelio vyrų choras, L 
Manomaitienė su sūnumi grie
žia akordeonu, rašytojas A. 
Gustaitis skaito savo linksmą 
kūrybą.

įėjimo bilietai duoda teisę 
dalyvauti dovanų paskirstyme. 
Veiks bufetas, gros Al Stevens 
orkestras. Bus linksma, malo
nu, įdomu.

Pelnas skiriamas lietuvių 
kultūriniams reikalams —mo
kyklai išlaikytu knygoms pirk
ti ir pan.

Laukiama daugybės senų ir 
naujų atRvių iš visos N. Ang
lijos. Gegužinės rengėjų pir
mininku yra adv. J. Grigalius, 
gegužinės šeimininkas — A. 
Matjoška, padėjėjas — St. Ja
kutis ,šeimininkė — P. Aver- 
kienė.

Gegdžinės įvyks ir lietui ly
jant, nes yra ten gera pasto
gė!

Bostono skautai kviečia 
stovy kiču

Bostono Skautų Vietininkija 
rugpiūčio 28 — rugsėjo 6 d. 
stovyklaus netoli pape Codo 
pakrantės — amerikiečių skau
tų Canip Child stovykloje, ši 
stovykla turi gražų ežerėlį, 
laivelius ir daug patogių bei 
praktiškų stovyklavimo prie
monių. Joje yra medinių kabi
nų - trobelių. Boštoniškiai 
skautai šion stovyklon kviečia 
pastovyklauti ir kaimyninių a- 
pylinkių skautus. Darbo Dienos 
savaitgaliui paatostogauti kvie
čiami visi skautų bičiuliai bei 
rėmėjai. Puiki proga praleisti 
kelias dienas gamtoje skautų

Camp Child pasiekiama iš 
Bostono važiuojant pro Ply- 
mouthą — White Kerše Beach 
iki Manomet kryžkelės, kur 
reik sukti dešinėn ir dar pa
važiuoti porą mylių. Autobusai 
iš Bostono nuveža tik iki Ma
nomet.

Svečiai, kurie stovyklaus, 
prašomi iš anskto pranešti vy- 
resn. skiltn. A. Banevičiui, 257 
"E” St., So. Boston, 27, Mass.; 
tel. SO 8-5713.

Bostono Skautų 
Vietininkija

r A A August 
Ao 23 
£££ Sunday

įvyko rugpiūčio 6 d. Frank- 
lin Park. Jaukiai praleista lai
kas ir kartu atlikti šiliniai or
ganizaciniai reikalai.

Pasitiko jaaaavedžins
So. Bostono ir Dorchesterio 

moterų ir merginų klubo na
rės rugp. 8 d. surengė sutiki- 
mą grįžusiai iš povestuvinės 

'< kelionės veikėjai Br. Cunienei- 
Kapočienei,. neseniai ištekėju-

šės 'įvyko parapijoj salėj 7-toj 
g-vėj. Dalyvavo per 100 žmo
nių. ’ Vadovavo St Mockus. 
Kalbas pasakė parapijos kle
bonas kupT^į Virmauskis, 
kun. J. žuromskis ir keletas 
biznierių. Parengimas praėjo 
labai gražioje nuotaikoje.

». Jonas Ciunis,
Šv. Kazimiero dr-jos narys, 

gyvenęs 8 Lillan St., N. Ran- 
dolph, po sunkio^~operacijos 
guli Randolph ligoninėj.

Vyčių Seimo programą įsi
dėjo “So. Boston Gazette” pir- 
rpame puslapy.

Kun. A. Kontautas, atlikęs 
įdomią kelionę po Europą, grįž
ta namo rugp. 24 d.

Dr. J. Mikalonis,''
turįs savo ofisą East Broad- 

way, buvo dvi savaites atostogų 
Cape Čeki Nuo pirmadienio 
rugp. 10 d. vėl priima ligo
nius.

P. Ivanauskaitė, 
žinomo nuoširdaus lietuvio 

Ad. Ivanausko duktė, .yra pir
mininkė Carney ligoninės gail. 
sęsėrų komiteto.

Worcesterio vyskupas John 
J. Wright, D.D., pažadėjo da
lyvauti Vyčių seimo tankete.

Kun, Dziegoraitis 
rugpiūčio 12-15 d. viešėjo 

Bostone ir talkininkavo parapi
jos kunigams.

Julė Mažukaitytė, gyv. 44 
Dailey St. Dorchester, ištekėjo 
rugp. 1 6d. už Francis Ppwėrs.

Ona švagzdienė, gyvenusi 
pas dukterį Lynn, Mass., 85 
m. amžiaus, mirė rugp. 10 d.

Vincas Janutas, 
lankydamas gimines Brock

tone savo 72 gimtadienio pro
ga, staiga mirė rugpiūčio 11 d. 
Gyveno 224 E St., So. Boston, 
Mass.

Jonas Masionis,
gyv. 952 E. Broadway, mirė 

rugp. 15 d. Buvo šv. Kazimie
ro, Susivienijimo, Kęstučio ir 
Šv. Vardo draugijų narys. Pali
ko (žmoną, du sūnus ir dvi duk
teris.

Gimė
Liudas Romualdas, sūnus Ro

mualdo ir Irenos Zenkaitytės 
Žukauskų, gyv. 43 Whitfield 
St., Dorchester, Mas,s.

Tomas, sūnus Eduardo ir O- 
nos Peleckytės Flaherty, gyv. 
347 W. 4th St So. Boston.

Juozapas, sūnus Petro ir Le
lijos Tutkutės Leikauskų, gyv. 
254 W. 3rd St. So. Boston.

Lietuvių Radijo Korporacija
N2 E. Bro*dway, So. Boston 27, TeL SO S-A489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS. 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKU, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadway. 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

LIETUVIŲ RAIMO VALANDOS PROGRAMA 
WFSX—»2S* kUocydr*—MarbMiead-flMrm. 1W*r».

Kiekviena Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: I.ITin'A\IAN RADIO 
HOUR, K Cotta<e St, Nei w**d, Mas*.

Skyrius: UTRUANIAN FTBNHTTRE CO. S2« W. Br*«d*ay.
So. Boston Z7, Mas*.

A. ir O. tVAftkAl
Teelfonal: NOnrood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

Lietuvių Radio Draugijos Programos 
j. f. mmnm,

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bancomte transliuojami įvairia visuomenė* praneMmat. 

naujienos, muzika. 
T*L EV. 4-$2M 
AD JEZAVITAS 

DU.

Alfonsas Matulevičius 
baigė šiais metais Boston Col- 

lege Bachelor of Science de- 
gree, su pažymiu eum Įaudė. 
Jis yra gimęs 1928 m. birželio 
21 d. Bostone. Yra karo vete- 
rarias, tarnavęs n pasaulinio 
karo metu JAV kariuomenėje. 
Tėvai atvykę iš Lietuvos į A- 
meriką prieš 40 metų. Alfonsas 
numato tęsti studijas, kad gau
tų Master’s degree, nors yra 
gavęs daug pakvietimų į įvai
rias darbo vietas. 1953 m. 
rugp. 29 d. jis kuria šeimos ži
dinį — veda Marilyn Haege- 
man ir Dorchesterio.

Vyčių seimo bankiete 
dalyvaus vysk. J. Wright ir 

pasakys kalbą. Taip pat daly
vaus senatorius J. F. Kennedy 
ir kiti žymūs politikai. į ban- 
kietą atskirų kvietimų taip pat 
nėra. Visi kviečiami. Pradžia 
sekmadieni 6 vai. vak.

Cambridge, Mass.
Krikštas. Sekmadienį, rugp. 

716 d.s pakrikštytas C. A. Dau
kantų sūnus vardais Stanislo
vas - Richardas - Romunas. 
Krikšto tėvais buvo P. Jaku
tienė ir A. Daukantas, šaunus 
krikštynų pobūvis buvo C. A. 
Daukantų namuose.

Sveiksta. A. Petrusauskienė, 
grįžusi iš ligoninės po sunkios 
operacijos, sveiksta namuose. 
Linkime greitai pasveikti.

Atostogavo. N. A. Liųuor 
Ass. pirmininkė M. Jankauskai
tė praleido linksmas atostogas 
Honolulu salose. Ta pačia pro
ga lankėsi ir San Franctsco, 
Cal.

Gimė, šiomis dienomis Ste- 
ponaičiaift gimė sūnus. Svei
kiname.

Svečiuojasi Iš Brooklyno 
pas F. Vaitkus porai savaičių 
svečiuojasi jo brolis A. Vait
kus su žmona.

Užmuštas elektros. Rugp. 17 
d. Cambridge automobilių plo
vimo įstaigoje užmuštas elek
tros srovės 24 metų Donald 
Chaneu iš Arlingtono. Policija 
veda tardymą.

Apiplėšė. Rugp. 17 d. Alls- 
ton, Mass. apiplėšta Table Talk 
Pastry Co. Plėšikai išsinešė 
7900 dol.

Gaisras MTA tunelyje. Rug
piūčio 17 d. 6 vai. ryte buvo 
sulaikyti požeminiai Bostono 
traukiniai dėl kilusio gaisro So. 
Station tunelyje. Darbuosna 
pasivėlavo apie 25 tūkstančiai 
žmonių. A. D.

Tel. SO 8-21M
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Sterke 
Dengtam Stogus ir Siena*

Geriausiais ”Bird" Kompanijos 
Apkainavbnaa Dykai 

(Free Eatimate)
Bingeliais

RROOKI.YN 11. N. Y.
J. VALAKAS
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