
i'BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
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po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.
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Baras. Salė vestuvėms,

marus, ctc.

RELIGIOUS

HIGGINS

mokamai.love affection and real

understanding

arba sa- 29 Hunting Laka

Lietuviški maisto gaminiai
5. Naujai išpuošta šokių salė.

KAIAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

PARCELS TO RUSSIA, INC.

Su didele nuolaida parduodami

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, Ti. Y.

Tokia yra ta* filosofija prie 
žolės stiebelio. Kodėl jų pto 
čiau atpasakojome, pasakysi
me kitame numeryje.

kas, Beringas, Kabotas, Hud-

parengimams, susirinki'

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. MI;

FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

tį..- Jos geometrinis ir gyvyEF 
nis ūgis sutampa, ir tai yra 
taip aišku bei žavimai papras-

Sulaakstytų automobilių dalių ištiesinūnas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

įėj. 1907 Upsa- 
rnirė eidamas 

IŠ P-»whw« CSs -

rė mėgino motinągęįbėti.
Hamelih ’ miestelio kąpįnėsė, 

Vokietijoj, ant vieno antkapio 
parašytą: “čiailsasiAna/_Roe- 
mer, ktuL- torp .’kitųritidž^jjy-* 

jjgj ppnkfeįy karins. Vientik 
jo.artimB|ų buvo ' per 1200. į 
Tačiau jišh negąlėjo vadintis 
laimingos*jpadermės galva, nes -7 - 
policijos registre .figūravo 130 
valkatų, 130 bankų plėšikų, 
60 vagių,v 50 prostitučių ir 7 
žmogžudžiai. G.

kurie siauru vandens

buvęs rektorium. Lietuvoje Building dangorėžiui’

saufiurekordas.
čių ©tiįge®ti Į»nj^ln^ ir bu- 
vęsĮkąhądiė^ųPįonne penktu
kas turi pagarbiai nusilenkti 
Roetnerių septintukui. • - .
Jauni seniai ir sąm Jaunuoliai

Lenkijoje Margarita Kra- 
siowna, persiritusi per 94 me
telių slenkstį ištekėjo už Įre-* 
čio vyro Kasparo Raycol, taip 
pat atsistūmusio į ligi 105 me
tų: Jauni seniar jnpterystėj iš
gyveno 14 metų ir susilaukė 
dviejų sūnų ir vienos dukters. 
Deją, juodviejų 'atžalynas gi
męs žilais plaukais ir raukšlė
tom kaktom.

Austrijos imperatorė Marija

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai. rvto iki 7 v.v.

Žmogus esąs sudėtingesnis. 
“Ką reiškia žmogaus ūgis? 
Kur jo ‘^viršus” ir kup tas 
“Virš®” - skiriasi rite ' “apa- 
čtos“?. Kaip neatrodytų keista, 
jeigu savo pagalbai pasiteirau-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

aukščiau galvos, ' atrandamas 
visai naujas žvilgsnis i pasau
lį atsiskleidžia daug kas ne
laukto ir įsidėmėtino., atsive
ria išbaigtas ir tobulas grožio 
pasaulis”. Autorius stebisi,

lų, jungiančių navigacijai tin- 
karnas upes arba ežerus. To
kiu yra Alberto kanalas Bel
gijoj, iškastas tarp 1930—39, 
122 km. ilgio ir jungiąs upes 
Mosę ir Šheldę; Volgos kana
las/ jungiąs tą upę su Donu; 
Stalino kanalas, jungiąs Lenin
gradą su Sorokos įlanka.

Pagaliau negalima užmiršti 
nė Kanados.bei Amerikos di
džiųjų kanalų, kurie jungia 
vięną su kitu didžiuosius že
myno ežerus ir leidžia net į 
Chicagą atplaukti didžiuliam 
laivam.

visai dienai— prie sidabrinio;
15 min. — prie auksinio. Vą-

NEW YORK CITY, 78 Second Avė., Tel. ORchard 4-1540 
DETROIT 12. Mich.. 11601 Jos. Campau Avė., TO 8-0298 
HARTFORD. CONN,. 651 Albany Avė.. CHapel 7-5164 
LOS ANGELES. Calif.. 121 So Vermont Avė., DU 5-6550 
PHILADELPHIA 23, Pa.. 832’No. 7th St., Tel. WA 3-1747 
CH1CAGO. ILL.. 3741 W 26 St4 Chicago 23, I1L CR7-2126 
NĖWARK, N. J., 263 Markei St. Nevarių NJ MA 2-6937

RADOO VALANDA JAUZ^IJS’ME 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA 
LIETUVI DIDŽIOJO N EWA ORKO 
N J. IR CONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR.
, NAUJU LAIKU

docentu, paskiau dėstęs teisę esanti žolės konstrukcija, kuri
Kauno ir Vilniaus* ųniversite- “pranoksta inžinierių žinoji- 
tuose, profesoriavęs Baltijos mą. panaudotą statyti Eifelio 
universitete Vokietijoje ir čia bokštui arba Empire .State

neieškoti savo "viršaus4

Daktarai Boer ir Valento 
liudiją, kad jiem tekę turėti 
pacientę, kuri iš 11 kartų su
laukusi 32 kūdikių. Dr- Ber- 
ger pasitaikė moteris, kuri 
per 25 metus gimdžiusi 30 kar- 
tų ir sulaukusi 36 va£kų. Dr. 
Kuester giriasi turėjęs pacien
tę, kuri per 22 m. sulaukusi 32 
kūdikius. Jai mirus, jos vyras 
vedęs kitą, kuri per tris kar
tus susilaukė 12 vaikų: buvo 
trynukai, ketvirtukai ir penk
tukai. Dr. Geissler mini savo 
pažįstama, kolegę gydytoją 
Mariją Austin, kuri per 33 me
tus susilaukė 44 vaikų. Itali
joj žinomas ^atvejis, kai: iš 33 

P -karta priaugo 53-italai^vię-.

anksčiau buvo pMomojusi . “burnai oftbe American ir baigusi 
6 kartus po dvynukus ir t Medical; Association” duoda viena 4^ 
pavienius —viso 16. Pridėjus nemažiau nuostabių atsitiki- laukdanūmirė norskaraliaus

'paskutinius 2, susidarė 18. ’* -v-
ArtinM^ios padermės vardams 
esant jau išsemtiem, dvynukus

- prisiėjo pavadinti eilės nume- 
riais.

Maroko sultonas Mulai Isma- 
4 ii, miręs 1727, paliko 548 sfi-

_ nūs ir 340 dukterų. Tiesa, jis 
musulmonas, tarėjo daug pa. 
čių, bet būti 888 vaikų tėvu

j-irgi šis tas- Įkandin jį vijosi 
Stoųno. karalius Rama V, miręs 
1910, turėjęs 370 vaikus. Fa
raonas Ramzes n turėjo 111 
sūnų ir 51 dukterį

Keturis kartus po keturis
„• kalikus šaly turčius pačiom 

musulmonus, pasidairykim a- 
pie padoresnius žmones, kurie 
tikrai nuostabūs savo pali- 
kuonimįs įr_ąįnija._Pne tolau 
pirmoj vietoj stovi B. Senei-* 
berg, dviejų žmonų apdovano
tas 87 vaikais. Iš pirmosios 
susilaukė 69: keturis kartus 
po ketveruką, septynis treje
tus ir 16 porų dvynukų. Ant
roji žmona dar pridėjo 18 vai-

VĘSTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5 x 6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukas 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu ti£ 85 doL), PORTRETAI, VAI-. 
KV nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur....—

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA
SIUNTINIAMS PERSIŲSTI |

SSSA UETUVA. LATVII4. estua.
UKRAINA IR KITUS KRANTUS

vis po tepaliko du ^ėdiniu: pirmuti- .7. 
ris turėjo 103, antrasis tik 9 -- 
metus. Broliai tai broliai, bet 
žaislai tie patys netiko. .

Baigiant, 1 pradžioj minėto 
Mr. Ąrgųę^ęr ^gąstį galiuką 
laikyti tik laime, palyginus su 
kito anferilriečio wMr.- Jutęs -jD Hr-- 
To&o;- fc&ris^matė savo ad^ją >

juos sau, sukuria nuosavų, 
Ir anas straipsnis nėra «am- vienintelį anksčiau bebuvusį 

ir nepakartojamą įstatymų 
kodeksą, kurio dėka ji valdo

Be šių, yra natūralinių ka
nalų, 
ruožu jungia dvejus vandenius 
arba skiria dvi sausumas. Žy
mesnieji jų yra: Lamanšas, 
Gibraltaras,’ Bonifaco kaklas, Plan t0 send >'our Problem

sonas. Malaka ir kit Kai ku
rie šių kanalu lietuviškai įpra- „ - _ 
sta vadinti sąsmaukomis. Mx». HampHm 4-1309

Išvardyti kanalai
smaukos jungia didesnes ar CACTUAOBTrtw . . M v mažesnes jūras, bet yra kanas BAST HAŽKPTON, L. I„ N. Y.

Žolė tyli ir nekalbi'’, bet 
ir duoda jam mus pamokanti. “Štai ji auga, 

stiepiasi į viršų, ir čia- jos 
Reikia pripažinti, kad VIa- aukščiausias gyvenimo princi

pas’’. Akmens, smėlis, dulkės, 
vanduo — visa tai smenga 
žemyn, o žolė išreiškia pagrin-

tAūihefik'ii skelbta**, kuris bus ypatingai ivei tintas» 
isc--¥■'' " ’ 

KRAUTUVES .
i OrdhMltil St. 13» Orchard SU M. Y- C. 
CiĮtamrrcy 5-45*5

crosed Sntirrday. open-Sunday 9 A. M, to 6*R. 
ą Ąve. Ind. Lįne,'Tjsui D iki Delanęy SĮL Nuo eia 

BdOrctartst.

na brazile motina, sulaukdama 
tik vieno kūdikio turėjo 44 
kūdikius. Vyriausias sūnus 
jau nuplikęs gauchaš — bra
zilų kaubojus, o jauniausias 
dar vystykluose.

PASIRINK PAGAL SPALVĄ
Gosbon, ln<L, „miestelyje 

skaityfcliaL< pccie^ detomobilių 
sustc^mo t?^ąfet '^hadažyti ke
turiom spa^Mt^ri nori auto
mobilį pastatyti valandai, tai 

, .1A, ... x stok prie raudono stulpelio;
8! kn>. ilgro. junpa Atlantą dviem valandOm - prie žalio; 
su Pacifiko vandėnynu.

Siaurinės jūros kanalas, 24 
km. ilgiojungia šiaiirinę jūrą dinasi g 
su Olandljbs vandenimis iut tn7 i« laikomas

Novoje Ruskoje Stovo (Nau
jasis Rusų Žodis), leidžiamas 
New Yorke, liepos 30 atspaus
dino lietuvio biržiečio Vlado 
Štankos straipsnį "Apie žoles“.

Prašome nepamanyti, kad 
Vladas Staoka yra botanikas- 
Jis yra teisininkas, baigęs jir-* 
ridinius mokslus Petrapilio kad dailininkai ^to grožio ne-
universitete, ten pat buvęs vaizduoja. Taip pat nuostabi savu panamai pasueirau- 0 baigtas tik 1914

tume žolės, tai. ji nepaliktų 
mūsų be.atsakymo. Visų pir
ma ji padarytų tokį pasiūly-

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

"Save pažinti tai . yra tas 
pats, kas sava už plaukų trau
kti iš balos". (M. p.)

Žinoma; tai neįmanoma. Bet 
kam tai ir reikalinga? “Iš tik
rųjų, ką žolė žino apie save? 
Ir kam jai tas žinojimas? Pa
grindinis gyvenimo įstatymas 
yra ne pafinti, bet jdaiktinti, 
rezlizuoti, o* tai pasiekiama ne 
žinojimu, bet valia ir veiks
mu, ta pačia valia ir tuo pa
čiu veiksmu, kuriuo stiepiasi į 
viršų ir statydinasi kiekviena 
žolė: statydina be jokių iš 
anksto užbrėžtų planų, be ap 
tarimų ir susitarimų, o savo 
laisvės pilnūmu verždamos į 
aukštį ir šviesą”.

"Kžią jai neišvengiamai rei
kalingas testainentas (žavėt) tai 
galima patarti: “Žvelkite J žo
lę”. Bet tas įstatymas iš tikrų
jų ne naujas. Jisai . tik suvi
suotina ir suprastina įstatymą, 
kuris buvo duotas prieš du 
tūkstančius metų. Nes ka gi 
reiškia “taukų temos”, jei ne 
sudėtinė daife taukinės totas”? 
— klausia Vladas Stanka, tais 
žodžiate primindamas Kristaus 
evangėtiją. JBet už ją senes
nė.-. žolė. >

Mūmj firma dabar taip Miorganlsuota. kad kiekviena* ahintinya i*- 
■iunčiamaa per s^*3 diena* ir adresatą pasiekia per 6-8 savaites. 
Oro pasta siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas.

(laRfna atausti naajt ir <MvMi drabužiai, maisto produktai, vais
tai. siuvamos maMnca, akordionai Ir tX

Gaftmtaojame 8«vėjo pasirašytą kvitą.
Firma' atidaryta kasdien. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 

vai. vak. fteitaditniai nuo 9 iki 4 vai. po pietų. GARANTUOTAI TAISOMA
• TELEV1ZUA
► AM-FM ltADK>
• AUTO RAINO

Kongreso biblio- Va, keliamą priešais mirtingą 
tekoje Washingtone. Yra rašęs pasaulį, neatspiriamai palenk- 
apie baudžiamąją teisę, pašau tą aklųjų gamtos dėsnių ga
lio istorijos dinamika, dideles jjaį žolė, laviruodama tarp 
ir mažas valstybes. Tai irgi ne tų dėsnių . ir kombinuodama 
botanika.

vę?". (Red. p«br.)
Žolė taip pat mokanti nesi

veržti “save pažinti”, kaip yra 
kitados mokęs Sokratas, o nuo 
rningaT kamuojasTsu1 tuTuž- didysis ““ mažasis Be,as’ drinkers, where they will get 
daviniu” 1 foras, Dardaneliai, Skagera-

tamokslio srities. Rašoma apie 
mažą žolytę ir jos dinamika.
Autorius žmogų pastato prieš nedidelį, bet savą pasaulį' 
žolę, — tikriau šakant, pagul
do pievoje, 
pamokas iš žolės buities.

das Stanka. buvęs Vladimiras 
Stankevičius, daug kur teisin
gai ir pamokomai filosofuoja 
apie žolę. “Gulint pievoje. dinį būties principą: “ne kris- 
rašo jis, — kai žolė iškyla ti žemyn, bet stieptis į aukš

Pernai'ašigįpto Nassęriui -nu
savinus SŠėso kanalą, dėl ku
rio veik IŠvęngta rimto pasau- 
linio kartę fodis “kanalas” pa
sidarė ūbai linksniuojamas. 
Jei dabar padėtis ir yra .kiek 
aprimusi, tai visvien dažnai 
ten kas nors vandenį pamai
šo.. Neatsiradus didesnio mai- 
rjo, bent danų laive pagau- 

praplaukiantis -žydelis, 
ūaįp nesočiai atsitiko, vėl pa- 
skardena *ieso vaftfį

• Jei IrMHyyi taip dažnai 
apie Sueso kanalą, kodėl ne- 
užsiminti ąpfe kitus ? O jų yra 
nemažas skaičius kastinių ir 
natūralių.

Korinto kanalas, baigtas ka
sti 1899, yra 6 km. ilgio, su
jungia Jonijos ir Egėjas ma
rias. ' ■ ’

Panamos lanalas. pradėtas

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

dar buvo advokatas ir Lietu- Autoriui žolės varpučių kuok- *turio#e negyvom dogmose, ^3^ kastas 1887 «»vn
itų Tarybos narys. štelis — “tai gyvenimo vėlia- įsakymuose, _ ,OAC x.-._ auksinis žmogus , kuris savo

prisakymuose, 
Įstatymuose. Ždė gi epsioina 
be ię. Kam žmogui, kurte lai
ko save nepalyginamai aukš- .. . . 
tesniu ir tobuloaniu už žolę, 
surišti ir suspausti savo lais-

Dabar



IŠKELS ANDREA DORIA

TURTINGI
ris ir turėta šaunus lenktynių 
žirgai, kurie gaudavo dovanų; 
ir jisai buvo viliojamas “ke
turių damų” pas faraono sta
liuką, o apie jo dvikovas ryš
kiai pasakojo tebežymios vei
de žaizdos nuo kalavijo kirčių. 
Kai pagaliau žemė išslydo iš 
po kojų (nes juk žinomas da
lykas, kad žemė sukasi), o jis 
atsidūrė pasaulyje, kaip į jū
rių krantą išsviestas žmogus, 
laivui sudužus, tada jis nebai
gė savo gyvenimo kulipka, bet 
įstojo tarnauti į policiją sek-

Karo grėsmės įtampa didė
ja su vakarų Vokietijos atsi
kūrimu, jos ątsiginklavimu ir 
siekimu susivienyti su rytinę 
dalimi,

ntnkas Jeigu mergina tada 
viena būtų ėjusi' iš stoties, 
seklys būtų selinęs įkandin. 
Tačiau taip atsitiko, kad gri
žus jam S smuklės, kur jis

Delaware pramonininkai,

♦y nusikaltimą, o iš kito* pu- 
aTKraipO OttnMĮ į Kai KM? 

no pastangas įį užglostyti, dr. 
Paondar , išreiškė viltį, kad 
teisingumas lafanės ir palinkė
jo' lietuviam, kad iy

"tėvynė notobmofe ateityje 
vėl tapty dalimi Europos, ka
ri visada buvo Įy tėvynė, ir 
kad jy susijungimas su Euro
pa įvykty be naujo karo ba5- 
sumę". .

Tariau tai nereiškia, kad 
težtinzumas būtų dingęs iŠ pa- 

________ tiri SaulioiT kad pagal diatelrtinį 
yra teisėta ir t^ ką jisaį da- in«teriatizi^ galima būtų į-

Be to, jb tarėjo dar retą 
dovaną pažinti kiekvieną vei
dą, kurį vieną kartą kur nors 
būdavo matęs, nors ir po dau
gelio metų. Jb atsiminė ma
žių mažiausia dešimt tūkstan
čių pavardžių.

Sb tad penas ir buvo pasiū
lytas grafienei, ieškančiai savo 
dukters.

ninkė, ir jt galį būti naujojo 
karo žiežirba. Ten, kur karas 
tautą* padalina puriau, — bū
tų ji kalta, ar nekalta, —palie
kami neužgesyti degėsiai. Tau
tos nepasitenkinimas su laiku 
įpučia naują gaisrą.

Tokiu būdu prasidėjo antra
sis Didysis karas, užsiliepsno
jęs pirmiausia prie Dancigo 
koridoriaus, kuriuo lenkai sky- 
rė Berlyną nuo Karaliaučiaus. 
Antrasis lenkų koridorius, iš
vestas per gyvąjį Lietuvos kū
ną, abi tas kaimynes irgi de
gino. Baltijos erdvėje dėl to 
stigo reikiamo atsparumo. Vo
kiečiai ir sovietai įkalkuliavo 
tai į savo strategiją, pradėda
mi antrąjį Didįjį karą-

Tretysis karas gali prasidė
ti toje pačioje rytų Europos 
erdvėje, kur antrasis pasibai
gė Vokietijos padalinimu ir 
visos eilės tautų išdavimu.

Tenai pasisamdė kažin kokį 
tuščią, seniai niekieno nebegy
venamą butą, kur visu* tarnus 
ir tarnaite* grafienei tarėjo 
atstoti namų sargo žmona.

Apsivilko vyriškais drabu
žiais, kurie visiškai pakeitė 
jos išvaizdą; atrodė tikras vy riem! atžvflgta nesutiko su į 

tao, kurį mums ponia grafie
nė buvai teOratis atsiųsti. Mer
gina, kaip atrodė, buvo vienos 
perpirklės draugė, nes su ja 
viename vagone aeoejo; paae» 
jo jai krapštas S vagono B- > 
tampyti; kai perptraie auvyuo r 
rinkliavų raštinę? ji pasiliko
, -« >* ■»— (m tstotyje saugoti jos paramų ir

lė. Grafienės nervai kažkaip — Kaip tik dėl to čia mes 
keiriai -pakeldavo avantiūriš- jos ir nerasime. Kad b esu 
kiaušius žygius po sostinės ur- labai įžvalgus, vis dėlto lejdau- 
vus; ji ramiai palyginti žiūrė- si išvedamas į pūdymus. Argi 
davo į tą gyvenmą, kurio nie- bėglys nurodys vietą, kur jis 
kada nė jauste nebuvo atjau
tus!.

• Vatikano 
neseniai surastos buvusios ro
mėnų kapinės iš pirmojo am
žiaus po Kr. iki šiol atidaryta 
50 kapų. Tarp jų yra vienas 
Nerono vergo kapas. Tarp ki
tų surastų įdomių daiktų yra 
rašalinė iš pirmojo amžiaus 
po Kr. ir pinigas su impera
toriaus Domidano atvaizdu.

Iimą".
Tą tautų žudymą — geno

cidą .— 'sovietai pradėjo Balti
jos valstybėse ir toliau tebetę
sia, išveždanfi žmones prievar
tos darbam arktinių sričių ir 
Kazachstano stepių kultyvuoti.

Tik maža jų dalis galės vėl 
pamatyti savo tėvynę, — kal
bėjo Dr. 
draugai lietuviai yra gavę ap
linkiniais keliais pranešimą, 
pagal kurį vienas aukštas so
vietų pareigūnas yra pasakęs:

Lietuva bus, bot h* jokiy 
liotorię,

ir tai yra aišku dar iš to, kad 
Baltijos kraštuose kardinami 
kalmukai ir čunguzai sufalsifi- 
kuotom pavardė, kad (sovietai 
užsitikrintų sau plebiscitą, jei
gu toks kada galėtų būti.”

Dr. Puender pastebėjo, kad 
visa ta kruvina, prievartinė 
ir klastinga Sovietų Sąjungos 
politika negali nejaudinti tik- Taip apie kapinių senumą ne- 
rų europiečių, kurie per du bėra jokių abejonių.*

rusų ir tenkųv Sovietų Bosija . . . Berlyno dekliaradįja vis dėl- 
ligi škd dar galėjo turėti vii- to palieka sovietam vieną išei
ties, kad ji be karo paslinks to- tį. Jiem žadamos garantijos, 
liau į vakarus, arba pati “Ve- kad pasitraukus iš rytinės Vo
kietiją suvienys”. Tos viltys kietijos nesubyrės dar visa So
boro gana realios tuojau po vietų Sąjungas Tai primena 
karo, kai sugriauta ir žmonių prieš trejetą mėnesių sovie- 
pritašta vakarinė Vokietija, tam siūlytą neutralumo zoną 
buvo gera dirva komunistinei tarp Rusijos ir Vokietijos. Ji 
propagandai. Berlyno blokada paliktų rusų kontrolėje Bąlto 
buvo pirmas rusų bandymas jos ir kitas pavergtas tautas, 
dar toliau paslinkti į vakarus paliktų žandas., kurių neužgy- 
ir nusiristi per visą Vokietiją, džius teisingumu, negali būti 
Atlaikė amerikiečių pagalba, nė kalbos apie kurią nors tai- 
pačių vokiečių drausminsumas ką, kad ir kaip jos. būtų sie- 
ir Vokietijos kanclerio K. A- kiama.

— Ar tamsta žinai kokį ki
tą kebą?

— Turiu tam tikrą nuojau
tą. Tą dieną, kada ponios gra
fienės telegrama pateko į 
mūsų miesto policiją, pa vėla va
riuoju traukiniu atvyko kažko
kia jauna mergaittė: kiti ke
leiviai dėl nepaprastai Smar
kios pūgos buvo pasilikę toli
mesnėse stotyse. Kas tiesa, tos

i nurodo ir tokia priežastį: mui ** * prieštarauti. “Deportacijos ir lieka de
; ' Dr. Puender prieš toMą dfefe- portadjom, nors būtų praėję

“VaknrųJ©irop^e ^«ama tistinę pafiūrą pasisakė la^ai jau eilė metų, — pabrėžė dr. 
. .2 .. i ; ' Puender,.— o toji

valstybė, kuriai sovietai yra 
atėmę suverenumą, mums dėl 
,to dar nėra iš pasaulio žemė
lapio išnykusi”, —
...Užbaigdamas savo kalbą, 
kurioje iš vieno*, pusė*., ryš-

kita.
Atvirai kalbant, ponas Riez- 

nikas taip pat ne tam amatui 
Seklys turėjo rankose ne- buvo gfaięe jr ne jam ruošę*!*.

tflulų brubžaraštį, kuris buvo Potidninko. tarnybos neišmok- 
atsiųstas Pešto policijai S Vie- gama, nei universitete, nei po- 
noe; jb niekuo nesutiko su tą 
valmrą atvykusios traukinta 
vienos jaunos moters bruo
žais. Vb dėlto seklys būtų ją 

riškb. Nukeptas plaukus, su- sekęs, jeigu atsitiktinai į vbą 
raitė puiktomb garbanomis, reikalą nebūtų įsivėlęs ieštta- 
Lengvai galima buvo manyti 
ją buvus kokį nors menininką.

Pešto policijos vadovybė pa
skui davė jai __
vikrų, narsų seklį, kuris turė
jo būti jai vadovu po tą nefi- 
nomąjų pragarų tabfctatą ir, 
ruoniui atsiradus gyntyu. Tai ‘‘stovia’’.

šia, grįžo namo. Tuo 
dingo viri pėdsakai:

Buvo paskirtas atpildas, ke
letas tūkstančių guldenų tam, 
kurs suseką grafaitės gyvena
mą vietą; tačiau apie tą atyib 
dą težinojo policijos organai, 
nes laikraščiuose nenorėta 
skelbti grafaitės . pabėgimo. 
Tiesiog negalima buvo nė pa
manyti, kad politaninkas, užti
kęs įtartinų žymių, kurtos ga
lėjo nuvesti į tikrą kelią, tuo 
nepasinaudojo atpildui gauti, 
ypač žinodamas, kad savo pra
nešimu njdmm nepakenks, o 
tiktai naudos padarys. Tačiau 
mes jau esame matę Joną Pa- 
Ąalj nelaimi tinkant pnlkHnin- 
ko tarnybai.

Kad jam tada paspruko iš 
nagų grafaitė, kurtos pažymius 
jb turėjo, tai buvef ne jo klai
da, tik Jono Pačelto nuopelnas.

Vokietijos susivienijimo problema
■ Vokietijai skiriama ris dau- denauerio politika. Jį pasiekė 
siau dėmesio. Tri suprantama. Vokietijos atsikūrimo ir atsi- 
A Įmrjg&ptąfi- karoJcdlti- gmklarimo.__Vokiętijos „suvie

nijimo tamirimas dabar statoj 
mas taip, kad Sovietų SąjuiH 
gai belieka trauktis ir statyti į 
pavojų visą bolševikinį reži
mą arba laikytis vietoje ir ri
zikuoti karu.

POBgS Rięmilra* kitados fy- 
gtavo tuo pačiu kelta, kuriuo 
ėjo srafas Oskaras. Tačiau 
vieną kartą didėti* griovys 
perkirto jam tą kelią. Jb ne
šoko į griovį sprando nusisuk
ti, bet atsargiai nuslinko į jo 
dugną ir Žygiavo toliau.

__ _______ ________ Ir jo kitąsyk turėta gražūs 
tardė dtabtatokna, stotyje po- vebtinių arklių ketvertukai, ir 
ItožuinkM jam pareiškė, kad jo skraidyta sostinės gatvėmb 

Trr gggl «gg Kąpo- puoštas kartota, vefitari
HfttjiodiBgB- gol trsBdfcit botagu; ir jo sft-

Poniškos fantazijos vedamas, 
jis pasižino su sostinės gyve
nimu žemiau tam tikros ribos. 
Jb puikiai žinojo slaptuosius 
lošimo namus, vagių urvus, gy
vosios prekės pirklius, anar- 

'chistus ir palėistinybės lizdus; 
be to, jb atmintinai žinojo 
skandalingus diduomenės sve
tainių įvyktas., Vagių kalba 
jam taip pat buvo supranta
ma, kaip ir klubą sąmojai. Jb 
patino visus lombardus, vogtų 
daiktų slėpikus ir lalėjo para
šyti vbą tikriausią bevardžių 
deivių istoriją (kad ir buvo 
jos bevardės).

Tai kodėl jam dabar nesu
naudojus tų gražų gabumų, 
kada sutrūkinėjo viri siūlai?

Kiekvienas darbas yra gerb
tinas, tad girtinas ir seklio 
darbas. Todėl jb išrita dijo 
didfldftojo savo rando Ir įsto-

Sovietų Sąjungai tokia alter
natyvą pastatė Berlyno deklia- 
racija, paskelbta Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos. Vokietija išeina kaip ly
gus partneris didžtostom vi
karų valstybėm, tuo tarpu ry
tų Vokietijos dalb tebepalie- 
ka sovietų satelitu- Abiejų Vo
kietijos dalių suvienijimas ųę- 
atskiriamai jungiamas su nu 
siginklavimū: * jo negali būti, 
Vokietijos nesuvienijus. So
vietai norėjo tuos kiautinius 
išskirti: pasiekti Europoje au- 
tiginklavimo, bet palikti Vo
kietiją padalytą, kad iš rytinės 
jos dalies galėtų lengviau pra
siskverbti į vakarinę. Dabar 
jie tas viltb turi palaidoti. 
Kadangi rusai iš rytinės Vo
kietijos geruoju nesitrauks, 
tai rytų Europoje įtampa dar 

tebelaikoma užimta padidėja.

S6. Ponas Rieznikas buvo sosto
Tokiu būdu grafienė ir ad- siaubas, mitriausias

vdratas sutarė, kad pabėgusios policijos seklys.
grafaitės reikią ieškoti ^pasau- Vieną-kartą mes jau buvome 
ly”, sudarytam B kvepalų ir su juo susitikę, aną sniego pū- 
alaus, iš cigarų dūmų ir lem- gos naktį, kada traukinys pa

vėlavo ateiti iš Rutkų į Pešto 
stotį.

Ęęt kadangi' ir tai norima 
pamiršti, tai <|r. Puender ir 
klausia: nesi reikės dar vienos 
vengriško masto tragedijos, 
kad žmonės pagaliau susipras
tų? Europims susipratimas tu
ri pasireikšti nusistatymu: kas 
yra žmogžudystė ir lieka žmog
žudystė, kas^yra prievarta ir 
lieka- prievarta. Dėl td 

"laisvojo pasaulio viršūnė
se^ ir apačiose, kai ieškoma už
sienio politikai Keičię, būtina 
atžymėti Sovietą? Sąįuftgos, ta
riamos "taiko* galybės", bū
dingą nusikaltimą — opoka- vadovaujant Mr. Gonti, ruošia- 
liptinį prievartinį tautę kilno- si iškelti iš vandens peniai 

apie šį laiką nuskendusį Itali
jos keleivinį laivą Andrea Do
na. Laivas guli Atlanto dugne 
prie Nantucket salos 225 pėdų 
žilumoje. Skenduolis dabar 
priklauso vienai Italijos ap- 
draudos firmai, kuri itinokėjo 
16,5 milijonų dolerių. Neskel
biamą, už kiek jį gauna kėlė- 

Puender. — Mūsų ja£ iškėlimas, sakoma, atsiei
siąs apie 4 mil. dol. Jeigu lai
vo nebūtų galima atremontuo
ti, tai už jį vistiek numatoma 
gauti arti 9 mil. dolerių.

geriau negalėdavai tikėtis, tik 
gauti į pašonę žmonišką pei
lio dūrį; piktadariams jis im
ponuodavo savo jėga. Galėda
vo negirdėtai daug išgerti, bet 
niekada. niekam neinvykdavo 
jo nugirdyti. Jis taip pat nesi- 
gindayo ir. nuo moteriškų pa
gundų, jeizu per jas galėdavo 
susekti kokią paslaptį. Jis mo
kėdavo taip keisti savo veidą 
ir pavidalą, jog draugija, į 
kurią jis įsimaldavo, visada 
laikydavo jį savo žmogumi; jis 
taip pat suprasdavo , įvairius 
kalbos startumūs ir nuostabiai 
mdtedavo pamėgdžioti kiek
vieną tarmę, o greta to pui
kiai kalbėjo .visomis dvilizuo- 
tosios Europos kalbomis.

būdu ' kinėtasi aplink dailias mote- jo tarnauti policijai, kitu var
du pasivadinęs/

Greta dtagelio kitų^ reika
lingų žinių, , ponas Rifeznikas 
turėjo dar ir daugiau vertingų 
ypatybių. ;

Jo narsumas buvo tiesiog 
nuostabus, neįtikėtinas; Daug Retkarčiais ji susitikdavo 
kartų jis išdrįsdavo įlįsti į to- žmogystą, panašią į tą, kurios 
kius plėšikų urvus, kur nieko ieškojo. Džiaugsmas ir hahnė 

drauge supurtydavo josios ner
vus. Tada ji imdavo susitiktą
ją už rankos, prisitraukdavo į 
save, nušluostydavo nuo jos 
veido dažytas ir pudrą, išklau- 
sinėdavo ją, o petitui vėl, dvie
jų priešingų jausmų mišinys 
pavaduodavo pirma įsižiebusią 
viltį; kildavo jai gailestis, kad 
ten ne jos dukters būta — ir 
džiaugsmas, kad vis dėlto jos 
pačios apsirikta.

JI iš pagrindų tyrįnėjo tas 
šiurpulingąsias būtybes. Ją ap
sistodavo bedkvatojanfių ir 
šokančių kuoduočių spiečiai, ir 
staiga iš viso to sptofians, tose 
girtos šlykštybės, petivaidyda- 
vo kafitokia madonos salyytė 
— puolęs angelas. Tokią mer- 
giną ttvyuus, granenei Kaskart 
labiau tvirtėjo >tik^iflM*» bad 
josios duktė gaU būti kaip tik 
tiame pasaulyje.

Pagaliau tart jai vieną die
ną jos radora* seklys:

— Kbidtegu kėlta eteame,

PūaU-UM*.-,/■ .y .. ■ •
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tam ir rašytas, kad klaidintų 
ieškotojus.

— Tai ką tamsta manai?
— Aš manau, kad ponios 

grafienės duktė, jeigu kur 
nore ir puolė, tai ji bus puo
lusi visiškai kur kitur.

da to ė6- «1*~. 7 .»«k žmafe korte tehęsiiaao dia- ■

pažiuro* yr* vteMkai «re- 
twwA« Ir

I otmotė tokius matos, kurte

— «: mint
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pų garų-
Grafienei reikėjo visiškai 

slaptai nuvykti į Prttą. Išvyko 
ne geležinkeliu, bet paprastu 
kaintiečio vežimu.



Mirė M. Lastauskienė—Lazdynų Pelėda

lietuvių

(W.)

• tveteariįo|« Ziuricho mie
stas kasmet skiria muzikos

Stoškus, mūsų laikraščio ben
dradarbis, dar šį pavasarį ra
šęs apie savo keliones po Is
paniją, šiaurčs Afriką. Jis 
mėgo keliauti. Dar prieš ka
rą aplankė daugel Europos 
kraštų, važinėjo plačiai ir po 
Ameriką, e pernai lankė Mek
siką. Šiemet, bėgdamas nuo 
žiemos šalčių, atsidūrė sau
lėtoje Ispanijoje. Keliavo po 
kraštą, Malagos mieste stu- 

-dijavo ispanų kultūrą ir kal-

MARUA LASTAUSKIENĖ - LAZDYNŲ PELĖDA

- Agnieška, nedaryk durų, 
sušuko Juzebs. — Paskui

Nuvyykusi Varšuvon, Ma
rija mėgino mokytis muzikos, 
tačiau nesėkmingai. Vėliau 
mokėsi rankdarbių. Persikėlu
si į Petrapilį, vertėsi rank
darbiais. Vėliau tarnavo len
kų studentų . bibliotekoje ir 
ten turėjo progos daugiau 
skaityti. •

Knygą paruošė K. Baronas, 
ji„ turi apie 550 pust Pa
vadinta “Sauja derliaus”. Iš
eina dar šį rudenį. Visi Ni
dos Klubo nariai ją gaus 
bendra tvarka, sumokėję kaip 
už du eilinius Klubo leidi
nius. Amerikoje reikės Bubė
ti nariams — 2 doL, kietais 

3 dbL Pardavi-

d. gausių apžvalgų 
malė. Stambiausiu 
reikia laikyti .Gon- 

Raynold “Tragiško-

iš jo balkono matėsi gražūs Maksas žiauriai kvatojo 
vaisiai. Įėjime buvo liftas, čia,

antrą pasaulinį karą Kaime).
Bronius Stoškus buvo vie

nišais ir užsidaręs. Gyveno

menys esą visiškai nauji, ne
paimti iš liaudies dainų, bet 
savi ir labai artimi lietuviškai 

stos Europos” vertimą į lie- • dvasiai Arijos švelnios, kupi- 
.tuvių kalbą. (Knyga buvo nos lyrinio meliodingumo. Jos 

iš karto sužavės jšpŽdytoją ir 
pagaus Hauąytoją. Chorai esą 
be galo įdomus, lengvi klausys 
Hr ir atsiminti.

Nidos Knygų klubas Ang
lijoje ateina į pagalbą se
niems ir jauniems — jis iš
leidžia naują skaitymų kny
gą, kurion bus sutelkta be
veik visi literatūroje pasi
reiškę autoriai. Bus eilėraš
čių, būdingiausių prozos iš
traukų ar trumpesni ištisi

ALICE STEPHENS
Dainų šventes Komiteto 

Pirmininkė

Ir visai jau užmiršęs plėši
kus, tyliai atsidarė vartukus 
ir žadėjo lipti laiptais, kai pa
sirodė jam, kad tartum var
toki! dar kartą sugirgždėjo. 
Išbėgęs atgal pažiūrėjo, o ne- 
•Maoates naaislėDuaHi medžiu 
šešėliuose, ramiai lipo seno
viškais laiptais, kurie ėjo ra
teliu. Ponai gyveno ketvirta
me aukšte, o tai dėl to, kad

betų už mūsų tautą kultūros 
■ ir meno vardu. Atrodo, kad 

r B tokį dalyką dabar turime nau- B joje Banaičio operoje.
B Todėl šios operos pastaty- 
B mas turėtų būti toks ir tokio- 
B se sąlygose, kad pirmą kartą 

’ B “Jūratė ir Kastytis” pasirody- 
B tų ir suskambėtų visu grožiu. 
B • Didesnio masto pastatymai, 
B žinoma, susiduria su didesnė- 

V ! B mis sunkenybėmis ir išlaido- 
B mis. Dėl šios priežasties rody- 
B tusi logiška manyti, kad ope

ros pastatymu turėtų rūpin- 
B tis ne vienas ribotas organi- 
B zarinis vienetas, bet greičiau 
B komitetas, kuris sujungtų kuo 
B daugiausia mūsų kvalifikuo

tų žmonių ir turėtų daugiau- 
-V. K. BANAHSS. šia priemonių užtikrinti pas-

. - > tatymo pasisekimą.
tikBetėvi klausytoją, bet ir 
svetimtautį.

Chicagos lenkai jau kelioli
ka metų stato savąją operą 
“Halką”. Jos spektakliai vyk
sta “Civic Opera Hanse” rū
muose, kurie talpina 3,500 
žiūrovu, ir pasitaiko, kad jau 
mėnesi prieš operą nebegali
ma gauti bilietų. “Halka” iš
pūdama lenkiškai, bet žiūrovų 
eilėse matosi įvairių tautybių 
žmonių.

Ilgus metus laukėme žavaus 
lietuviško dalyko, kurį galėtu
me parodyti kitiems su pelny
tu pasididžiavimu, kuris kal-

Dar per Ispaniją keliauda
mas pasijuto netoli p. Manė,' 
kad skirtingas ispanų mais
tas atsiliepia jo nuotaikai. 
Bet tas pats buvo ir Pran
cūzijoje. Tada skubėjo į ge
rai jam pažįstamą Vokietiją, 
kur tikėjosi pas prof. A. Ma
ceiną paasvečiuoti, sustip
rėti ir kelmuti toliau.— Ita
lijon, Šveicarijon.

Freiburge pas daktarus 
pasitikrinus paaiškėjo, kad 
reikalinga skubi galvos ope
racija, nes liga atrodė labai 
pavojinga. Operacija buvo 
padalyta’ birželio 13. Po to 
trumpom buvo atgavęs są
monę, pažino Žmones, bet 
liga komplikavosi ir jis mirė.

-Kam teko jį pažinti, ar 
skaityti jo straipsnius Aiduo
se ir kituose laikraščiuose, 
stebėjosi jo dideliu išsilavi
nimu. Jis buvo retas lietuvis, 
patinęs daugelį mokslo sri
čių, galėjęs kalbėti bei rašyti

galėjęs kalbėti bei rašyti 
daugeliu klausi irų, jungęs . kūriniai Seniesiems bus pro-

matydamas tuščioje gatvėje 
jokio šešėlio, nurimo ir ėjo 
Įšalėto, žiūrėdamas į mėnulį. 
Aukštai dangus buvo šviesus, 
mėlynas, tik pakraščiuose sto
vėjo juodi kaip kalnai debe-

autorės sentimentalaus paša- pgi įrengti, bet ponai jį vis 
kojimo “Dingo be žinios”. Naš- užmiršdavo, ir taip slinko me- 
laitis Juozelis gyvena pas tur- tai po metų. Juzelis bėgo vis 
tuolius mieste, mato jų nesan- aukštyn,' o paskui jį tyliai li- 
taiką ir tuštybę ir ilgis savo po du plėšikai, po kelius laip-
tetos, popierinių gėlių dirbę- tus peršokdami* slinko jie kaip kad mum nepavyko, ir dabar 

reikia bėgti. Iškels bylą, bus 
. Vaikas tyliai pasibeldė į du- tardymai!. Taigi reikia butą... 

ris.

_Iš anksto galvodami apie 
naujosios operos pastatymą, 
kreipiamės į plačiąją visuome
nę, kuri visada .atjaučia ir pa
remia kiekvieną mūsų kultū
ros ir meno apraišką, ir pra
šome jos dėmesio bei atsilie
pimo. “Jūratės ir Kastyčio” 
operoj pastatymas yra istori
nės svarbos tikslas. Sėkmin
gai šio tikslo įvykd; 
silauks plačių ir ' 
čių atgarsių.

kas, atsisveikiDęs su buvusia 
globėja, išėjo: Mieste gimęs ir 
augęs, jautėsi kaip miške zui
kis. £ jo drąsiai, patenkintas, 
kad tie nemalonūs žmonės an
ksčiau išėjo. Ant gatvės kam
po vaikas, pats nežinodamas 
kodėl, apsidairė; pamatęs dvi

Abi seserys, Sofija ir Ma- 
' • Paryžiaus NatfontlMįe rija, naudojosi viena ir ta 

btofotakofu atidaryta vokiečių pačia slapyvarde — Lazdy- 
poeto Heinrich Heinės paroda, nų Pelėda. Marija pradžioje 
kur išstatyti jo rankraščiai, mėgino savo vardu išspaus- 
laiŠkai ir kiti su jo gyvenimu dinti vieną kitai dalykėlį, bet 
suaųję tiškumentai jie neatkreipė didesnio dėme

sio nei skaitytojų, nei kriti
kų. Tadą ėmė spausdinti 
Lazdynų Pelėdos vardu. Ne
retai yra ranku net atskirti, 
kuria dalykas yra Sofijos, ku
ris Marijos* nors juodvi ir 
skiriasi. šiek tiek stiliumi bei

lindi du plėšikai — Maksas ir 
Morisas. Išgirdę, kad vaiko po
nai turtingi, nutaria juos api
plėšti.

pindamas nei savimi, nei sa
vo išore.

Tačiau buvo jautrios, geros 
širdies. Nito pat gimnazijos 
laikų buvo ateitininkas, mie
lai jiems skaitė paskaitas. 
New Yorke buvo ateitininkų 
sendraugių skyriaus narys, 
šiaip visada įdomu jį sutik
ti jrpakalbėtL O kur kalba 
sukdavo į jo sritis, tuoj atsi
gaudavo' fr kalbėdavo labai 
įdomiai. s

Išvykdamas į Europą, bu
vo ypatingai linksmas. Atė
jęs į redakciją atsisveikinti, 
žaidė sąmojais ir žadėjo ne
stoti į garsiąsias bulių rung
tynes. Vėliau atplaukė jo il
gi laiškai, prirašyti smulkia 
braiita. Pasakojo linksmus 
keltoaės nuotykius ir skundė
si, kad vėl jį šaukia Nėw Yor- 
kas, kviečia jo kambarys Wo- 
odhavene. žadėjo parvežti 
glėbius nuotraukų ir įspū
džių. Tačiau šį europietį se- Suprantama, kad operos orkes-
noji Europą pasilaikė am- travimas yra didelis darbas-,
žiams savo glėby. Iškilo lyg pareikalausiąs ilgesnio laiko,
šviesi kibirkštis ir staiga už- - Tačiau dabar - jau pals metas

filosofinius mokslus su eks- ga grįžti į kažkada skaitytas viršeliais — 3 dbL Pardavi- geso, palikdamas visiems su- galvoti apie operos p?statymo
perientinlaia istorijas, kurių paprastai taip nėjama bus'3 doL minkštais simąstymą ir liūdesį. galimybes, turint galvoje ne

Bronius Stoškus gimė 1912 greit negali rasti. Jaunuo- viršeliais ir 4 doL kietais vir-
m. Karkulpėnų kaime, Vii- sius gi supažindins su mūsų '»Sėliais.

— Gal jis dar gyvas ir rei
kalingas pagalbos, — ištarė 
tyliai. — Grįžkim.

— Perdaug šį vakarą žgė- 
rei, ir protas tau maišosi.. 
Mums bėgti reikia, kuogrei- 
čiaustai bėgti, nes nejuokais 
prasidės medžioklė, už upės.

— Aš grįžtu, — griežtai 
tarė Morisas.

Veltui Maksas norėjo jį su
laikyti, anas sunkiais žings
niais nuėjo atgal.
' Dabar jau nieko nebijojd, 
drąsiai atidarė vartelius, perė
jo kiemą ir, atidaręs prieši
nio duris, klausėsi, čia buvo 
tylu ir ramu.

— Jusi, ištarė drebančio

ji žadėjo rengtis dėstyti fi
losofiją, tašiau karai ir trem
tis vtsa sumaišė. '

A&l&nęs Vokietijoje, vėl 
jis stojo Į mokslus. Stuttgar- 
te studijavo aukštąją* mate
matiką. Išmoko ispaniškai, 
pagilirib italų kalbos žinias. 
Plačiai domiesi visų įaxxr - 
prieinamų kalbų literatūra, 
daug skaitė ir daug raš£ Ai
duose įvairiais literatūros bei 
kultūros klausimais.

Atvykęs į Ameriką, vėl į-

Lazdynų Pelėdos vardas 
mums atrodo jau nutolęs, 
nuėjęs į mūsų literatūrą prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, žino
me ir tai, kad Lazdynų- Pelė
da mirė 1924 m. Tad keista 
atrodo žinia, paskelbta Vil
niaus radijo, kad liepos 19 
okupuotoje Lietuvoje mirė 
Marija Lastauskienė — Laz
dynų Pelėda. Tai Sofija Pši
biliauskienė tikroji sesuo, ra
šiusi tuo pačiu Lazdynų Pe
lėdos slapyvardžių.

Marija Lastauskienė gimė 
1872 metais Šiauliuose. Jos 
teras buvo linkęs į meną, mė
go tapyti. Tačiau jis nemokė
jo tvarkyti savo ūkio, ir dėl 
tos priežasties šeima gyveno 
vargingai. Tiek Marija, tiek 
jos sesuo Sofija (Pšibiliaus
kienė) negavo sistemingo 
mokymo. Pramokusios skai
tyti, jos mito sentimentalia 
literatūra.

Kennebunkport, Maine, kurį 
lietuviai pažįsta 
pranciškonų vienuolyno ir jų 
vasarvietės, gyveno žymus 
Amerikos istorinių romanų 
autorius Kenneth Robertą, mi
ręs liepos mėn. 23 d. Jis buvo 
gavęs Pulitzerio premiją ir bu
vo vienas iš nedaugelio Ame
rikos rašytojų, kuris mėgo 
Amerikos tautos praeitį, vaiz- Ištekėjusi už gudų veikėjo 
davo jos karus ir vargus. Lastausko, persikėlė Rygon, 
Garsiausios jo romanas “Oli- ° vėliau Vilniun, 
ver WisweH’

— Agnieška, atidaryk, tai 
i... atidaryk! — kartojo. .

- .... . . . Sena virėja nuvargusi mie-
Ca.dŽBi jau giedos tau VU- gojo k)etu miegu. Vaikas vėl 

pasibeldė, visuose namuose 
viešpatavo tyluma... Netyčia 
apsidairė, ir staiga mėnulio 
šviesoje pamatė Morisą ir 
Maksą. Vieną akimirksnį vis
ką aiškiai suprato. Jis daug 
girdėjęs apie plėšikus ir žmog
žudžių žiaurumą, todėl aiškiai

Toliau Įnrof. Ji Žilevičius 
reiškia nuomonę, kad opera 
yra visai įmanoma pastatyti, 
nes joje nėra jokių nenugali
mų kliūčių. Nors minėtame 
straipsnyje nepasakyta, b t 
atrodytų, kad ir maestro V. 
Marijošips, kartu su prof. Ži
levičiumi lankęsis pas kom. K. 
Banaitį, - pritariąs pagrindi
nėms nwwtiwwt^ liečiančioins 
“Jūratės ir Kastyčio” operą.

Žinodami kompozitoriaus 
Banaičio talentą ir kompozici
nį pajėgumą, turime rimto pa
grindo manyti, kad lietuvių 
muzikinė literatūra* praturtė
jo dideliu ir vertingu kūriniu 
— opera, kuria galės didžiuo
tis kiekvienas lietuvis.

Kadangi naujoj opera atro
do esanti ir originali, ir įdomi, 
ir nusisekusi, tai mes susidu
riame su neatidėliotina parei
ga parodyti ją ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiams.

£, — ranka numojo Mak
sas. — Dalykas svarbesnis,

— Ar tai aš? Až jį pastū
miau? — klausė drebėdamas 
Morisas.

vinčias, sudrebėjo iš baimės. 
Iš tolo veidų nematė, bet jam 
pasirodė, kad tie patys žmo
nės, kurie norėjo jį lydėti. 
Nieko negalvodamas ėmė bėg
ti. Bėgo dairydamasis. Nebe

suprato, kas atsitiktų,. jei 
tuos žmones įsileistų... Dabar 
tik pabudo mažoje širdelėje 
dėkingumas ir savotiškas pri
sirišimas prie tų žmonių, ku
rie jį priglaudė... Pasirodė vai
kui, kad girdi jau žingsnius 
Agnieškos, kuri eina atidaryti 
durų. Maksas stipriau pabeldė ““ lūpomis, bet niekas jam 
Į duris. neatsakė. Pasilenkęs graibė

rankomis palei žemę. Pajuto 
drėgną klaną, susipurtė ir, 
praskleidęs kadmių skrarną, 
nuatfiuostf ranką į msHiri-
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Stovyklautoju pramogos
Kas vasaroja liepos mėnesi, 

ran4a čia daugiau . malonumų,

yra pasiūlytos stipendijos į 
West Point karinę akademiją.

re nuleidžia Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas, giedodami him-‘ 
nūs, fią jie ■sportuoja, žaidžia, 
šoka tautinius Soidus^ dantuo
ja, rengia kas savaitę laužus, 
prie kurių kviečia visus vasa
rotojus. Laužai praeina labai 
linksmoj nuotaikoj su daugybe 
juokų, eilėraščių, damų, vaidi
nimų, kalbų ir Lt Kadangi 
dainuoti talkina ir suaugusieji, 
tafSainoSgirdimos plačioj 
apylinkėj. Paprastai antroje 
laužo programos dalyje pami
nimi kokie nors mūsų tautai 
svarbesni įvykiai, kaip Vil
niaus miesto įkūrimas, Žalgi- 

'rio mūšis, arba asmenys, kaip 
Maironis, Darius - Girėnas ir.

rūbai, kurie vienam at- 
apie 15,000 dol. Tuos 
visą laiką saugojo poli-

džiais, išgyvenimais, atsiranda 
naujos pažintys. Laikas bėga 
kaip vanduo. Užmiršti ristis 
rūpesčius, darbus, atsikvepi,

Kai oras esti prastesnis ir 
verčia pasilikti ridu je, tuomet 
rodomos stovyklautojams pa
rinktos filmos, kurių žiūrėti 
kviečiami ir suaugusieji. Kas 
tuo nepasitenkina, gali nueiti 
į čia pat netoli esantį mieste
lio kiną.

tikimam, visai stovyklai buvo Balfo naudai, 
uždrausta nešioti tinkas —pei
lius. Vienintėlė išimtis buvo

Gerai, kad iš anksto buvau 
užsisakęs vietą sau ir savo šei
mai Kai čia atvykau, pama
čiau, kad kartais čia tiek vasa
rotojų užgriūva iš karto, jog 

_ -tik vienas T.Petrastetino, kur 
ir kaip juos sutalpinti. Kaip 
tinka jam šis vardas! štai įva
žiuoja į 'vienuolyno kiemą au
tomobilis; pilnas vasarotojų. 
Pirmas iš jo išlipusių klausia: 
“kur T. Petras?” Seiminin
kėms* reikia ką nors užsakyti 
svečių virtuvei: “Kur -T. Pet
ras?” Jei kam nors naktį vė- 

-r su; reikia-antrose antklodės, ar 
z kur nors sugedo: “Kur T. Pet- 

. ras?” žodžiu, nori nenori bet, 
kiekvienas vasarotojas susipa
žįsta su vienuolyno ūkio reika
lų tvarkytoju T. Petru. Jis į- 
vesdina kiekvieną į “vasaroto
jų karalystę”, nes jo žinioje 
yra visi vasarotojų sąrašai, vi-

■ sos atvykimo ir išvykimo da
tos ir raktai kuriuos jis pats 
kiekvienam įteikia.

T. Petras savo pareigas at
lieka su tikru pranciškonišku 
nuoširdumu ir kuklumu. Štai 
pradžioj vasarojimo užgriuvo 
daugiau svečių.. Neturėdamas 

.tuo tarpu čia pat pagalbos, T. 
Petras, vienmarškinis, kimba 
tvarsti kambarius. Ateina va
sarotojos į tą kambarį, kur jis 
dirba, ir klausia, ar negalėtų 
jie gauti tą kambarį Jis paža- sirenka keliasdešimt vasarotojų 
da, tik jie turį palaukti, kol ir tiek pat stovyklautojų, atsi- 
jis išvalysiąs ir pataisysiąs lo- dūręs čia, pasijunti namie, čia 
vas. Svečiai lūkuriuoja, stebė- skamba lietuvių kalba, čia kle
darai kaip jis dirba. Suėję į ga lietuviškas jaunimas, čia jis

žmonėmis.
Pirmiausiai, kai išeini į kie

mą, nueini į valgomąjį, ar 
šiaip kur pasisuki, beveik kiek

vienam žingsny sutinki pažįs
tamų, su kuriais arba kartu 

mokeisi, kur nors gyvenai, su 
kuriais buvai kokią dešimtį ar 
daugiau metų nesimatęs, arba 
randi kokį seną Amerikos lie
tuvį, kilusį iš tos pačios para

gavęs bent kiek atodtogi^mr- -----
sto, kur jas geriau preleųti.
Man : neteko daug svarstyti, “i 
nes, girdėjęs tiek daug ^aįų 
atsiliepimų apie lietuvių pran
ciškonų vąsarvietyKennebunk- 
port, Maine, buvau iš anksto 
pasiryžęs praleisti savo atos
togas tik ten. Ir neapsivyliau. 
Tokių matymų ątyvtygų čia, 
JAV, dar nesu turėjęs.

Palanga Amerikoje
Pajūris nustebina vasaroto

ją nemažiau, kaip kiti daly
kai. Jūros pakraščio smėlis 
švarus, dugnas taip pat, van
duo skaidrus, permatomas, 
kaip Palangoj. Palangą prime
na čia net patys žmonės, tfasa- 

rotojai. Palangoj tarp kopų už
tikdavai nevieną pranciškoną, 
nevieną pažįstamą, kurį ir čia 
surandi. Kadangi pranciškonai 
išnuomuoja tam tikrą plotą 
pajūrio savo vasarotojams ir 

stovyklautojams, taigi, kai su-

Iš lietuvių skautininkų sto
vyklą aplankė L S. S. Tary
bos Piranijos pirm- v. s., dr. V. 
Čepas, ps. A. Banionis iš Det
roito, v. s. V. Kizltitis iš Cle- 
velando, Brolijos užsienio sky-

padaryta lietuvių skilčiai, ku
riai finkos buvo pripažintos 
uniformos dalimi, ši išimtis iš 
50,000 skautų ypatingai pakė
lė beturiu prestižą ir į juos 
atkreipė stovyklautojų dėmesį.

Baigiantis stovyklai. Bosto
no 29-ji draugovė, kuriai pri
klausė lietuvių skiltis, paėmė 
pirmąja, rietą stovyklavimo

• .^yityėjiiu Mastys Ljet 
Bičiulių D-ja liepos 13 jūros 
dienai prisiminti surengė pa
jūrio vakąrą. ,
x e Liet. Kri- Kultūros Drau
gų* veikia Sydnėjuję, Austra
lijoje. Pirmininkauja dr. A. 
Mauragis.

e Dr. A. Rukla pasitraukė 
iš Vasario 16 gimnazijos di
rektoriaus pareigų. Jis gavo 
vietą vokiečių gimnazijoje dė
styti lotynų kalbą. , Laikinai 
direktoriaus pareigas eiti Kra
što Valdyba pavedė mokyto
jui T. Gailiui.

• Luebecke, Vokietijoje, 
apylinkės pirmininku yra M- 
Masiulionis. Vargo mokyklą 
veda V. Klevečka. Energingo 
mokytojo darbą sunkina vaikų 
išsisklaidymas mieste.

• Vasario 16 gimnazijos as
tuoni mokiniai išvyko atosto
gauti į Norvegiją/

• L i tvanus žurnalas paskel
bė vajų. Į išsiuntinėtus 12.000 
laiškų atsftiepe tii? 372 tautie
čiai. Iš jų 108 užsisakė sau 
leidinį; p ri siųsdami prenume
ratos mokesti; 85 užsisakė lei
dinį bei prie prenumeratos 
mokesčio prijungė savo auką; 
179 lietuviai atsiuntė žurnalo 
leidiniui paremti auką, leidi
nio sau neužsisakydami. Nuo 
gegužės 15 iki liepos 28 Litu
anus štabą Brooklyno adresu 
pasiekė 991.00, doL ši suma 
nevisiškai padengia vieno nu
merio leidimo išlaidas. Be mi
nėtos sumos dar gauta 316.10 
dol. iš įvairių organizacijų, V. 
A damka viriai is surinkti 200 
dol. vienoje Chicagos inžinie
rių firmoje (šias aukas sudėjo 
ten dirbą lietuviai) bei Los 
Angeles vajaus komiteto tie
sioginiai surinktos aukos — 
143 dol. Tokiu būdu minėtu 
laiku surinkta 1650.10 dok

• Liepos 12—21 Valey Forge, 
Pa., įvyko didžiausia iki šiol 
JAV skautų stovykla. Iš įvai
rių Amerikos vietovių buvo 
suplaukę virš 50,000 skautų. 
Kitos valstybės taip pat turėjo 
mažas savo atstovų grupeles. 
Buvo atstovaujami ir lietuviai, 
kurių vienetą sudarė Worces- 
terio ir Bostono skautai: vado
vas — sktn. M. Manomaitis, 
padėjėjai — skilt R. židžiū- 
nas ir paskilt. -— G. Čepas, 
skautai — K Matinis, V. Gai
lumas, A. Garsys, V- Gedmi
nas, B. Banaitis ir A. Sinkys. nufilmuoti.

rti tikras vasarotojas, seka 
staigmena po staigmenos, kol 
visai apsipažįsti su vieta, ir

mas. metinės šventės nustaty
mas ir kiti klausimai

bėjo ir vienas Texas senato
rius. Lietuviai dalyvavo Mon
tanos, Oregono ir Nebraskos 
indėnų ruoštame lauže, kur ... ___ . _
indčnai. gijusi lietuviškais

tas taip !»t duodamos labai tautiniais Šokiais M°sų gi Xs

____ , tas į 14-jį stovyklos skyrių, 
kurį sudarė 8,000 skautų, šia 
proga lietuvių skautų vardu 
pasakė kalbą. kurios klausėsi 
3,000 skautų.

Po stovyklos mūsų skautai 
autobusu.
toną. Ola
“kadUakai", kurie juos nove-

Šios sumos dar maža, kad žur
nalo- leidimas būtų garantuo
tas Visi, kurie yra gavę Litu
anus laiškus, prašomi nors ma
ža auka prisidėti prie jo išlai
kymo.

skautam imponavo indėnų tau
tiniai 
sieina 
rūbus 
cija.

Lietuviai išsiskyrė savo gera 
rikiuote. Kai apsirengę . tauti
niais rūbais žygiuodavo per 
stovyklos rajoną, būriai skautų 
juos sekė. Reporteriai specia
liai prašė pašokti Mikitą ir O- 
želį, kad būtų galima ištisai

Rūmus. Mūsų skautus priėmė 
buvęs Massachussetts guberna
torius, dabartinis valstybės pa- 
sekretorius Christian A. Her- 

4er ir kongresmanas Thomas 
Lane. Jie su lietuviais draugiš
kai pasikalbėjo ir nusifotogra
favo. Lietuviai ir į Baltuosius 
Rūmus buvo įleisti su rinko
mis Rūmų sargas painforma
vo. kad. leidimas eiti į Baltuo
sius Rūmus ir su šaltu ginklu 
yra duodamas labai retai šiuo 
žestu buvo parodytas pasitikė
jimas lietuviais.

žiūriu — dr. J Girnius. Tary
bos darbo nuostatų svarsty-

Lietuviškas atžalynas
Jau aštunti metai pranciško

nai rengia vienuolyno sodyboj 
berniukams vasaros stovyklas, 
kurios trunka vieną mėnesį. 
Jie skiria savo tėvus ir klieri
kus, kad šie su jaunimu per 
vasarą bendrautų, su jais dirb
tų, juos auklėtų, pratintų gy
venti lietuviškoje bendruome
nėje. Jie kviečia į pagalbą ir 
pasauliečius mokytojus ir auk
lėtojus. šią vasarą labai sėk
mingai tiovyklai vadovavo, į- 
d^amas daug ruplio ir šir- nas B Banaitis ir A. Sinkys. . po vizito mūsu s^utaį ap_
Jam pJMeSJ Mūsu- Alyvavo sto Washfe$^
gustinL Br Juozapas ir Br vykloje kaŠP viena Bostono įetuviško meno kurmių paro- vietoves, valgė geruose resto- 

Jievist vd2 Br Air amerikiečių skautų skiltis. Šią dele- ture?° <hdel> ranuose ir už visa tai nieko
parengtą kambarį, svečiai sudaro gryųai lietuvišką kam- . ' ^.į dirbo ir'tuo draugovę, be lietuviu skilties, mą V^0 surmkta 20 lapų lan- nemokėjo. Išlaidas, padengė 
klausia, -kur jie galėtų pama- pelį. ' STSim dar sudarė 3 amerikiečių skau- Parodėlėje yisą Smito viešbutis,
tyti T.- Petrą. Jis atsako" kad Laikas bėga smagiai ir be ** X tų skiltys. DraugoZTdovavo* Iaika- du

tuoj galėsią matyti. Koks bu- IdtoHų pramogų, bet jis Mr. Hemy. ^kuri. simpatijos £?^a^St^Xta pre^^ ^vo New Yor-
vo jų nustebimas tr Sumišimas, čia dar pajvainnamas viso- lietuviams tmvo daugelio mū- ”^*)atiap“ ka, kur ju išlaidom rūpinosi
kai po kiek laiko i jų kambarį klausiais būdais. «ia pat, neto- sų laimėjimų priežastimi. kalba buvo tilei^s jpeelalus ^Uerio "baltis,
įėjo T. Petras, šį kartą jau su Ii nuo vasarotojų patalpų, yra J F

ir vienuolynas su savo koply- 
Staigmena po staigmenos čiomis, kur kiekvieną rytą lai- 

Kai gavęs raktus apsistoji komos šv. Mišios. Be kelių T. 
savam kambary ir taip pasida- pranciškonų čia paprastai esti 

nemaža vasarojančių kunigų, 
taigi, kas nori, kiekvienam pa
tosu kasdien išklausyti šv. Mi
šių. Vasarotojai paprastai klau
so šv. Mišių 8 vai. ryto su sto
vyklos berniukais. Tuomet gie
damos lietuviškas giesmės.

Kartą savaitėje vasaros me
tu dar esti įspūdingos pamal
dos vakarais prie Liurdo gro
tos lauke.

Ltos • čto stoni&Hto kelias de&kntys /. . "•*fl*i* r wsw . ?iieturei,y teninfru ir sudaro &ek PranciifcoGai -skiria sa- 
> rytais dteies‘o 

dos ir ftgtoja J koplyčią,. fia po pa-

* LB Tarybos posėdžiai -į- 
vyks Chicagoje rugpiūčio 31 
ir rugsėjo 1, 2 s. d. Morrison 
viešbutyje. Dienotvarkėje nu
matyta: pranešimai apie nu-, 
veiktus darbus. Referatus skai
to: žvilgsnis į Lietuvių Bend
ruomenės gyvenimą ir ateitį; 
organizacinių požiūriu A. Ben
derius. kultūrinės veiklos po-

Lietuviški varpai
Ne vienas nustemba ir nu

ėjęs į valgyklą. Čia prityrusių 
lietuvių šeimininkių gaminami 
tikrai skaniu lietuviško skcmm 
valgiai čia salima gauti karš
tą dieną šaltų ' barščių, ska
naus rūgusio pieno, blynų, ku
gelio, balandėlių, taip pat viš
čiukų, kalakuto ir kt. O val
gyti gali kiek telpa — jokių 

•porcijų.
Vąlgykloje labai jauki nuo^ 

taika. Susidaro pažįstamų gru
pės, kurios užima vieną stalą 
ir nuolat taip kartu laikosi. 
Nuotaika tikrai lietuviška, 
skamba vien lietuvių kalba, o 
kai svečiai nepanori greit 
skirstytis, nuskamba ir lietu
viška sutartinė.

ryti igepaprąstą tygį ~ pastą- 
tyli Kenebunkporte naują gim
naziją — higb srhnnA

Tdto nugirsti dviejų senų 
lietuvių, įžengiančių Beturiu 
dieną per vienuolyno vartus, 
pck^ų- Bar pagyvenę vyrai, 
matyti pranciškonų geradariai 
ir rėmėjai, kalbėjosi: “Negaila 
nė tų auto}, kai matai, kad čia 
viskas nestovi vietoje. Kas 
metai vis pamatai ką nors 
naujo”,----- - _ _ Jį

Ateinančią "vasarą vėl riti, 
vyks ten su didžiausiu įdomu
mu pažiūrėti naujos gimnazi- 
jos, į kurią ne vienas bus į- 
mūrijęs ir savo plytą. -

Esu tikras, kad įvykdžius 
užsibrėžtaš statybas, ateinan
čią vasarą vasarotojai daug 
lengviau gaus iš T. Petro rak- 
tus 4 “-vasarotojų ^karatystę’J 
nes jis jau turės joje daug 
daugiau buveinių. Vasarotojas

leidinys su nuobraukomis 
gramą panelė Matusevičiūtė Vykstant į stovyklą mūsų aprašymais apie Lietuvą ir lie- Rekomenduojant Mr. Henry, 
iš Toronto, Kanados, A. Masio- skautams buvo , leista dėvėti tuvius skautus mūsų džiamboristams yra pa-
nis iš Patersono, tautinius šo- tik maža trispalvė ant pilnos v- - . .. . žadėtos stipendijos į Amerikos
kius ir sporto dalykus Ona amerikiečiu skautų uniformos. universitetus. Dviems iš jų
Ivaškienė iš Bostono, ir Vacį. Po poros dienų, kai mūsų nHd
Kleiza B Chicagos. P. Ivaškie- skautai patraukė į save stovy- 
nė labai gražiai pafruošė ber- klos vadovybės dėmėti, jiems ? .ga^x> v?^ą’ "uPiaus*e
niolnic tautiniu ir cnnr i.. , . , J J, • / palapHUU VITVCS ir gaiSTO llk-mukus tautinių $okR spor- buvo leista savo stovykloje iš- J ... . __ u.
to pratimus Lietuvių dienai kelti didelė trispalvė ir dėvėti § an“ro“,s J*-
Iš jaunesniųjų pagalbininkų pflnas lietuviškas uniformas. neture*° vetkb- 110 6 vyksta koncertuoti į Chi-
stovykloje dar dirbo Ant. Sau- Dar prieš stovyklą buvo paga- 
laitis iš Waterburk> ir Gedimi- minti įvairūs stovyklos reik- 
nas Naujokaitis iš Brooklyno. menys, kurie savo originalumu

Vasarojant ir stebint stovyk- ir pūikiu darbu viršijo visų ki- 
lautojus susidarė įspūdis, kad stovyklų įrangas. Iš beržo 
tėvai, atidavę čia vasarą savo buvo pagamintas lietuviškas 
valkus, gali Mti * ramūs, nes kryfius, meniški stovyklos var- 
jų v=iflriri yra gerose rankny tai ir lietuviško stiliaus tvore- 
Kas metai ĮmuKHkmmd sten- lė, kuria buvo aptvertas lietu- 
giasi parinkti kuo geresnius vių rajonas- “ 
auklėtojus ir mokytojus, įves- Per visą stovyklavimo laiką 
ti geresnę tvarką. Jie nori vdi- . buvo du masiniai laužai, kurių 
kus tinkamai užimti, kad jie programa buvo iš anksto pa- 
pasikėtų, užgrūdintų kūną, ruošta amerikiečių skautų va- . .. .__ .. .
atsigaivintų dvasia ir šio to dovybės. Lietuviai ten pasiro- *
išmoktų, ypač apie savo tėvų dyti negalėjo. Tačiau mažesnio 
žemę, jos praeitį, papročius, mario laužuose' lietuviai pui- ®kau*vi®n?ai ..n0J0’. *e 
kalbą i/kultūrą Tam reika- kiti pasirodė. 
lui, kaip jau minėta, jie ren- Texas valstybės skautai pa- ' ,1€tUV1U SKaUtU; 
gia įvairius pasirodymus, pro- kvietė pasirodyti jų rengtame 
gramas, į kurias stengiasi į- tarptautiniame laužė, kurį be
traukti pačius vaikus. Geres
nė vieta, kaip pas T. pranciš
konus, stovyklai sunku įsivaiz
duoti, vien tik dėl Atlanto ar
tumo ir vietos švarumo. Mtis-



varias: ;‘
. — Tik pagalvokite, i— kat 

ba pirmasis, — kaip manoj 
kompanija rūpinasi savo 
klientais: mirus apdrausta:-j 
jam, mes jau sekantį rytą] 
šeimai išmokame apdraudą. 
*— Tai tikras apsileidimas

aiškina antrasis. — Ma-t 
no kompanijos rūpestingu-
mą parodys šis pavyzdys: 
Aną dieną vienas mūsų kli- 

•jęntas kėlėsi į mūsų ofisą 
esantį 25 augšte, bet apsiri
ko ir išlipo 20 aukšte. Besi
dairydamas neatsargiai pri
ėjo prie lango ir Iškrito. Tik 
pagalvokite; vos spėjo nuk
risti, tuoj
agentas ir įteikė apdraudos 
čekį.

prisistatė mūsų

*
Kai kapelionas aiškino mo

kiniams apie pasaulio sutvė
rimą, Juozukas tik vieną 
kitą žodį tegirdėjo, vis norė
jo peržiūrėti naują komikų 
knygutę ^Baigęs aiškinti, ka
pelionas liepė parašyti^ kaip

Balfo žinios

tobusais. O be to,, statistikos 
žiniomis remiantis; bene iš ge
riausių JAV klimatų turi Oma- 
.ha, Nebraska — i^pžiausia 

. natūralių mirimų-
Vėlesnės kartos lietuvių čia . 

priskaitoma virš tūkstančio.

Jubiliejinis parengimas
- Liepos 28 d. turėjome II-ji 1
parapijos

Juozukas, paraše: “Pradžio- 
. je Dievas sutvėrė dangų ir 

žemę, o tada ilsėjosi. Tada 
Dievas sutvėrė vandenis, jū- 

: ras, pelkes, šulinius ir vėl 
• ilsėjosi. Dievas vėl sutvėrė 

paukščius, šunis, kates bei 
visus kitus gyvulius ir žmo
gų. Tada jie visi ilsėjosi. Pa
galiau, Dievas sutvėrė mo
terį ir jau niekas nebegalė- 
jo ilsėtis...”

Jaunavedžių tarpe susitel
kia debesys, žmonai jau per- 
sunku. Ji ir sako:

— Juozai, reikia mums 
pagaliau išsiaiškinti. Turiu 

„ ir aš šiokių tokių klaidelių.
— Taip, taip, turi" ir tu —

Prašo vaistų nuo džiovos:
“Iš Lietuvos kreipėsi A. L., 

kad aš jam parūpinčiau vaistų 
nuo džiovos. Jau trys metai, 
Iraip jis serga džiova ir neturi 
iš ko nusipirkti vaistų. A L 
pažįstu kaip dorą, teisingą, ir 
susipratusi lietuvį. Būdamas 
ligonis dirba, nes turi išlaiky
ti šeimą, kuri susidaro iš dvie
jų mažamečių vaikų; žmonos 
ir savęs.

Mielai norėčiau jam padėti, 
bet pati turiu tris 
du brolius. Visi su 
reikalingi pagalbos.

Prašau atkreipti < 
mano prašymą ir suteikti pa
galbą A. L. Lietuvoje”.

seseris ir 
šeimom ir

dėmėsi i

Vienoje auklėjimo įstaigo
je buvo klausimų dėžutė. Iš 
jos sykį savaitėje vedėjas iš
imdavo klausimus ir paaiš
kindavo. Jis rado lapelį; ku
riame parašyta:

“Nuo 1948 m. gyvenau toli 
nuo savo krašto, kur bebūda
mi susirgo mano sūnus, gi
męs* 1938 m Jo ligą ^daktarai 
vadina epillepsija — lietuviš
kai nuomaras. Iš niekur pa
galbos negaliu tikėtis. Joks 
vietinis gydymas nepadėjo. 
Todėl kreipiuosi j. tamstas, 
brangieji prieteliai, prašyda
mas pagalbos — vaistų nuo 

__tos baisios ligos. L. V. Jurbar-

mą. * Parengime dirbo tie pa
tys malonūs rengėjai ir patar
nautojai, kurie dirbo ir pirma
me parengime ir kurie, ma
nau nepails, dirbs ir kituose 
parap. parengimuose. Oras 
buvo labai palankus. Tik sve
čių atsilankė mažai. Prizinę 
dovaną laimėjo p. J. Černius. 
Pelno padaryta $130.00

Kaip žinome, parapiniai pa
rengimai daromi ne kokiam 
pasipelnymui, bet grynai para
pijos skolų mokėjimui Jei 
anksčiau lietuviai iš tokių ma
žų pajamų, nors daugumoje 
irgi buvo naujakuriai bet ve
dami patriotinio jausmo, į- 
stengė pastatyti bažnyčias ir 
mokyklas, tai šiais laikais, dir
bant vieningai nebūtų jau 
taip sunku išmokėti mūsų mo
kyklos — lietuviško židinio 
skolą. Atrodo, juo žmogus 
daugiau dolerėja, to labiau 
bunka ir anka. Tad nepasiduo
kime “žaliukų” vergijai! i

lionis būdamas Lietuvoje dir
bo aerodrome mechaniku, čia 
irgi dirbo savo specialybėje. 
Turėdamas gerai apmokamą 
darbą, palikęs ii* sutaupų ban
ke. Jam mirtis, sutaupos liko 
valdžios žinioje. Jei kas atsi
rastų iš jo giminių ar pažįsta
mų ir susirašytų su likusia 
Kaune jo šeima, daug jai pasi
tarnautų.-

Taip pat mirė Julia Šimke- 
vičienė, 66 m. amžiaus, seno
sios kartos lietuvė* Ji paliko 
tris dukteris, dvi seseris ir du 
sūnus. Būdama jaunesnė ūki
ninkavo, gi senatvėje pardavė, 
ūkį, persikėlė gyventi į mies
tą, nusipirko pietų Omahoje 
viešbutį 24 g-vėj, kur iki mir
ties ir gyveno.

Malonus svečias
Kun. A. Sabaliauskas sale

zietis iš Cedar Lake, Indiana, 
važiuodamas pro Omahą, .buvo 
sustojęs klebonijoje. Gaila, kad 
laikas neleido maloniam sve
čiui ilgiau pasilikti Omahojė 
ir susitikti su pažįstamais.

Seminarijai parengimas
Rugp. 11 d. Omahos lietu

viai turės parengimą šv. Kazi
miero seminarijai Romoje. 
Pobūvis prasidės — 6:30 v. v. 
parapijos aikštėje. Ten bus 
laimėjimai, užkandžiai, gėri
mai ir gera muzika- Visi lietu
viai prašomi gausiai dalyvauti. 
Visas pelnas eis lietuvių se
minarijai Romoje. Vietinis

LITUĄNUS
Liepos 14, sekmadienio va- laukia talkos — surask jam 

kare, Juozas Vasiliauskas, 63 už 1 dol. naują skaitytoją 
metų, skubėjo namo. Pakeliui Y16 Willoughby Avė., Brook- 
jo draugas pavėžino. Prie bu- lyn 21, N. Y.
to sustojus mašinai, Juozas-

Netikėta mirtis

šiame name yra tikri avigal
viai.

— Bet tai ne klausimas. 
Tokių aiškių dalykų nerei
kia nė rašyti, — sakė vedė-

Invalidų šauna prašo 
pagalbos:

Gyvename su vyru dviese, 
šeimos neturime. Vyro abi 
rankos sužalotos nuo 1945 
metų. Mažai darbingas, o aš

(Nukelta Į 8 psl.)

I LIETUVA, LMTVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ IR KITAS 
SOVIETŲ RUSIJOS DALIS

APMOKANT MUITĄ ČIA
VEIKIA PAGAL SPECIALIAI SUTARTĄ 1NTURIST.

Maskvoje, Leidimą .

AR JOS IEŠKOTE
• Patikimos Bendrovės z
• Skubaus ir veiklaus patarnav imo
• Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo
• Tinkamo atlyginimo pagal nuostatus
• Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio

ir patyrusio individualaus pakavimo
• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, kur kyšius priimti yra uždrausta

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
j PHILAOELPHIA L PA. NEW YORK 23. N. Y.
’i 718 VValnut S t.. T«l. LOctvrt 3-4P55 19»1 Broadway, Tel. LYreum 5-0900.
v Kasdien 9-5. trei'ladiertiais 9-8 vai. Kasdien ir Aefttadieniala 9-5.

(uždaryta sekmadieniais).
| OETROIT 10, MICHIGAN CH1CAG0 32. ILL.

S
 į Mtt Mlchigan Avė. Tel. TA 5-7580. Archer Avė. Tel. FR H-8390 
Į Pirm., antrud.. trec ir k< tvirt’. 9-8. Kasdien 9-7. Aefttadicnlais 9-5.
U penktadieniais Ir Mlsdieni.iia !»-9. 9O BOSTON 27, MASSACHU8ETTS

Room 10. Kilis Bldg. 409 E. Broadway
^-CLEVELANO 3, OHIO. Tc, ANdrew 8-8764.
į. 1185 E. 71 St.. Tel. UTah 1-0807. Kasdien 9-5. Šeštadieniais 8-,2,
5e Kasdien 10-7, AeAtadlrnfa <s 10-5. Ketvlrtad. 9-7.

Atsiųsdami siuntinius mums paštu taip pat susilauk
site tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita 
jums išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų 
siuntinys. Informacijos ir katalogai bus jums siunčiami 
paprašius.

GREENVILL^NY.
Namias su baldais ir kitais rei

kalingais dalykais pusei mė
nesio ar sezonui. Skambinti: 

INdepeiKįence 3-6709.

- RESORTS

A HAVEN FOS ELDEKLY 
' PEOPLE ,r 

CrŠčioūs livEng, city conforts, 
individus! care. excellent food, 
home-like surroundirigs. single 

and double rooms. $35 weekly. 
Write or phone. 

London Hill Hotel 
Jackson Mills, N. J. 

Tel. Lakewood 6-2255

NEW RBCHMOND
Kentucky Avė. First from wa’k 

Ocean view rooms. Large veranda, 
TV, Modem aireonditioned Ręst- 
aurant, Elevator, Prfyatę baths 

& running water. Walk to Cath. 
church.

For sommer
S2.50per person up. Write for 
Free Hotel literature. W. F.

Kneller, Own„ Mjtr. Phone At
lantic City 5-0151. Free bathing.

-MUBJ^TS WYALl*SING 1 
MOTEL"

Rt. N 6 and 309, Wyalusing, 
Penna. Ka tik pastatytas. Pasinau
dok gražiom atostogom ar medaus 

menes; gražiuose Alleghany kal
nuose priešais Susąuehanna upe. 

Pasivažinėjimas, laiveliu ir maudy
masis, visi kambariai su privačia 
vonia. Privatus valgomasis. S7.00 
porai už diena," Greyhound auto
busas pravažiuoja pro duris. Arti 

kat. bažnyčia. •
Tel. Wyalusing 2784

RTVEBVIEVV FARM 
Prattsville 5. N. Y. 

Tel.: 3-404 
*For fon^. For rHsvation" 

Sėt at the edge of the tovvh high 
ūp in the Catskills. Modem rooms, 

also private cabins. Excellęnt 
puisine served hotel style. Swim- 

ming, fishing. bicyrfe, lawn sports, 
dancing. horses. churches and 

golf. Families invi/ed. S35 to $40 
Write or call: Mrs. MOORE. Prop.

How Savings Bonds helped 
his ship come twice!

Records were checked and Ulysses received 
his* mbncg in finte te seil on sehedulf.

This true story iiluMrates the indestrucri- 
bility of L*. S. Savings Bonds. Any of your_ 
Bonds that ere lašt, stolen or destroyed vili be 
replefed vithout ehierge by the U. S. Tmunry. 
That’s why Bonds are M>d to be “safer than 
cash.”

L’lyssęs K had adopted America with the 
fervor of a lover of liberty.

And one df the big dreams of his life was 
a trip bade to his turite Greece to tell his 
friends of the wondert of this country.

Likę more than 40,000,000 other Amer- 
ican* he saved for his goal through U. S. 
Savings flondt.

VVhen be had enough, he arranged his
passagetoGreeceamlset off fora New York ''h*"JCVCT* Ęvepr Sertes E ^v.ngs
bank to cash his Bontb. . rna^i^U

He amved būt the Bonds didn t. payg htgher interese, eoo, in carlier yrius and
Somesvhere on the tray, he’d lošt them manires in only 8 ytars and lt months. 

and to further complkate matters, his ship Ndw rt’, ta
sarfed in 72 hoors. with guaranteed-s«fe U. S. Savings Bonds.

He coH this story to a bank officH who Buy them where yoa benk or through tha 
got in eooch with the Treasury Department. PayroD Savings Plan ai oork.

Puri •f mtn AiMrbcfm'i urvingi Mftp i* U. & Širvi*# Bud*

TALARSKI
FUNERAL BONE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3S8 Maple ĄveMe, Hartford, Coaa

Maloniai patarnauja Ueturiams naujai įruoštose patalpose, 
prieinam* kaina.

PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

SIUNTINIAMS I

• ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 
Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai -urmo 

Itvholesale) kainomis.

K and K F ABBICS
1158 Basi leney Street,

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fomitaiiu BMdnęan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek tšpopuUarinot Miebigan Fam SūrL kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

TeL BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS *
634 N. Denison Street, Balt hn ory, Md. TeL Luųimd 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prus pert Street, Hyde Purk, JUass. TH. Hyde Tark 3-3975

GEORGE GALINAS
TH. T. O. 8-?*e

STANLEY METK1CK
W. 47th Si., Chicage, I1L TeL Yards 7-83S3

UOS Caniff, Dctroit, Mich.

1884

JOHN SHURNA
So. Albany, Cbicago. UL TeL GVavebOl 6-7783

AIJ.AN STEWART
431* No. Broad St.. Fhila.. Pa. Tel. Glazstaue 5-1316

5418

Draudimo reikalais, taksy (Income . |
Ta.x) paruošimui, notoriniy doku 
menty tvirtinimui

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BRORSR 
CONSULTANT . NOTARY PUBLIC

namai. baNaVbsniai ir asmenini* imtas nuo ugnie* ar įnirta 
rutig atsakomybės bet pavogimo. Save «aifte ap*Mrawt> nuo 
nelaimingu aulUkuną bei Ugo*. karta apmokant ir ngontnės

Gyvybės apdraudimas - TBAVEUBB UIS. CO-. Hartfer*.

87—09 Jamalc* Avė. . Voodhaven. 21. N\ Y
Vlrgtoia 7-4477 *



GARDENING SERVICE

BUILDING SERVICE

2.00

2.20

DRAMA

DAY

1.00 
2.00

1.50
3.50

ToBrlOB

Atlaidų Šaltinis,, ................
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p.

2.00
3.0C

1.00 
0.70 
1.00 

$3.00
1.50 
2*00

$1.75
$2.50
$4.00

2.00

$2.00
1.20

ASBUBY-HOULYWWOD HOTEL, 
220—4th Avė. Asbury Park.

. TcL BBospeet 5-724)*.
Blokas i vandenyną. Laisvas par- 

kinimas. Restoranas. Privatus 
maudymasis. Dvigubas kambarys 
nuo $5 iki $12 dienai; Vandenyne 

maudyipasfe veltui. Savininkai

6.00
1.50

1.00 
0J0 
2.00 
5.00

Vol caa be verified. Nešt to A 
and Ps largest supermarket.in 
statė. Lge shopping renter in 

Clinton, N- J. Brokers protected.
Bob Rose owner, 

147 Ifi&BeNeck Bd, 
Great Netik, N. Y. fPD S-5M5

OPPOBTUNITY
Ktesl Ctoupfo *

In Bensotohurst Area in Brookiyn,
Near Subway, Good lease, Moder-

a Sacripcmg for *7000,
Mušt be seen.

ROLLING AČRES '
East Durham 2, N. Y.

Graži atostogų vieta. Ideali 
«kaime vasarvietė šeimoms. 
TV. Maudymasis. Visi sportai 

Puikus maistas, rengiamas 
šeimos stiliumi- švarūs kam* 
.. bariai šviežios daržovės. 
$35 ir daugiau. Kat bažnyčią 

arti; Tėlef. FReęhold 7718

Coūege Point, $17,980 house, 6 
rooms. Also finished attic. Suit 
large famUy. Near Whitestone 

Ttridgp, school and Catholic Ins- 
titutiona. On landscape shaded 

• 1/4 acre. ' x 
HIdkery 5-5885

Anoj pusėj ežero, P, Andriušis. 101 p, .......... 1.50
Mėnuo vadinamas medaus, Nelė Mazalaitė,

220 p. ..... ............................   2.50
Mistiniame sode, M. Vaitkus atsiminimai, 207 psl. $3.00

W<W ■ .
BoomMoooMoMomMoMittwim«eoow

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmora 2 — 0916

THE ‘‘THEBEKiyg*
R. D. 4, Box._231 Middletown, 

New York'
Ideal vacation spot f ar chfldren. 

“A heme away Irom home”. 
CcHiveniences of modem camp. 
Licensed. $28 weekly. Season 9 
węek. $225. Limited to 16 child- 
ren. Co-ed ages 5—9. Booklet.

Ramumo dėliai salima pri
durti, kad gimę po Avino žen
klu (toks ženklas yra) nebūti
nai gyvenime esti avinai T-l.-

Gatės Ąve. kampre^ Extra vonia. 
2 blokai iki požeminio. Parapijinės 

mokyklos, krautuvės čia pat.
Dujomis varomas garo apšildymas.

2 garažai $6.000 įmokėti.
Reikia apžiūrėti.' 

Puikus investavimas. 
Kreiptis i savininku 

MA 2-5824

viOase. Cool, restful Near 
beach, fishing, goK. Ezctasire 

būt not expensive. Week)y, 
mmtihly rates, -

1665 Londono 
to pat miesto 

pat pastebėjęs 
tarp žvaigždžių

Beachway Steak House 
Spectal THURS, FRL, SAT^ SUN. 

FHETMIGNON $&2S 
. HALF lABC^ CBKKEN $1J0

SERVED WTTH SWEDISH HASHED BROWN POTATOES 
SALAD. PUMPERNICKEL BREAD, BUTTER. 
World’s Best Steak House—Nationally Known 

DARIA aad ■0U>YWOQD, FLOBHkA
INCAPE MAY AT BtACH and TRENTON AVĖS. 

TVaada 4-M73

Sveika Marija, St Yla $2.50
Viešpaties Angelas- kun A Sabaliauskas raud. $2.00 

de luxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias —■- kun. dr. P. Aleksa ....$1.00 
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks..........

balt.

Geras pirkinys Sfafan Island 
Bard Avė.—683. Kampinis, 7 
kambariai, moderniška; daug 
nrtedtt. Arti visokio susisieki- 
mo. lengvai m įpinama iki kat. 

bažnyčios. Turite pamatyti 
Prašoma $17,500. 

6174440.

famfiy house, artored tfle batas; * 
. one 3-room cottage; also 2%. 3 
and 4-room grund floor apts. in 
Ranch-type building; 4 garages;

toož house; hot-house; centrai oU 
heating idant. Evesythtog modem 

Cooveniefit cburcfaes, sclmoM, 
storęs and aB transportotion.

Gross rentai ower $7^00. ibness 
compells movė. Price 6 times 

yeariy rentai. Brokers protected.
OvmBOf-lin

Dept, **L” fcast 'Hampton, Čoun. 
•n* and 9-$m

Prie pat Pocotopaus ežero. 100 
mylia nuo New Yorko, Acc. 140, 
VW sportaL Rekr. aaM, jiaNte* 

girnai. Vaikai priimamL Vaftama

blbcks to chureh. 2^ hours te 
NYC. PHce SILŠOO. Write 

Charleę Fedorfca, 108 Avė. I

Kur bakūžė samanota, A Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija, R Rolland, 112 p......
Tipelis, Pulgis Andriušis. Humoristinis

ANY GARDEN PROBIEM 
SOLVED

No Matter Wbat Your Garden 
Problem We Can Solve Įt. 

Permanent Lawns, Started Now, 
Reašonable Prices, £hone Now .
AS 8-8809 Bus RA 8-2828 Hraae

DANNYS GMOffiN CENTEB

THE HEALY 
1S» South Kentacky Ava, 

Atlantic Cfty
Tuoj paėjus nuo pastvaikKtojmo 
tako. Pradedant $250 asmeniui 
per diena; du vienam kambary. .

Privačios mamfynės, šaueris, 
vanduo^ elevatorius i gatvę.

Veltui maudymasis, televizija, 
platus, atviras porčius. Ideali vieta. 

Valgiai amerikietiškam ir euro- 
pietiškam stiliuje. Informacijos 

duodamos raštu dėl kalnu.
Telef. 4-0931 Thomas A Healy, 

Owner, Mgt. 2 blokai nuo 
9v. Mikalojaus bažnyčios.

Wildacres 
on the'top 

HKHDfOUNT,*N. Y.

Naujasis Testamentas ................    $2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.......... .........  $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ------- 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p.___ _________________ ....______
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......
Šventas Antanas Paduvietis, NeHo Vian, 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis, .....
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p-------
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p. - ----------
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.,......................... ..........
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ................................ ..............................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna ................... ......
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl....... .......
Jaunystės maršas, Alfas Šbšinsk as, jaunimui skirta 

knyga, 260 psl. .....  2.00

Lilly pastabas žymiai vėliau 
“gUmo” prancūzas pulk. Cas- 
lant, kuris neblogai nusimanė 
astronomijoj ir fizikoj. Savo 
studijoj “žvaigždžių Įtaka” 
1913 pasakoja apie likimą *B-

M0NTAVK EĮOTEL
AmerikietEkas ir europietiškas 

stilius. 1 blokas nuo kat. bažnyčios 
Toli nuo triukšmo. Siūlome veltai 

maudymąsi kas savaitė. Nauja 
vadovybė. Naujas valgomasis. 

Naujas Lobby.. Kreiptis dėl kainos.
Cor.lst Avė. anc^Road St, 

Asbury Park, N. J.
PRoepeet 5-774S . '

LOUEDES BOSABY
Imported from France 

The Mdy erose eontaining vrater 
from the footntain ef tbe shrine 
of .salai Bernadette at Lourdee 

Hold in your hands this wonder- 
ful Cross whięh contains ą flasket 

of Water frpm the miraculous 
Fountain of Lourdes, for you to 
keep or to-give as a never to be 

forgotten gift
Send 2.00 now (No C. O. D.) 

Satisfaction guaranteed or 
money back.

BOMAIN, DEPT. L.
21 Oimand Ave^ Oaklyn, N. J.

, ĮVAIRIOS 
Amerikos lietuvių vardynas, 279p 5J00 ir T00 (įrištas)

Audra Žemaičiuose, VI Andriukaitis, 218 p. 
^Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.............. .. Jį
Gabija, metraštis---------- ------ ------------------
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p: ...... .
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.--------------
Don Kamiliaus pasaulis, 324' p. ------------------
Eldorado, a] 
Valentina, j

Vay attractive and unusual bąy. 
Unique coontry estete over 1 aereį 

lovely shade and fruit tręe^; 
shrubs, flowėrs, lawn stoolng 
down to beautiful bulkheaded 

laguuA wilh priverto dock. Ineome

3.00 
2.20 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50
3.00 
1.80 
2.00 
2.00

WHEN YOU NEED 
.CABS FMt WEDD£NGS 

AND ANY OOCASION 
BENT A CA1MULAC 
AT BEAŠONABUC 

PRICES FBOM 
CONN<HXY>S UMOUSINE 
- SEBVICE 

PRIVATE RĖNTALS ALSO 
PHONE NOW

^Jew York 
Basement to ąttic, Interior and 

Erterior Carpentry, Piumbing and 
EiectricaL Masonry, Cement, Brick 

Ali Botos, Low Rates, Tems 
LE 4-6M7— 47«N 

For estimate ask Dept ‘*L”

SKAITYK VARPEU. {domus, 

naudingas,, iliustruotas, mėns- 
sinh raliginh žurnalas, 

tams tik $2.00. Rašyk:

1.80 
125 
1.00 
1.00 
1.10 
1J0

American and European Plan. Dtaing Roma. Svrimsning Pool. 
Coffee Sbop. Ali Outdoor Sport AvaitaMe. CathoUę Church Nearfcy

SpMteue Mrf tanrim Uving atOs Best 
Write er CnU — Flitirhmen 242 — N, Y. Ptoee VA 5-0255

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas II L ..... 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p...................... ..........................
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p...........
Česlovas Sasnauskas, X Žilevičius, 127 p.___
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys —

apfct rvutfltokemtntanal; jnca psavei

. nigno Akordeono
P. a BM 138 Kalne* FaB*, 

Greene Cex. N. Y.

• BATHROOMS
• GARAGES

JSTOtATES 
FOR FRK 
CALL

mo sumetunaž^vpfeiihbisime, 
kad- yra iDosd^inįriKritiki- 
nę, jog kiekvieno laivo , ateitį 
iš anksto mitemi^Sos žvai^- 
dės, kai jisai Iridfiamas Į 
vandenį. Kaltmami statytojai 
net didžiųjų skenduolių laivų, 
kaip TStanfto, Mafaldois, Dori- 
jos, kad jie nepaisę taip “aiš
kių ir tikro mokslo ištirtų da
vinių-”

Kas tas “tikras mokslas?” 
Tai astrologija. Jos žinovai va
dinami astrologais, psų>rastes-

Bučiais”, kurie,»stebėdami dan- 
’^ftfe'žvaigždjmų išsidėstymą, 

skelbia, jog tai neatmainomai 
lemią žmonių bei kitokių bū
tybių likimą. Vadinasi, jei tu 
gimei arba koks nors daiktas 
atsirado tokioj ir tokioj žvaigž- 
daų padėtyje, tai ir likimas 

priklausys nuo to, ar tos žvaigž- 
dės "TKivcf liamingoj aor nekū- 
mingoj vietoj.

Astrologija, jei ją kas norė
tų mokslu vadinti, yra. labai 
senas, atneštas iš Rytų šalies, 
šiandien Vakarų pasauly jis 
yra nustojęs rimtumo ir likęs 
burtais, kuriais dar tiki nai
vėliai ir leidžiasi čigonėm 
“monkytis”.

Grįžtant prie laivų skendi
mo po žvaigždžių nelemtmo, 
pirtnąją mintį yra pakišęs an
glų Karaliaus I astrologas Wil- 
liam Lilly. Jis neva iš žvaigž
džių atspėjęs 
marą ir 1666 
gaisrą. Taip 
kažkokį ryšį 
padvės ir to laiko, kada nau- pažiūras galima atsakyti? Tai 
jas laivas suieidžėunas į.van- mėginimas įvykiam pritaikyti 
^enj : ka&oriaus žvaigždžių lėmimus,

“išguldytus pagal garsių astro
logų mokslus”.

taųiko, kuris buvo nuteistas į 
vandenį, 1912 kovo mėn- ir 
nucarutejo balandžio 15 nak
tį; prancūzų karo laivo Liber- 
tė, nuteisto 1905 balandžio 18 

-A 15c35^vai.ir„_susprogusio 
1911 rugsėjo 25 d. 5:51 vai. 
Pulkininkas tyrė taip pat dvy
nukus laivus, nuleistus van
denin tuo pat laikū 1929., Jie 
vadinosi Le Tranųuille ir L’In- 
dolent 1934 kovo. 17 pirmasis 
degė Livėrpulio uoste, antra
sis pleškėjo Havanoj.

Prišokę kiti astrologai pada
rė beveik" kategorišką išvadą: 
“Jei laivą leidžiant į vandenį 
Marsas, atsižvelgiant į Saulę, 
Saturną ir Jupiterį, stovi blo
goj vietoj, tai jo likimas -pa
smerktas”.

Gali kilti klausimas, kur ir 
kada yra toji geroji ir blogoji 
vieta? Čia jau kitas reikalas. 
Reikia teirautis . pas astrolo
gus. Jie mokės pasakyti, kad 
Titaniko, Dorijos ir Mafaldos, 
nugarmėjusios su 315 žmonių 
prie Brazilijos krantų 1927 
spalio 25 naktį, nuleidimo va
landos, buvusios, astrologiš
kai imant, po nelaimingu 
žvaigždžių ženklu.

Rimtai kalbant, ką į šitokias

Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p.
Seineništių IdOčs, Jonas Mekas..................^ .....-.1.00
šventieji' akmenys. F. Kirla, 112 p.—-4r-~ 1-56 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p------------ X.
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p. —------------ -
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p. ----- —
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psL ....... .......'....... ----------------

Savtatetai « Tarauto 
' CtoBLlL Y. " 

...... TACatoUSOiMi
Elegantifta užeiga, erdvi (100 ak
ta) gražiuose "Catskill kalnuose. 
1260 pėdų aukštumoje. Amerikos 

italų virtuvė. Trys gausKs valgiai 
per dienų. Kambariai su vandeniu, 
šiltu ir šalta bei SkknnL Maudyk
lės. $42 ir daugiau r avaitėje. Viso

kios pramogos. Specialios kainos 
savaitgaliams. Siunčiama veltui 
brošiūra. Priva&.s kabinos, su 
šaueriais. Plaukymo baseinas.

Netoli katalikų bažnyčia.

ŠSŽūs ta ffltu Ir tafta
vandeniu. Trys namuose paruošti 

valgiai per dienų, patiektam! 
šeimyniniam stiliuje, 

Shuffleboard, badminioa

HOMEREPAIRS
H0MEOWNER$ DEAL DtRECTLY WITH FIORE 

BROTHERS ON ANY JOB FROM CELLAR TO ROOF 
AND SAVE ON THE SALESSMEN3 COMMBSION 

NO MONEY D0WN,UF TO 7 YEĄRS TO FAY

AinRATONS ♦ HKATINą • PAIN11NG 
ATHC ROOMS • IKON W0RK • SIIHNG

• PATIOS .
• ULE WORK
• ROOHNG

• KTTCHRNS • STONE FRONTO
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NEWYORKAS

BALFO SKYRIAMS

Stephen Bredes Jr.

JALINSKAS

William J. Drakt*
Woodhaven, N. YiDragūnas

Koplyčios nemokamaiLIETUVIS ADVOKATAS

CABVEL 1CE CBEAM8TAND 
$50.000 pajamų metuose, nuomos 
sutartis penkiolikai metų. $300.00 
mėnesiui nuomos. KAina $35,000. 
— grynais $15,000, — Ir 5% — 

dienos atidaryta.

Senate išjudinus unijų klaų- vų, lėktuvų, automobilių,, tak- suorganizavo New Yorke apie 
30,000 taksių šoferių, ir taip 
urajar^pridėjo milijoną paja
mų. Turėjo glaudžius ryšius su 
pogrindžio gangsteriais ir ko
munistais, vadovavo šiam po
grindžiui ir kontroliavo New 
Yorko uostą.

Senato komisija, atvykusi į 
New Yorką reikalą tirti, čia 
dirbs keletą savaičių- Reikia 
tikėtis, kad komisija viešumai 
atidengs daug tamsių darbų ir 
parodys James R. Hoffos bei 
jo talkininkus tikrame veidro-

VIESBUTHS
Puikus 20 kamgarių viešbutis 

Root 9 ir 190, arti Red Hook, N.Y.
Metinės pajamos $60,000.00. Kam
bariai visų laiką išnuomoti Didelis 
valgomasis kambarys ir kiti pato

gumai Didelis sklypas žemės, 
•daug-vietos statyti automobilius.
Kaina $125.000. — 29% grynais. 

...... Gera proga puikiam bizniui .. ..
ir dideliam uždarbiui.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas 
rugpiūčio 6 išvyksta į Brock- 
ton, Mass., kur Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyne ves 
aštuonių dienų rekolekcijas.

- DELICATESE - SENDVICIU
J „JPABTCOTVV®

Per savaitę $1.800.00 pajamų. Gry
no pelno $500.00 savaitėje. Kaina 

$30,000. — Grynais $20,000. Tinka 
dviem partneriams. Nuoma $85.00 
mėnesiui. Nuomos sutartis aštuo- 

niems metams.

Susituokia
Antanas Bobelis susituokia su 
Danute Aleksandravičiūte rug
pjūčio 17 d. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Vestuvių 
puota bus Liet. Piliečių Klubo 
salėje .

G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Senatorius McCelIan mano, 
kad Hoffos kandidatūrą palai
ko. New Yorko gangsteriai ir 
ją taip pat remia komunistai.

Paėmęs i transporto (teamst- 
ers) uniją į savo rankas, jis 
kontroliuotų New Yorko uos
tą, o jį patį diriguotų gangste
rių unija. Toliau jis siektų su
jungti visas Atlanto pakraščio 
unijas, o paskui siektų sujung
ti visos Amerikos unijas. Tad 
kiekvienas. Hoffos elgesys ga
li vienaip ar kitaip paveikti 
Amerikos darbo sistemą, o 
svarbiausia — kriminalinis Ieškoma pirkti vartota rašo-

' K. Cerkdiūnas,
Liet. Žurnalistų Sąjungos 
New Yorko skyriaus įždinin- 
kas, kreipiasi į visus skyriaus 
narius, kad jie paskubintų 
Sumokėti nario mokestį.

smagiai Jąlką praleisti. Va
žiuojant SNev York© bus 
specialus autobusas, kuris i- 
šeis^ Ž vai nuo-Apreiškimo _________ _  ___

KftHjpftS tea- Ir-at- simą, buvo Užkliūta už- transe sų įr daugybės ' sunkvežimių 
gal —1.75 dol. Pikniko pirą- porto (teamsters). unijos ir jos unijas ir jų darbinrnkus Tada 
džia 2 v. _p.p. • ' prezidento Davė Becko, kuris •

apkaltintas ir nušalintas. Bu
vo, kaltinamas ir tos unijos 
vienas iš vicepirmininkų James 
R. Hoffa, kad papirkinėjęs 
kongresmanus bei senatorius, 
bet jis iš.tų kaltinimų išsisuko.

Dabar James R- Hoffa kan- 
didatubja j Davė Beck vietą— 
į transporto (teamsters) unijos 
prezidentus. To dar negana. 
Jis pareiškė, kad sieks sujung
ti visas... transporto unijas j. 
vieną federaciją. Į savo ran
kas nori paimti traukinių, lai-

Brazaitis ir A. Vasys. 12 vai ?
— kun. prof. SL Ylos paskai- gtatnofė 
ta — tema “Religinė Lietur 
Vos kultūra’”. 3 v.p.p. — vysk, 
y. Brizgio paskaita tema — 
Katalikų Bažnyčios padėtis 
okupuotoje Lietuvoje. Tuoj 
po paskaitos kalbės Liet. Pa
siuntinybės Wasbingtone at
stovas J. Rajeckas. Tada fa
kulteto valgomajame' įvyks 
lituanistikos skyriaus rėmėjų 
pagerbimas — arbatėlė. Pas
kaitos bus Keating Hali, 104 
kambarys.

Hoffa pasidarytų vienas iš 
didžiausių Amerikos galiūnų, 
nes kontroliuotų šio krašto vi
są transportą. 1

Vienos unijos jo planam 
pritaria, kitos • priešinasi. O 
jis pats varo savo propagandą, 
nesigailėdamas unijos pinigų.

Tuo pačiu metu senato su
daryta speciali komisijai rake- 
tierių darbams tyrinėti iškasė 
naują James R. Hoffos bylą. 
Komisijos pirmininkas senato- da
rius McClellan apkaltino Ja
mes R. Hoffą-

Jis kaltinamas bendradar
biaująs su Johnny Dio (Dio- 
guardi) garsiu New Yorko ra- 
ketieriumi, nubaustu už ne
švarius darbus.

Johnny Dio buvo U. A. W.
— A. P.WI. unijų vadovybėje,

Averell Harriman,
New Yorko valstybės gu

bernatorius, New .Yorko mies
te spaudos konferencijoje pa
darė kai kurių paaiškinimų 
apie valstybės, legjslatūros 
neseniai priimta naują įsta
tymą, reguliuojantį pirkimą 
ratom išsimokėtinai. Įstaty
mas apsaugo geriau pirkėjus 
nua per didelio lupikavimo. 
Tam tikslui prie - valstybės 
bankų departamento įsteig
tas atskiras administratyvi- 
nis vienetas. Gubernatorius 
taip pat iškėlė svetimų kal
bų . laikraščių nuopelnus, 
kurie informuoja mažiau mo-

prandškonų •' sfausbnės tar
to. Pro- nautojas, rugpjūčio 4 grįžo iš 
uNwiwvt Europos, kur praleido mėne- 
asbufe- sto atostogas. Aplankė Pran- 

Įr cūriją, šiaurės Italiją irSvei- 
Sbųriat* cariją-

166 Wator St„ N. Y. 
WH 3-7890

(Atkelta iš 6 psl.) 
jau daugelį metų gydausi. Pra
šyčiau kokios ęofs ‘ pagalbos 
vaistais ar kuo tik galite- Ti- elementas gali per daug įsiga- moji mašinėlė su lietuviškais
kiuosi sulaukti atsakymo ir iš lėti ir ypač pakenkti Ameri- ženklais. Pranešti Darbininko 
anksto už viską dėkoju. Mari- kos susisiekimui 
jena U.” 

Padėka ’■

W AITRUS 
r D Ntu L a O M B 

197 Ifbster Avenne 
PRANAS W AITRUS. 

Laidotuvių Direktorių?
Žr Balsamuo^ jas

. Camhridge. Mms. 
AiOTARY PCBU1C 

PMarasvtaM UteM tr aakt| 
Nauja modertuilca koplyčia ter- 
menums dykai' Aptarnauja Cam- 
b0dge ir Bostono kolonijas te-

Tel EVergreen 7-4335

Stephen A romiskiš 
(ARMAKAUSKAS)

Graborias-Balsainuotojfts
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Br.oklyn, N. Y.

MOTELIS
Dešimt paskiru jungtiniu ir puikūs 
trys kambariai savininkui. Geriau
si. pagal paskutiniu dienu reikala
vimus, įrengimai. 10% nuosavybės 

kainos, gryno pelno įrodoma. 
Kfena $40.000.—Pusė grynais. 
Didelė proga geram bizniui, 

' greitai išrenkamas įneštas kapi
talas ir padaromas puikus 

uždarbis.
Kreintis informacijų 

CHAREES SCHELLIG

Tel. STagg 2-5043

Matlhew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)' 

FU NEKĄ S. HOME
M. P. BALLAS—Direktorim.
ALB BALTRONAS-BALTON

Reikalą Vedėjas
660 Grand Street

Brookly®. N. Y.
NOTARY PUBLIC

r įiįUss 
;. bakasdtčius > scni* 
,• -• ■ '?■
PUNHAL aOlI B 

r- - ■- ■t?- - . ■
, .<■ . 2S‘W.Brqadway

South Boston. Man.
; JOSEPBBARACEVICiUb

Laidotuvių Direktoriui 
- Tai ANdrtov 8-29M

redakcijai: 910 Willoughby 
Avė-, Brooklyn. Tel. GL 
5-7281.

Skautų stovykla
Rugpjūčio 2 Nėw Yorko ir 

New Jersey skautų-čįų vadų 
pasitarime dėl stovyklos nu
spręsta: stovykla įvyksta rugp.
24—rūgs- 2 d. d. Kriaunai- <Per įgaliotinį Vokie
čių vasarvietėje, Andes, N- Y. tijojė mano serganti dukrelė 

w ■ - - Stovykla vadinsis Vydūno var- gavo Jūsų surinktas aukas ma
tuojasi pas J. Kepenį, teL kančios angH&ai apie- ak- du. Mokestis visam laikui 17 no dukrai gydyti. Už šią dide- 
VA 1-3247. Pirmenybės įvyks taretiansins Mų dienų Mta- 
rugpiūčio 10 — 11 d. d. sūnus, liečiančius ne tik šios 

valstybės, bet ir visos Ame
rikos gerbūvį.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ.

Studentų skautų 
Vilties^ kopoiacijos- skyrius 
New Yorke rengia akademi
nį balių, į kurį, tikimasi, su
važiuos akademikai iš viso 
rytinio pakraščio. Skyriui 
pirmininkauja J. Ulėnas, jun- 
jwų tėvūnas — R Kezys.

Junjorų sueiga įvyks šį 
antradienį, rugpjūčio 6, 8:30 
v. v. p. Ramanauskų bute, 
104-29 89 Avė., Richmond 
HilL N.Y.

Klemensas Bagdanavičius 
šv. Trejybės lietuvių parapi
jos vargoninkas Nęwarke 
škmiis dienomis užsisakė 
Darbininką. Jis puikiai tvar
ko parapijos chorą, be to, va
dovauja LB New Jersey apy
gardos jaunimo orkestrėliui 
Lindene.

Nudictolto kainos 
Mokytojai ekspertai 

LY 5-1517

Sportininkai,
norį dalyvauti Fasko rytų 
apygardos rengiamose pirme
nybėse Hartforde, regist-

1001 Eastem Parkway, Broo- Skyrių pagalba reikalinga: iHĮ
klyn 13, N. Y. Telef. PResi- Prašymų skaičius iš Lietu-

P. J. O'MALLEY SALVAGE Skaitykite "Aidus" 680 Bush* jent 2-2964. Stovyklautojai, vos ir Sibiro smarkiai dangė-
wfck Avė. Brooklyn 21, N. Y. kurie nori vykti autobusu, ‘ja, o tuo tarpu aukos bendrai

privalo iki rugpjūčio 17 per šalpai visur labai sumažėjo. '■
savo i vadus užsiregistruoti pas Skyriai prašomi atnaujinti ir ■
V. Gobužą. Tėvai, kurie vyks sustiprinti savb veiklą.
mašinomis ir galės paimti sto- žiemai artinantis, pagalbos lb»tbx washblkn, buvęs 
vyklautojų, taip ’ pat prašomi prašymai dar daugiau padidės.

Brooklyn, N. Y. o TA 7-3507 pranešti V. Gobužui- Balfas kcmZĮjojeNesr Yorke.

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadieni, Rugpiučio-Aug. 11 d

Visi New Yorkę bei New Jersey lietuviai maloniai kviečiami į šį jaukų lietuvių parengimą.
Specialus autobusas važiuos nuo Brooklyno lietuvių Apreiškimo bažnyčios 2 vali popiet

LIETUVIŲ LAISVES PARKE”™’™


