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ros nuotaiką.

— Vienas iš mūsų buvo lai
mingesnis zž kims. Tai .t.“.ma
nas Mončys. kuria skulptūra
puošia bažnyčią žymiam Tar
no mieste.

Jam pasisekė išgelbėti daug 
mūsų meno turtų ir Įamžinti 
juos akmenyje, patalpinti te
kiame krašte, kur jau stoti nur- 
seniausių laikų graiką ir roma
nų, Egipto ir viso .pasaulin ma
no turtai. At»iŲ*ta paminėti

K-.m. D r. Jonas Gutauskas 
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sakyta buvusiem Lietuvos švie-

kas. '
Netekusios kantrybė?,

žinos rato ar kito darbo. Jų

galėtų gauti paramos, nepri-

Paroda kasmet darosi

nes juos reikia surankioti iš

atskirų asmenų, Suprantama,

tingus ir retys eksponatus sun

/šioj. Šatei lietuvių prancūzai, 
italai ir airiai turi savo pavili- 
jonus, bet anų, nors jie turi sa

Jau tretį metai, kai paroda 
stengiamasi praturtinti pačiais

skolos

tvo

City, IowtL Diecezijos | 
tis “The’ Globė” rūgs, 3 
ryje įdėjo per 5 skiltis : 
ruotos bažnyčios nuotoM 
vyr, redaktoriusMsgr. £

mus. Jų talka b* 
cnenmes moKym

FfrptaMiii reikia pirkti tik 
b«ttllhto<nw daiktus, be kurty 
■ęfitetoerU. Pustui — pirkti tik 
tiek, kfek gafi lengvai per «ė-

dą «Mt skoloje, nes kas metai, 
dar nebaigę Išmokėti, pakeičia 
seną modeli i naują. _

Bti'įhlsfrrHa neturtų B&udies'ine- 
no tahnėgmns fr jogredį. *

Si pasėda jau yra 17^ iŠ ei? 
lės. Jokia lietuviška instituciją 
nėra suruošus! tiek parodų fr

"saikui per -sunku dar ir šeš- 
tiKteateis mokytis”. tretiem 
— "mokyki per toli.” Tuo 
M> grifam nueiti labai toli ir

r 'z 4 *. .. •. • * r ■■■■;.'■ -:,••■ ■'■■'."■■- '_ • ■ ■

išsimoko- tari išleistitūkstančius. Čia
mui, kaštuoja maSausku 10 
proc įrangiftfy p ~kąrtais net
22 proc.fr d*tigW>Jeįtendro-

STATOMIS BARELJEFĄ
KAINA M.00Tuo

kitu ir nenori tri talki-
. • i' . -•'-fe A. '!* . —

aaw pnrasti, greičiaus už se>

buvo nemokyti, o naujieji kar

dite juos B savo rankų. Vte- 
mem UtuariMikos "nereikia" 
(išmoks, kai grįš!), kitiem —-

Sutaktį atžymės 
menišku darbu

Ateinančiais metais San Pąo- 
lo nuėstas Įfrarijįjoje švęs savo 
300 m. sukaktį. įvykiui pami
nėti sudarytas komitetas — 
"San Paok) Legionas’', kuris 
tarp kitų reikalų nusprendė

lietuvybei pasitarnauja?
Šeštadieninių mokyklų tikrai 

nereikėtų — būtų lengviau ir 
tėvam ir vaikam, — jei lietu
viškus dalykus parapinės mo
kyklos patenkinamai apimtų. 
Visa kita tegu jau būna ir ki
taip. Bet kol to nėra, kitos 
priemonės nelieka, kaip pa
tiem tėvam papildyti trūku-

>W4tiktat 
IMBMi savo

Lietuvybe* ištaikyti čia yra 
nelengvos sąlygos. Galima sa
kyti, vfatkas rimtpriM mus, ne gus tada ir susimąstai: negi tai 
su mumis. Tiktai didelėm pas
tangom tegalime atsilaikyti 
nutautėjimui. Jis gniuždo net

KCKri*..
puikiai DtMACBLATA spaudos

MeistaS mHllIi maldynas

Sveika Marija

įfog^įjįjįj
■ *• z

Įšsimokėjimo sistema pla-

Tai virto visuotiniu papročiu.

sų prekių sąskaitai.

dabar pasidarė visai paprasta.

84% automobilių pirkėjų vUa-

mažal Ten not Nyl<m kojines.

A. Tamošaitienė prie savo kilimo

EScUI

tedarai banke pakankamai pi
nigų iš karto sumokėti. Tačiau

kydami pinigus banke kitiems 
atvejams.

per mėnesį patogiai gyventi, 
bet kai nfikia mokęti, nevienas 
susiraukia.

RtemokOmo statoma išaugo 
te kituose traktuose, ypač po 
karo Vokietijoje, kat atsirado

Kaip seniau tėvai gyveno
Kai praeitame amžiuje mūsų 

tėvai plaukė i šį kraštą, atsi- 
velžė ir papročius: taupyti ir 
ir pirkti tik už grynus. Jų ir 
reikalai dar buvo tada maži: 
nebuvo automobilių, radijo, te
levizijos, kitų būtinų išradimų, 
kurie palengvina mūsų gyveni
mą. Kai leisdavo dukterį už vy
ro, tai sukraudavo kraitį, ir at
sitikdavo, kad vesdavo ne žmo-

' Tačiau ikrimokėjimo sistema 
leidžia paprastam žmogui gana 
gerai įsikurti, pakelti gyvenimo 
štąndąrtą. O kai ateina blogi 
laikai, jis gali bent apsirengti.

Ps J- -• ts

Vidutinė Amerikos šeima kas 
mėnesį išmoka 12 skirtingų są
skaitų įvairiems išsimokė ji- 
mams: už automobilį, televte- 
ją, šaldytuvą, dulkių siurblį, 
baldus ir Lt. Apie trečdalį už
darine išleidžia gyvenimo pa
gerinimui. Čia pirmą vietą už- 
imp drabužiai, ypač moterų. 
Jų daugiausia perkama, jie ir 
sudaro didžiausias išlaidas. To
liau eina baldai, automobilis, 
ra&jaafr ki£ namų aparatai

Pirkti išsimokėtinai virto vi
suotinė mada- Retas kuris klo
ja sąskaitas grynais. Skolon 
paimtų daiktų sąskaitos siekia 
milijardus. Jas padalinus, išei
na. kiekvienam žmogui 200 dol. 
O kiekvieną skola neša savo rū
pestį.

ir kūreno ugnį. O toūsų^un- 
žiaus žmogui reikia fr namų fr 
brangių vidaus įrengimų, te au
tomobilio, ir televizijos.;. Ir vi- 5 proę, vteadk sudaro įvairių 

sunkumų. Iš jų reikia atimti 
jankes. Su rienu iš rimto rei
kią bylinėtis. Tąi sudaro išląP

tai anie 3&dQ0 naima nracen- 
tais, žinoma, ji ritikupja. Tkm 
tikra-pirkėjų dalis vistiek nu- 
ridlph Jų prekes. Bet tai . yra

Ar galima sutaupyti?

Atsakysite: reikia taupyti, 
* Taip, bet ne visi žmonės tai ga
li. Yra tokių, kuriems pinigas, 
savaime iš rankų slysta. Rodos, 
neperka nieko, o mėnesio gale 
—r tuščios kišenės. Deda į ban
ką kas .savaitę; kas mėnesį,'bet 
ir tos sumos neauga taift 

u^Kririreikalui

trumpą jo biografiją,' aprsfe^ 
patį dekoravimą ir pabrėžiami 
'kad lietuviai tikrai turi kuo 
sidžiaugti.

*riVyt*rita« Gylys, Dr. 'AnW|| 
no Gylio rimus, Lietuvių 
dentų Sąjungos vicepirmmin- | 
kas, baigęs Cbicagoje Nortfe^ 
vvestem universitetą ir ištiestai 
magistro laipsnį, gavo matęmaft^J 
tikos asistento vietą Illinois u-' 
niversitete. ,

• Lietuvių Profesorių Drau
gijos suvažiavimas įvyko €&i- 
cagoje rugsėjo 5 d.. Svarstyta 
Lituanistikos Instituto, šalpos 
Ir kiti reikalai. Valdyte paliko 
ta pati: P. J. Jucaitis, M. Mac- J 
kevičius, A. Flateris, S. Stan- 
kus, Ig. šlapelis. £

• A. Narakas, Lietuvos ka- < 
riuomenės pulk. Narako sūnus, 
pradėjo dirbti kaip žurnalistas į; 
šveicarų laikraščio "Tribūne . < 
de Lausanne” Užsienio skyrių- 
je.

• • J. Jaukaus romaną “Na
mas geroj gatvėj” Ventos lei
dykla jau teigia spausdinti, Bus 
apie 280 psl. Viršelio aplanką 
piešė dail. A. Bielskis.
• Prof. K. Pakštas, vasarojęs 

Kalifornijoje, rugsėjo 6 d. buvo 
pagerbtas jam surengtame Los 
Angeles minėjime jo 60 mettf ? 
sukakties proga. Minėjimą su
rengė ateitininkai.

trūksta fr kĮtomis dienomis.- Ai ities pagrtaavtmai 
prarifos srirmarttenk buvo ypa- Šitokia -paroda yra didelis 
tingai ritirtas lietuviams ir jų kultūrinis * fr propagandinis 
prisirinko ne tfc g artimos a- reiškinys. Tuo &bia» šiuo sun- 
pylinkės, bet matėsi fr Iš toli- Iriu mūsų tėvynės metu yra 
mų vietovių, Prię tekūžės 3 reScalingai kuftūringžū popttHa-.

* Pirkimo aistra

Kiekvienais metais vis išgal
vodama naujų daiktų, įvairių , 
potobulinimų Bendrovės meta 
naujas prekes į ripką-ir meš
kerioja pirkėjus. Krautuvių 
langai traukią. Neiškenti vidun 
nėjęs, neiškenti nepirkęs. Kaip 
Nepirksi? Tereikės mokėti tik 
$1.99 per mėnesį ir turėsi skal
bimo mašiną. Mokėsi dvigubai 
ar trigubai — televizija sto
vės kambaryje. O kąi parsiga
beni namo, ir kaimynas susi
gundo užriti jftą pačią krautu
vę. Kaip jis dabar neturės te
levizijos? Jis pakeitė automo
bilį. Kaip tu nepakeisi? Negali 
nusileisti. Tad ir keiti, perki, to
bulini ir gražini savo butelį, gi
liau brisdamas į skolas.

sai neduoda. Būtų kitas reika
las, jei parodos rengimui atsi
rastų atskiras fondas, iš kurio 
lėšų būtų galima supirkti nuo
savus bakūžės tautodailės rin
kinius. •

Tąrp dar nematytų, audinių, 
gintaro išdirbinių, medžio dro
žimų yra įrengtas laisvės laikų 
modemiškas lietuviškos sody
bos modelis ir pavaizduoja že- 
mes reformą Lietuvoje. Audi
nių skyriuje dominuoja daiL 
A. Tamošaitienės darbai, ku
riuose ypatingai išsiskiria kili
mai, tautiniai kostiufnai -—vy
rų ir moterų, langų užuolaidos 
bei kiti marginiai. Medžio dro-* 

.žiniais ir kitais stambesniais 
darbais pasjiymi A- Tamošai
tis iš Kanados, prof. Ig. Kon
čius ir Cibas iš Bostono, V. 
Liaukus iš Waterburk>.

ne keista, kad gausios’lrėtuvių 
katalikų Organizacijos, kuriom 
parapinės mokyklos pirmon 
galvon turėtų rūpėti, Ugi šiol 
nesuteikė nedidelės sumos bent 
viekam vadovėliui parašyti ir 

-išleisti.
O galima buvo padaryti ir 

'daugiau: surengti nebe vienus serys šiemet ėmėsi pačios ini- 
vasaros kūrei* mokytojom. To- ^datyves, suvąžruodamos Ftat- 
kių kursų kai kurios seselės pa
čios pageidavo: "Turite litua-

WTjje galėtų pąiimyu, RUip 
laisvinti iš svetimos įtakos lie
tuvio dvasią, ligi šiol niekas 
nekreipė dėmesio; tai palikta 
nuošalyje viso kito laisvinimo, 

name ir aptardamas visą eilę 
klausimų- Kfrk jotis pavyks 
juos realizuoti, daų£ priklauso 
nuo vietos te kitų sąlygų. Ta
čiau jų graži iniciatyvą girtina 
ir pąremtlna. Ji tflefiausia ne
sibaigs tik nutarimais.'

Tais yra labai gerai pamokyti, 
tik rievisada nori imtis aukos 
savo vaikus lietuviškai gerai 
pramokyti patys arte leisdami 
juos į šeštadieninę mokyklą. 
Rodos, tai labai svarbi pareiga 
savo tautai.

Kąs tą pareigą supranta ir 
atiteka, turi kartais kitų sun
kumų. Ne visur šeštadieninės 
mokyklos sulaukia paspirties iš 
parapinių, prie kurių jos glau
džiasi. Kai vienur jom teikia
ma tikrai nuoširdi parama, 
kaip lituanistinio darbo talki
ninkėm, kitur jos apšaukiamos 
kliudytojom, ieškoma prie jų 
visokių priekabių, dedami mo
kesčiai, pavaroma net iš patai-, 
pų, lyg jom naudotus ne tos 
pačios parapijos vaikai. 2mo- 

žiedus sumafflB du jaūnr žmo
nės, kurie pradeda iš nieko, bet 
pradeda kaip visi — patogiai. 
Užeik pas juos po savaitės ir 
nustebsi: kilimuose nugrims! i- 
ki kojos kaulelių, o kai atsisėsi 
i minkštasuolį, taip ausys ir Už
sikabins.

Jauniems į talką ateina įvai* 
rios bendrovės, parduodamos 
baldus ir kitus reikmenis iša- 
mekėtinai. Kaip visa tai pato-

’• C ■ •' * V,
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Po 22 m«tų Amerikoje bus 221 milionas gyventojų

Padėka

GRAŽI PRADŽIA VYDŪNO FONDUI

ko neatsitiks?

Help Wanted Malė

Prahoje du sustojo prie nau 
jausio amerikoniško automobi

Vytautas Katvofe, Lietuvių 
Studentą Sąjungos pirminin- 
kaS..JDKbtniato nri>

Spaudos B-Vi “Žiburiai, 
941 Pundas Str., W., 
Teginto, Ont, Canada

Ta neteisybė laiške “Draugui 
taip atitaisyta:

je. Taip pereitais metais liko 
nesunaudota 559 milijonai bu-, 
šelių kviečių. Statistika jau da
bar apskaičiuoja, kad šiemeti
nis derlius duos apie 800 mili
jonus bušelių daugiau, negu 
kraštas sunaudoja.

Išskirdamas LRS kaip nepar- 
tiją, nors $ tokia yra, e— bet 
tai jau atskiras klausimas, — 
V. Kavolis savo išsišokimą tik* 
tai sustiprina,^ šį kartą jau 
nebesikarščtoodamas. Jisaiš- 
kiai pasako, kad mūsų partijų 
“veiklos visumoje” konstatuo
ja supuvimą. Galina, žinoma, 
dar aiškintis, kaip J® tą “visu
mą” supranta. Paskutinis saki* 
nys S viso yra tik supintų žo
džių rezginys. Bet ir iš jo aiš
ku, kad V. Kavolis savo žo
džių neatsiima ir nieko esmi
nio neatitafeaGalfrna tik tiek 
dar pridurti, kad tokių pareiš
kimų nelaikome nei moralinio 
lygio nei visuomeninės kultūros 
aukštu laipsniu.

terciją patvirtina 
ūma burnos ligų

narna Sovietų 'lOM.al. U. pa- 
moka: skaitymairusųial^ 
m pamoka: rusų

— Na jau, Imba, nekalbi po
terių Dievui, nekalbėk jų ir vel
niui. Kipšo irgi nėra. Ot kas

vienam jau

mę, bet kalbėjo įkaitę ir prieš 
vėją "atsisukę.

— Tu man nesakyk, —spy-
čia reikia ką

— Būgną mušu, pone pro-, 
fesoriau. '

košė uniformose. Lavonai buvo 
labai sužaloti

“Korespondentas klaidina, ci
tuodamas mane, kaip ginčo į- 
karštyje išsitarusį, kad “visos 
lietuviškos partijos, Satyrus 
Lietuvių Rezistencinę Santarvę 
(m. pbr.), esančios supuvusios 
ir subankrutavusios.” Mano pa
brauktų žodžių aš visai nesu iš
tarąs. Liet Rezistencinė San
tarvė nėra partija, ir apie jos 
moralinį lygį suvažiavime aš 
nekalbėjau. Sakydamas “supu
vusios ir subankrutavusios”, 
aš ir turėjau galvoje tąjį mo
ralini lygį bei visuomeninės kul
tūros laipsnį, kurį partinės 
veiklos visumoje nesunku kons
tatuoti.”

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TARS nuo raumenų skausmu tan
kiai surijusių su reumattzrriu. arthri
ti# ir neuritta. tai kodėl juos nebandy
ti ŠIANDIEN mitai iSMUdomis Juos 
tGkaančiaį vartoja jau virt 25 meto.

Ms IsStralfis skaitytojams naštai

jonas. Tai bus 61 milijonu 
daugiau negu dabar.

“Mokykloje” buvo dirbami 
baldai rusų šeimoms, o dau
giausia — statinės alaus bra
vorui. Už darbą vaikams nebu
vo atlyginimą. Retkarčiais buvo

— Brangioji, su manim ne
teks tau vargo ragauti. Apsi
draudžia savo gyvybę ir, jei 
man kas atsitiktų, tau teks pi
nigai.

Kartą, man aikštėje žai
džiant sviedinį, atėjo “načial- 
nik” ir liepė, skubiai priduoti 
visus daiktus raštinėje ir pasi
ruošti kelionėn. Buvau persi
gandęs, nes maniau, kad Rusi-

HELP WANTKD AD8. 
ASK FOR AD TAKOK

jon nori išvęžti. Tačiau rusas 
mane ramino sakydamas, kad 
vykstu Vokietijon. Tai pirmas 
kartas kada rusas nemelavo. 
Po ilgų formalumų ir laukimo 
1951. V. 8 išvykau tėvynėn.”

— Taip, profesoriau.
— Vartojate \nisinginį in

strumentą?
— Taip.
— Vadinasi, — aiškina stu 

dentams,- 
faktai. Dai 
kyla nuo dažno lūpų prisilieti
mo prie pučiamųjų instrumen
tų, ypač misinginių.

Išeidamas dar užklausė:
— Kokiu instrumentu groja

Didelis lietuvis, brangus ra
šytojas, savitas filosofas, tau
rus žmogus Vydūnas, nuke
liaudamas į Anapus, paliko 
šviesų atminimą. Vydūno Fon
do Komitetas, kurį sudaro B. 
Babrauskas, Myk. Krupavičius, 
St. Lozoraitis, Vac. Sidzikaus-

“Mokyfcfoje* jofcto lankytojų 
nebūdavo, buvo griežtai už-? 
drausta. . LaiScus buvo' galima 
gauti ir rašyti, tačiau jie eida
vo per administracijos kontro
lę. Kai kas gaudavo iš laisvės 
ir mąisto siuntinių. Tai buvo di

nas. Tokia pamokų tvarka 
kasdien: savaitėmis, mėnesiais 
ir metais. Be -šių dalykų dar 
buvo mokoma ir amatų. Veikė: 
šaltkalvių, kalvių ir stalių sky
riai.

SAP. TH. BARIUS Iii V~» Nuy*. 
Cm!., yr» nMkotinis komunistų 
paleistas belaisvis. JAV reikalau
ja paleisti ir dar tikusius.

— Tiesiog nesuprantama! 
Kur tiek keiksmų galėjo išmok
ti tavo vaikas?

— Supranti, gyvename šalia 
taksų mokėjimo įstaigos.

Jeigu po 22 metų Amerikos 
gyventojų skaičius pakils iki 
221 milijono, tai mėsos bus 
sunaudojama 50% daugiau, 
negu jos pagaminta praeitais 
metais. Bet ir čia, pritaikant 
naujus gyvulių auginimo me
todus, bus galima išplėsti mė
sos gamybą.

Specialistai, kurie tuos klau
simus tyrinėja, mano, kad tik
rai viri bus nustebinti Ameri
kos ūkiniu pajėgiami.

bai sugriautas ir niekas neat
statoma—gal tik kalė jimai. Gat
vės labai nešvarios. Visur gat
vėse pilna rusų kolonistų, kurie 
čia elgetauja ir vagia. Jie 
blogai atrodo 
lyne vieni skarmalai

Mieste kursuoja keli autobu
sai, tačiau jie yra labai seni, 
dažnai griūva, o didesniam vė 
jui esant barška atplyšę skar
dos gabalai.

Kartą'mišką kirsti mus nu
vežė prie Kretingos. Tert miške 
enkavedistai turėjo kautynes su 
partizanais. Po to matėm pa-

r Ą 1853 nias&jo 8

Pone Redaktorių, J

Kadangi

kuopa Racine, Wis., atsiuntė 
$10, o Sandaros 29 kuopa Det
roitu Mich. savo gegužinės me
tu šiam reikalui suaukojo $31.- 
50: Fel. Motuzas— $5, A. ir 
O. Ambrazevičiai — $4, Jur
gis Augustaitis, VI. Barauskas, 
Jonas Jonynas,' J. Laukoms,

Naujas vadove!i s
A. R i S k i n o 

“KREGŽDUTE”, I DALIS 
Elementorius, skaitymai ir 

aplinkos pažinimas
I—II skyriui 

Specialiai parašyta pritai
kant lituanistinėms mokyk
loms Kanado ė ir Amerikoje.
Kama $1.50 (kanadiškais) 

Užsakymus ir pinigu^ siųs

Mes kviečiame Jut juos Kbandyti 
Leiskite atitarti joną siuntini ’ 2* 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, <ra- 
Mnkite likusia dali ir už’ tai netoūstv 
mums skolingas. Bandymas nekal- 
nuoa M vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite savo 
varta, pauarde. ir atneša -

ROSSE PRODUCTS 00, 
rrtaftfuen Ava, nunaai » 

Rspt X>*

"tesi pirmasis, 
nors daryti.

— Reikia tai reikia,— nesi
gynė antrasis, — bet iš kurio 
galo?
' — Iš abiejų. Pinftiapsia rei
kia kaip nors ginti mūsų “li
teratus.” Tu žinai...
' — Sakai, "Lietuvių Literatū
ros Draugystę”...

■w— Taip yra, Mojau, 
dino jį matyti, vardu 
žinai, kad mūsų “literatai” yra 
į juodąjį subversyvių sąrašą į- 
traukti. Velnias juos ten įgrū-

MEN WANTED AT ONCE 
EXPQUENCE NOT ESSBNHAL 

Forjobaaz
OKDKR FILIJERE • PACKKR8 • ST0CKMEN

Jokiojbado pavojaus
Kitos šalys, kaip Indija, Ki

nija, jąu seniai pasiekė milži
niško gyventojų skaičiaus. Juos 
taip pat šimtmečius persekioja 
alkis ir badas, nes nuolatos 
trūksta duonos. Tačiau Ameri
kos žemės ūkio specialistai 
tvirtina, kad šiam kraštui ne
gresia joks badas. Amerikos 
žemės ūkis yra tiek ištobulin
tas, kad jis kuo geriausiai iš
naudoja visus žemės galimu- 
mumus, kai tuo tarpu Indija, 
Kinija žem« įdirbimui naudo
ja dar senus šimtmečiais atsili
kusius būdus.

Šiuo metu Amerika gyvena 
žemės ūkio gaminių pertekliu-

Dykai išbandymas 
REUMATIAKIJ .<K AUSMŲ 

ARTHRITLS

Lietuvos Vyčiyu Radijo Programa 
TiaasMaija ■ RttprlM radijo ststtss WLOA, 1SM kytaeyalea

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
Moję radijo programoje skelbtis, kreipkite* adresų: 

SEMKIS OF UTHUANIA .WWA

Rug
pjūčio mėn. 22 d. buvusi Eli- 
zabetho šv. Petro ir Povilo pa
rapijos gegužinė “Royal Gar- 
dens” Rahway, N. J., parke, 
dar galutinai nesuvedus visų 
sąskaitų, bendru apskaičiavi
mu pajamų būta virš $3000, iš 
kurių gryno pelno parapijai lie
ka $2027. Žmonių buvo atsilan
kę virš 1000. Buvo nemažai ir 
svečių. Svečių tarpe buvo Eli- 
zabetho šv. Patrick’o parapijos

JAV-bių gyventojų skaičius 
didėja kur kas greičiau, negu 
buvo numatyta. Tas sukėlė su
sirūpinimo, ar Amerika į- 
stengs išmaitinti savo žmones. 
Valdžios įstaigos, kurios rūpi
nasi žemės ūkio gaminiais, tvir
tina, kad bus galima nugalėti 
visus sunkumus.

Prieš keletą metų valstybinis 
statistikos biuras, pasiremda
mas daviniais, apskaičiavo, kad 
1975 m. JAV .turėtų būti 190 
milijonų. Tačiau dabar tas 
pats statistikos biuras tvirtina, 
jei gyventojai taip daugės kaip

Medicinos profesorius vedasi 
studentus j kliniką ir praktiškai 
supažindina su įvairiomis ligo
mis. Sustodamas prie ligonio 
kalba: ...

— štai, ponai, įdomus ligos 
reiškinys, gis ligonis serga sei
lių liaukų užkrėtimu.

nas 
po $2, dr. J, Brundza, Pov. 
Molis, Ant. Naruševičius, Svet. 
Paulauskas ir Pov. Vaitiekūnas 
po $1, Dr. Br. Baleniūnas — 
$1.50. Iš viso$13650. Pasekime 
pirmųjų aukotoju pavyzdžiu!

Vydūno Fondo Komiteto 
vardu aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja

Besu Babrauskas LRD pirm.

yra!
— Tu vis su savo “yra”, — 

-? karščiavosi pavadintasis Imba.
, — O yra taip, kad draugys-

tės neapgynus, visi mūsų rė- 
^paėjai išsilakstys. Tada jų nei 

kipšu nesuprašysi. Nebus 
?tuo prisidengti, kad dirbi šiam, 

| aje anam kraštui. Supranti? O 
M antro galo reikia organizuo
tis kaip nors kitaip. Perdaug 

į,; jau žinomi pasidarėm*. ’ * ”
—Vistiek kitokį jau nepasi- 

: darysim. Aš kartais pagalvo-
/ ju, ar negeriau taip jAu atvi- 

š rai, tiesiai, neprigaudinėjant 
žmonių... »

įįl ' — Ar tu pasiutai, Mojau!!—
sušuko pirmasis ir net apsidai
rė. — Instrukcijas pamiršai ? 
“Savieji” pirmiau pamaus, ne
gu spėsi žioptelti. Jeigu jau par
davėm dūšią, tai nors kūną pa- 
nešiokim. Brangi šviesi diena, 
ar ne? O mums taip jau blogai 
dar nėra. Daug ko jie nežino...

— Sužinos, kai reikės. Man 
jau pabodo ant virvelės kaba- 
lotis, nežinant kada patrauks...

Pirmasis draugą truktelėjo 
už rankovės, nes pamatė kažką 

___ ateinant JiedŲLįėjn į namų^M

ratų” duona, — pagalvojau.— 
Jiems karšta net ir tada, kai 
oras jau visai atvėsta. Bet jei 
nuvyktų į pačią raudonąją tė
vynę, butų dar karščiau.

, žv. BePastogis

— Puiki malina! Turim būti 
dėkingi rusams, — sako pir
masis.

— Durniau, nepažįsti! Juk 
matai, kad amerikoniška, — 
pataiso antrasis.

— Mašiną pažįstu, bet tik 
tamstos nepažįstu ir dėl to su
simaišiau, — pasiteisino pir-

K? Zaikauskas, prieš menešj Ant. Strazdasir 
spaudoje paskelbė atsišaukimą, 
kviesdamas mūsų tautiečius, 
kuriems brangus Vydūno at
minimas, prisidėti aukomis lai
kinam Vydūno paminklui pas
tatyti ir jo parinktiems raš
tams išleisti. Pirmieji aukotojai 
netruko atsiliepti. Pradžia jau 
graži, bet laukiame daugiau 
talkininkų. Aukas prašome 
siųsti Rašytojų Draugijos pir
mininko vardu: B. Babrauskas, 
1436 Šo. 50 Avė., Cicero, BĮ.

Po $5 aukojo: Ben. Babraus
kas, Vikt. Bačinskas, K. DabU- 
levičius. prof. St. Dirmantas. 
Pr. Gedvilą, Br. Gladkauskas, 
Petras Jaras, K. ir L. Jasėnai. 
Pr. Linkus, K. Mažcnas, B. 
Paura (Hamilton. Ont.), E. ir 
J. Pušneraičiai. H. Rakauskas. 
J. Stulga, dr. Gr. Valandų-. V. 
Valteris, Ona Vildžienė ir Eug. 
Vilkas. Kaz. Žilėnas — $4, Jo
ną* Vosylius — $1.

Tėvynės Mylėtoju Dr-jos 121

Patyrę prie bronzos 
apdirbimo

Geras atlyginimas
Antvalandžiai

Apmokamos šventės 
ir atostogos

Gydymo pianas
PROGRESSIVE BRONZE

ĮVORES
7» S. Babtai St, 

3rd Ffoor x

ręs, kad “visos lietuviškos par- 
tijeį išskyros Lietuvių Reris- 
Jendnę Santarvę, esančios su
puvusios ir subankrutavusias”, 
yra neteisingas.

Su pagarba,
Vytautas Kavolis

blogo valgio.

Kertamas Lietuvos miškas
Kelis kartus teko mišką kirs

ti netofi Kuršių Marių. Nors 
čia žmtmės buvo ir neturtingi, 
bet vistik mus sušelpdavo duo
na ir žuvim, šioje vietoje kiek
vieną kartą išbuvome po mėnesį 
laiko. Tačiau paskutinį kartą į 
čia atvyko rusų kariuomenė ir 
nuo to'laiko ton vieton malkų 
kirsti neveždavo.

Netoli miško buvo gana di
delis žvejų kaimelis, apie 60 
šeimų didumo. Gyventojai visi 
lietuviai, greičiausia atvežti iš 
D. Lietuvos,' nes vokiškai ne
mokėjo. Kokių nors kariškų į- 
tvirtinimų apie šią vietovę ne
pastebėjau. %

Partizanai su perskrostais 
viduriais

P^^Tstarkus iš Bay3fflW^| 
kt. Gegužinėje vyravo pakili, 
gyva nuotaika.

Už efektingą parapijiečių 
talką ir kooperavimą klebonas, 
kun. M. Kemežis nuoširdžiai 
dėkojo parapijiečiams. Reikia 
tačiau nepamiršti, kad vykdo
miems minėtiems bažnyčioje, 
mokykloje, klebonijoje ir vie
nuolyne remontams reikės žy
miai daugiau lėšų.

B'"j
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5.00

100

0.70 
$100

tau poetas Ronsard,
Minami, Carlyle, 
mry James labai

R# pi?

185-24 Horaee Hanfing Bhrf 
Fresh MRtitomK Fu*ing 
219-17 Jamaica Aw» 

QueenaViJian,N. Y,
176 Roekavay Avw 

VaJJey Storam, N, Y, 
Itamta Plainą Roed

„ 19 West Post Road’J
WhiU PUim, N.'i 

MAIN STORE 
MYKH£ AVĖ 6U

buvo ‘į.
Parker, ■'•Mrt 
policijai, kad į 
vas”. Fbfid> dab 
vas, ką iš tikrųjų 
toje Septima Park

tinka,
— Tai pagaliau, kam juos 

datiBti? — stebėjosi bątsiu-

nenuostabu, kad tenai yrą pir- B atskirti 7090 tvaitimk 
mos klasės geriausi ftrtbotis- pą. Kvepąių gamintojai ti 
tai ekspertus vadiną “ąwe”.

shivj. Dėdantis ant stalo porą 
senų batą, tarė:

—- Atleiskite ųž trukdymą, 
ar tjOtą įri|tiąePM praplatinti 
šiuos batus?

— Truputė^, taip. Ar labai 
tamstai spaudžia*-

iskai ne, puikiausiai 
aiškino Toks.

— Kadangi sudėvėti ir aš jų 
dau nebevartosiu.

Xaip, kaip* — manyda- 
TUgirdęg, teiravosi bat- 

uvys. — Ką sakėte?
iau, kad sudėvėti ir jų

teisinosi 
wm Besu

tikti, jei

GAUMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ 
Darbininko adminhtradjoje 

KEU6UA W SMAMOBUA

DAM NAMUS .

Ponas Tonis, užsimetęs savo 
senus batus ant pečių, nužings
niavo tidiau.

Klausimas: Kas kam laiką

6^38 Myrtle Avė. 
Oendale, N. Y.

136-59 Roesevelt Avenue
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JE3fiB0Sri|jOS,* JBflkŽEoH tapBTOJ 
kalbą, kad gaRtų dfrbtisu ta- 
jM^riflkal kabančiu jais^mu. Se- 
aito M. Demian, eite metų dir- xan» rtigsėjo 16 d. «6da į 

ir a$plį 
j, kurį pasieks apie rugsė-

toną aplankyti pažįstant. *
į-i;k;:'V .
Šen. Jota F. Kitatadj,

rugsėjo 12 <L £?. ka
talikų bažnyčioje Nstotat, R< 
L, susituokė su Miss Jacųoetine

u <-»#■. .

MM***

gų proga buvo užtilta.) Bos-

tete.

no arvtvyks. Richard J. CUsh-

siskirečnisios darbu abejose

Mokykloje, kuri yra I ir 6th

garbės pežymėjfrną Detroito

busi Angelų Karalienės parapi-
kitais eksponatais bus išstaty

jo 20 d.

LD8 CENTRO VALDYBA

Jtietes, kurios aptarnauja V. J. 50 Cottage St., NorvoOd, Mass.

gėlų Karalienės parapijas.

DARBININKO’’ RĖMĖJAI
“Darbininką” aukomis yra

Croastosm GG trauktam. Išlipti NA3SAU stotyje. Nuo čia reikia 8o. Boston 27, Mass.
viekas, Mrs. A. Blažiūnas.

Kontautas; ikevičjus?~~\C
Avė., Brooklyn,

A.

8BSST

čiuhs, Sbenandbah; S. Marke*

T. T. PRANCIŠKONAI

veiklus studentas ateitinin
kas, vasaros metu dirbęs New 
Yorke, rugsėjo 14 d. vėl išvyko

buvęs Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos par

virti, skalbti ir kt Būdama ne
labai tvirtos sveikatos, norėtų

Leonardo
Harrison;
Bayonne;
Wayne.

M. Andrews, Mrs. J. Kolis, Miss 
C. Koncevičius, J. Rinkevičius,

Širdingai dėkodami, linkme 
Viešpaties palaimom visiems

Antanas PeU 
32 Wilder Street, 
Brockton- 68, Mass.

džio ir stiklo dirbinių, siuvinių 

ir mezginių. Visuomenė kvie

čiama atsilankyti.

vifius.
WATERBURY< Conn. — P. 

Janušaitis, Mrs. P. Navage,

sais. Registruotis: ' Columbia ‘ 
University, 116th St. ir Broad- 
way, New York 27, rugsėjo- 
Sept. 18—23 d.d.

CONN. Ųiišrūs miesteliai — 
M.Benevičius, New HavenjMiss

toto (Groeernė). Kaina $3.000.

tų at-kų stovyklos, buvo kėliom 
dienom 'sustojęs New Yorke ir 
lankėsi Darbininko bei Atei-

Washington St, Brooklyne, bus 

vieša paroda, kurioje išstatys

V. Bemadįšienė, Mrs. S. Glins
kį, Pr. Vaivada.

MASS. mišrūs miesteliai — 
Mrs. V. Greitis, So. Boston; V-

Mrs. KlkotHssri;
Mrs. J. Adomaitis;
- Mrs. M. Navikas,

DU KAMBARIAI, atskiras įė
jimas, šiluma, šiltas ir šaltas 
vanduo. Kreiptis vakarais šiuo 
adresu: Butas 19, 307 S. Šrd 

St, Brooklyn, N. Y.

J. Smolsikis, J. Waitkus, J 
Koženiauskas, V. Viliūnas.

PENNA. mišrūs miesteliai.
J. Sakalauskas, New Kensing-
ton; Mrs. M. Mayausky, Di- 
xonville; Mrs. M. Aboyas,

tk telefonu: UL 9-4039, arba 

630 Westarinster Rd., Brook
lyn, N. Y. ..

mu. Jos potraukė mūgėjų visų 
dėmesį. Lietuvių Bakūžės prie
žiūra ir kasmetinėmis pąrodo-

sesno Vincenta, I skyrių —mo- 
- tita/Oecflija^ mokyklos ir vie

nuolyno vyresnioji, n — se- 
rugsėo!2 d. naujus metus ’ • pora Savak^ų išvykęs 81,0 Dovydą, m — Doloresa,

Žibutė DaugeUitė, 
baigus Washington Ęųuare 

kolegiją, rugsėjo 8 d. išvažiavo

imtis darbo, kaip ir praėjusiais 
metais.

Mrs. M. Valys, A. Dauskurdis, 
Wm. Baker, Į Sližis, Mrs. H.

Angelų Karalienės parapi jos koncertas
HENRIKAS KAČINSKAS, bu-

- ■ vęs Iaetuvc-3 Valstybės Dra-
■ mos aktorius, dalyvaus Angelų

Karalienės parapijos rengia-
■ mame koncerte. Jis skaitys pa-

/ rinktas lietuvį prozos ir poe-
■ rijos ištraukas, suderintas su

! ■ programos lietuviškais vaiz-
■ data .ir muzika.

Mrs. A Vamauskas, Westville; 
V. Apanavičius, Elmhrust; Mrs. 
A. Urbikas, Cicero, BL

nersville; S. ZagŽeckas, Wa- 
shington; MisaJL Uselytė, WU> 
menting: A Statkau- • as, WU-

ANSONIA, Conn. A. Va- 
lantine, J. Paltanavičius, Mr. 
Stefon.

čhis^Nanty GŠo.

CHICAGO, HL —i Mr. Jo-

savo dantų kabinete, 408 Jay 
St, kambarys 306. Kabineto 
tel. ULster 8-8789, namų — 
TAylor 7-8231.

■ To žymaus mūsų aktoriaus
■ dalyvavimas koncerto progra-
■ moję yra didefis koncerto rea-

_ _____ g*jų ir datyvių laimėjimas.
KONCERTAS įvyks ateinantį sekmidieaį, rugsėjo 20 <L, 6 vai.

kafoos kursą. Norintie? pra
mokti betuvškai ar lietuvių 

kalbos žinojimą patobulinti^

tūtoj vaikams ir nepriima be- 
siprašan&ų kitataučių. Visi lie
tuviai, norintieji dar įrašyti vai
kus į parapijos mokyidą, yra

PATERSON, N. J. — J. 
Sprainaitis, Mrs. M. Paperiąs, 
J. Jasiukevičius, J. Iškauskas, 
F. Sranko.

BTB su pilnu išlaikymu, gra
žioje Brooklyno dalyje, vadina
moje Flatbush, netoli BM?

Ją lietuvių ir angių kalbomis. 
Mbkyktos vadovybė tebeturi

Tautvidas, L. Balvorius, 
Ramutis, JJKilikevičius, Sagi-

PABDUODAMA riliHta sfcku* (m- 
M») gara/toe JmoU, plačiai žinoma 

Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. D«I plates- 

PABDUODAMA matato Irau- kreipidte«: b. eident, 26
- Lincoln ParksMflflBMil^^lAaL.

254 W. Broadivayi 
South Boston, Mass. 

JO8EPH BARACEVKfUS 
Laidotuvių Dfrtotorius 

TeL SOutii Boston 8-25M

_ CLEVELAND, Ohio — Z. 
y Gobta, J, Vaičius, A Bielskus, 

J. Žilionis, p. Tamulionis, Mrs.

MBss P. Karpavičiūtė, J. Luko
ševičius, J. Vhlys, V. Šmulkš
tys, Jr., P. Povilaitis, G. Gvil
dys, J. Kuliešius. •

OAKVILLE, Coim. -- J.

veikėjų pasitarimas, kuriame 
' bus įsteigtas 1953 m. Didžio

jo New Yorko Vajaus Komite
tas ir bus svarstoma Balto or
ganizuojamo aukų rinkimų — 
vajaus reikalai.

Organizacijų atstovai bei 
pavieni asmenys yra kviečiami 
pasitarime dalyvauti.

Jonas Brantas,
New Yorko Batfo Apskr.

Pirmininkas

kaip praėjusiais metais,-taip ir 
šiemet, įdėjo vilnietis adv. Pet
ras Viščinis. ■ - -

VAIKUS ŠOKIO MENO
■ a iroo Ruosiuo u o, pmauja

IhMMBJOMLMBU Ktandknfc parapijos salėje

F ' -. . .. i- . < >z  - t- ■

HM

.H >

Dr. Aleksandras Dumbrys, 
dirbąs Greenpoint ligoninėje, ir 
dr. Juozas Dičpinigaitis išlaikė 
gydytojam nustatytus egzami
nus New Yorko valstybėje.

Pranešimas
Rugsėjo 18 d., penktadienį, 7

v. vak. Balto centro raštinėje 
105 Grand St, Brooklyn, N.

Sofija Paleček - Levickienė, 
pianistė ir muzikos mokytoja, 

grįžo iš atostogų ir vėl pradė
jo duoti piano muzikos pamo
kas. Kreiptis telefonu VIrginia 
7-6101W nuo 8 iki 10 vai. iš ry
to. Adresas: 91-49, 115 St 
Richmond Hill, L. I.

Mirė

jos kapuose.

Marijona čivarienė, 70 m., 
palaidota rugsėjo 9 d. šv. Tre
jybės kapuose.

Juozas Lasker, per 70 m., pa
laidotas rugsėjo 11 d. Kalva
rijos kapuose.

Johana Patterson, 32 m., pa
laidota rugsėjo 11 d.

Viri palaidoti iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios.

FANWOOD, N. J. P. Ži
liams, Mrs. M. Samatas.

NEW JERSEY mišrūs mies
teliai — Mm. Čemelienė, N. 
Haledon, P. Žukovas, Little 

, FaDs; C. Kulas, Fairview; J.
Stukas, Hillside; Mrs. M.

kūnas, Watertown; Mrs. Wa- 
rapicky, G. DaudonaviČhis.'Me- 
thuen, Mass., J. Kukauskas, 
Gardner; J. Franckus, W. Med- 
ford.

NEW BRITAIN, Conn. —V. 
Jakubauskas, A. Švitra, J. Ru- 

mokslų. Studijuos jėzuitų Ge- 
orgtown universitete, j kurį pa
teko atrankos būdu. Gimnaziją 
lankė Austrijoje ir baigė Ame
rikoje — Sacred Heart of Ma
ry Academy, gaudama aukso 
medalį v& gabumus griežtuo
siuose moksluose.

Gantautas, Bridgeport; St Gri- 
bulis, Central Village; J. šau
lys, Branford; Mrs. J. Glėbas, 
Plainfield; P. Valantiejus, Wa- 

’ tertown; P. Kunce, Meriden; R.
Szimanauskas, Danielson.

metais jis baigia inžinierio 
mokslus.

Pabaltijo Moterų Tarybos
— Lietuvių Atstovybės Klubo 
New Yorke susirinkimas įvyks 
rugsėjo 19 d. 7 v.v. Baltk 
Freedom House patalpose, 131 
E. 70 St Bus priimamos nau
jos narės.

tė7 Mrs. A. Butkus, J. Butėnas, 
St Rudys, K. Vaivada.

WAUKEGAN, UI. — Miss D. 
čiplįjauskaitė, J. Vilniškaitis.

ILLINOIS mišrūs miesteliai.
— Mrs. A. Aitches, Granville;

OHIO mišrūs miesteliai — 
Mrs. V. Constant, Youngs- 
town; Mrs. J. faianovsky, Sa

lem; E. Karnėnaš, Bedford; 
S. Pranaitis, Toledo.

NASHUA, N. H. — S. Kūdz- 
ma, MM O. Jakelis.

N. H. mišrūs miesteliai. —J. 
Vižynis, Londonderry; M. Za-

Mokykloje prie šv. Petro liet' 
bažnyrios I skyrių yeda sesuo 
Sebastijana, n — Jokūbą, m 
ir iv _ Teresėlė, V ir dalinai' 
VI —- Juozapa, VI — Gerar
dą, VU— Martyna, VM — 
Elzbieta. Šeimininkė yrą sesuo 
Bernadeta.

Mokyklos vadovybė rūpinasi 
Hetuviškais vadovėliais ir žada 
stiprinti lietuvių kalbos dėsty
mą.

lankęsis Airijoje, kur yra gi
mę jo tėvai, Glamvortho kle
bonui kun. M. Huriey išrašė 
$10.000 čekį bažnyčios - suo
lams įtaisyti tėvų atminimui, o 
šv. Marijoje abatijai Glencaim 
padovanojo vargonus.

Ant Vasiltauskas,
ligi šiol gyvenęs Lawrence, 

persikėlė į So. Bostoną ir apsi
gyveno L Vileniškio name 862 
E. 5th St Pradėjo dirbti agen
tu Mutual Benefrt, Health and

atostogavusi Kanadoje, jau Accident Association. _______

lengvam aptarnavimui už ma
žą atlyginimą. Galėtų aptar
nauti senus ramius žmones ar 
invalidus. Prašau kreiptis'į A 
Staknis, 314 South Avė., Fan- 
wood, N. J. Tel. FAnwood 
2-6064.

IŠNUOMODAMAS gražus kam
barys vienam ar d viem asme
nim su visais patogumais ir 
prieinama kaina. Kreiptis tele
fonu: MI1-1852 arba: 90-27— 
75th St., Woodhaven, L L, 
N. Y.

prisiųstą palakptakBą^ Jau
nuosius buvo apspitūsi apie 3,- 
000 žmonių minia. • - j

Tautoj šventės HUbnėsa
ir Lietuvių Bakužė&parodo- 

je, kuri kasmet surengiama 
Brocktorie mugės metu, iš Bos
tono buto nuvykęs Odelis bū
rys lietuvių. Grįžo visi paten-

Garbės Pirmininką*
J. E. Arkivyskupas Richard J.
Cušhing, D. D. v’

Dvasles Vada*
Kun. Pr. A. Virnsauskas . 
50 W. 8ixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin Street. 
Norwood, Mass.

- Viee Ftonininkai
Pranas Razvadauskas
5 GI Street, So. Boston 27, Mass.
Vladas Paulauskas
575 Lawrence st, Loveli, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norvood, Mass.

Benediktas Jakutis 
Nefl Meškūnas

VAITKUS 
FU NEKALBOM E 

197 Webster Awane 
Ctanbeidge, Mass. 

pranAs wAmros 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

pmmmhm ir mktj 
Nauj* modemine* koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Qun- 
Mdge ir Bostono kotonijas Jr- 
miauriomis kabomi*. Kainos tos 

pačios Ir i kitus miestus. < 
•ritas* tautotF: MTlMiM

ZAI.ETSKAS
FUNERAl. 1^09šE

S94 KAST B8OA1MAY


