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Tos rūšies reiškinius tenka 
nuolat sekti, nes jie ir sudari* 
nėja bendrą opiniją, paskiau 
atsiliepiančią pačios vyriausy
bės didesniem ar mažesnięm
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PARCEL DEPARTMENT
Nuo to laiko eksdiplomatas 

atsidėjęs tyrinėjo liudijimus 
apie skraidančias lėkšteles ir 
susirašinėjo sa kitais, kurie 
tokias lėkšteles stebėję. Jis 
tiek įsitraukė į tą reikalą, kad 
iš namų neidavo jau be žiūro
nų. Ir ektoiplomatas galėjo 
tvirtinti žurnaibtam, kad jis 
matęs 53 kartus viršum amži
noje miesto skraidančius kos
minius lakama. Kai kada jų 
buvę dideli kiekiai, iki 35 vie
netų. jtar pastabesnė buvo jo

Limousinę Service 
Cadillacs For Weddings 
And Special Occasions 

SY 2-3220

MARSO PASIUNTINIAI VALDO 
CHRUŠČIOVĄ IREISENHOVERf

. Tfto metu Berlyne — pasa
koja atsiminimų autorius — 
buvo iš viso tik apie 360 lie
tuvių... Būdami įvairiausių pa-

SIŲSDAMAS 
DOVANŲ SIUNTINIUS

CHICAGO n, ILLINOIS 
4102 Archer Aventie. tel 

6-6399. Kasdien 9-7, *Mtadicniaia 
9 - 5 vai.

. Škirpa svajojo,
grįžęs į Lietuvą, kaip 

jos išlaisvintojas, Vilniuje ar 
Kaune sušauksiąs valstybės i- 
staigų ir sukilėlių vyriausius 
pareigūnus ir pasakysiąs jiem 
didelę kalbą, kurioje išdėsty- 
siąs lietuvių tautos artimiau
sius uždavinius ir jo vyriausy
bės numatomų darbų progra
mą. Jis buvo pavedęs parašyti 
tokios kalbos; projektus E. Gal
vanauskui, man ir dar kažkam 
.{pavardės man nesakė). E vi
sų trijų parašiau tik ^^ vfenas 
ir įteikiau savo projektą Škir
pai. Ta proga Škirpa labai nu
siskundė E. Galvanausku. ku-> 
ris nebuvęs net pradėjęs rašy
ti ir iš,viso nieko nedaręs. Aš 
tada rašiau visai nuoširdžiai 
ir .atvirai, kaip galvojau. Mano 
projektas nepatenkino v Škir
pos...”

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

Skaitant tuos dar tik dali
ntos faktus susidaro pakanka
mai aiški išvada, kad žmonės 
Berlyne, smerkę Smetonos va- 
distinę sistemą patys pasida
vė svetimo dar didesnio vadiz- 
mo Įtakai. Lyg parafrazuojant 
senąjį šūki apie karalių nauju 
vadistiniu šūkiu: vadas mirė, 
tegyvuoji vadas.”

Tačiau pačioje Lietuvoje Ak
tyvistę Fronto narię nepasie
kė S Berlyno vadę vadistinės 
svajonės. Jie tikėjo —- (ir -dėl 
to matė!) Berlyne tik kovoto
jus prieš bolžetfzmą, o tai drą
sino ję pasiryžimą sukilti prieš 
bolševikę okupaciją

žinia: jau apie 3000 kartų tie 
lakūnai iš Marso buvę žemėje 
nusileidę.

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eiiuttas, sukneMms bei švarkams. 

Maišytos* ir raycninčs medžiagos parduodamos griebtai urmo 
•vvholesaie) kalbomis.

kurių tarpe buvo ir tokių, 
kurie savo laiku Lietuvoje bu
vo jau susikompromitavę. Čia 
aš . turiu galvoje pirmiausia 
tuos (ne visus), kurie

lim, kurią Lietuva buvo atplė
šusi neteisėtai ir sųgr^įnusį 
Vokietijai teisėtai Autorius 
yra ne tik teisės specialistas, 
betfrąųįtasjg^nių reikalų, 
ministerijos pareigūnas.

Dėmesio vertas buvo ir Vo
kietijos pareiškimas Sovietam 
dėl repatriacijos iš Rusijos Vo
kietijos piliečių, kurie buvo 
gyvenę Lietuvoje, Klaipėdos 
krašte,, rytų Vokietijoje ir tt 
Vadinas, išskyrė Lietuvą ir

NEW YORK 23.N. Y.
1991 Bronrhvny. tel. LYccum 

5-0900. Ka.odien ir Mt. 9-5 vii. 
< sekmadieniais uždaryta».

CLKVELAND. OMO
1143 Knst Tint St.. tel. -UTah 

1-0307, Kasdien 10-7. 10-5

80. BOSTON. MASS.
ftoom 10. Kilto Mdr. 409 Kart 

Bronchvay. tel. AN<frew 8-8744. 
Kasdien 9-4: ftcMftdtadste S-S;

karalienės ESzMetes II, ''kuri 
spalio mėn. lankyt Kanada ir 
JAV.

Nemokėk daugiau kaip $8.50 už patarnavimą.
Nemokėk daugiau kaip 5r< siunčiamos daiktų kainos 

fr persiuntimo išlaidų garantavimui (šį dalyką saugok 
labai atsargiai).

PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO 

M0«ų kaine* vyrų drabužiam* prasideda nu* 9.50 už pilnų ««ut»

gavo.
Potsdamo gatvėje buvo pa

sirinkta viena vokiška kavinė 
t'hnperial”), kur kartą per 
savaitę beveik visi susirinkda
vome išgerti kavos ar alaus ir 
pasikalbėti bei pasidalinti nau
jausiomis žipiomis iš Lietuvos 
ir iš plataus pasaulio. Ten su
sirinkdavome ir šventadieniąis 
prieš pamaldas, nestoje pačio
je gatvėje visai arti buvo ir 
St. Ludgerus bažnyčia, kur 
šventadieniais lietuviai turėda
vo savo pamaldas. Bažnyčia ir 
kavinė mūsų buvo vadinamos 
net lietuvių centrais, žinoma, 
neskaitant lietuvių draugijos 
būstinės...

Net tikybiniai indiferentai 
laikydavo, jei ne tikybine, tai 
bent tautine pareiga šventa- 
dumata kartu su lotais nueiti 
į lietuvių pamaldas.
Daug lietuvių pritraukdavo į 

bažnyčią ir simpatiškas klebo
nas kun. Stasys Yla.' Dažnai 
atvykdavo į lietuvių pamaldas 
ir pasakydavo net labai patrio
tiškus pamokslus buvęs labai 
populiarus Kaune senas balta- 
plaukis jėzuitas tęvas J,.Kipr 
pasj S. J.

O BETGI BUDĖTI REIKIA
Po tokios šviesios laikraščio 

išvados tenka betgi pastebėti, 
kad politikoje galimybės pa
kursto norą siekimus didinti 
ar mažinti. Tenka budėti, ar 
vokiečių tarpe reikšis stenu 
atžvilgiu siekimų didinimas ar 
mažinimas O didinimo norus 
išduoda ir Beris Meissnerio

Neturėk reikalų su betkokia firma, kuri neautorizuota 
ir neturi leidimo. Siųsk siuntinius tik |>er autorizuotas fir
mas. o ne per tarpininkus.

Nemokėk jokių paslėptų mokesčių, arbatpinigių ir kt.
Veik saugiai. Saugok lai ą h- pinigus.
Siųsk savo dovanų siuntinius TIESIOGIAI per betku- 

rias šia^.įstaigas:

ĮVEŽTOS ir vietoje gamintos
• Medžiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Šilkiniai, rayontniai.- medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Vardais ir gabalais. x
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimą*.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
SAMVEL BECKENSTEIN. INC. 
TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS

1 rg Orchard St. 1*5 Drehard St. 13* OretatrA SU N. Y. C.
GRamerey 5-4525

Closed Saturday, open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Prtvaži*vtaN»: 8 Are. Ind. Line. Train V> iki Deiancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orcbard St.

rinti neįmanoma, tai retina 
“■'r ■ manyti, kad jis darbą 
oeląimr, stengėsi atlikti kuo geriy^daj”. 
.g* J» - Kitaip išsitari Norvegijos 

-ne- amhasadnrius Anglijai Per 
Prebensen. Jis, kaip lietaviško- 

Aja rios sakmės blogasis paukštis,
mokyklo- mivęrtino diplomatus. K Anot 

jo: “DųdOTnatas yra tik toks. .; 
asmuc^ kuris tori išrišti kom- 
ptftuątąs klausimus, kurie iš 
vara nekiltų, jei nebūtų diplo
matų’’. '

Meilė su priemniKom
Sais laikais iš jaunimo gali

ma tikėtis visko. Rimto italų 
žurnalo redaktorei, kuris atsa
kinėja į rimtos skaitytojų klau
simus, buvo paklausta: “Esu 
9 m^ų vyras. įsimylėjau į 
vieną ponią — mamos draugę. 
Ar tai yra malė? Ji man atne
ša saldainių, bet apie ją ašpa- 
ga!vąpį~ kai tų ssddaimą nė 
skonio jau nejuntu”.

Redaktorius atsakė: “Pat5, 
sykį kalbi apie meilę, o dusyk 
apie saldainius. E, to pats pa
daryk vyrišką išvadą.”

.Romoje buvęs Italijos diplo
matas ir konsulas dr. Alberto 
Perego neseniai sukvietė spau
dos atstovus ir juos nustebino 
savo pareiškimais; esą žemės 
planetos politiniam reikalam 
vadovauja jau nebe Chruščio
vas ir Eisenhoweris, o pasiun
tiniai iš Marso planetos. Chru
ščiovas ir Eisenhoweris esą* tik 
jų vaitos vykdytojai... Jau sep- 
tyneri metai, kai jie valdo mū
sų žemelės reikalus..:

Tai patyręs dr. Pereįo 1954 
lapkričio 6. Ligi to taiko jis 
netikėjęs jokiom skraidančtom 
lėkštėm. Bet kaip tik tą dieną 
jis buvęs mineralinių vandenų 
fabriko terasoje, nuo kurtos 
labai gerai matyti Romos vaiz
das su šv. Petro bazilikos ku
polu. Bežiūrėdamas iš terasos 
į tą Michelangelo kūrinį, jis 
staiga beveik žado netekęs. Jis 
pamatęs viršum bazilikos kos
minius lėktuvus. Jje skridę 
graikiškojo kryžiaus forma. 
Viršum bazilikos kupolo jie 
porai sekundžių staiga susto
ję, paskui dideliu greičiu din-

DMdte pralrinkimas

AUDINĮ V
vyrų to moterų eftrtėm, apstautam. suknelėm to kt

Audiniai yra •ngtiararfr vietinės vilnos.

Apie tuos visus dalykus Pe
rego jau baigiąs teisti knygą 
kurioje jis padaro išvadas, kad 
tie Marso pasiuntiniai atvyksta 
į žemę su taikingais norais. 
Apie jų taikingus norus kalbą 
jų pasirodymai viršum švento
jo miesto, pasirodymai tauti
nių švenčių progom Amerikoj- 
je, Argentinoje, Prancūzijoje. 
Italijoje ūkininkas Angelucci 
buvo net įlipęs į nusileidusią 
lėkštę, ir Lakūnai jį priėmę 
draugiškai. Jie atvykstą su pa
skatinimais išvengti trečiojo 
karo, nors jie tai pareiškia tik 
simbolišfais fenHate TM esą BilltbchCT
supnrtęm.iąi ^Istybm n- voftmedrt”.

“S. je, kaip tafamaro tamalas |
rą baigti. Taip jau nuo 1950 1956 Nr. 11, altorius
Harso poUUSai vadovaują ie- VoUeHjw da_
mes likimtu. Jie kišąsi j 2e- . r—t
mės politiką nes atominiai 
sprogdhumai galį išblokšti iš 
pusiausvyros kosmą to tuo ke
liu sudalyti pavojaus patiems 
Marso gyventojam...

Tas visas eksctiplomato pa
reiškimas spaudai rodo ne 
tiek pavojų išblokšti iš pusiau
svyros kosmą, kiek patį žmogų, 
gal būt ir pirtį eksd^tonttrtą 
bekalbant fr besvajųjant apie 
atominio karo baisumus‘ ir a> 
pie savo gaivūs perdėtą bran
ginimą.

Jo iniciatyva Berlyne buvo 
sukurta organizacija — L. Ak
tyvistų Frontas Lietuvai išlais
vinti. Pats tos organizacijos 
centras vadinosi štabu. Jo va-

flULSIlH YZicra žuvę -

ną išvadą kad valstybės vado 
priųdpas ten perdaug užak
centuotas, fr. todėl visi trys pa
sisakėme prieš tokį statutą 
dr, Aneęvtotes visai f atvirai, 
nors ir humoro forma, pareiš
kė, kad nors jis esąs ur demo
kratas ir kairiųjų pažiūrų 
žmogus, ramia sąžine drįstų 
geriau siūlyti Lietuvai konsti- 
tuctoės monarchijos valdymas! 
formą

gaudavo iš yofrieaų įstaigų pi
nigus ir nurodomus. Tokias 
informacijas ^e’^juos savo 
laika turėjo vidaus reikalų 
ministerijos saugumo departa
mentas ir Ltetavos kariuome
nės štabo II-sis skyrius. Dabar
tinis Škirpos artimas bendra- 
darhbvimas su kai kuriais iš 
tų žnmnių inapėfStebino, kaip 
fr 1934 m. L bfržęĮto mėnesį 
daug ką stebino tada Kaune 
sukilusių voldemarininkų ir 
buvusio Lietuvos kariuomenės 
vyriausio štabo viršininko gen. 
Kubiliūno reikalavimas prezi
dentūroje, kad vieton Tūbelio 
būtų sudaryta pik. Škirpos va
dovaujama nauja Lietuvos vy
riausybė. Aš galėjau tik vienu 
atžvilgiu pateisinti ministerį 
Škirpą, būtent: tikėdamas iš
laisvinti Lietuvą iš bolševizmo 
ir atstatyti Lietuvos .nepriklau
somybę, tiesiogiai ar netiesio
giai Vokietijos padedamas, jis 
turėjo' savo artimiausiais talki
ninkais ir patarėjais pasirinkti 
tuos žmones, kurie artimiau
siai bendradarbiavo su vokie
čiais ir kuriais vokiečiai labiau
siai pasitkėjo”.'

"Savo sukurtoje organizaci
joje Škirpa vadovavosi vado 
principu,

kuris tada buvo ypatingoje 
madoje ir kuris labiausiai klės* 
tėjo tuometinėje Vokietijoje. 
Šis principas labai aiškiai buvo 
pabrėžtas ir paties Škirpos nu
rodymu, o kai kur ir jo paties 
suredaguotuose aktyvistų or
ganizacijos statute ir jo nuro
dymuose. kaip tas statutas tu
pėtų būti pritaikytas prie būsi
mos Lietuvos valstybės san- 

Ptoiilinis veikimas tano la- tvarkos. Šio statuto ir nurody- 
biau koncentruotis apiv buvusį 
Lietuvos atstovą Berlyne min.
K. Škirpą

Keleivis, Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštis, Nr. 3-4-5, 
kovo - balandžio - gegužės, tik 
dabar iš Vokietijos atėjo. Ja- 
me patraukia dėmesį informa
cija apie vokiečių nusistaty
mus Klaipėdos atžvilgiu. Tas 
klausimas suaktualėjęs vokie
čių parlamento rinkimų agita
cijoje. .

UŽ 1937 METŲ ŠIENAS 4/5
“Fed. Vokietijas vyriausybė 

per savo užsienio reikalų mi- 
nisterį von Brentano ir kiti 
vyriausybei artimi sluoksniai 
-— rašo Keleivis „■— pakartoti
nai ir, nedviprasmiškai pareiš
kė, kad Vokietija siekia 1937 
metę sienę. Tą patį pakartoti
nai pareiškė ir opozicinės so
cialdemokratų partijas vado
vai. Tad 4/5 visų gyventoją 
aiškiai pasisakydami už 1937 
metų-stengta - kaų> būsimų de- 
rybų išęities bazę, tuo pačiu 
pasisakė ir užtai, kad Klaipė
dos kraštas neabejotinai lieka 
prie Lietuvos ir Sudetų kraš
tas prie Čekoslovakijos. Gi 
mažesnės grupės, kaip štai 
BHE (pabėgėlių partija. Red.), 
kurių kai kurie veikėjai pa-

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
numinu :* rą.

716 Walniit lx»mbard
3-3455. KasrJien 9-5. trečiai!. 9-8

das buvo K Škirpa.
Apie būdingą organizacijoj 

kryptį autorius pasakoja:
"Aktyvistų Frontai priklau

sė įvairių policinių pažiūrų ir 
įsitikinimų žmonės, bet

škif pos Štabe dominavo vol- 
domarininkai.

geidavo Hitlerio nustatytų 
.1939 metų ar 1945 metų sienų, 
vokiečių politikashuštatyme- 
teturi labai menką svorį ir 
reikfrnę. z

PRIEŠ SMURTO TEISĘ
"Verta pažymėti, kad, tokiu 

būdu, tiek vokiečjų vyriausy
bė, tiek pozicijos fr opozicijos 
stambiosios partijos, tiek ir 
svarbesnieji laikraščiai pa
smerkia anas nacionalistines 
Hitleriu atsiduodančias užgai
das dėl sienų.

"Kaip pavyzdį čia pažymėsi
me, ką balandfio 30 parašė 
‘Stuttgarter Nachrichten”. Ra
šydamas apie BHE pasisaky
mą Sudetų ir Klaipėdos krašto * 
klausimais, laikraštis t k pa- 
stebi: "Abu kraštai <jbuvo įjun- . 
gti į Vokietiją "sutartiinis. Ta- 
čiau teisė nėra vien tik raidė. , 
Abi sutartys buvo Hitlerio 
prievartą išgautos, panaudo
jant karinį smurtą Jei nori
ma save laikyti fanatihiu kovo
toju už teisę, tai kaip tik rei- 
kia 'atsisakyti sutarčių, išgau
tų prievarta. Prievartavimas 
yra neteisybė”. M. Lietuvos 
laikraštis daro išvadą:

“Dar niekas nežino, kokios 
susidarys rytų sienos fr kada 
tai įvyks. Vis dėlto galime su - 
pasitenkinimu. pažymėti, kad 
vokiečių tautos didžiausioji di- | 
džiuma bent jau Klaipėdos | 
krašto priklausymo prie Ue- j 
tavos teisėtumu neabejoja. Tai į 
yra ženklas, kad grobuoniška | 
Hitlerio dvasia iš Vokietijos f 
yra išgaravusi”. S
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Amerika atsilikusi dvejais metaisDARBININKAS

Pradedant mokslo metas PASTANGOS
tautai, kad ji kad viskas yra vadovaujant vo- Friedrichui. Ta- bendrovė žinią

Pubiished 8emi-Weekly exoept holl- 
day week>. when Issued weekly
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‘daugiaaukštę bet
T H F W O R K E R (Titu Copyright) By FRANCISCAN FATHER8 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Reentered M «®cond daM matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under th« Ac» 
Breon<j dajg matter at Boston, Mas* 
ir 1915.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metama .. 
Brooklyn, N. Y. — 
Pusei metų ------------
Užsienyje------------------

o* Marcb 3, 1879, originaily tttered u 
Svptember

6UBSCRIPTION RATES
Domertlc yparly __________ $6.00
Brooklyn. N. Y. __________ $6.50
Kalt year________________ $3.50
Foreign___________________ $6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami auteliams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcilos nuomone. Už skelbimų turini ii kalbą redakcija neatsako.

Mokslo metam vėl prasidedant, susiduriama su tomis pačiomis problemomis: patalpų ankštumu, mokytojų trūkumu, religiniu auklėjimu ir (autinių, sąmoninimu. Vienos iš tu problemų rūpi visam kraštui, ki-tos — vieno kurio tikėjimo arba vienos tautybės .žmonėm.
Patalpų ankštumas kiekvienais metais sudaro vis aštresnę problemą. Mokyklos yra perpildytos. Senate svarstytas įstatymas, kuriuo federalinė vyriausybė būtų įsipareigojusi atskirom valstybėm padėti pasistatydinti daugiau mokyklų, nepraėjo. Pasigirdo priekaištų prezidentui, kad įstatymo pakankamai neparėmė savo autoritetu, nors išreiškė apgai- leestavimą, įstatymą atmetus. Daug kas gailėjosi ir daug kas liko patenkinti, sutaupę fede- ralinei valdžiai pinigo; kiti buvo patenkinti, kad išvengta žingsnio į vadinamąjį valstybinį švietimą. Federalinei valdžiai prisidedant prie mokyklų statybos, esą, būtų sustiprėjus jos įtaka auklėjimui, kuris turįs būti laisvas. Kaip ten būtų buvę, kas žino, bet mokyklų ankštumo klausimas liko neišspręstas, kaip ir mokytojų trūkumo dėl neviliojančio juos atlyginimo.
Religinis auklėjimas taip pat lieka neišspręsta problema. Viešosios mokyklos kratosi religijos dėl vadinamos sąžinės laisvės. Kai kurie miestai ir valstybės nepriima į mokyklų autobusus vaikų, kurie lanko privatines, mokyklas. Tom mokyklom taip pat neteikiama finansinės paramos, kurią gauna viešosios pradžios ir aukš-tesnės mokyklos. Vadinasi,

kam religinis auklėjimas nerūpi, tie yra privilegijuotoje padėtyje, nes jų vaikų privalomą mokslą apmoka valdžia; kam vaiko tikėjimas rūpi, tie moka dvigubus mokesčius:' viešom mokyklom išlaikyti ir savo vai-kų mokslui apmokėti.Tokia saugojamoji sąžinės laisvė nėra laisvė, o socialinis neteisingumas ir legalizuotas vaikų nureliginimas. Tai sunku suprasti ir pateisinti, kai iš kitos pusės šaukiama dėl didėjančio mažamečių nusikaltimo. Jaunųjų nusikaltimai negali sumažėti, kol valstybė nepatvarkys taip, kad dauguma tėvų galėtų pagal savo sąžinės laisvę pasirinkti vaikam norimą religinį auklėjimą lygiom teisėm su viešom mokyklom.
★Tautinis auklėjimas labiausiai rūpi atskirom mažumų grupėm. Čia bene geriausiai yra susitvarkę prancūzai, kurie turi pradines mokyklas su labai geru savo gimtosios kalbos dėstymu. Kitos tautos A- merikoje yra mažiau sąmoningos ir net neišnaudoja tų teisių, kurias įstatymai teikia.Prie tų neatspariųjų iš dalies priklauso ir lietuviai. Jie turi nemažai parapinių ir kelias aukštesniąsias mokyklas, bet lituanistiniai dalykai jose yra laba apleisti arba menkai dėstomi. Įvairių priežasčių neminėsime, nes jos visiejn žinomos, bet norime vis dėlto pabrėžti, kad labai daug kas priklauso nuo parapijų klebonų, kurie mokyklų išlaikymu rūpinasi seserų mokytojų ir pačių tėvu. Visi kartu galėtų ir privalėtų daug daugiau padaryti, nes nuo lietuviškos mokyklos priklauso ir pačios parapijosišsilaikymas.

Rugpiūčio 26 Sovietai pa- skelbė'žinią, kad jie sėkmingai išmėginę raketą”, kuri gali pasiekti kurią žemės vietą. ,
KĄ MANO APIE TAI 

AMERIKOS VALDŽIA?Amerikos prezidento, valstybės sekretoriaus ir karinių ekspertų pareiškimai buvo tokio turinio: ;
e karinių jėgų pusiausvyra liko nepakitusi, nors rusai apie savo raketą ir tiesą kalbėtų;
o Patikima, kad rusai padarė pažangos raketų srityje;
e bet dar tolimas laikas, iki bus galima jas vartoti karinėm operacijom;
e rusai turi gerą progą pasinaudoti raketa propagandai nusiginklavimo konferencijoj.AR RUSIJA TIKRAI PRALENKĖ?Taip Vakaruose manoma. Tas Vakarų nuotaikas NYT vedamajame taip išreiškė:“Vakarų lyderiai pripažino, kad pretenzija (jog Sovietai pralenkė Ameriką raketų srityje) turi pagrindo. Bet taip pat jautė, kad rusai dar toli iki praktiškai panaudojamų raketų ir kad Amerika yra netoli užpakaly”.KIEK AMERIKA UŽPAKALY?St. Alsop (NYHT) mini A- merikos specialistą, kuris buvo pareiškęs:Sovietai pralenkę Ameriką vieneriais metais, o dabar jau dvejais.

KLAIPĖDA. Nu&tr. V. Augustino.

JAV valdžios ir spaudos pasisakymai 
apie sov.’raketą ir ko iš to galima laukt

Alsop išvedžioja, kad tuos dvejus metus sovietai išnaudos ir dabar jau galės grasinti ne tik Amerikos miestam, bet ir Amerikos bazėm, kurių • paskirstymas yra gerai žinomas.AR SOVIETAI PULS, AR ŠANTAŽUOS?“Niekas negali pasakyti — kalba toliau Alsop, — ar tokiom aplinkybėm Sovietai gali imtis staigios atakos. Bet nėra sunku pasakyt, kad Sovietai pasinaudos kiekviena galimybe šantažuoti Jungt. Valstybes, kad jos priimtų “super Miuncheną”.Ame šantaža kalba ir USN aW Report. Esą tik po penke- rių metų, mažiausia, Rusija ir Amerika galės imtis karo 5,000 mylių raketom. Dabar Rusija turi naują ginklą tik šantažui, kad ji yra jėga Nr. 1.Pereitais metais lapkričio 5, Rusija grasino raketom, kad Angliją ir Prancūziją išstumtu iš Egipto. Dabar gal imsis grasyti raketom, kad Ameriką išstumtų iš Europos, Azijos, vidurinių rytų."TAUTA GALI BŪTI RAMI"?Kongrese Įtakingasis Johnson slaptoj konferencijoj aiškinosi su kariniais specialistais. Kai kurie kongresmanai pareiškė priekaištų karinei va

dovybei, kad ji nepakankamai greitai mėgino raketas ir davėsi aplenkiama. St. Alsop metė ir kartesnį žodį vyriausybei:"Tokiom aplinkybėm tiesiog nesuprantama, kad Eisanhowe- rio vyriausybė ėmėsi įkalbinėti amerikiečiu nesirūpinty ir tvarkoje”.RAMIN1MOSINorint apraminti nuotaikas, buvo paleista žinia, jog kariniai sluoksniai nebuvo nustebinti .sovietų raketos; jau prieš kelis mėnesius jie turėjo, žinių apie jų padarytą pažangą. Ra-RYTPRŪSIŲ KAIMUOSE LIKĘ TIK PO 5-12 ŽMONIŲRytprūsiai seniau ir dabar... Tuo klausimu naujos medžiagos pateikė N. Y. Staats - Zei- tung...Rytprūsiuose seniau gyveno 2.6 mįl. Iš jų vakarų Vokietijoje dabar atsidūrė ir apsigyveno 1,4 mil., rytų Vokietijoje. sovietų valdomoje, gyvena 700,000. Pačiuose Rytprūsiuose likę iš senesnių gyventojų apie 100,000. Kiti yra karo ir sovietinio šeimininkavimo likviduoti. Ir tie, kurie yra likę Rytprūsiuose, daugelis yra suardytų šeimų likučiai. Pernai, leidus šeimom susijungti, iš 

minimo tikslui tą pat savaitę buvo paskelbta, kad ir Amerika tom pat dienom paleidusi dvi savo raketas, nors mažesnio tolumo. Vokietijoje įspūdį atitiesti mėgino laikraštis “Die Wėlt”, paskelbdamas karinio specialisto straipsnį, kadAmerika jau gamina atomine energija varomas raketas. Tokia raketa netrukus būsianti tiek pasenus, kad Įą teksią mesti j laužą.Ją dirbanti North American Aviation Co., kiečiui F. R. čiau minėta paneigė.Washingtono spauda raminosi tuo, kad rusai jau nuo caro laikų ne sykį sugalvoję nau-
Iš 2,6 mil. gyventojų likę tik 100,000 • Daugiau kaip vienas milijonas atgabenta naujų• Ūkis gamina pusę to, kas buvo. • Bet Rytprūsiai skirti tik Sovietu karine baze.

lenkų valdomas Rytprūsių dalies persikėlė į vakarų Vokietiją vėl 7,000 gyventojų.Į Rytprūsius buvo prigaben- ta naujų gyventtojų. Labiausiai 1945—47. Dabar pastebimas net jų atitraukimas.Kiek ju yra prigabenta iš Rusijos ir iš Lenkijos, galima spėti iš to, kad dabartiniu metu Rytprūsiuose esą maždaugpusė to gyventojų skaičiaus, kuris buvo prieš karą, vadinas, atgabenta daugiau kaip vienas milijonas.Šiaurinėje Rytprūsių dalyje, kurią valdo Sovietai, 350 kaimų likę visai be gyventojų, daugiau kaip 400 kaimų gyventojų yra po 5—12 asmenų. Rytinėse apskrityse ištisi kaimai yra panaikinti. Tačiau esą panaikintų kaimų ir pietinėje dalyje, kurią valdo lenkai.ŽEMĖS ŪKIO GAMYBA RYTPRŪSIUOSEprieš karą išmaitindavo vietos gyventojus ir turėjo pertekliaus išmaitinti dar vienam mr lijonui gyventojų. Pieno ūkio gamyba galėjo išmaitinti viso 5,5 mil. gyventojų, taigi apie tris mil. daugiau nei buvo pa-

jus pranašesnius ginklus, bet jais nemokėdavę praktiškai pasinaudoti. ;Tarp tų visų išvedžiojimų yra aiškios betgi kai kurios išvados. Viena,sovietinė raketa jau yra virtusi stipriu "šaltojo karo” ginklu. Antra, sovietai padėjo pralenkti Ameriką Vakarų opinija,pastaraisiais metais reikalaudama sustabdyti atominių ginklų bandymus. Sustabdyt Amerikos, ne Sovietų bandymus.Trečia, o Amerikos visuomenės opiniją migdė vyriausybės narių barstomi optimistiniai pareiškimai apie susitarimus su Sovietais dėl nusiginklavimo.Vakaruose yra legijonas naivių žmonių, kurie yra virtę Maskvos propagandos garsintuvais. Jų vaisiai ima reikštis.M.
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čiuose Rytprūsiuose. Dabar Karaliaučiaus rajono partijos šefas černiševič paskelbė, kad Karaliaučiaus sritis priklauso prie tų, kurios reikalingos ūkinės pagalbos iš šalies. Panašiai atsiliepė apie savo “vaivadiją” Alensteino kompartijos sekretorius Tomaszewski.Pagal rusų ir lenkų davinius dabar derlius pasiekia tik pusę to, kas buvo prieškariniais laikais. Gyvulių lenkų valdomoje srityje yra truputis daugiau kaip pusė to, kas buvo prieš karą, o sovietų valdomoje mažiau nei pusės.Gyvulių rūšis yra menkesnė,ir karvės mažiau pieningos, nes ir ganyklos visai apleistos.Prieš kara nuo 100 ha pieno būdavo 66,000 litrų, dabar pagal lenkų davinius 22,000 litrų, o sovietinėje dalyje dar mažiau.Šiaurinėje Rytprūsių dalyje iš buvusių privačių ūkių padaryti kolchozai ir sovchozai. Lenkų valdomoje srityje 2956 kolchozai buvo panaikinti.Dabar lenkų valdomoje srityje 37% dirbamos žemės yra sovchozų žinioje, 63% atsidūrė privačiose rankose. Daugumas naujų ūkininkų turi po 5—10 ha.Tiek pietuose, tiek ir šiaurinėje dalyje ištisi plotai dirvonuoja, nedirbami.(Nukelta į 5 pusi.)

APIE UPELIUS !
ALB. BARANAUSKAS

2. Kai po valandos, spėjęs iš naujo įkaisti ir atsigerti dulkių, vėl susitiksite su upeliu, greičiausia, tuo pačiu, lenktyniaujančiu su jumis, teks kiek nusivilti — netik jums, bet ir arkliams. Vietoje brastos, rasite tiltą. Pavasarį ir rudenį tai didelis patogumas, tačiau dabar kaitroje čia jau nebesustosite atsivėsinti, nė pasigirdyti. Ant tilto niekas nestoviniuoja; priešingai, lyg ieškant atpildo už nesančius, vien brastos teikiamus patogumus, stengiamasi juo perlėkti taip, kad sudundėtų tikra perkūnija, net kur nors už kilometro prakaituoją šienpiūviai ar rugių kirtėjai pakels į dangų susirūpinusią akį, kitą primerkęs nuo saulės, baimindamiesi, be ne- atslenka debesis.Juo geresnis tiltas, juo garsiau ir darniau jis sudundės po ratais. Pušinės lentos, įdžio- vintos iki suskeldėjlmo, su karštu oru mikroskopinėse gyslelėse, iš kurių saulė senai iš
varė sakus, užgroja {velniai ir 
skambiai, kaip garsiųjų meist

rų darbo smuikas. Geležiniai turėklų vamzdžiai sustiprina lygų medžio virpėjimą ir, nelyginant antenos, oro bangomis paskleidžia į visas puses. Apačioje — rezonacijos kamera su mirgančiais vandens atspindžiais, uždaryta karklų ir alksnelių, tepaliekančių dvi angas priešpriešais garsui išeiti. Tiktai vieną ar du kartus ilgesnėje kelionėje tiltas jus storžieviškai apgaus — iš pažiūros nieko netrūksta, tačiau, nors ir kaip įsilėkėjęs, persirisite tik su nedarniu ratlankių tarškesiu, lyg akmenimis grįstoje patvartėje. Išlipęs iš vežimo ir persisvėręs per turėklus, pamatysite pilką betono masę su įleistais vandeniui pratekėti dviem ar trimis siaurais bidonais, neteikiančiais jokio atskambio. Visa laimė, kad tokių kerėplų užtiksite retai; juos už nedidelę kainą statydavo keliaują šulinių gręžėjai, įkalbėdami viršaičiams, kad šie tiltai amžini. Paskui, žiūrėk, pavasarį ledams, o rudenį žagarams ir lapams užkimšus an
gas, kylanti srovė leisdavosi 

skersai kelio, jį taip išgrauž- dama, kad reikėdavo uždaryti ilgesniam laikui ir makaluoti kur nors per arimus braston.Naktimis po senais tiltais, sako, vaidendavosi. Pavyzdžiui, iš po vadinamo Roptilčįo iškišta ranka vėlai iš miesto grįžtančius prašydavo lauktuvių pyrago. Dieną po jais beveik visada galima užtikti pulkus besimaudančių ančių ir žąsų, kurios gagenimu ir kvarksėjimu atsiliepia į ratų trenksmą virš savo galvos. Kartais jus išgąsdins baisus maurojimas, aidinčių sienų padidintas iki staugimo — tai zyliojanti karvė čia pasislėpė nuo vapsvų. O dažnai, jei aplinkui gyvena žmonės, keleivį tyčiomis pabaugins įsibridę vaikėzai, suspiegdami tokiais balsais, kad net aptingę arkliai dar gerą kelio galą po to bėgs visai smagia ristele.Už tilto kelias sukasi ir gerą valandą eina upelio krantu, o saulė kaitina, net nebėra kuo atsikvėpti. Šiurkštūs alksnių lapai su iššokusiomis gyslomis atvirkščioje pusėje, jau ir šiaip neįdomūs pažiūrėti, nors labai tinkami prie žaizdų, dabar karo visai suglebę, susisukę vamzdeliais nuo alninančios kaitros. Tačiau apsižvalgęs dauboje, užmiršite karštį, tvankumą ir uodus: barkūnais ir laukiniais dobiliukais aptekusios 
sienos abiejose pusėse kyla 
tiesiog į dangų, tepatikdamas 

mėlyną juostą virš galvų, kur, kaip varinė sagtis, žėri saulė. Visose pusėse aidas kartoja jūsų perdžiūvusio vežimėlio girgždesį.Ant vieno kranto aukštai, kaip ant bažnyčios stogo, stovi geltoni rugiai, tarytum iš tolo pamasinti jūsų pravažiavimo ir subėgę artyn pasižiūrėti, kas ten kelia tokį trukšmą, Kiti! krantu, nelyginant pasklidusi, tvirtovės sienas atakuojanti kariuomenė, laipioja putinai. Matyt, ten juos traukia gaivinanti šaltinėlio versmė. Štai, per krūmus molyje vingiuoja šlapia vaga, o už poros žingsnių po žolėmis upe- lin įteka skaidri, kaip ašaros, čiurkšlė. Ant kranto stūkso kažkoks pastatas, nežinia, kluonas ar tvartas, nes matyti tiktai kraštas šiaudinio stogo, tačiau ne gyvenamoji troba, kadangi be kamino. Per daubą iš ten į upelį pramintas takas. O už vingio kelias netikėtai į- sidrąsina, metasi šalin nuo u- pelio ir pradeda atkakliai, nagais ir dantimis, kabintis į skardį.Dauba kiek prakasta, kelias lietaus paplautas, prasigraužęs, kaip tuneliu, tarp stačių krantų, užstojančių saulę. Vadžių trūkterėjimu paraginus įsitempusius, pradedančius putoti arklius, kvlant tiesiog į baltą, šviesų debesį siauro tunelio gale; dar, rodos, keletas žings
nių, ir jūsų ratai nugrims, 

kaip į patalus, debesio Kūlynuose... Tačiau užsiritus ant slenksčio, prieš akis išsiplečia lyguma su beržynais, durpynais ir lanka. Netikėdamas net atsigrįšite atgal, kur iš po žemės kyšo alksnių viršūnių smaigaliai. Po tokio sunkaus ir jaudinančio kopimo į padangę, atsidūrėte ne debesiuose, o lėkštame lankos dugne! Tai tau ir dauba...Bet palaukite, palaukite! Medžių viršūnės, lyg iš nuobodumo žaizdamos slėpynių, vėl artinasi šion pusėn. Pakelėje iškyla tanki virpančių drebulaičių siena; vienur, metęs akį pro jų tarpą, staiga krūptelėsite — žemai dauboje visur tviska vanduo, iš ‘kraštų apaugę! meldais ir žalsvomis maurų kasomis. Lygiame, vos mirgančiame paviršiuje plūduriuoja balti taškai, vienas po kito nerdami gilumon ir vėl iš-- plaukdami jau kitoje vietoje; ausis pasieks tolimas gagenimas. Iš apačios vos jaučiama traukia vėsus, drėgnas vėjelis. Priekyje iš tankiai suaugusių jovarų, kur kyšo miltų dulkėmis apneštas malksnų stogas, jus pasieks ramus ūžesys, lyg vasaros spiečiaus dūzgimas.Kelias daubą ir tvenkinį vėl užstoja sutankėjusios drebulės. Pakalnėje įvažiuojate į plačią, tuščią aikštę, kaip miestelio prekyvietę šiokiomis dienomis, . 

kurios pakraštyje po medžiais stovi du maišų prikrauti vežimai, o už balzganų. jovarų riogso dulkėta siena su iki galo atlapomis durimis. Iš jup- dos angos sklinda toks dundėjimas, kad du seni ūkininkai ant slenksčio rėkia vienas kitam visa gerkle, lyg bardamie- si. Jus pamatę, jie nutyla, Įsideda burnon pypkes, kuriomis prieš tai mosavo, ir seka akimis. Įsitikinę, kad nesustosite, ūkininkai vėl pradeda šūkauti tarp savęs.Už malūno, kur upelio krantas lygus ir plikas, akis privers nesmagiai sumirkčioti blizgą krintančio vandens purslai, o ausis apkurtins trenksmas ir šniokštimas. Užtvanka mūrinė, su lieptu viršuje, kurio turėklai tokie pat miltuoti, kaip ir visas malūnas. Antrame krante prie vandens prieina sodo tvora, apaugusi slyvaitėmis, pro kurias raudonuoja čerpių stogas. Tai malūnininko namai. Putotas, sraunus, iki pat krantų sklindąs upelis greitai nešdinasi į lankas, dingdamas žalioje platybėje, kur jo srovėnepaženklina nė medžiai, nė. draus krūmai. Tik iš blyksterėjimų saulėje atseksite kryptį ir sužinosite, kad upelis įteka į durpynus. O sustabdžius malūną, vaga per pusvalandį taip nuseks, kad ten, kur dabar sukasi putos, iš rugienų atlėks trukšmingai pasimaudyti žvirbliai.
Pakeliui pas paupio gyven-

vidudienį pakilusio
leidžiasi pašlaitėn;

tojus užtiksite ir daugiau užtvankų, tik nepalyginti mažesnių, negu malūno, ir įrengtų kitokiu tikslu. Tai tvenkinėliai galvijams girdyti per vasaros sausras, tačiau'dažniausiai čia tematysi žąsiukus ir ančiukus, kurie kaitrioms dienomis visai nesikrausto krantam Dėl to užtvankos žagarai apnešti plunksnomis, o drumstame vandens *paviršiuje plūduriuoja jauniklių padaigai, bangų plakami prie kranto. Ilgainiui šitoks paukščių išpliurzintas tvenkinėlis, nusekusiai srovei beveik neįnešant šviežio vandens, saulės kaitinamas, pradeda nemaloniai dvokti. Krūmuose įsiveisia spiečiai uodų, kurie, vos sulaukę vakaro, traukia kieman varginti gyventojų, o nakčia įsiskverbia trobon per smulkiausius plyšelius. Užėjus lietui, mūsų kalvotoje, į Vižainio aukštumas atsiremiančioje apylinkėje visuomet staigiai pakeliančiam upelių vandens lygį, ūkininkas atidaro užtvanką ir leidžia srovei gerai išplauti visą tvenkinį. Po to jis prisipildo skai- vandens, o dugne vėlgeltonuoja žvirgždai ir smėlis.Per užtvanką, nors nuolat ardomą, tačiau nuo drėgmės per porą dienų apsilapojančią ir pradedančią leisti ūgius, visada čiurškia krioklelis, iš tolo linksmai sveikinąs atvažiuojantį svečią ar grįžtantį iš kelio
nės šeimininką.

(Bus daugiau)



KDRYBO ■RIEDĄS
Mykolui Biržiškai 75 metai

Prie Ramiojo vandenyno 
pakrančių nublokštas Myko
las Biržiška rugpiūčio 24 su
laukė 75 metus. Po daugel 
vargų, tragiškų pergyvenimų 
jis nepalūžo ir dabar triūsia, 
tyrinėdamas mūsų praeitį, 
rašydamas. Jis vienas iš liku
sių trijų gyvų nepriklauso
mybės akto signatarų, seno
sios literatūros tyrinėtojas, 
profesorius, Kauno ir Vil
niaus universiteto rektorius, 
visuomenininkas, publicistas.

Gimęs 1882 m. rugpiūčio 
24 Viekšniuose, augo ir bren
do žemaitiškai lenkiškoje ba
joriškoje kultūroje ir tik 1900 
metais apsisprendė kaip lie
tuvis. Nuo tada jis įsijungė į 
veiklą už lietuvių tautos gai
vinimą, formavimą, jos kul
tūros kėlimą, vedimą į nepri
klausomybę.

Baigęs Maskvos universite
te tęsę 1907 m., apsigyveno 
Vilniuje ir sutapo su tautiniu 
judėjimu. Čia dirbo įvairiose 
laikraščių redakcijose ir daug 
rašė ne tik lietuviškoje, bet 
ir lenkiškoje, rusiškoje spau
doje. Taip lietuviškus klausi
mus perkėlė į svetimųjų spau
dą, polemizavo, supažindino 
su lietuvių senąja literatūra. 

Jis dirba Mokslo Draugijoje, 
buvo Lietuvos Tarybos narys 
ir pasirašė Nepriklausomybės 
aktą, vėliau vadovavo švieti
mo ministerijai, rūpinosi lie
tuviškų mokyklų steigimu 
rengė joms įvairius vadovė
lius, pats mokytojavo Vilniu-

je lietuvių gimnazijoje ir jai 
vadovavo.

Kai Vilnių užėmė bolševi
kai, o vėliau lenkai, jis nepa
sitraukė iš jo. Atstovavo Lie
tuvos vyriausybę, gynė gy
ventojų reikalus ir toliau mo
kytojavo lietuviškoje gimna
zijoje, leido įvairius laikraš
čius, kuriuos lenkai uždarinė
jo. Pagaliau lenkai jį baudė 
kalėjimu ir galų gale 1922 
ištrėmė iš Vilniaus. Grįžęs į 
Kauną, tuoj įsijungė į uni-

versitetą, kur dėstė senąją 
literatūrą, keletą kartų buvo 
išrinktas humanitarinių mo
kslų dekanu, vienu metu rek
toriavo Kauno universitete. 
Prijungus Vilnių, vėl grįžo ir 
ten rektoriavo iki 1944 m. 
Atsidūręs tremtyje, profeso
riavo Pinnebergo Baltijos uni
versitete ir 1949 m. atvyko į 
Ameriką.

Šalia tiesioginio darbo uni
versitete, rado laiko aktyviai 
dalyvauti ir visuomeniniame

PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA.

A. VIENUOLIS PAS VYSKUPU BARANAUSKU
A. Vienuolis — Žukauskas 

buvo vyskupo Antano Bara
nausko giminė — jo motinos 
tėvo brolis.

1899 jis Liepojos gimnazi
joje liko ketvirtoje klasėje 
antriems metams. Vyskupas, 
leidęs A. Vienuolį į mokslus, 
tuoj liepė gimnazistą atsiųs
ti į Seinus. Tėvai išrengė, 
pamokė, kur ir kaip sveikin
tis, kaip įtikti vyskupui, kad 
šis nesibartų dėl jo blogo 
mokslo.

Į tuos Seinus Žukauskas 
nuvažiavo labai vargingai di
ližanais, traukiniais ir veži
mais trankėsi kelias dienas, 
kol iš Anykščių pasiekė gar
sųjį dainių — vyskupą.

Pirmasis susitikimas su 
vyskupu buvo dramatiškas 
Vyskupas rūstavo dėl jo blo-
go mokslo. Bet kai gimnazis
tas atsiprašė, pabučiavo žie
dą, susigraudino senelis vys
kupas.

Savo rūmuose laikė tarną 
anykštėną ir savo brolį. Ta
sai tarnas buvo 1863 metų 
sukilimo dalyvis, pasisavinęs 
svetimą pasą ir slapta nuo 
pat sukilimo, tarnavęs Anta
nui Baranauskui.

Vyskupas turėjo savo nu
sistojusią tvarką. Kasdien 
važiuodavo į mišką pasivaži
nėti, pasiimdavo ir jaunąjį 
gimnazistą. Dažniausiai kal
bėdavo lenkiškai, o kai pa
liesdavo savo Anykščius — 
tik lietuviškai. Teiravosi apie 
Anykščių žmones, bičiulius. 
Toliau savo atsiminimuose A. 
Vienuolis šitaip pasakoja:

“Kitąsyk paklausdavo apie 
Puntuko akmenį, Marčiupį, 
šventuosius ąžuolus, ar jie 
dar tebežaliuoja. Vakarais 
mane ir savo brolį Juozapą 
pasikviesdavo pas saye į vir
šų jo naujai sudėtų šv. gies
mių giedoti. Aš turėjau men
ką balsą, nekokį ir senelis 
Juozapas, bet vyskupas ir to
kio neturėjo. Giedodavome 
pritariami fisharmonijos, ku-

gyvenime, pirmininkavo Vil
niui Vaduoti Sąjungai, uoliai 
bendradarbiavo spaudoje, en
ciklopedijoje. -

Nemaža triūso ir laiko jis 
skyrė lietuvių literatūros ty
rinėjimams. Nors buvo baigęs 
teisę, bet studijų metu klau
sęs istorijos ir literatūros pas
kaitų, labiau pamėgęs litera
tūrą nei teisę, jis vėliau ir at
sidėjo tik senosios lietuvių li
teratūros tyrinėjimams. Pir
miausia grįžo į žemaičių bajo
rų kultūrą, kuri buvo jam 
taip artima, ir iš jos iškėlė 
daug gražių smulkmenų, iš
ryškino ano meto idėjas. Čia 
atsirado didesnės studijos 
apie Klementą, Vilniaus uni
versiteto romantinę literatū
rą, Daukantą, Baranauską, 
Donelaitį. Tai buvo daugiau

rią maigydavo pats vyskupas, jis savo lūpomis palytėdavo 
Už- vis geriau sekdavosi mums t mūsų viršugalvius ir nakčiai 
senos dainos ir giesmės, pa
ties vyskupo parašytos, kaip 
tai: “Sudie, Lietuva,” “Anyk
ščių šilelis”, ir dainos iš jo 
kelionės Peterburgan... Ir aš 
ir senelis Juozapas mokėjo
me jas atmintinai, nes tas 
jojo dainas nuolat dainuo
davo mano motina, mano se
nelis vyskupo brolis Jonas. 
Madoje jos buvo ir visoje A- 
nykščių padangėje. Mokėjo 
jas ir vyskupo liokajus Juo
zapas. Kai turėdavo laiko, ir 
jis ateidavo į viršų ir padė
davo njums giedoti. Ypač 
mums sekdavosi “Sudiev, Lie
tuva”. Vyskupas giedojo ją 
ekstazėje: prisimerkęs, pak
reipęs galvą ir visa savo siela 
ir esybe siekdamas į nepasie-

peržegnodavo. Pabučiuodavo 
į galvą jis ir savo liokajų Juo
zapą. Aš ne tuoj eidavau gul
ti: dažnai nusileisdavau apa
čion, į liokajaus Juozapo kam
barį. Jo kambary buvo jauku 
ir patogu: ant sienų kabėjo 
Mickevičiaus, Kosciuškos, len
kų generolų ir kunigų atvaiz
dai ir misijų reginiai, “(židi
nys, 1938 m. ,748)

Toliau A. Vienuolis savo 
''prisiminimuose pasakoja gū
džią liokajaus istoriją, kaip 
jis mylėjo jo tetulę, vaizduo
ja vyskupo darbus ir atsis
veikinimą su savo dėde. Vys
kupas liepė jam nerodyti ne
apykantos tiem lietuviam, ku
rie kalba lenkų kalba.

kiamas aukštybes. O kai pri
eidavome prie žodžių: “kažin 
ar grįšiu, gal ten supūsiu,” 
regėdavosi, kad ir pati fishar
monija pradėdavo verkti žmo
gaus balso tembru ir kuten
davo mums širdis. Baigę vie
ną giesmę, ne tuoj pradėda
vome kitą: vyskupas dar pa- 
vargonuodavo. pagraudindavo 
ir, nieko mums nepasakęs, 
pradėdavo naują. Dėdė ir aš 
tuojau pagriebdavome fishar
monijos akordą ir, lyg susita
rę, užtraukdavome naują. 
Baigdavome visuomet ta pa
čia šv. giesme:

Mieliausioji Pana mano. 
Karaliene dangaus.

Atsiveizėk ir ant manęs 
negodno žmogaus,

Neduok visiškai pražūti, bet 
vesk mane iš to smutko,

Švenčiausia Pana...
šitą giesmę vyskupas su 

savo broliais giedodavę dar 
piemenaudami, kai Eglikal- 
nio pagrioviuose ieškodavę 
arklių.

Atsisveikindavo vyskupas su 
mumis labai maloniai ir nuo
širdžiai: aš ir senelis Juoza
pas bučiuodavome jam ranką,

vadovėliai, pritaikyti mokyk
loms, ir juos ilgus laikus 
vartojo gimnazijose. Domėjo
si jis ir tautosaka ir parengė 
jos vadovėlį. Paskelbė visa 
eilę senovės raštų, kurie bus 
gera medžiaga tolimesniems
tyrinėjimams.

Jubiliatas M. 
parašęs šiuos 
veikalus: Rinktiniai mūsų se
novės raštai (1927), Vilniaus 
Golgota (1930), Iš mūsų kul
tūros ir literatūros istorijos, 
I-II (1931-1938), Anuo metu 
Viekšniuose ir Šiauliuose (19 
38), Vilniaus universitetas 
1940-1941 (1948), Lietuvių
Tautos kelias, I-II (1952-1953). 
Vilniaus klausimu yra para
šęs pluoštą populiarių kny
gučių.

Biržiška yra 
stambesnius

J. Gintila praeito amžiaus keistuolis 
JIS TURĖJO ANO METO DIDŽIAUSIĄ BIBLIOTEKĄ, SIEKĖ 

ATKAKLIAI VALDŽIOS IR BLAŠKĖSI
PAULIUS JURKUS

Dar būdamas gimnazistu, 
pradėjau rinkti senąsias kny
gas. Rankiojau jas 
pių, nudulkėjusių 
traukiau iš senukų 
Žmonėse dar buvo

am-
ma-

kai
trio

šv. Rašto komen-

Taip Alsėdžiai, mažas že
maičių miestelis, buvo garsus 
ne - tik savo vyskupų dvaru, 
bet ir ta biblioteka, kur tūks
tančių tūkstančiai tomų buvo 
sutelkti po vienu stogu. Ta
čiau veltui dabar ten ieškosi 
tų pastatų, kur glaudėsi tas 
žemaičių pasididžiavimas — 
biblioteka. Jos seniai nebėra. 
Kai mirė jos kūrėjas, iširo ir 
išsklido po žmonės jo sutelk
tos knygos.

Vėliau universitete, studi
juodamas 19 amžiaus epochą 
ir vyskupo Valančiaus veik
lą, sutikau vėl Gintilos pavar
dę. Iš senų raštų iškilo jis 
toks keistas, toks neįprastas. 
Jis ramstėsi rusų galybe, at
kakliai siekė žemaičių vysku
pų sosto, buvo prisikasęs iki 
vyskupijos valdytojo, bet mit
ros neužsidėjo. Mokėsi net 
hebrajų kalbos, savo namuo
se laikė rabiną ar žydą, rašė 
katalikų katekizmus, norėjo 
apaštalauti tarp žydų, bet ir 
šio triūso neliko nei ženklo.

Šiemet rugpiūčio 6 (senuo
ju kalendoriumi liepos 25) su
ėjo 100 metų, kaip šis triukš
mingas vyras mirė Alsėdžiuo-

Tat įdomu nupūsti senovės 
dulkes nuo visų bibliotekų,

iš palie- 
lentynų, 
skrynių, 
nemaža

retų ir brangių praeito 
žiaus knygų, kurias jie 
žai vertino.

Kartą man tolimesnis 
mynas atnešė kažkokį
floginį veikalą, bene lotynų 
kalbos gramatiką ar Cesario 
komentarus. Sena tamsiuose 
viršeliuose, nurudę jusi kny

ga. įmušta ir senų metų data. 
Viršelio antroje pusėje buvo 
priklijuotas lapelis su įrašu 
“Ex Libris Gintillo”. ši pa
vardė anuomet man dar nie
ko nereiškė. Bet kartą, grioz- 
damas senosios žemaičių Kal
varijos domininkonų bibliote
kos likučius, surandu didžiu
lius, vos pakeliamus tomus. 
Kažkokie
tarai. Jų viršelyje buvo tas 
pats “Ex Libris”. Aha, būta 
kažkada žmogaus, kuris turė
jo savo biblioteką. Ir kas jis 
toks?

Greitai jis pradėjo aiškėti.
Alsėdžių bažnyčios švento

riuje, 
kur taikiai šiurena senos lie
pos, stūkso akmeninis kry
žius. Ten kartą prof. Pr. Do- nuo visų žemiškų troškimų, 
vydaitis mums, gimnazistams, 
pradėjo aiškinti, kad čia pa
laidotas kun. Jonas Gintila, 
vienas iš didžiausių praeito 
amžiaus knygų mėgėjų, sa
vo namuose turėjęs milžiniš
ką biblioteką. Kai ją reikėję 
parvežti iš Petrapilio į žemai
čius, šisai knygų mėgėjas net 
atskirą laivą pasisamdęs. Kny
gas atplukdęs iki Liepoj aus, 
o paskui vežimais girgždinęs 
į Alsėdžius.

ir pažvelgti į aną asmenį, ku
ris reiškė savo laiko blašky
mąsi. Gimęs dar senojoje Lie
tuvoje, norėjo prisitaikyti prie 
okupantų, per juos siekė įsi
tvirtinti bažnytinėje valdžio
je. Troško būti populiarus sa
vo tautoje, bet iškilus į že
maičių vyskupus Valančiui, 
jis pats pamatė, kaip naują 
ganytoją pamilo tauta, o jį 
pamiršo. Nešė jį gyvenimo sū
kuriai, kol senatvė užpūtė vi-

AITROS VARTAI, “Radvilo Pcrkftno” operos dekoracijos. Ploita dali. M. Dobužlnakto

LEONARDAS ANDRĮ E KU S

Tarp daugelio malonių
Yra mieliausias tavo pabučiavimas — 
Bučiuoji, Viešpatie, girias, 
Bučiuoji kelius ir marias 
Liepsningom savo lūpom — 
Saulėlydžių ugnim.

Jie, tavo pabučiuoti,
, Užmigs giliai nakties ramybėje, 

Tik mano siela, paliesta 
šitos ugnies, degs, kaip žaizda 
Liepsningam tavo kūne 
Prisikėlimo rytą. , —

Iš kur tas naktys tokios šviesios — 
Gali skaityt žvaigždes lengvai, 
Gali išbūt, rankas ištiesęs, 
Maldoj lig ryto po klevais.
Ir darosi pačiam neaišku, 
Už ką tokiom naktim meldies. 
Tiek paslapčių dangus apreiškia.— 
Nesuvaldai širdies . . .
Tiek paslapčių dangus atvėrė, 
O tereikėjo tik vienos — 
Ją žino mano dirvų svėrės, 
Griežlė, paklydusi linuos.
Ją žino klevas, bet nesako — 
Tos paslapties jis nesakys . . . 
Vėl įsmeigiau į Paukščių taką 
Nušvitusias akis.

sus troškimus ir nusegė visus 
gautus ordinus. Tada beliko 
tik kapas Alsėdžių šventoriu
je...

Telšių plunksna
Jonas Krizostomas Gintila, 

(pats dažnai rašėsi Gintilaus- 
kas) gimė 1788 lapkričio 14 
Gelindėnuose, prie Telšių. 
Mokytis važiavo pas Kalva
rijos domininkonus (čia vė
liau mokėsi Daukantas ir Va
lančius). Dar porą klasių pri
dūrė Telšiuose. Taip su ketu
riom klasėm jis pasidarė Tel
šių teismo valdininkėliu. Ve
džiojo žąsies plunksna teis
mo raštinėje ir atrodė švitrus, 
paslaugus jaunuolis. Bet ką 
galėjo pasiūlyti Telšiai? Prie 
aukštosios bajorijos negalėjo 
pritūpti, nes jo kišenės buvo 
per plonos. Pagaliau, anam 
aristokratijos amžiuje vargiai 
ir jo kilmės dokumentai bei 
herbai buvo tvirti.

Laimė Vilniuje
Taip Gintila paliko Telšius 

ir iškeliavo į Vilnių laimės 
ieškoti. Tačiau ir čia ne ką 
nuveikė: visur reikėjo pinigų, 
mokslo, pečių. Apsisprendė 
stoti į kunigų seminariją. Į 
kunigus įšventintas 1812 me
tais Vilniuje, kada per mies
tą buvo nužygiavusi Nepole- 
ono armiją. Kurį laiką dirbo

Baldgudijoje, vienam vienuo
lyne mokydamas teologijos, 
paskui kurį laiką buvo vikaru 
Liucine. Tačiau ir šios vietos 
buvo tolimos provincijos, be 
perspektyvos. 1815 jis vėl at
siranda Vilniuje. Čia dar stu
dijuoja, padaro net doktora
tą. Mokėdamas nusilenkti 
ten, kur reikia, įsiterpė net 
profesūrom

Tačiau kažkur susikryžia
vo ambicijos, ir jis buvo iš 
universiteto atleistas. Atlei
džiant dar davė jam ir prie
dų — pakėlė į žemaičių ka
pitulos kanauninkus.

žemaičių medžiotojas
Taip jis paliko gyvą Vilnių 

ir persikėlė į Varnius, pas 
vyškupą Juozapą Giedraitį, 
šisai buvo garsus humanistas, 
pasisavinęs daugel šviečiamo
jo amžiaus idėjų, tad ir davė 
laisvė jaunam kanauninkui. 
Gintila šaudė varnas kated

ros šventoriuje, medžiojo, va
žinėjo per bajoriją ir rengėsi 
dirvą ateičiai. Mokėjo jis veik
ti savo aplinkumą, kol jį iš
rinko Žemaičių vyskupijos at
stovu kolegijai, kuri buvo 
Petrapilyje. Taip jis 1828 me
tais išdundėjo karietom į Ru
sijos imperijos sostinę.

(bus daugiau)

KULTŪRINE KRONIKA
• Paskyrė premiją. Vinco 

Krėvės vardo literatūrinės pre
mijos jury komisija, kurią su
darė pirm. H. Nagys ir nariai 
B. Pūkelevičiūtė, B. Ciplijau- 
skaitė, J. Kardelis ir K. Vesel
ka, susirinkusi posėdžio Mon- 
trealy 1957 rugsėjo 4 ir ap
svarsčiusi 1955-56 išleistus 
bet dar nepremijuotus lietuvių 
grožinės literatūros kūrinius, 
nutarė trimis balsais prieš du 
antrąją Vinco Krėvės vardo 
Literatūrinę premiją 500 dol. 
skirti Jonui Mekui už jo “Se- 
meniškių idilės”. Premijos į- 
teikimo iškilmės bus rugsėjo 
21 Montrealyje.

• St. Būdavas baigia ruošti 
naują apysaką. Numato išleis
ti kitais metais; kada rašyto
jas švęs 50 metų amžiaus su
kaktį.

• E. Kepa laite, išraiškos 
meno šokėja, iš Australijos 
persikėlė gyventi į Kanadą.

e Okupuotoje Lietuvoje pa
skirtos 1957 premijos už žy
mesnius lietuvių literatūros 
kūrinius: Juozui Baltušiui — 
Juzėnui už jo romaną “Par
duotos vasaros” 25,000 rublių:

Eduardui Mieželaičiui už poe
mą “Rojiška poema” 25,000 
rb., Juozui Grušui už tragedi
ją “Herkulus Mantas” 15,000 
rb., Justinui Marcinkevičiui už 
poemą “20-ta spalio” ,—15.000 
rb. Meno srityje: Vytautui 
Klovai už operą “Pilėnai” 25,- 
000 rb., Juozui Padlecikiui -In
drai už baladę “Audronė” — 
15,000 rb., Vytautui Jurkūnui 
už iliustracijas Donelaičio 
“Metuose” — 15,000 rb. Vals
tybės dramos teatro režisorei 
Kymantaitei Kazimierai, daili

ninkui Jonui Viliui, aktoreo 
Janinai Berukšytei už “Pa
skenduolės” pastatymą po 15,- 
000 rb. Premijas paskyrė mi- 
nisterių taryba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Irena Joerg — TAIKA ATEI

NA | SLĖNĮ, romanas, išleido 
Nidos knygos klubas Londone. 
138 psl., kaina nepažymėta.

VALGIŲ GAMINIMAS. Rašo 
namų ūkio agranomės: E. Drą- 
sutienė, O. Radaitienė, E. Star- 
kienė ir A. šližienė. 545 psl. 
18 psl. iliustracijų. Išleido J. 
Karvelis Chicagoje 1957.



Mirė Vladas Paulis

WHYDO
Dorr?

because

buvo sutikti su pranešėjo tvir
tinimu, kad LB yra krizės pa
dėtyje, kad ' reiškiamasis opti
mizmas nebeturi realaus pa
grindo ir Lt, bet kai sakoma, 
kad pats darbas dirbamas be 
plano ir ne iš to galo, tai kar
tu reikia ir savo planą duoti ir 
pavyzdžiu parodyti, kaip rei
kia LB organizatorių ieškoti ir

NUTARIMŲ KOMISUOS 
vardu klausimus referavo

pateikto pranešimo matyti, 
kad CV per dvejus savo veik
los metus teturėjo vos 5,219.- 
80 doL pajamų. Apygardos ir 
apylinkės centrui priklausan-

Šv. Myko- Yorke ir Romoje. Romon bu
vo išvykęs prieš praėjusį karą 
ir ten išbuvo dvejus metus 
(1987—1939).

Jis yra nemažai dekoravęs 
bažnyčių ir statęs altorių. 
Jo pastatytas Aušros VartųPristatymas garantuojamas gavėjo parašu. 

Siuntiniai išsiunčiami skubiai

M'.? ' ' 
iįį^ Ralfo 
šiuo inętu 

gyvena Europoje, rugsėjo 10 
yra kviečiamas Ženevon daly
vauti konferencijoje, kurią

šėjo kaltinimų Centro Valdy
bai, ši įteikė savo atsistatydi
nimo raštą, bet susidariusi 
Valdybos krizė buvo išspręsta 
naujai jai pareikštu Bendruo
menės Tarybos pasitikėjimu.

KONTROLĖS KOMISUOS 
PRANEŠIMĄ

padarė jos narys D. Velička. 
Jis rado, kad CV atskaitomy
bė tvarkoma pasigėrėtinai, ir 
Kontrolės Komisija CV iždi
ninkui J. Staniškiui pareiškė 
už. tai padėką. Kultūros Fondo 
atskaitomybės ir. raštinės kny
gose bei bylose rasta trūkumų 
(daugiausia nerūpestingumo), 
ir jie pagal Kontrolės Komisi
jos aktą turės būti taisomi. ;

lo lietuvių parapijos bažnydo- 
je pastatyti eta nauji šoniniai 
altoriai: Marijos švenčiausios 
širdies ir Saldžiausios širdies 
Jėzaus.

Abu altinius, rūpinantis pa
rapijos klebonui tau. Ignui Marijos altorius šv. Jurgio lie- 
Starius, pastatė dailininkas Jo- -tuvių bažnyčioje Broėktyne. 
nas Subačius. Aukščiau įdėtas dekoruota . Angelų Karalienės 
atvaizdas rodo naująjį Marijos . bažnyčia Brooklyne. nuplėštas 
altorių. # stebuklingojo medaliko paveik- stipri sovietų karinė baeė.

Jonas Subačius yra Ameri- slas vienai bažnyčiai Paryžiuj, ūkinės namdos ir nežūtoms,
koje (Brooklyne) gimęs lieta- " Jonas Subačius taip pat yra Lenkų valdomoje dalyje buvo
vis, sulaukęs jau viri 50 me- autorius medalijono Ariingto- mėginam* suridaryti ūkinę aU
tų. Tapybą Ir skulptūrą jisai no tautinėse kapinėse Wa- rautą. Tbfiau ir Na pastangos
studijavo Washingtone, New shingtone. nedavė vaisią.

. AMERIKOS LB ATSTOVŲ 
rinkimai į PLB seimą bus į* 
vykdyti dabartinės Amerikos 
LB Tarybos ir korespondenti
niu būdu iki 1958 m. sausio 1 
d. Kandidatai buvo pasiūlyti 
Šioje sesijoje. Į rinkimų komi
siją įeina šie Tarybos nariai: 
R. Skipitis (pirm.). J. Bajer- 
čius, A. Juška, St. Kolupaila ir

dalį siunčia labai nerangiai, 
pvz. už 1955 metus teatsiuritė 
13 apylinkių, už 1956 metus— 
21 apylinkė. Iš viso sąrašuose 
turint 66 apylinkes, kyla rū
pesčio keliąs klausimas: tai 
kurgi yra kitos LB apylinkės? 
O C V turėtų kur pinigus dėti. 
Pvz. pereitais metais žurnalo 
“Lituanus” leidimui paremti 
davė 1000.4)0 doL, Kultūros 
Fondui atidavė 1000.00 dol., 
Vasario 16 gimnazijai persiun
tė 462.00 dol. ir Lt Palyginti 
su organizaciniams reikalams 
išleidžiamomis sumomis (pvz. 
kelionėms 76.36 dol., raštinei 
ir paštui 290.24 dol., už nu
pirktas nario knygeles ir mo-

PARCELS TO RUSSIA. INC.
<536 Bedievi Ave^ Breektyn 16. N. Y.

Tci. IN 7-1272—7-6465

ir kt), kultūriniams reikalams 
atiduodama žymiai daugiau.
CV duotų keleriopai daugiau, 1 
jei tik pati turėtų. Todėl ypa- J 
čiai buvo pabrėžtas tautinio | 
solidarumo įnašų rinkimo su- J 

Ateinantiems me- ,1

Siekdama didesnės organiza
cinės drausmės bei tvarkos, 
Taryba savo -narių atžvilgiu 
taip pat nutarė: Tarybos na
rys, neatvykęs į Tarybos sesi
ją ir savo ' neatvykimo Tary
bos prezidiumui nepateisinęs 
nustoja buvęs Tarybos nariu, 
ir j jo vietą kviečiamas dau
giausia balsų gavęs kandida
tas. Toks griežtumas supranta
mas prisimenant tą aplinkybę, 
kad Tarybos nariams kaden
cijos metu į sesijas tenka vyk
ti vos trimis atvejais.

Naujos Amerikos LB Tary
bos rinkimai bus skelbiami šių 
metų pavasari. Renkamųjų Ta
rybos. narių skaičius nustaty
tas 20, kiti nariai ateis be rin
kimų — apygardų pirmininkai 
(arba jų atstovai) ir CV na
rtai.

vetionies šeima. Žinia nuėjo 
per visą Ameriką. Laikraščių 
antraštės juodai pabrėžė: “Šir
dies atakos auka miršta nepri
sišaukiant ambulanso”. Tai la
bai liūdnas faktas. Gerai, kad 
Amerikos spauda užjaučia, bet 
tuo neprikels mirusiojo mie
lai jo šeimai ir Patersono lie
tuvių bendruomenei.

Vetionies Vlado šeima yra 
tremtiniai, neseniai atsikėlę į 
Patersoną iš Brooklyno, N. Y. 
Abudu, o taip pat ir dukrelė 
(ateitininkė), buvo gražiai įsi
jungę į lietuviškąją veiklą. 
Kaip švelnaus ir sugyvenamo 
būdo žmonės, buvo visų myli
mi. Užtat ši staigi mirtis ypač 
sukrėtė visa koloniją.

Laidotuvėse gaustai dalyva
vo daug draugų iš New Yorko 
ir kitur, o taip pat vetionies 
giminaitis, kun. Z. Smilga, ku
ris rugsėjo 2 su vietos moks
leiviais ateitininkais ir gaustai 
susirinkusiais ^tiuliais bei pa
žįstamais. laidotuvių koplyčioj 
atkalbėjo rožančių, o sekančią 
dieną atlaikė gedulingąsias na
štas šv. Kazimiero bažnyčioje 

tavos pajūry Klaipėdoje). * ir drauge su tam. Vyt Dėmi
Statomi namai daugiausia kta palydėjo į kapus. Už ve- 

karoivMm taMpm uaaM. . * itanies vėlę užprašyta daug š;'.
MaStaUMa mfestetote visai mišių. Laidotuvių dalyviai pa- 

nesirūpinama. vaišinti Lietuvių klubo saleje.
{spūdis tas. kad šiaurfaė \ Naro niekas nežinome nei 

Rytprūsių dalis labiau skiria- dienos nei valandos. kada bu
rna kariniam reikalam. Čia stone pašaukti. bet taip pat 

niekas netikėjome, kad tavo, 
malonus Vladai, bus eilė. Il
sėtas Viešpatyje, o tavo čia 
paliktas geras vardas, teleng- 
vtas šėtono* kančias ir artimų
jų liūdesį. Jurą. ttar.

kė visais iškeltaisiais klausi
mais, kurių susidarė , tikrai 
daug, įvairių ir jautrių. Tary
bos nutarimai bus paskelbti 
atskirai. j:

Tarybos sesijos posėdžiai užr 
truko pustrečios dienos. Pir
mininkavo J. Šlepetys, sekre
toriavo j. Kapočius. Nemaža 
laiko pareikalavo išsikalbėji
mas, tačiau ši sesija savo dar
bo vaistais bei nutarimais vie
na iš sėkmingiausių. Malonu, 
kad bqvo norima rasti bendrą 
kalbą ir iš tikrųjų ji buvo ras
ta. Net ir kilę nesusipratimai 
būdavo išsprendžiami labai 
greitai ir draugiškai. Čia ir 
glūdi LB. jėga bei stiprybė.

Tarybos nartams pagerbti 
vakarienę Surengė Apyg. Val
dyba su Cicero apylinke.

stoką ir fmansmms sunkumus. 
Prie kai kurių pranešimų vė
liau stabtelėjant atskirai, čta 
tenka prisiminti.
AMERIKOS LB FINANSINES

(atkelta iš 3 p.)
BUVUSIOS PRAMONES 

TIK LIKUČIAI
Pagal lenkų spaudos žinias, 

jų valdomoje dalyje iš 2880 
lentpiūvių liko tik 38.

Siaurinėje dalyje yra tik 4 
celiulozės ir popierio kombina
tai, keletas žuvų konservavimo 
fabrikai, laivų statykla Kara
liaučiuje (tokia laivų statykla 
yra ir Klaipėdoje). Palminin
kuose yra gintaro apdirbimo 
fabrikas. Tačiau fabrikai nevi- 
sada veikia, nes netvarkingai 
pristatomos žaliavos.

Miestai atstatomi lėtai. Dau
giau tol pastebima Atensteine 
ir Kanriiaučtaje (taip jpat Lfe-

tuey are 
responsible 
citizens

šaukią Jungtinių Tautų aukš
tasis komisaras pabėgėlių rei
kalams. Bus svarstom Europo
je likusių pabėgėlių reikalai,.

• Daumantas Cibas, fotogra
fas, iki šiol gyvenęs So. Bosto
ne, persikėlė į Los Angeles, 
Calif., ir dirba prie Lietuvių 
Dienų redakcijos.

šventė pavadiumna' visų lietu
vių diena. Visos Amerikos 
mastu ji įsivedama nuo kitų 
metų,, ir LB apygardos bei 
apylinkės yra prašomos pradė
ti jau iš anksto jai ruoštis.

Norint Amerikos LB Tarybą 
> atžvil- 

@Ui gyyeųįmiškesnę, nutarta 
ją sudaryti

DVEJOPU PAGRINDU: 
dalis Tarybos narių ir toliau 
Imis renkamą visuotiniu ir 
slaptu visų lietuvių balsavimu, 
bet | Tarybą sprendžiamuoju 
balsu taip-pat įeis apygardų 
valdybų pirmininkai (arba jų 
atstovai) ir visi CV nartai ne 
Tarybos nartai Ryšiams stip
rinti ir kitiems organizaciniam 
reikalam aiškintis CV pagal 
reikaiągates šaukti visuotintas 
(šalta rajoninių) apygardų bei 
apylinkių pirmininkų (arba jų 
atstovų) suvažiavimus. Kultū
ros Fondo pirmininką nuo nau
jos kadencijos pradžios jąu 
rintes pati Amerikos LB Tary-

MCSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 76 Secend Are, TeL ORehard 4-1546 
oetroft n. Miete, uosi Jes. campaa Ave« to i-«R 
HARTFORD. CONN- <51 Albaav Atomc CHaitel 7-5164 
LOS ANGELES, Caiif„ 121 So. Vennont Avė, DC 5-6556 
PHILADELPHIA 23. Pa., 632 Na. 7th SU WA 3-1747 
CinCAGO. nu 3741 W. tt SU CMea*» 23. IR. CR 7-2136 
NEĮTARK, N. J, 263 Markei Si. Nevrarit, N. J. MA 2-6637

Bąjerčtas, Kanados LB Krašto 
Valdybos atstovas vicepirm. 
dr. J. Songaila, profesorių 
drau&jos' pirm. M. Krikščiū
nas, Vasario 16 gimnazijos rė- 
mėjųbūrtaių vardu A. Ckilbin- 
skas, Mafostos Lietuvos Sėtu
vių vardu kun. J. Pauperas, 
kūlėjų savanorių vardu pirm, 
gen. JL Rėklaitis, Ramovės Są
jungos vardu pirm. Ltirkis, (vė
liau į posėdžius atsilankę) Al
to pirm. L. Simutis, vysk. v. 
Brizgys, raštu sveikinimus at
siuntė Lietuvos pasiuntinio 
pareigas einąs J. Kajeckas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas, Alto 
Chicagos skyriaus pirm, ir 
Tautinės Sąjungos atstovas T. 
B^ĖBstrubas, Čiurlionio ansam- 
biįo jneno^yadovas muz. Alf. 
Mikulskis ir kt. ' —

Sesijos posėdžiuose

DALYVAVO 
šie Tarybos nariai: dr. J. Ba- 
jerčius, St Barzdukas, A. Ben
derius, J. Boley-Bolevičius, P. 
Gaučys, dr. J. Girnius, kun. 
dr. A. Juška, J. Kapočius, prof. 
St Kolupaila, Alf. Mikulskis, 
K. Musteikis, M. Rėklaitis, R. 
Skipitis, J. Šlepetys, (su per
traukomis) preL Ig^ Albavičiusr 
preL J. Balkonas, dr. Alg. Na- 
svytis, A. Rudis, kun. B. Su
gintas, kan. V. Zakarauskas, 
neatvyko dr. M. Gimbutienė, 
kun. St Yla (išvykęs į Euro
pą), preL Pr. Juras, dr. V. Ma
ciūnas, dr. J. Putinas, J. Što
kas ir J. Žilevičius. Posėdžių kestinius ženklelius 544.50 dol. 
meto lankėsi ir. jų eiga dmnė- 
još taų> pat nemažas būrys 
svečių, kaikurie atvykę net iš 
totau.

gyvinimas. 
tams yra priimtas sąmatos pro
jektas su 6,800.00 dol. paja
momis. E tikrųjų būtų gėda, 
jei Amerikos LB tokios sąma
tos nepajėgtų įvykdyti!

GELEŽINIS LB FONDAS
Rūpinantis LB lėšų telkimu, 

Tarybos posėdžiuose buvo 
svarstomas Geležinio LB Fon
do steigimo sumanymas. Tai 
jau sena idėja, tik vėl E nau
jo pajudinta. Referentas CV 
vicepirm. dr. Alg. Nasvytis 
nubrėžė pagrindines tokio fon
do gaires:

Fondo lėšas sudarytų amži
nųjų LB narių įnašai (jie dėtų 
po 100.00 dol.), testamentiniai 
palikimai, aukos ir kt paja
mos. Bet pagrindinės .sumos 
būtų neliečiamos, o CV naudo
tųsi tik nuošimčiais. Fondą 
valdytų pati Amerikos LB Tą

jį skirtų fondo globė
jus (trustee). Referento nuo
mone, šitokia fondo idėja mū
sų visuomenėje rastų gyvo pri
tarimo ir kartu sudarytų ma
terialinę paramą bei atramą 
Amerikos LB tikslams ir užda- 

šokių šventės, visuotinės dai- vintams vykdyti.
lės meno parodos suorganiza- Taryba fondo idėjai E prio
rimas, Bendruomenė moraliai cipo pritarė, bet jos vykdymo 
ir materialiai parėmė pirmo- galimybes tirti pavedė naujai 
sios JAV ir Kanados lietuvių prie Tarybos sudarytai finan-

BendHKOMiiė kftafe metais narys i Kapačtas.) 
eina į PLB seimą, imasi imcia- OITUO$ W11.CSN1S 
tyvos organtou^i ketetą mo- ' ’
kyklinio jaut&mo rajoninių Šiam reikatai Statybos sesi- 
švenčių, pradėti paštarimai joje buvo skiriami du pnenešb 
antrosios dainų Šventės - rtafe mat Dr. J. Girtaans hpvo patei-

• Juozas Pronckus, žurna
listas, iki šiol gyvenęs Kanado
je, pradėjo dirbti Naujienų 
redakcijoje.

Mergaičių rekolekcijos įvyks 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyne; Brocktone, rugsė
jo 13—15 d.d. Rekolekcijos 
prasidės penktadienio vakare 
ir baigsis sekmadienį popiet. 
Rekolekcijas ves lietuvis T. Hi- 
liarijonas, C. P., passionistas. 
Mergaitės, kurios lanko aukš
tesniąją mokyklą arba yra ją 
baigusios, kviečiamos rekolek
cijomis pasinaudoti.

Tąryba pritarė Organizaei- 
nio Komiteto projektaiPLB 
stapnū prisiminti išteisti PLB 
seime ženklelį, kuris bus pta- 
tinamas visur, kur yra lietu
vių, ir gauti už jį pinigai suda- _____ _____________
rys dalj Organizacinio Komite- padaryti nrganizaetnin 
to pajamųsetam! organi
zuoti ir pravesti.

Ttayba taip pat pritarė ir 
antrojo LB ženklelio sumany
mui, kurį CV vardu referavo 
Ig. Malėnas. šis ženklelis, kaip 
lietuvio emblema, galės būti 
nešiojamas visados' ir viso pa
saulio lietuvių, šio ženktelin 
konkursą viso pasaulio lietu
vių dailininkams skelbs Ame
rikos LB Centro Valdyba ir 
ženklelį priims 1958 nugaiš 
New Yorke jvykstąš. PLB .sei
mas. čia mažiau bus žtarūna 
kokio nors pelno, daugiau žen
klelio grožinio vertingumo bei 
idėjinio prasmingumo.

AMERIKOS LB ŠVENTES 
KLAUSIMĄ A

Jį referavo Tarybos narys 
kun. St Yla (referatas buvo 
pateiktas rašto). Patys Tarybos 
nariai pateikė taip jnt savo 
siūlymą. Buvo prieita prie to
kių išvadų: LB švenčia visas 
bendrąsias tautines lietuvių 
šventes. Bet kadangi jos yra 
jau “užimtos” kitų organizaci
jų, pvz. Vasario 16 ir Birželio 
trėmimų minėjimai organizaci
niu atžvilgiu priklauso Altui,

Paterson, N. J, rugpjūčio 31 
savo namuose mirė širdies 
smūgio ištiktas Vladas. Paulis, 
42 m. amž. palikdamas žmoną 
Mikaliną (Žolynaitę), dukterį 
Virginiją, 14 m., ir sūnų Ri
čardą, 4 m. *

Ištikus* širdies smūgiui, vel
tui buvo šaukiamasi ligoninių 
greitosios pageltos: vienos li
goninės automobilis buvo, išvy
kęs į automobilių susidūrimo 
vietą, o kitų dviejų ligoninių 
automobiliai buvę iššaukti fik
tyvių asmenų į kitą miesto pa
kraštį, nors ten visai jie nebu
vę reikalingi, šį faktą su kar
tėliu pabrėžė ne tik vietos 
spauda, bet ir “New York He- 
rald Tribūne” bei kiti laikraš
čiai. net telefonu susisiekę su

PRANEŠIMAI
Prausimus padarė Tarybos 

pirm. J. Šlepetys, C V nartai 
pirm. St Barzdukas, vicepirm. 
dr. jtig. Nasvytis, švietimo* rei
kalais Ig. Malėnas, kult reika
lais Alf. Miktaskis, ižd. J. Sta- 
niškis. Taip pat pranešimus 
padarė ir kitų LB institucijų 
reprezentantai: PLB organiza- 
dnio kmniteto pirm. preL J. 
Balkūnas apie pašauto toto
rių Bendruomenės seimo orga
nizavimo pastangas ir eigą, 
Amerikos LB Kultūros Fondo 
pirm. J. Kreivėnas apie šio 
fondo užsimojimus bei darbus, 
Amerikos LB finansų komisi
jos pirm. W. M. Chase (raštu) 
apie šios komisijos sumany
mus bei Tautos Fondo pasų 
bei Ženklelių platinimo rezul
tatas. »

E pranešimų aiškėjo Ameri
kos LB pastangos, atliktieji 
darbai, bet kartu ir tie trūku
mai, kurių neįstengiama paša- ryba 
tinti, tie sunkumai, su kuriate 
LB susidurta. Bendruomenės 
vardu įvykdyti tokie užsimoji
mai kaip JAV ir Kanados lie
tuvių kultūros kongreso, JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių 

visuotinės dai-

6 Newtown, Pa., rugpjūčio 
30 Juozapo Marijos Vilos sese
lės kazimierietės, švęsdamos 
save- ken^egaeijos aiiksjnį ju

biliejų, turėjo savo tarpe gar
bingus svečius kun, J. Kasa- 
kaiti iš Pittstono ir kun. J. Mi
liauską iš Wilkes-Barre, Pa. 
Kun. J. Kasakaičio klebonijoje 
įvyko pirmasis kunigų suva
žiavimas, kuriame iškilo min
tis steigti lietuvaičių seserų 
kongregaciją. Kun. Kasakaitis 
papasakojo prisiminimų E to 
istorinio susirinkimo

• Jaunmtotygi^'žnr— jau- 
išsiuntinėtas skaitytojams. Nu
mery j*e rašo: A. Sušinskas, P. 
Maldeikis, Br. Zumeris, A. Ka- 
siulaitis. V. Kavaliūnas ir sky
riai: Spaudoje ir gyvenime, E 
jaunimo veiklos, Mūsų draugų 
eilėse, žurnalą leidžia Liet. 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Jaunimo Sekcija.

Th?\ are Skywatchers ... they 
arr neighbor- . . . they are thc 
nien and women. young and nld, 
whe help keep year*nation frer 
from «neak attack. L'n.oel6«My 
tlwy a few honn earh werk 
to thi> vilai taek beraoae they rev- 
bjtnite^ thai radar doea n®t pro- 
v ide all the information r«qvirrd 
lor Air Defen*e. More volai 
are needed in many arva».Tind 
ont today how yoa can join thi* 
importam groap •( ciliaena eon- 
tribnim? to oar nation't aafety.
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EVergreen 8-9794

SUMMER RESORTS

Juozas Andriušis

Kad ir drungnas!

HIGHLAND LAKE HOUSE
GREELEY, PA.

parkerį.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

JONAS JAKUBAUSKAS

UOS Cantff. netrott, MkhTRAIL'S END LODGE

Phone FReehold 7716

937 GRANU STREET 
BROOKI.YN U. N. Y.

Ali year vacation spot in the 
Poconos. Modern rooms with

Earlton, Greene County, N. Y.
Rautu 31 -Earlton, N. Y.

dvi merginas. Su viena susi*

Sulankstytų automobilių dalių ištiesiu imas, pakeitimas 
, naujomis, dažymas ir poliravimas.

Koncerto pradžia 7 vai. va
karo. Bilietai gaunami prie į- 
ėjimo ir pas platintojus.. Veiks 
turtingas bufetas, gros puikus 
orkestras. Kviečiame visus at- 
atsilankyti ir tuo paremti Sibi
re vargstančius mūsų seses ir 
brolius. E. V.

vičius, kuris buvo taip pat ir 
programos vedėjas. Programą 

atidarė adv. E. Schultz, invoka- 
ciją atkalbėjo kun. V. Budrec-

Gyvybės apdraudimas — TK A V F. LEE S 1NS. CO^ Hartford. 
Connecticm

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

— Rūta Kilmonytė - Lee, 
Hollywoodo kino artistė, .lap
kričio 16 atliks programą J. 
Kazėno vadovaujamo Ąžuolų 
okteto rengiamame koncerte. 
Be okteto, programoje daly-

. — Nesuprantu, 
biau ųušdamas stebėjosi pa
davėjas.

MICH1GAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šia sūria gamintojai FOUNTAIN, M1CB.

Ačiū, — tarė nuoširdžiai

vaus dar ir 
laitytė. r

. Labiausiai šfeo metu J**' d*
Clėv*4avwk> porframa 4rwyga yra tuvių .dar

— Rugp. 10 Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos bažnyčioje 
susituokė Jonas Puškorlus ir 
Janina Navickaitė, abu baigę

terų Draugijos Clevelando 
skyrius rugsėjo 14 Country 
Club' patalpose rengia pirmą 
šio rudens sezono koncertą — 
balių. Programoje dalyvauja

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
tt Pn^pert Street. įlydė Purk, Mas*. Tel. Ryte Purk 3-3975

Visi dalyviai’, iškilme buvo 
patenkinti ir džiaugdamiesi 
grįžo namo.

telėjo padavėjas ir padavė po
nui Tokiam pripumpuotą

Prie pat vandenyno 
80 kambarių ir maudynės 

Valgiai amerikoniški 
kir europietiški 

o Privatus pliažas 
o Valgomasis su apšyldy 

mu

ko: Stempužiėnė turėjo progos 
pamatyti, kad yra žmonių, ku
rie seka jos dainos kelią ir 
džiaugiasi pasiektais dideliais 
jos laimėjimais, taip pat susi
laukė ji ir materialinės para
mos — komitetas įteikė jai 
730 dol., kurių 500 buvo gau
ti iš Chicagos (sudėjo Tauti
nės Sąjungos skyrius, adv. 
Olis, dr. Biežis, inž. Bartkus ir 
inž. Jurkūnas po 100). Solistė 
Stempužienė atsiliepdama ne 
tik kelis dalykus padainavo, 
bet ir žodį tarė. Ir mes nuošir
džiai linkime jai eiti sunkiu, 
bet garbingu. menininkės lie
tuvės keliu.

nepaprastai šiltai klausytojų 
sutikti ir įvertinti. Daugelis 
dar prisimenam su kokiu pasi
sekimu dainininkė išpildė Chi- 
kagoje Rigoletto operoje (Šil
dos partiją. Koncerte solistė 
dainuos KaČanausko, Šimkaus, 
Verdi, Donizetti ir kitų kompo
zitorių kūrinius.

Teresė StaitoMo lanko Serge 
Nadejdin Schod of Imperini 
Ballet. Mokykloje p daro gerą 
pažangą ir ypačpasižynugėrii 
įsijautiįnu. Šį pavasarį ji žaviai 
attiko solo partiją rengtame 
studijos koncerte, Public Au
ditorium. šį rudenį su parink
ta studijos grupe ji dalyvauja 
Clevelando Caffareli operos 
Trubaduro operos pastatyme. 
Jaunoji šokėja atliks liaudies 
dainų popurį, Pavasario balsai 
J. Strauso ir šokį iš to paties 
autoriaus operetės Šikšnospar
nis. __ ___ ---■ =———

Ne, nekišta, — murm-

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniu doku- 
menty tvirtinimui

09 Jamaica Avė.
Vlrginia 7-4477

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis*. šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak,

running wather. ideal location 
for hunting season, adjoins 
catholic church,write for 

s pečiai, hunting season. Rates

Jus esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michlgan Farm Sūrio. šis sūrt« jau per Ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriuliu ir jų šeimos, Fountaln, kSctv .

yra j^hffikfaKi
' — E kariuomenės grįžę daugelį Amerikcss ir Kanadm; 
Algis Livticn* toliau studijuo
ja Westem Reserve universi, 
tete architektūrą ir Romas 
ApanaviOus pradeda studijas.

— Nemažas būrys Cleve
lando studentų ateitininkų sto
vyklauja Am. LRK Federacijos 
stovykloje prie Manchesterio, 
Mich. Savaitgaliais vyksta ir 
tie, kurie rišami darbų. S. P.

Ponas Toks panoro visai 
padoriai išterlioti per spaudą 
savo partinį priešą. Čiupt už 
rašyklės — sausa.

' ■*=— Ehe, pirštu neparašysi,
— tarė sau. — Reik šokt pas 
Balandėlį, gal pripildys.

— Še, gal gali pritraukti,
— kišdamas parkerį bylojo 
patarnautojui.

— Mielai — pasisiūlė tas, 
ir jau siekė lentynoj rašali
nės. "T ~ .

— Ar šaltas? — pasiteira
vo ponas Toks.

— Kas? Ar rašalas? — pa
klausė. \

— Taip, — atsakė. — Jau 
kelinta diena karštis ir šutra 
tikrai pekliška.

— Tikrai spirgina ir šuti
na, pritarė padavėjas, — 
bet ką turi bendro rašalas?. 
Kodėl jis turėtų būti šaltas?

— Kodėl šaltas?... Tai lėkš- 
tąs klausimas! -kilnojo anta
kius ponas Teks. — Jei jriai- 
kytūm ledinėj, būtų šaltas, 
ar ne?

— Aišku, bet rašalo juk 
niekas negeria. Kam jį šaldy
ti? — teisinosi padavėjas.

— Tą puikiai žiųau ir aš. 
Tikėk manim, — rašalo nie
kad negeriu, bet aš negeriu 
nė alaus, o vis dėlto šioKiam 
karšty visi alų laiko ledinėj,
— nepiiūkšdamas dėstė po
nas Toks.

— Tamsta alaus nemėgsti?
— nežinodamas ką besakyti, 
paklausė padavėjas.

— Ne! — drūtai atrėžė po
nas Toks. — Todėl alaus nė

MOKSLO metam prasidėjus, pietuose baltieji mokiniai 
maištauja prie* negras (viršuje-, tuo tarpu New Yorke bal
ti, ir juodi ramiai registruojasi (apačioje-.

V.< Padolskis. Mūsų geriausi 
linkėjimai: x

— Santariečių kviečiamas, 
spalio 27 Ctevelande K. Stepo
navičiaus vadovaujamas Chica
gos lietuvių choras Pirmyn 
Slovenian Auditorium salėje 
statys J. Strauso ‘'ŠHdtaepar- 
nk>M operetę. Pažymėtina, -kad 
šis choras. 1938 m. lankėsi ir 
koncertavo Jąetuvoje.

Pagerbti Nasvyčiai

Rugp. 24 J. ir S. Nasvyčiai 
atšventė vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį Į ją vaikų 
surengtas pagerbimo iškilmes 
susirinko apie -100 asmenų. Iš
kilmių programai vadovavo ra
dijo klubo pirm. J. Stempužis. 
Buvo perskaityta daugybė iŠ į- 
vairių pasaulio kraštų, net iš 
Lietuvos, gautų telegramų ir 
laiškų, žodžiu sveikino Čiurlio
nio ansamblio meno vadovas 
Alf. Mikulskis, Amerikos LB 
valdybos pirm. St. Barzdukas, 
prov. K. Mažonas lietuvių far
maceutų vardu, inž. P. J. žiū- 
rys ir K. S. Karpius. Brolis 
Antanas paskaitė savo kūrybos 
ištraukų. Atsakydamas St Nas- 
vytis padėkojo už sveikinimus, 
linkėjimus ir gautąsias dova
nas. Prie visų linkėjimų jun
giami ir mūsų, nes abu Nasvy
čiai jų nusipelnė: iš mažų die
nų įstoję į Lietuvos kelią,'jie 
aktyvūs ir senatvės sulaukę— 
abu lanko liet, parengimus, da
lyvauja liet, šventėse, Nasvytis 
yra LB centrinės apylinkės 
pirmininkas ir Lt. Iškilmės vy
ko sūnaus Algirdo, Amerikos 
LB valdybos vicepirm., rezi
dencijoje.

JOHN SHURNA
Tel. Grevebin C-7793

REIKALAUKITE TIK MICBIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pcunėgtnimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjamš Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek iėpopuHarinot Mlehigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jutas gaminti tik 
pati geriausią sūrį. ■

bėjęs Stempųžtenes pirmuo
sius dainos žingsnius (juos ji 
pradėjo .ansamblyje), plačiau 
apibūdino jos, kaip daminin
kės, kėtią.^ Toliau kalbėjo 
Stempužių sponsorips K. S. 
Karpitis, dabar einąs LB apy- 
linkes pirm, pareigas, gjTd. VL 
Ramanauskas ir solistės moky
toja ponia Caffarelli, ■ turinti 
Clevelande savo operą (kasmet 
čia pastatomos po 1—2 ope
ros, kuriose solistės partijas 
dainuoja ir Stempužienė).- Va
karienės tikslas buvo ne tik 
padėkoti solistei Stempužienei 
už programos atlikimą įvai
riuose. mūsų parengimuose, 
bet jos pastangas ir materia-

• Pasilinksminimai vyks
ta vakarais mūsų bare. 

Veikia ištisus metus
Ocuan Avė.

Long Branch, N- J. 
CApitol 9-1700

tuokė; po trijų valandų nuvy
ko pas kitą ir su ja taip pat 
susituokė. Tik kai antrajai ne
norėjo duoti išlaikymo, ji krei
pėsi į teismą, ir visas nereika
lingas įvykis davė teisėjui ne
reikalingo darbo, 6 Williams 
nereikalingo kalėjimo.

MolU tarp trijų
Detroito teisėjui nereikalin

go darbo uždavė juodas W. 
VVilliams. 25 metų vyras. Pa
aiškėjo. kad maždaug prieš 
metus ta pačią dieną jis vedė

THE HOMESTEAD
Narrowsbur|f, N. Y. TeL 12 R. 15

Gražioje vietoje. Nuosavybė priei
na prie pasaulyje garsios berniukų 
skautų stovyklos. Modemiški kam
bariai. šaueriai, plaukymas, spor
tai. Vokiškas ir amerikitetiškas 
virimo stilius. Netoli kat. bažny

tinių gnu karščiau parašysiu,
— optimistavo ponas Toks.
— šiluma kailių nelaužo, tik 
kailį pasvilina. Jei klausinė
jau apie šaltumą, tai tik taip 
sau, iš mandagumo. Jei tams
telei mano idėja patiko, gali 
rašalą kišti tarp ledų, kaip 
alų. Aš nepavydžiu.

STANLEY MLTRICK
Tel. Yards 7-S393Near Cath. church- Open all 

yey Reduced Rates after 
Labor Day 

Mrs. M. Frazer

negeriu, bet taip pat negeriu 
nė rašalo. Tačiau tai nėra joks 
rimtas argumentas įrodyti, 
kad alūs nedera laikyti ledi-

čios. Suaugusiems $36 ir daugiau, 
vaikams $20, $7 per diena. Žemos 
kainos rags. ir spalio. Frieda A. 
Henry Winter.. , ū .

tamsmėlynio. Rašalo spalva 
čia nieko nepadės. Esmi už
sidegęs visvien juodai rašyti, 
nes mano priešas dar gyvas 
ir naudojasi visuomenėj pres
tižu bei geru vardu. Nupeiza- 
vosiu taip, kad nė jo nuosa
vas tėvas nepažintų.

— Jei rašalas ir nešaltas?

Otto Winkler Jr. 
Murdodc 5-2326 
and Booklet “L”

Pittsburgho ir plačios apy- Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
linkės lietuviai rugpiūčio 11 kun. Jonas Misius. Toliau kal-
gausiai susirinko gražiame bas pasakė miesto tarybos na-
West View parke į Lietuvių rys lietuvis A Norris, Pitts-
dieną. Ją kasmet ruošia Vaka-. burgho mayoro atstovas Mr. 
rinės Pennsylvanijos jungtinis Thomas Barrar ir kongr. Ja-
liet. organizacijų komitetas, mes G. Fulton. Be to, SLA
kuriam sumaniai pinnininkaų- pirmininkas P. Dargis,* organi-
ja adv. Eddy Schultz. zhcijos reikalais negalėdamas

Kasmet, lyg tyčia, šventės dalyvauti, atsiuntė sveikinimo
pasisekimą sutrukdydavo lie- telegramą iš Atlantic City, NJ.
tus. Šiemet pasitaikė tikrai Dainų programą išpildė Me- 
graži plieną. Saulė ritinėjosi lody Club choras iš Esplen,
žeme, žmonių jš visur sugužė- vad. muz. Ai. Sadausko. Su-
jo tūkstančiai, net iš gana to- tartinėm vadovavo Vyt. Juce-
lokų vietovių, čia tenka nuo
širdi padėka lietuviams kuni
gams, garsinusiems ir raginu- 
sems lietuvius dalyvauti.

Dienos programą, kaip pa
prastai, sudarė Žymesnių žmo
nių kalbos bei meninė dalis, 
susidėjusi iš choro dainų, su
tartinių dainelių ir Vytauto Svarbus pranešimas. 
Jucevičiaus kupletų r.p'.e pitts- Pittsburgho ir apylinkės lie- 
burghiečių ger. ; r kitokius tuviai, kurie sudaro V. Penn- 
darbus. sylvanijos liet, jungtinių orga

nizacijų komitetą, kuriam pir-
■| mnlnkauja adv. Eddy Schultz,
I šaukiami susiiinkti spalio 25.

penktadienį, Lithuanian Inde- 
pendent Literary Club, 509 W.

jw ' 'J Grcnt Avė!. Duųuesne, Pa.
Pradžia .8 vai. vakare. Parapi- 

' 1 jų, organizacijų, draugijų ir
| klubų atstovai prašomi būtinai

■ĮpOB. ''^r dalyvauti. Bus svarstomi svar-
> būs reikalai. Po susirinkimo

bus Vaišės. Fr. Žilionis

FFTER LISAUSKAS
SS-15 33rū Avrnne, .Maspeth, N. Y.', TeL TW

e Hamiltone, Kanadoje 
rugsėjo 8. surengtas anksčiau 
atvykusių pagerbimo vakaras, 
įteikta gėlių ir dovanų.

e Brazilijoje buvo surengta 
jaunimo šventė. Organizavo 
kun. J. Šeškevičius ir moks
leiviai ateitininkai. Suvaidin
tas 3 veiksmų vaizdels “Nu
linkusios varpos’’.

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3S0 Maple Avense, Hartford. Cona

Maloniai patarnauja lietuviams, naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

' TeL CHapd 6-1377

ir nuskubėjo namo rašyti apie 
savo partini priešą. Rašinį 
pradėjo tautmyliškai šiltai:

“Turiu garbės pranešti vi
suomenei, kad tas ir tas yra, 
kaip čia pasakius, medinė 
galva ir dar, vardan, teisybės, 
turiu pridėti, kad jo bobutės 
bobutė buvo ištekėjusi už

Užpildomi federatiniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšią atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingu atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Block to Ocean. Free Parking. 
Restaurant. Private baths. 

Double room $5 to $12 daUy; 
$30 to $60 wykly. 

Ocean bathing privlleges. 
Catholic orvnership. 
Fred J. Erichsen. 
Ownership—Mgt.

— Kaipgis nenorėsi, — pa
tvirtino penas Toks. — Pri
varyk šen juodo, rudo ar

atostogom, visokiems sausumos ir 
vandens sportams. Puikūs vokiški 
ir amerikietiški valgiai. Tik * $38 
savaitei liepos ir rugpiū&o mėn. 
Pavasario—rudens kaina $33. Ne
toli kat. bažnyčia. Tel. 317.,

|| vadovavi- 
S ČiuriMMHO 
Jt Nasvyčiui. 
t>tio naeno va- 
Ckulskis, ste-

g 1

K ii

M. >



PARDUODAMAS ŪKIS

GARANTUOTAI TAISOMA

i

xų klasėje 
meisterį v; 
vaikyta (C

Kun. Pr. A- Virinauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.

PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE 
DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai rvtn'W t

Virinkienė, Rozalija, ir šar- 
kienė, Barbora, dukt šniutes, 
Zigmo, iš Krekenavos, gyveno 
Brooklyn , N. Y.

Vyšniauskas, Rotmialdas^ sū
nus Kazio.'” - . r.

ir B-7. -?<
Rungtynės vyko prašmatniam 

Statlerio viešbuty.
N«w York© rungtynės su 

Bostono' lietuviais atsidūrė su 
klausimu dėl CL Kuodžio ir K. 
***» ^irįmų. < Kiįjdis

• AM—FM RADK>
• AUTO RAMO
• HI-FI

ras, sūn. Martyno, ir 
na dupricktonė (buv. 
laitienė) - Ramonytė, Zuzana.

Martinaitis, Bruno.
MikntA, Pranas, vaistipinkaš, 

ir sūnūs Slavas ir Stanislovas, 
iš Sėdos vaL, Mažeikių ap.

Naujokas, Jonas, iš Norkiš- 
kės dv.

Oželytė, Domicėlė, d. Jurgio 
ir Barboros, iš Tauragės ap.; 
vyro pavardė nežinoma, gyve
no Buffalo.

Paolaitienė - šukevičiūtė,

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St . 
Nonvood, Mass.

__iM-f - -B- - rOT CKIViy FWQfXW 
ExceHenteare. Good foed 

Reasonable rate?, 
Day and Nigbt Service 
Beautiful Surroundings 

For More Information/Ptene 
East Hampton, L. L 4-1303

R. Armonaitė, • Raktutis, A. 
Druseikis ir ypač K Bliudni- 
kas. Jaučiama buvo ir A. Oho 
bei S. Sabaliausko pagalbos 
ranka. O Vytautas Grybauskas 
buvo spiritus movens. Visiems 
už tokį nuoširdų darbą dėko
jame. Atletas

ciją. Rungtynės gali būti nu
keltos 34 savaitėm.

Jaunasis Tąutvaiša, žinomo
jo meisterio sūnus, sudorojo 
visus; savo varžovus berniukų 
stovyklos; šachmatų rungtynė
se prie Paw Paw ežero.

JAV moterys (Mrs. Gisela 
Gresser, N. Y. ir Mrs. Piati- 
gorsky, L. Ang.) dalyvauja pa
saulio: komandinėse moterų 
pirmenybėse Olandijoje. P-bės 
užtruks iki rugsėjo 21 dienos. 
Varžosi 15 valstybių.

Hartfordas. Tolesnės žinios 
iš Naujosios Anglijos pinne-

Free Paritinu. Rathing from room. 
52 per day. Double Occupancys. 
Jesephtae Farriello Owner-Mgr.

PRospect 5-9635.

Kam tenka šuo metu gyven
ti Amerikoje, tas galėjo pa
stebėti, kad gyvename inflia
cijos amžiuje. Prekių kainos 
visą laiką kyla, ir tuo būdu

IraiuasHeūė (buv. Anaątau- 
skšenė) - Vaitkutė, Aldona.

Kaminskas, Vincas, sūn. Jo
no.

Kazlauskas, Jurgis, sūn. Jo- 
no, gyvenęs Argentinoje.

Oderis, Jonas, sūn. Jur-
gio. iš Žygaičių vaL, ir jo sū
nus Jonas. \

Kuprevičiėnė - Petraitytė,
Karolina, d. Prano, iš Kreke
navos vai, Panevėžio ap.

liubinskas, Algirdas, sūn.
__

Mačernis,Pranas. . . .
Mačiulaitis, Juozapas ir Pet- Kas norėtų skelbtis Darbininke, 

ras, sūn. Martyno, a, jų moti- prašomas skambinti
G Lenmore 2 6916

®©®®G*s®©©©ew<s©©©©©®©©®©©s

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Comulate General of 
Mthuanla

41West 82nd Stree* 
New York 24, hL Y.

17 akrų geros* žemės. 9 kam
barių gyvenamas namas; nau
jai dengtos išb lanko sienos, su
dėti nuo audros langai. "Tekan
tis vanduo: šiltas ir šaltas. 
Naujai įtaisytas šildymui kros
nis. Tik trys mylios nuo mies
telio. Kaina $5,500.00 grynais.

CorneHa Hughes, R- R- No 2

Club St. Stephen
A DANCE FOR YOCNG AD4TLTS

svyruoti, kai tuo tarpu visų 
Amerikos įmonių akcijos svy
ruoja daug mažiau.

Investavimo ftmdai sumaži
na tą riziką iki miidmumo. Vi
sų pirma, tavetoavimo fondai 
yąmdo kurte stu-
dftuoja Ametftos ūkį ir pa* 
kfrųįmcnių veiktoTuo būdu 
eiliniamtauį^jtoatpimta r<

ANNHURST COLLBGE
Four-y ear Uberal Arts College 
for women—South Woodstock, 

Conn. B. A program fa languages,

INCUJD1NG UTHŪANIAN, 
sodai and natūrai Sciences, 

mathematks, bustaess.
Teaeher training on seeondary 

leveL A. A. program in 
secretarial studies. - .

For informatiori wnte:
The Registrar

Box 569, 
Putnam, Conn.

Investavimo fondę tikslai
Taupmenų investavimas į 

pramonės akcijas fondams tar
pininkaujant turi daug pliusų 
ir patogumų, ir todėl tai yra nybių rodo, kad ukrainietis J. Ona.

dolerio perkamoji gafia mažė- pats geriausia pinigų investa- PMovydi iš N. Yorko, kuris Petraitis. Julius infinierius.

invėMudti savo santaupas. Ba 
to, jeigu taupytojo taupmenys 
yra riboti, nepatartina Areš
tuoti vfcų piidgų į vienos še 
dviejų įmonių akcijas. Jeigu x
tai būtų padaryta, taupytojas ifos Štuo metu yra 161. Pagal 
pasiimtų daug rizikos, nes vie-

Business, Music, Tgacher Ttaiūing; Ubrary Sdenee. B. S. deęeęs 
Assodate in Arts, in Gen. SecretariaL Catatogue: Registrar 
CaldveD, N. J.

Paskirų įmonių akcijų kai
nos svyruoja dėl įvairių prie
žasčių. Vienos įmonės yra pel
ningesnės, lotos mažiau sėk
mingos. Vienos pramonės ša
kos turi geras ateities galimy
bes, kitos ne. Kimiam taupy* 
tojui, nesusipažinusiam su į- 
vairiomis įmonėmis, sunku yra

Table Pads (S ply) 
Radiator Covers — 
Folding Doors _.— 
Aluminum Screens . 
Storm Wfadows — 
Storm Doors --------

HYacfath 2-8167 CLoverdale 9-8664

Custom Made BBnds-------------- 5A80
Washing, wtth tapęs, cords .„. 2.75 
Repainted with tapęs, cords _.. 3^5 
Cornices .......... ....... --------------- ' 138
Shades __ ------------------   238

1135 
1435 

. 635 
330 

1535 
3930

yra mliniai taupytojai, 
kainoms kylant jų tau^nenų 
perkamoji galia mažėja. Kai 
kuriems taupytojams tai yra 
didelis ir skaudus nuostolis, 
nes jų taupmenos yra sun
kaus ir ilgų metų darbo vai
sius. Jeigu taupytojas buvo 
sutaupęs 10,000 dolerių 1939 
metais ir visą laiką tams pini
gus laikė banke, tai Šiandieną 
jo taupmenų vertė yra per 
pusę mažesnė, nes 1957 me
tate 10,000 dolerių gali pirkti 
tik tiek prekių, kiek 5,000 do
lerių galėjo parieti 1939 metais.

Investavimo fondų

ja. ragai stansujKa^ oavmius, rimo-būdas riboto pajėgumo dabar’studijuoja.^Mrr, Cam- . _______ _
dabartinis vartotojų kainų ly- taupytojams infliacijos amžiuj, bridge, Mašs. turi viiSų baigti Karolina, d/Prąno, iš Kreke- 
gis yra dvigubai aukštesnis ne- Tie pliusai ir patogumai yra pirmuoju. Jis turi 5%-^ taš- navos m, Panevėžio ap.
gu 1939 metais. Tai reiškia, tokie: kp, beliko vienas ratas. Gedi- Pašas, Robertas ir Pušienė,

ž?I?;.jncta vi^nas doleris investavimo fondai apsau- minas Šveikauskas laikosi vt Augustė, iš Čiauškių k., Kidu- 
gali pirkti tik tiek prekių, gOja nuo infliacijos dury.su 3-3, tiek pat taftų tu- Rų vaL, šakių ap.
kiek 50 centą galėjo pirkti 2. investavimo fondai moka ri buv. Bostono' meisteris Alek- Raukiys, Stanislovas, iš Pa- 
1939 metais z dividendus sis Kbnovas.. Latvis Gunars kalniškių Jl, Švėkšnos vaL,

Nors vyriausybė ir centri- 3 fondai sumažina investa- Knofs pririnko 4 taškus. Tauragės ap.
niai bankai stengiasi infliao- reiką ------ —- -
jos pavųjų sumažinti ar paša- taupinen'>~ galima lengvai . , . ..
linti, iki šiol tos pastangos liko mgUS 1 fondus’ dalintis savo santaupas 1 investavimo

Amerikos pramonės pelnais. fondus, kiekvienu metu gali 
savo santaupas atsiimti. Inves
tavimo fondų akdjds turi dide
lę rinką, ir visuomet yra daug 
žmonių, norinčių tas akcijas 
pirkti. Tos akcijos parduoda
mos pagal dienos kursą, ku
rio dycQ galima rasti kiekvie
ną dieną didžiųjų dienraščių 
finansų skyriuje.

populiarumas
šiuo metu santaupų investa

vimas | fondus yra Įabtd popu
liarus tarp smulkių taupytojų. 
Ypatingai |Mw1rwfoifajjų 20 mę- 
tų bėgyje, kai padrp»ė inffia-

klastūkarijoto išnną kartą hu- 
iro nuvrinikiKrtas Clevelando 
žaibas Toronto Aušra" &a at
rodė stipriausia Jaunių 4x1Qft 
m estafetėje laimėjo Hartfor
do Grandis. Neu - Yorko .'LšK 
jauniai, patys kelią užkirtę 
žaidynėse dalyiauti, gali dabar 
pirštos graužti, nes Hartfordą 
būtų nunešę be vargo. .

Dtiugesnės pasekmės plau
kime. Boreišis 50 yardų nuga
ra pastatė žaidynių rekordą, o 
taip pat pasiekė baseino ge
riausią pasekmę, kuri laikėsi 
net 27 mėtis. 50 yardų kruti
nę laimėjo Kiaunytė iš Water- 
burio Gintaro.

— Sklandžiai ir gabiai praves
tos žudynės rodo g&Vrengė- 
jų pasiruošimą. Rodiesterio 
Sakalas, oficialus rengėjas, ku
rio pirmininku yra Armonas, 
pasirodė esąs brandus viene
tas Rochesterio lietuvių kolo
nijoje. Negalime nesuminėti 
žmonių, kurie prisidėjo prie 
šios šventės. Daug darbo ir 
idealistiirio pasišventimo įdėjo

Inv-hnrtm. fomtt fa” ir su tuo
^^kain, kdunas tęus s aukšfian pažymėta^

.. . fondai investuoja taupytojų
Judžiausia infliacijos auka sutaupąs į didžiųjų Amerikos 

1165 pramonės įmonių akcijas. Tį 
akcijų kainos priklauso nuo į- 
vairių priežasčių, bet daugiau-, 
šiai priklauso nuo bendro kai
nų lygio. Jeigu prekių kainos 
kyla ilgesių laiką, tuo pačiu 
metu kgrla taip pat akcijų ver
tė. Tai pasireiškė labai ryškiai apsispręsti, kokias akcijas rei- 
1940—1957 metų laikotarpyje, kėtų pirkti, norint staigiausiai 
Tame laike kainos pakilo apy- 
tikriai dvigubai, ir tuo pačiu 
metu lygiagrečiai Įdlo taip pat 
vsų pramonės ąkcijų . vertė. 
Jeigu taupmenys yra investuo
ti į pramonės akcijas, kaip da
ro investavimo fondai, tai 
taupmenų perkamoji galia yra 

_ _ išlaikoma nepažetetiL' Jrigu ta-
bvestarimo fondai angių čiau taupmenys būtų lafleomi 

kaboje yra vadinami InvesT banke, kylant kainoms, jų per- 
ment Fundt arba Mutual kamoji galia visą laiką mažė- 
Fvnda. Jie yra organizuojami tų- 
tokta principu. Fondai išlei- Investavimo fondai 
džia savo akcija, ir eiliniai moko^hfoMfoa
taupytojai tas akcijas perka. Kaip žinia, Amerikos pra- 
Tuo būdu fondai gali sutelkti monės įmonių savininkai gali 
didties pinigą sumas — kelių daltatis tų 
ar keHditog BriUjonų dolerių tas peimd I 
sutelkę tai dideles sumas, to- dų formoto, 
vestavimo. fondai perka įvairių mdrąąn( S 
Anyrikm praznobės įmonių ktonuo wnį 
akrifas (stoeks) krašto Ifoltie. bendrai tu
Tuo būda efitais taupytojas M yto aukštesnis, nąto 
tiesiogiidaigaĮi investuoti savo modamos «
sutaupąs į rtangrif dkHtata IMfrčmur nhtftftM KM 
Anmttos įmnailų akd^US ir vestavimo fondai toto 
tapti tų įstoto bendrastoinia- tojų fnnptnstoi 
luit (Kaip fiala, pramoafe į- Amerftraf ptauiMdu . 
madų akcijos y.a tų įmonių įtognuM. M.Mtotokll 
nuosavybės įrodymas. Kitais vĮitetidas* ir stata? to 
InrHHni* asmuo turto kurios dėfidos pisvęd*' toto" 
m įmota akcijas* yra tos į- jfons.' 
nrnos btDdriiaailuitikasyi • taupytojas, insestsvęs^

./.ta

dury.su


•i

NEW Y ORKAS

Tel. VIrginm 7-4499

savaites,

•BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną

su gydytojo Stasio Jasaičio ati
tinkama paskaita moterims.

Kun. dr. V. Bartuška
ir kun. dr. Rupšys

iš San Diego, lankydamiesi 
New Yorke, sustojo pranciško
nųvienuolyne Brooklyne. Ku
nigas dr. A. Rupšys šj rudenį 
važiuoja į Romą. ruoštis šv. 
Rašto doktoratui. Kun. dr. V. 
Bartuška yra San Diego vysku
pijos kunigų seminarijos vice- 
rektorius.

Mokykloje mokslas prasdėjo 
rugsėjo 7.

pačios ir'f kitus miestus
Reikale kaukite: Tel. TR

——J - į,

marijonų vienudtijosprovinci
jolas, lydimas Tėv? Eduardo 
Vičkausko, vienuolijos pašau
kimo - direktoriaus, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

Stephen A romiški* 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

Br. ir L Galiniai, 
išbuvę Pittsburghe pusantrų 
metų, vėl persikėlė gyventi į 
Bostoną, kur Dorchestery turi 
savo namus. Bronius Galinis 
yra Inžinierius. *

pantaplių;
6. 1 dėžutė 90 tablečių gry

no lecithino;
7. 1 pakels 30 tablečių vi

taminų Polyvit.
Siuntinėlio kaina į . kurią įei-

je Bostone, 1955 kovo 17. Tą 
vasarą CYO muzikos festivaly, 
Bostono kolegijos stadijone, 
orkestras laimėjo trečią vietą 
varžytinėse. Antrais savo gy
vavimo metais pradėjo , daly
vauti įvairiuose- paraduose ir 
muzikos festivaliuose. 1956 m. 
sausio 10 laimėjo pirmą vietą 
savo apygardoje ir gavo arki
vyskupo R. Cushingo taurę. 
Liepos 7 Amerikos Legijono 
Massachusetts valstybės suva
žiavimo eisenoje laimėjo ant
rą vietą.

.Šiais metais šv. Petro CYO 
orkestras buvo parinktas vado
vauti metinėje šv. Patriko die
nos eisenoje South Bostone.

Mokyklos vedėja,
atsisakius Justinui Vaičaičiui, 
sutiko būti Ona Girniuvienė.

W A 1 T K s 
F l N E R A L Ii O M 

19! Webster Avenų* 
PRANAS WAITKUb 

T girioto vi u Direktorių?
ir Baisa mucrojas 
Čemhridgp*.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas Nr. 317, kuris 
iškovojo teisę nešti .Lietuvos 
vėliavą Amerikos Legijono pa
sauliniame parade pirmą kar
tą Miami, Floridoje, 1955 me
tais, šiais metais nusprendė 
dubti progą mūsų šv. Petro 
CYO orkestrui išeiti į pasauli
nę estradą, konkuruoti su ge-

UETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Williain J. Drake- i
Dragūnas

Tel. STagg 2-5043

Matlheu P. Raila 
(BIELIAUSKAS) 

F U N EB AI. HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRCNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street
Brooidyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

No Matter What Toor Garden 
Probtem We Can Šoke It. 

PeraMAfM Lswna Started Now,

riausiais jaunuolių orkestrais 
iš visos Amerikos, kad parody
tų Amerikos visuomenei, jog' 
lietuviai gali lygintis su ge
riausiais ir net juos pralenkti.

Legijonieriai kreipėsi į So. 
Bostono visuomenę, prašydami 
aukų kelionės išlaidoms pa
dengti. Iki šiam laikui jau su- 
rinktar $1,691,21^ so^Bostono Į Steplien Bredes J r. 
Lietuvių Piliečių Draugiją au- f ADVOKATAS 
kojo 500 doL Kitataučiai gau- | , O M. A T s
sįai parėmė savo aukomis. Ja- j 37 Sheridan Avė. 
mes King iš So. Bostono, lai- - Brooklya 8, N. N. 
mėjęs dviem asmenim apmo- Tei. APpiegate 7-7083 
karną kelionę iš Bostono į At- ___
lantic City, N. J., verta apie 7"rr r
$150.00, paskyrė savo dovaną 
orkestrui '

VESTUVIŲ albumai (mažas —- iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI, VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

diena ir aalctt ♦«
Ni»u’» moriernitka k-ontvč»a < » 
meninis dykai Aptarnauta Cam- ♦
orkice ir Bostono koloni jas . že ♦ 
tniausiorais kainomis Kainos tos4

Bostono lietuvių šv. Petro 
CYO orkestras (benas), globo
jamas Stepono Dariaus Posto 
Nr. 317, uoliai ruošiasi daly
vauti varžytinėse ir eisenoje 
Amerikos 'Legijono visuotinia
me suvažiavime rugsėjo 14, 15 
ir 16 dienomis. Atlantic City, 
N. J. '

Kovo mėnesy, 1954 metais, 
klebonas kun. Pranciškus Vir- 
mauskis pavedė J>v. Petro lie
tuvių parapijos vikarui kun. 
Antanui P. Kneižiui suorgani
zuoti CYO orkestrą. Apie 40 
parapijos jaunuolių pradėjo 
mokytis, vadovaujant dviem 
muzikos mokytojam. -

gos, 
kostiumui ar marškiniams;

Petras Budėnas, 84 metų, rug- 3. 2 kamuoliukai siuvimo
sėjo 4 palaidotas iŠ Angelų siūlų;
Karalienės parapijos bažnyčios 4/ 1 kamuoliukas šilkinių
šv. Karolio kapinėse. siūlų;
” ‘ 5. 1 pora šiltų kūčkailinių

Ieškomas 4—5 kambarių 
butas East New Yorko dalyje. 
Apšildymas pageidaujamas bet 
nebūtinas. Skambinti po 5 vai. 
vakaro MIchigan 1-2473. Mrs. 
Cilsius. '

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Tėv. Gediminas Jočys, 
OFM, pernai mokytojavęs 
pranciškonų gimnazijoje Ken- 
nebunkporte, Maine, persikėlė 
į New Yorką ir įstojo į St. 
Jobus universitetą, kur studi
juos gamtos ir biologijos mok- • Orkestras pasirodė viešai 

sius. pirmą kartą šv. Patriko ėiseno-

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

Dr. K. Šimaitienė 
(Paprodcaitė) 

išvyko su vyru poros savaičių 
atostogų. Aplankys WashingtO- 
ną, Floridą ir Kubą.

Steponas Juozapavičius 
iš Toronto buvo atvykęs savai
tės atostogų į New Yorką. Ap
lankęs savo bičiulius ir pažįs
tamus, išvažiavo į Torontą.

Dr. Juozas Dičpinigaitis 
su žmona išvyko dviejų savai
čių atostogų į Floridą. T

Tretininkę konferencija 
įvyksta rugsėjo 15 Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje. 
3 vai. pamokslą sako Tėv. Be
nediktas Bagdonas, 4 v. para
pijos salėje — Tėv. Barnabo 
Mikalausko paskaita, kongre
gacijų pranešimai, klausimai, 
sumanymai. .Kviečiami daly
vauti apylinkės lietuviškų pa
rapijų tretininkai ir šv, Pran
ciškaus mylėtojai.

J. B. SI1ALI.NS j 
ŠALINŠKAS

Laidotuvių Direktorius « 
84-62 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station> <

Orkestras yra kviečiamas daly- Daug lietuvių legijonierių ir 
vauti įvairiuose apylinkės para- kitų lietuvių ruošiasi kartu 

duose ir viešuose parengimuo- važiuoti į Atlantic City. J. R. 
se. Kur tik pasirodo, greta ----------------- į----------------------
JAV žvaigždėtos vėliavos jie 
neša plevėsuojančią Lietuvos 

1. 3,2 metrų 140 cm. pločio na muitas, persiuntimo ir ap- e
melsvos, grynos vilnos, patva- draudimo išlaidos: f v ..p motery

i f nos * šillos medžiagos vyriš- į Lietuvą....................  $39,- Dabar orkestre yra 70 jau- lapknčjo 24 rengrn vakarienę,
klri k3m arba moteriškam kostiu- į SSSR ir Sibirą $40,- ™olių ir 15 aspirantų. Keturi Programoje d^yvaus humons-
kun vyko pne Detroito ALRK Siuntėjas gaus nakvitavima kvalifikuoti muzikos mokyto- tas Vitalis Žukauskas.. Gi spa-
XerS S 12 2-’ 4 80 “• P’oao Nuo užsai’ jai -nok. to 85 jaunus mo* Uo 23 klubas ruošia arbatą

studentu ateitininku šviesios medvilninės* medžią- mo dienos siuntinėlis nueis į < kantus. Vaikų tėvai ir lietuvių
’ — moteriškam Lietuvą per 6 savaites, o į Si- visuomenė yra jau išleidusi

o gal ir aP*e $39,000.00 už uniformas, 
greičiau, nes Balfo patyrimu instrumentus ir pamokas, 
kai kurie vaistų siuntinėliai iš 
Muencheno ir iš Šveicarijos į 
Lietuvą nuėjo per 2 savaites. 
Jei siuntinėlis žūtų, užsakyto
jui bus grąžinti pinigai.

Užsakymus ir pinigus siųsti: 

United Lifhuanian Relief Fund 
of America, Ine., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

RADĖJO VNANDA JAUNIUS MB 
TUS SKRIEJĄ PAS KJEKPIEMĄ 
UBTIMnDZKDO NEVPYORKO 
N-J. 1RCONN. APYLINKĖJE KU- 
RIS I^KD ATSIGAIVINIMO U& 

1RDMJRBE.

^Sė*’**?**"t to SCNtft
FUNBKALHOM>

' 25* W. Broaduay 
South Boston. Maas.

L' JOSEPH BARACĖVTCIU?
Laidotuvių Direktorių*
Tet ANdreyr 6-2590

pagerbti jo 60 metų sukakties • '
proga rengiamas koncertas,

Naujas siuntinys į Lietuvą ir Rusiją
čio 17 Washington Irving auk
štesnėje mokykloje.

Sportininkę gegužinė 
bus rugsėjo 15 Brocktono Ro
muvos parke. Pradžia 2 v. p.p. 
Bus tinklinio rungtynės tarp 
Hartfordo ir Bostono sporto 
klubų, komiškas sportas. Ge
gužinės pelnas skiriamas nese
niai įsikūrusio Dainavos spor
to klubo aprangai įsigyti.

Babuildneitės - VesiHeusktonės 
vedamos baleto mokyklos 
spektaklis bus spalio 27; Jam 
dekoracijas piešia dail. V. An
driušis.

Lietuvos Vyčių 29 kuopos DP 
naiisų sekretorius^ šiomis die
nomis užsųnrenuineravo “Dah» 
bininką’\ K- SjĮogą uoliai dar- 

■ buojasi ir kitose lietuviškose 
organizacijose ir remia lietu
višką spaudą.

Aidę žurnalo 
naujas numeris po vasara 
atostogų išeis apie rugsėjo vi 
durį. Numeris parengtas i 
atiduotas spausdinti.

Marcelei ir Edvardai Jeye 
rugpjūčio 25 gimė duktė, ku
riai duotas vardas Kristina. 
Marcelės motina Lincheskienė 
yra Darbininko skaitytoja ir 
džiaugiasi susilaukusi pirmo
sios dukraitės. Jeye gyvena 
Bergenfield, N. J.

Brooklyno šeštadieninėj 
mokykloj

po atostogų, painokos vėl pra
sideda rugsėjo 14, šeštadienį, 
9 vai. ryto. Tą dieną (taip pat 
ir sekančiais šeštadieniais) 
kviečiami registruotis ir nauji 
mokiniai.


