
Nesam akli, kirti ir kvaili
Viesulas, kurio akyje generolą^ (2)

Radome taip pat, kad tie 
žmones, kurie* tikrai išpažino 
savo tikėjimą, bet kurį tikąjųną, 
kurie pasitikėjo savo kraštu,

J. W?FUL BRIGHT

kad

Rampos šviesoje atsistojo 
trys dideli žmonės: senatorius 
J. W. Fulbright, užsienių ko
misijos pirmininkas,' kuris pa
rašė prezidentui bei apsaugos 
sekretoriui memorandumą, pas
kiau dar kalbą pasakė; atsisto
jo Artfgh A. Burke, atsargos 
generolas, kuris viėšoje kalbo
je atsiliepė tais pačiais klausi
mais kaip ir senatorius; at
kviestas į senato vidaus saugu
mo komisiją dar ir Edward 
Hunter, psichologinio karo ir 
komunistų taktikos Azijoje eks
pertas, kuris liudijo liepos 11 
ir kurio liudijimus tais pačiais 
klausimais paskelbė senato ko
misija rugpiūčio 27. — Viskas 
sukasi apie tuos pačius klausi
mus ir maždaug tuo pačiu lai
ku. Jeigu suminėtum, pavyz
džiui senatoriaus mintis ku
riuo klausimu ir šalia pridė
tum kitų pasisakymus, gautųsi 
dialogas maždaug tokiais klau
simais ir tokio tūrinio, juos 
visai atitraukiant nuo gen. Wal- 
ker bylos, atitraukiant nuo as
meninių reikalų ir grąžinant į 
problemų kelią. —

KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 
KARIUOMENĖJE

Fulbright: Neleistina,
ekstremistai iš dešiniojo spar- 

' no kariuomenėje imąsi globoti 
mitingus, seminarus, skirtus 
kontroversiniam politiniam da
lykam.

Burke: Kariniai žmonės ne
gali būti nei “kairieji” nei “de
šinieji”. Pagal savo visą pa
ruošimą jie yra vidurio kelio 
žmonės. Kai mes stojome į tar
nybą, mes prisiekėme Jungtinių 
Valstybių konstitucijai — ją 
vykdyti ir patikti visa, kas ja 
remiasi Mes taip prisiekėme 
daug sykių savo karjeros-eigo
je.

KRITIKA IR TAUTINĖS 
VIENYBĖS REIKALAS

Fulbright pasisakė prieš de
šiniojo sparno akstremistus, 
kurie daug kritikuoja, ir kal
bėjo, į kur toji kritika veda:

Radikaliosios dešinės propa
gandoje sudaromas įspūdis, kad 
mūsų laisvoji visuomenė prisi
sunkusi korupcijos ir sugedi
mo. Jų sakoma, pavyzdžiui, kad 
šio krašto mokyklos, bažnyčios 
yra komunistų infiltruotos. Ne
seniai Pittsburgho prekybos rū
mų ir kitų organizacijų globo
jamam seminare vienas atsar
gos admirolas plėtojo minti 
kad esą Amerikos užsienių po
litika nuo antro pasaulinio ka
ro nuolat žaidė Sovietų nau
dai; kad J. Valstybės kariškai 
esančios nepajėgios atlaikyti 
staigios Sovietu atakos ir kad 
derybos su Rusais dėl nusigin
klavimo iš tikrųjų esąs appea- 
sementas. Beatodairiniais kalti
nimais, kad piktybės, kurios 
mums graso, yra ne išorinės, 
bet mūsų pačių visuomenėje, 
kraštutiniai iš dešiniojo spar
no kelia nepasitikėjimą ir įta-

Burke: Mes nesame akli, kur
ti ir kvailiai, kuriem reikią nu
rodyti, ką jie turi daryti Mes 
visą savo gyvenimą praleidome 
tarnybose, išsitarnavome laips
nius ir matėme daug žmonių, 
kurie kovoja už dalykus, mū
sų išpažįstamus. Jei kalbama 
apie krašto vieningumą ir sau
gumą, tai saugumas yra mūsų 
tiesioginis uždavinys iš profe
sijos. Tačiau kas yra “saugu
mas”? — Tokiu klausimu ad
mirolas sustoja prie dalykų, ku
rie gali būti vertinami kaip

POLITINIS, TAUTINIS 
ŠVIETIMAS KARIUOMENĖJE

Burke: Vienas iš daugelio da
lykų, kurie sudaro krašto sau
gumą, yra tai, kas yra krašto 
gyventojų širdyse. Už ką mes 
stojame? Ką mes išpažįstame? 
Ką jūs darysit, jei būsite ver
čiamas? Ar jūs išlaikysite, ar 
sulinksite?

Prieš keleris metus — taip, 
Korėjos kare, mes įsitikinom 
— turiu galvoje karines tarny
bas, kad daugelis mūsų*naujo-

smegenis. Jie nelengvai sukin
kė komunistų spaudžiami.'Tie 
žmonės, kurie neturėjo tikėji
mo, kurie nieku netikėjo, ne
išpažino patrįptizmo; kurie ne
tikėjo savo bendruomene, galė
jo lengvai būti sulenkiami Ir 
mes turėjom žmonių, kurie sa
vo draugus išdavė už cigare
tę. žmones turėjo žūti už vieno 
laikinį malonumą.

Ir tada męs supratome, kad 
šiam kraštui trūksta vieno da
lyko. Žmonės, kurie atėjo į mu
sų tarnybas, neturėjo jo tiek, 

jo reikėjo. Jie norėjo tu- 
bet jie neturėjo.

tada ėmėme tuos jaunuo- 
mokyti. Mokyti, kad jie

PREZ. J. F. KENNEDY su patarėju gen. Maxwell Ta y lot.

kiek 
rėti,

Ir 
liūs 
turėtų turėti aukštą standartą, 
— kad jie mokėtų dirbti ki
tiem žmonėm; kad galvotų ne 
tik apie save. Ir buvo gerų vai
sių. Jaunuoliai pradėjo supras
ti, kuo šitas kraštas remiasi 
ir už ką stoja.

Taip kalbėdamas, admirolas 
turėjo galvoje karių patriotinį 
paruošimą ir ypačiai supažindi
nimą su komunistų taktika ir 
siekimais. Admirolo ir senato
riaus nuomonės ėjo skirtingais 
keliais — senatorius tikėjo, tik- T, „ „ ,
riau netikėjo, kad komunizmas Plentą John F. Kennedy. 
Amerikos viduje yra pavojingas TaI bu.v0 Kennedy
ir dėl to pasisakė už antikę- a‘ - - —-
munistinin paruošimo sustab- 1960 gruodžio 11 buvo sek- 
dymą. Ne visi ir šiuo klausi- madienis. Preadentas buvo vi- 
mu sutaria šu senatorium loję Palm Beąch, Fla. Rytą 9:50

PREZIDENTU TURĖJO NUŽUDYTI
Išgelbėjo žmona ir vaikai

U. E. Baugham buvo virši
ninkas' saugumo, kuris saugoja 
prezidentus. Po 30 metų jis 
dabar pasitraukė ir tarp kitų 
atsiminimų papasakojo, kaip 
buvo pasikėsinimas nužudyti

padaryti nieko blogo. Jis tad 
atidėjęs atentatą, kad prityko
tų Kennedy vieną — gal baž
nyčioje ar iš jos išeinant. Jis ' 
kelis kartus lankėsi bažnyčio- ! 
jė, “ kur buvo prezidentas. Jis ! 
fotografavo, kad geriau pasi
ruoštų. Bet iki jis tokios geres-Tai buvo

dar nebuvo perėmęs pareigų, nės progos laukė, suspėjo apie 
1960 gruodžio 11 buvo sek-

1961 nū rtifriĮo 19 C m. 61

Norite geros—meniškos fotografijos
įvairių progų — vestuvių, krienų, gimtadieniu, pobūvių ir 
jittL" nuotraukų; norite aeną -fotografijų? Jums
geromis stfnęąis padarys '— yyT. MAŽELIS

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. <
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

y*.

ADMIROLAS A. A. BURKE

jį patirti saugumas ir suimti.
Saugumas pirmas žinias buvo 

gavęs iš Belmonto, N. H., paš
to: esą vietinis gyventojas, ku
rio ir pavargę buvo suminėta, 
kalbėjęs“ apfe^" rė^^ą nužudy-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

jis išėjo iš n^mųLir sėdo į au
tomobilį vykti^. pamaldas. šiuo 
metu'ir Tujėj^įvykti tai, kas . - ___
būtų sudrebinę ■* visą Ameriką, ti prezidentą. Saugumas ieškojo 
Kitoj gatvės pusėj priešais 
Kennedy namus stovėjo auto
mobilis, kuris priklausė Richąrd 
P. Pavlick. Baylick buvo supla
navęs: kai {^prezidentas pa
judės, PavticĘsavu automobi
liu duos į prezidento automo
bilį. Pavlicko automobily buvo 
7 gabalai dinamito. Jo pakako, 
kad į orą išlėktų .prezidentas 
su saugumo palydovais ir pats 
Pavlick; tokiu dinamito kiekiu, 
anot saugumo, galima buvo nu
griauti ir nedidėti kalną.

Būtu visi žuvę. Bet taip ne
įvyko. Pavlick paskiau prisipa
žino: prezidentą išgelbėjo fak
tas, kad su juo pro duris iš
ėjo žmona su vaikais. Nei jai 
nei vaikam Pavlick nenorėjęs

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

to žmogaus pačiame Belmonte. 
Kad jis yra jau Palm Beach, 
patyrė tik gruodžio 14, trys 
dienos po ano plano preziden
tą susprogdinti. Kitą dieną Pav
lick jau buvo suimtas. Saugu
mas rado prie jo ir laišką, ku
riame jis atsiprašo tuos, kurie 
gali būti užmušti ar sužeisti 
atentato prieš prezidentą pro
ga. Jis tikisi, kad jo akcija pri
sidės prie piliečių pataisymo. 
Nelaimė esanti Kennedy, kad 
jis buvo išrinktas prezidentu. 
Pavlick taikinys buvo ne tie
siogiai prezidentas, bet Jimmy 
Hoffa. Tačiau vyriausybėje yra 
bailiai, kurie nedrįstą Hoffai 
pakirpti sparnus, tai jis, Pav
lick, ir imasi prieš tuos bai
lius kovoti. Tokis atrodo tame 
laiške padrikusiu būdu reiškia
mas atentato motyvas.

Tas Amerikos žmonių taisy
tojas atsidūrė bepročių namuo
se.

SIUNTINIAMS l LIETUVĄ!

Telefonas: ELizabeth 4-1711

Mūšy kaino* vyry drabužiams prasideda nuo 89.50 už pilių eilutę

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. <
Mūsų įstaiga, taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į < 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- J 
ktte/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą <
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.0 GYVENTI RADOSI GERIAU IR LINKSMIAU ...
Sovatskaja Litva rugpiūčio OKUPUOTOJE LIETUVOJE se. Ten sovchozuose ir kolcho- 

15 pasakojo tokią Vilniaus gy- .' ~ ' zuose pieno ir mėsos šiemet
mažiau. Per septynis mėnesius, 
palyginti su pernai metais, pie
no primelžta 13-22* procentais 
mažiau. Viena karvė davė vidu
tiniškai 340 - 400 kl. mažiau. 
Valdžiai pieno pristatyta dar 
mažiau — 36-39 procentais ma
riau nei pernai.

Valdžia ir partija prigrasino 
vietos partiniam vadovam, kad 
jei padėtis per mėnesį laiko 

gykloje kaip bufetininkė ir po nepasitaisys, jie bus traukiami 
“partinėn atsakomybėn”.

SKUNDIKAI NEMĖGSTAMI, 
NORS IR PARTINIAI

J. Ramanauskas. Panevėžio

venimo istoriją, kun nušviečia Vyriausias teismas rajoninio 
santykius tarp gyventojų, ku- teismo sprendimą panaikino 
rie čia atgabenti, milicijos, teis
mo; nušviečia ir ypatingas bu
tų sąlygas.

w._ Vilniuje, Dzeržinskio gatvėje 
rihėjimus ir, taip darydami, buvo apgyvendintas Glezer su 
graso suardyti pagrindinę Ame
rikos tautos vienybę ir sumen
kinti sutarimą, kuriuo remiasi 
sėkminga tautinė politika.

Pasisakęs prieš tokią kritiką, 
kaip dęstruktyvinį reiškinį se
natorius nurodo į prezidento . . - . - .
vaidmenį kritikoje k skatini- name kaml»IW PaU

žmona ir dviem vaikais. 1958 
jis sugalvojo paimti tarnaitę. 
Pasamdė ir prie savo “gyvena
mojo ploto” prirašė Aldoną Ši
monienę. Kai sykį ilgesniam lai
kui Glezerio šeima išvyko, Ši
monienė užėmė visą butą: vie

Ko nepadarė teismas, ima
si daryti laikraštis. Laikraštis 
aiškina, kad esanti teisybė, 
jog Šimonienė turi du vaikus, 
tačiau vienas nusiųstas pas jos 
motiną į Kriaunų kaimą Širvin
tų rajone, kitas vaikas pas jos 
vyrą, kuris gyvena Vifniuje, o 
ji pati tarnauja Vilniaus val-

45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. s TeL CIreie 5-7711 ;

muose: Tiktai prezidentas kaip 
mokytojas ir moralinis lyderis 
gali pakelti amerikiečius iš 
apatijos, abejingumo ir įkvėp
ti jiem pasiaukojimo, kuris rei
kalingas, jei turime pergyventi 
šio amžiaus pavojus. — Siūlė, 
kad karių pareiškimam būtų 
paskirta civilinė kontrolė.

totame įkurdino savo seserį 
Narbutaitę su vyru. Parvyku- 
sio Glezerio Šimonienė neįsilei
do į butą. Tas kreipėsi į mili
ciją, paskui į teismą. Vilniaus 
Lenino rajono teismas priteisė 
Šimonienę iš buto išsikraustyti. 
Tada Šimonienė padavė skundą 
į respublikinį vyriausią teismą

COSMOS PARCELS EX
CORPORATIONArklys -atostogose

Glenceva, šimėnienė, Kudlo- 
va, šaškova, tokios naujos Vil
niaus gyventojos, skundžiasi 
kad audimo fabrikas “Pergalė” 
1958 pradėjo statyti gyvena
muosius namus savo jėgom. 
Jau ketvirti metai — sako —. 
statomas mūsų namas, bet dar 
nebaigtas. Tai statybinės me
džiagos negauna, tai pinigai iš 
banko neišduodami. Kai dabar 
paklausėm statybos vedėją, ko
dėl niekas nedirba, tai jis pa
aiškino. kad nėra kaip medžia
gos atvežti — arklys atostogo
se.

► *

►
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis | bet kurią 
SSSR dalį.
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-
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darbo savo kambaryje rengia 
išgėrimus su kitais vyrais.

Laikraštis rašo ir apie Le
nino rajono milicijos veikimą 
šioje byloje. Girdi Glezeriš
daug sykių skundėsi milicijai statybos tresto darbininkas ir 
Buvo sudarytas prieš šimonie- partijos narys, pasirodė Soyets- 
nę aktas. Bet milicijos majo
ras paaiškino: tas aktas buvo 
perduotas rajono įgaliotiniia 
Andrejevkovui, į knygas neįre
gistruotas ir nežinia kur dabar 
dingęs.

kaja Litva su skundais. Girdi, 
jų statybos trestas blogai dar
bus atlieka. Labiausiai dėl to 
kaltas tresto vedėjas A. Peši- 
na, kuris pro pirštus žiūrįs į 
trūkumus. Ramanauskas išsiaiš
kino, kad Pešino “praeitis tam
si” — vokiečių okupacijos lai- 

. ,............... kais jis irgi vadovavęs “fašis-
Lietuvoje valdžia ir partija tinei statybai”. Apie tai Rama- 

ną ir nori mane iškraustyti, o specialiai svarstė padėtį Vilki- nauskas paskelbė rajoninėje

dieną Ramanauską iškvietė par
tinis miesto komitetas — sta
tybos reikalų pareigūnas Kvaš- 
ko — ir išbarė už “atsakingo 
pareigūno” šmeižimą. Dar to 
negana. Miesto komiteto para
ginimu, susirinko tresto parti
niai ir pasmerkė Ramanauską 
už šmeižimą. Ramanauskui be
liko skųstis toliau tik laikrašty-

aš esu su dviem vaikais ... jos, Pagėgių ir Saidų rajonuo- partijos konferencijoje. Kitą je.

pareikšdama: Glezeriš prirašė TAČIAU MENO IR MkSOS
— Gsn*r*l Motors Corp. ir mane į savo butą kaip savo ŠIEMET MAŽIAU

United Auto Workers 90 fab- žmoną; dabar jis turi kitą žmo- ] 
riku sustreikavo — viso 254, i
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Mirtis visuomeninio darbo kelyje
Mirtis yra nuolatinė mūsų gy

venimo palydovė. Neatsikrato
ma, nepermaldaujama, pasalū
niška. Tyko kiekviename žings
nyje ir kiekvieną akimirką. Tai 
didžiausias ir kiečiausias žemiš
kos mūsų buities priešas.

Pirmasis ir paskutinis. Pir
masis, kai žmogus šioje žemė
je atsirado, ir paskutinis, kai 
žmonija savo ilgą kelionę už
baigs. šv. Povilas, rašydamas 
laišką korintiečiams, primena: 
“Paskutinioji neprietelė, bus 
sunaikinta mirtis”. Jeigu bus 
sunaikinta, tai nėra visagalė, 
nors jos galia žemėje ir ilgai 
dar truktų. Mirties stiprybė yra 
laike. Laiko saikui prisipildžius, 
kaip šv. Rašte skaitome, bus 
“mirtis praryta pergalės”. Tuo 
tarpu ji apgali žmones, kurie 
laikinai yra palenkti jos valiai.

Valia tikėti ar netikėti, kas 
šv. Rašte sakoma. Netikėjimas 
didina žmogaus tragiką, nes 
prieš jį atsistoja gyvenimo be
prasmiškumas. Mirtis atrodo dar 
labiau negiilestinga ir žiauri, 
negu ji yra. Tikėjimas teikia 
paguodos ir vilties mirusius vėl 
sutikti. Tikėjimas amžina būti
mi stato gyvenimui aukštesnius 
tikslus. Jie įprasmina gyvenimą, 
net ir labai sunkų, kančios pri- 
tvinusį. Ir mirtis darosi labiau

1
BALFO pirmojo seimo dalyviai McAlpin viešbutyje New Yorke 1946 spalio 18-19.

GIRMANTAS

TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

ii)-

(Lokys, susiėmęs už galvos, Ką? Ką tu pasakei? Aš tuojau MANTANAS (į Lakmakbu):

LAKMAKBU (negarsiai): Ma-

(Lokys, smarkiai susijudinęs, gurno žodžiai, ką ji pasakė, vai-

(PLB VKV)

Turistai į Italiją

Daug kraujo pralieta. Daug
BIČBĖJUS (apie lokį): Tai kraujo .nekalto kraujo ...

tanas išmuša jam iš rankų velnias! Va, kam jis tarnavo! (Bu* daugiau)

New York© lietuviai skau
džiai tebeišgyvena kelių šeimų

LAKMAKBU: Eik šen, gražio
ji Ladano dukterie: tu man pa
tinki.

VALYLĖ: Nedrįsk minėti ma
no tėvo vardo!

dove. Dar musė nenori mirti, Vyrai, į kovą! mingi (Atsigręžęs į lokį): Dė- jūsų žemės nereikia. Aš turiu
o čia graži mergaitė. Apsipras. (Mantanas puola Terzaką, ka- kojų tau, mielas loky, už dide- savo. Tik nuverčiau jums nuo 

sosto žvėrį, kuris daug nekal-

su juo nekariavai, jo nenuga
lėjai, ir aš nesu tavo vergė!

LAKMAKBU: Ką? Tu man 
taip sakai? Aš tave, kanarėle, 
suvaldysiu! Ir Mantaną! Ar gir
di? Jūs visi tuojau būsite ma-

kui™)- baidosi muses).
(Kareiviai tuojau paleidžia LAKMAKBU (griebdamas Va-

Valylei rankas). , lylę): Mažyte ... nebijok, ma-

LAKMAKBU (į Valylę, rody-

gaus būseną. Žmogiškoji būtis 
su šiuo gyvenimu nesibaigia.

tau, Bičbėjau. Bet tu dabar ty- ja pasigauti): O, mažyte ...
lėk. (I kareivius rūsčiai): Išriš- «L’,VALYLE: (pasitraukdama at-
kite jos rankas. gaj) . manės, žvėrie! BIČBĖJUS: Tai tik manda- kai, vyk juos lauk! milijonus kitų.

(Lokys tuo tarpu persiverčia (Lokys, smarkiai susijudinęs, gurno žodžiai, ką ji pasakė, vai- MANTANAS (į savo vyrus): MANTANAS: Tegyvuoja lai-

tuojau mano valiai? ir jų kariai.
LAKMAKBU (atsikeldamas): VALYLĖ (išdidžiai, piktai): Valylė pasitraukia į tą pusę, 

kur lokys. Lokys susiėmęs už 
LAKMAKBU (eidamas artyn): galvos.

ant rankų. Palietęs pančius, (Lokys skubiai baidosi mu- no pirštinėje ... Ar pasiduodi Terzakas ir Bičbėjus, taip pat
suunksčia ir pasitraukia į ša- sės). tuojau mano valiai? ir jų kariai. vyKao Maman0 l53'

MANTANAS (artindamasis į 
Valylė, kuri taip pat artinasi 
drauge su lokiu į jį): Sveika,

vu, kuris tiktai pakeičia žmo- mas jau užmuštų ir lietuviška 
dvasią, ne tiktai kūną. Niekur 
negalėtume pajudėti. Judėjimas 
nėra visai apsaugotas nuo ne
laimės jokią akimirką.

galiu tave į bokštą įkišti. Aš Karaliau Lakmakbu, tu pastai- ‘‘^^^sveikas, karaliau. „ _ , , .

gei kaip vagis, liepdamas iš- ... .in ’ RAZARAS (j Mantaną): Tai
V„ VT, ,Iim ”*“• ka^tXal4lę■hAŠ «“' MANTANAS Be galo džiau- ^ ^»ar bus mūsų karatius?

h“ . giuos, tave radęs ir išgelbėjęs.
■sityčiok iš manęs! di ją geruoju? Ar atsiteifi už & jy-

muses).

pakeliama, nes pasitikima Die- mašinomis? Bet toks klausi-

PersLkyrimas, deja, paliekan
tiem žeidžia širdį. Tai ’Ta žmo
giška: artimųjų mirtį išgyvena
me su dideliu graudumu ir 
skausmu. Sunku rasti paguodos 
žodį tiem, kurių namus mirtis 
aplanko.

(5)
(Lokys apeina karius, paskui 

apeina iš visų pusių karalai
tę, atsargiai vienur kitur palie-

(Valylė nepasitikėdama pasi- Ką tu pasakei? (Eiųa artyn prie Niekada! 
žiūri į lokį). Valylės).

BIČBĖJUS 3 Lakmakbu ne
garsiai): Matai, valdove, kas žiūri), 
per grožis. Ar tu galėjai pa- LAKMAKBU : Ką tu paša- galiu tave užmušti! 
likti ją -Mantanui? ^ei? (Dar žingsnį žengęs, žiū- (Lokys susiima už galvos).

ri į ją ir ima juoktis, paskui

VALYL£: Aš reikalauju lais- riai kertasi su kariais, o Lak- lę tavo paslaugą, 
vės! (Į Lakmakbu): Jei tu ka- makbu su Bičbėjum nusitvėrę LOKYS (nusilenkia Manta- to kraujo yra praliejęs, 

damas^l^^feta Drie * savęs)" ima VaIy^ 1 IJ^bį. Va- ralius, turi žinoti, kas yra gar- plikus kardus susispaudžia prie nui, paskui aukštyn užsiverčia (Lakmakbu nekantriai suju- 
Eik fen W gindamos smogia jam su bė. sosto ir laukia. Mantanas tuo- lokio maskę ir. pasirodo savo da).

, grazooie. kumščia į žandą). LAKMAKBU (pagriebęs kuo- jau nukerta Terzaką ir artina- veidu): Dėkoju, karaliau už MINIA (tyliais balsais pritar-
(Valylė išdidi tebestovi sa- (Lokys susiima už galvos). ką): Tylėk, še mano garbė! si prie Lakmakbu su Bičbė- dėmesį. Man malonu buvo pa- dama Mantanui): Taip, taip .. 

vo vietoje). LAKMAKBU (surinka): O! (Lokys nerimsta). jum Bičbėjus pirmas mėgina sitarnauth
(Lokys baidosi nuo savęs (Pasitrina žandą, pasižiūri į (Lauke pasigirsti 

mergaite ir ima juoktis). bią dūdų garsai).

nelaimę. Ji buvo netikėta, ir 
ji per skaudi. Netekome jauno 
rašytojo, jauno visuomenės vei
kėjo, visai dar jąunutės studen
tės. Trys jaunuoliai sunkiai su
žeisti.

Jauno .žmogaus 
skaudžiau paliečia, 
mas tik prasideda, 
apsaugotas kuriam 
vybė neturėtų prasmės, jeigu 
ji negalėtų prasiskleisti. Kada 
per anksti žūva, pajaučiame gy
venime tragiką. Dar labiau mus 
įskaudina, kai miršta jauni ir 
veiklūs.

mirtis dar 
nes gyveni- 
yra tartum 
laikui. Gy-

Visuomeninio darbo trauka 
slypi už tos nelaimės, ištiku
sios New Yorko lietuvių ben
druomenę. Žuvusieji ir sužeis
tieji buvo begrįžtą iš jaunimo 
stovyklos. Nevisi į tekius su
sibūrimus pasiskatina, kad išl 
laikytume savo lietuvišką dvasią 
ir atliktume tremtyje mums 
skirtus uždavinius, žuvo, saky
tume, kovoje, kuriai reikia nu
galėti didelius šio krašto tolius, 
reikir turėti tam ryžties ir au
kos. Bet auka, kuri šį kartą • 
nelaimės buvo paimta, per daug 
skaudi ir artimiesiem ir lietu
viškajai visuomenei. Vienas ant
ras net suabejoja, ar ji pras
minga? Ar prasmingi didesni 
salėkiai, kurie kelius užpildo

žuvusiyjp šeimom dar kartą 
reikšdami gilią užuojautą, tiki
mės, kad jų prisiminimas bus 
ilgai gyvas lietuvių širdyse, o 
visuomeninis jų darbas bus dau
geliui paskata.

Balfo veikloje yra karšty ir vargui jautrių širdžių
Praėjusių metų pajamos sieke ketvirtį milijonoBetfo veiklos motai 196041

Balfo apyskaitiniai metai pra
sideda liepos 1 . Ilgokai trun
ka,. kol apyskaitos suvedamos, 
šiemet dėl įvairių priežasčių 
tik dabar baigėme sudaryti pil
ną Balfo šalpos vaizdą.

Piniginė apyskaita
Biudžetinių metų bėgyje Bal- 

fas turėjo 124,488 pajamų gry
nais pinigais ir gėrybių už 
118,157 dol., viso pajamų buvo 
242,645. Centre gauta 85,112, 
Muenchene tremtinių įkurdini
mui 39,376. Iš jų USEP (Uni
ted States Escapee Program) 
davė 22,000 dol., už kuriuos 
pirkta tremtiniam baldai, įran
kiai ir p.

Gėrybės
Virš pusės milijono svarų bu

vo maisto produktai, dovanoti 
JAV valdžios. Jie visi nuga
benti tik V. Vokietijos tremti
niams. Rūbų ir avalynės su
rinkta 40,290 sv., kurių didžio
ji dalis taip pat teko V. Vo
kietijos tremtiniams. Dalis rū
bų panaudota siuntiniams į 
Lenkiją ir kitur.

Metinės išlaidos
Didžioji dalis pinigų sunau

doti tremtinių įkurdinimui. Tam 
tikslui išleista arti 140,000 D. 
M. (arba 35,000 dol.) Individua
liai šalpai Vokietijoje — per 
3,000 dol., Vasario 16 gimna
zijai (pagal aukotojų valią) pa-

t

VALYLĖ: Gana! Gana jau! 
Aš reikalauju mane paleisti!

LAKMAKBU (staiga piktas 
sėdasi į sostą): Tave paleisti? 
Ar matai savo nugarą? (Surik
damas): Tu būsi mano!

LAKMAKBU (j Bičbėjų): Kas 
čia?

(Terzakas sujunda susirūpi
nęs. Bičbėjus eina prie lango).

LAKMAKBU (nekantriai į 
Bičbėjų): Kas ten?

VALYLĖ: Nedrįsk man to- (Bičbėjus išsigandęs atšoka kariai pasiduoda).
kių žodfiM sakyti! Ašesu tais- nuo lango). (Lokys visą kovos laika ra-
vo karaliaus Ladano duktė. Tu 3 Valylę, apie ją

puldinėdamas ir ją paglostyda
mas).

MANTANAS (į savuosius): 
Suriškit Lakmakbu ir jo sėbrą 
ir saugokit juos. Nukautuosius

MANTANAS: Kodėl tu taip
LAKMAKBU (į BiOiėjų): Ką įžeidimą? VALYLĖ: O, karaliau! Tu sakai?

ji pasakė? LAKMAKBU (piktai): Terza- ne tik mane išgelbėjai, bet ir RAZARAS: Tu nugalėjai, tai
tu gali paimti ir mūsų žemę. 

MANTANAS: Ne, vyrai. Man

siųsta 22,580 dol. Individuali
niams siuntiniams išleista virš 
30,000 dol., t. y. visas treč
dalis Balfo piniginių pajamų. 
Administrarija (8 tarnautojai) 
atsiėjo per 20,000 dol., t. y. 
mažiau kaip 10 proc. visų Bal- 

; fo išlaidų, kurios siekė 219,667
dol. >

Individuali šalpa
Per metus Balfas išsiuntė 

1,329 siuntinius į užsienius —- 
1 po 5 kiekvieną darbo dieną.

Jų parengimas ir dokumenta
cija gana sunkūs darbai. Siun
tinių, kuriuos būtų užsakę pa
skiri asmens, buvo labai ne
daug. Lietuvon pasiųsta 719, 

i Sibiran 54, Lenkijon 512 ir ki-
■ tur 34. Reikia pažymėti, kad 

daugelio vaistų prašymų Balfas
■ jau nebegalėjo patenkinti, nes
■ rusai Lietuvon vaistų ir su ge

riausiais receptais nebeįleidžia.
Daug kelionių, rūpesčio ir

■ popierizmo reikėjo atlikti lie
tuvių įkurdinimą V. Vokietijoj 
bevykdant. Mat, išemigruoti jie, 
atrodo, jau nebegali, tad rei
kėjo kaip nors juos įkurdin
ti. Šis darbas ir toliau tebe- 
tęsiamas, ypač kad patys vokie
čiai ir tarptautinės organizaci
jos šioje srityje Balfui nuošir
džiai ir dosniai talkina.

Tie patys ir Mantanas su sa
vo kariais.

Įsiveržia Mantąpas su savo 
kariais ir vieną akimirką susto
ja su plikais kardais rankose.

Išsitraukia kardus lakmakbu,

Pelnas ar nuostolis?
Balfo veikla nėra pelno sie

kimas. Per metus gauta 242,645 
doL, išleista 239,829. Nepilnų 
trijų tūkstančių dolerių lieka
na susidarė iš 1,500 doL pi
nigais ir apie tiek gėrybėmis. 
Si liekana buvo beveik sunau
dota liepos ir rugpjūčio mėne
siais, kurie Balfo veikloje vi
sad būna “liesi”. Nėra abejo
nės, kad Balfo pinigai yra ati
džiai ir apdairiai naudojami,

VOKIETIJOS LIET. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 2-3 Vasario 16 gim

nazijos salėje, Huettenfelde, 
įvyko Vokietijos Krašto Tary
bos suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 14 tarybos narių ir daug 
svečių. Suvažiavimą atidarė se
niausias amžiumi E. Simonai
tis, laikinai sekretoriavo jau
niausias amžiumi J. Stankaitis. 
Suvažiavimui išrinkus prezidiu
mą, pirmąją dieną pirmininka
vo Stp. Vykintas, antrąją — 
Ig. Apyrubis, sekretoriavo A. 
Boehm - Krutulytė.

žodžiu suvažiavimą sveikino 
Vliko tarybos pirm. J. Glemža, 
Raudonojo kryžiaus pirm. J. 
Norkaitis, Katalikų sielovados

ginklą, ir tas, iškėlęs rankas, 
pasitraukia į šalį. Lakmakbu 
ilgokai įnirtęs ginasi, bet ir 
jam išlekia kardas iš rankų. 
Bičbėjus taikstosi pabėgti, bet 
jį sulaiko. Likusieji Lakmakbu 

Centro Valdyba ne tik tai pri
žiūri, bet patys valdybos na
riai ir čekius išlaidoms pasira
šo.

Balfo skyriai
Kone pusė visų Centre gau

tų pajamų atėjo iš Balfo sky
rių, kurių veikiančių turime 
virš 60. Per metus daugiausia 
aukų gauta iš Chicagos apskri
ties (7,712 dol.), Brooklyno — 
6,331, bei Detroito — 3,476. 
Detroito Balfas turi 456 narius,

Vokietijoje direktorius T. A. 
Bernatonis, Venezuelos lietuvių 
bendruomenės vardu kun. A. 
Perkamas. Raštu — Balfo įstai
gos vardu Kairienė.

Ilgą ir išsamų pranešimą apie 
krašto valdybos veiklą padarė 
valdybos pirm. kun. Br. L lu
binas. Jis pabrėžė, kad šių me
tų kadencijos eigoje ypač daug 
valdybos buvo padaryta kultū
rinėje srityje. Gavus paramos 
iš vokiečių, buvo suruoštos kul
tūros dienos 14 apylinkių. Kraš
to valdybos nariai lankė apy
linkes ir laikė paskaitas ar in
formacinius pranešimus. Buvo 
suruoštas didžiulis Vasario 16

LAKMAKBU (į Bičbėjų): Uh! 
Užmuščiau dabar tave, Bičbė
jau!

4 scena
Tie patys ir daugiau žmonię
Įeina būrys nuplyšusių, nu

skurdusių žmonių, o paskui 
juos dar vis eina. Jie nedrą
sūs ir su baime žvilgčioja į 
Lakmakbu ir Bičbėjų, paskui 
žemai lenkiasi Mantanui.

MANTANAS (į atėjusius žmo
nes): Kas jūs tokie ir ko no
rite?

RAZARAS: Mes šio krašto 
piliečiai. Atėjome pažiūrėti, ar 
tu tikrai nugalėjai mūsų karalių 

MANTANAS: Žiūrėkite. An
tai jūsų karalius ir jo gynėjas.

(Žmonės dar vis nepasitikė
dami žiūri į Lakmakbu ir Man-

kurie užsimokėję nario mokes
tį. Yra mažesnių vietovių, kur 
Balfo skyriaus darbą nuošir
džiai atlieka liet, bendruome
nė arba kitos organizacijos; kai 
kur, ypač Pennsylvanijoje, kle
bonai parenka aukų savo pa- 
rapiečių tarpe ir jas Balfo Cen
trui prisiunčia. Balfo veikloje 
yra karštų, lietuvio kančiai 
jautrių širdžių, ir už jas rei
kia šelpiamųjų vardu dėkoti 
Apvaizdai. '

Kun. L. Jankus, Balfo Rei
kalu vedėjas

Brooklynas, 1961. rugsėjo 12 

minėjimas Frankfurte, kuris 
turėjo nemažą atgarsį vokiečių 
visuomenėje ir spaudoje. Taip 
pat buvo suorganizuota jau
nimo ir vaikų stovykla, kur lie
tuviškoje dvasioje atsigaivino 
per 100 jaunuolių. Išrūpinta 
iš . vokiečių nemaža paramos 
gimnazijos remontui ir naujo 
pastato statybai. Jo pranešimą 
papildė valdybos ižd. J. Stan
kaitis. Iš šio pranešimo paaiš
kėjo, kad krašto valdybos ir 
gimnazijos finansinė būklė yra 
gera.

Apie Vasario 16 gimnaziją 
pranešimą padarė dir. kun. dr.' 
L. Gronis. Puikiai paruoštame 
ir konkrečiais daviniais parem
tame pranešime jis iškėlė gim
nazijos svarbą lietuvybės išlai
kyme ir krikščioniškosios mo
ralės ugdymo plotmėje, šie me
tai gimnazijai buvo palaimingi: 
abiturientų dauguma išlaikė eg
zaminus, sėkmingai praėjo ke
liamieji egzaminai, mokslo pro
grama buvo išeita, finansinė 
būklė dėl vokiečių įstaigų di
desnės paramos ir dėl nenu
ilstamo aukotojų ištvermingu
mo ir dosningumc pagerėjo. 
Laisvajame pasauly šiuo metu 
veikia 136 gimnazijos rėmėjų 
būreliai. Pranešėjas išreiškė ir 
gimnazijos vadovybės, ir moky
tojų, ir mokinių nuoširdų ir 
didelį dėkingumą visiems rėmė
jų būrelių vadovams, rėmėjams, 
ypač kun. B. Sugintui Chica- 
goje, kuris vadovauja 43 būre
liams. Taip pat su dideliu dė
kingumu pažymėjo Balfo, vo
kiečių įstaigų ir visų gerada
rių paramą. Gimnazija su gra
žiomis ir pagrįstomis viltimis 
žiūri į ateitį, ir kaip vienas 
iš tarybos narių pažymėjo, vi
sų mūsų bus dedamos didžiau
sios pastangos gimnaziją, kaip 
lietuvybės mokslo tvirtovę, iš
laikyti iki nepriklausomon Lie
tuvon grįžimo.

Dar suvažiavimui pranešimus 
padarė garbės teismo pirm. dr. 
J. Deveikė ir kontrolės komi
sijos (kontrolę atliko vienas iš 
jos narių — J. Kairys) vardu 
A. Kriveckas. Po to įvyko il
gos ir gyvos diskusijos dėl vi- 
sų pranešimų.

Karštai buvo diskutuota ir 
švietimo komisijos nuostatų 
klausimas. Padarius keletą pa
taisų, nuostatai buvo priimti. 
Taryba savo atstovu į švietimo 
komisiją išrinko J. Stankaitį. 
Valdybon išrinktieji pareigom 
pasiskirstė: pirm. — kun. Br. 
Liubinas, vicepirm. E. Simonai
tis, sekr. — I. Apyrubis, ižd.

— J. Stankaitis, narys — A. 
Šukys. Į garbės teismą pirm, 
dr. P. Karvelis, nariais — dr. 
J. Deveikė ir J. Venckus. Kon
trolės komisijon — Rugulys, 
Barazas ir A. Boehm - Krutu
lytė. Krašto tarybos rinkimų 
komisiją nutarta išrinkti ko
respondentiniu būdu iš Huee- 
ttenfelde arba artimų apylin
kių gyvenančių bendruomenės 
narių.

Iš Lietuvos rugsėjo mėn
vyksta turistų ekskursija į Ita
liją — rašytojų, žurnalistų, ar-



RAKETŲ AM2IUJE.

paliečia žmogaus

■

Liustikaitė šią va- 
lietuvių- kolonijas 
dainuodama viso-

nuosius kilniai ir gražiai ben
drauti. Tik organizacijų pastan
gų tam reikia žymiai daugiau.

J.A.V-SE HAREMŲ NĖRA, BET POLIGAMIJA -TAIP

lvaškienė>
1910, bet 
Lietuvon.

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais.

Taip yra ir dėlto, kad vyrų 
juokavimų žymi dalis yra ne
padori.

ŽVAIGŽDĮ 
VIRSIM 
GIRIOS 4

srities: “Antibiotikai

Be to, lengviau pravesti ma
žesnio būrio stovyklas. Kur su
plaukia nuo 200 iki 300, jau 
yra nebe stovykla, o džemborė, 
ir ji tvarkoma kitais pagrindais.

rikon 1914, vyčių veikėjo ir 
Darbininko bendradarbio, dir
busio kuri laiką ir redakcijoje. 
Yra miręs 1956, palikęs gražių 
prisiminimų, kaip nuoširdus, pa 
slaugus artimui ir susipratęs, 
sąmoningas lietuvis. Likusi naš
lė su keturiais sūnumis*— Al
gimantu, Rimantu, Gediminu ir 
Vytautu verčiasi iš baldų 
krautuvės, kuri yra buvusiuo
se Darbininko namuose (336 
So. Broadway). Vyresnieji sū
nūs yra jau išėję mokslus.

Nenuilstamai tautinių lietu
vių šokių puoselėtojai linkime 
geriausios sėkmės bei sveikatos.

S. M.

Prieš 50 metų bent trečda
lis Amerikos žmonių gyveno že
mės ūkyje. Dabar/ tur būt, tik 
dešimtadalis.

Žemės ūkyje tiek vyras, tiek 
žmona buvo pririšti visai die
nai prie intensyvaus darbo. Ir 
progų leistis > pasaulį už šeimos 
židinio buvo labai mažai. Da
bar gyvenimas industrializuo
tas, namų apyvokos darbai 
technikos dėka palengvinti. Mo
teris, jei yra šeimoje, turi daug 
laisvo laiko. Bet žymi dalis mo
terų yra ištrauktos iš šeimos 
į viešąjį gyvenimą uždarbiauti, 
nes vyro uždarbio neužtenka, 
norint pakelti gyvenimo stan
dartą. Anksčiau žymi dalis vai
kų dirbo ūkiuose ir buvo ūkiui 
darbo jėga, ne išlaidą. Dabar 
daugumas nori išleisti vaikus

Namie ir už namų
— Chicagietė, kurios vardas 

neskelbiamas, dalyvavusi šią 
vasarą vienoje ekskursijoje į 
Lietuvą, “Naujienose” pasako
ja savo patyrimus ir išgyveni
mus. Jos pastabos labai taik
lios, įdomios, su kandžiu są
mojumi. Tai vieni iš geriausių 
pasakojimų Lietuvoje besilan
kiusių. Jie 
širdį.

— Sol. J. 
sąrą lankė 
Vokietijoje, 
je eilėje koncertų, šį mėne
sį grįžta į Torontą, Kanadoje. 
— Danutė Saladžiūtė - Ka- 
saitienė baigė medicinos moks
lus Heidelberge, Vokietijoje, 
daktarės laipsniu. Prieš tai mo
kėsi Rochesteryje, JAV, kur bu
vo baigusi germanistiką.

— Poetė Augustaitytė - Vai
čiūnienė yra išleidusi naują ei
lėraščių rinkinį, pavadintą “Ant 
aukuro laiptų”; gyvena Chica
goje.

Statistika teigia, kad
Amerikoje viena iš keturių 

nuotakų savo santuoką baigia 
divorso teisme.

kasieji ima skųstis, kad jie 
esą “ nelaimingi”. Nors dide
lis skaičius tos savo “nelaimės” 
nebaigia divorsų dėl religijos 
įtakos, dėl atsižvelgimo į vai
kus, bet daugeliui tie veiksniai 
jau ir nieko nesako, nes šeimos 
ryšiai pakitę, susilpę dėl nau
jos padėties, kurioje atsidūrė 
šeima.

Idiliški kaimo vaizdai, šventėt, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą iftletdo DARBININKAS. 
374 psi.. kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

Tautinių šoki y mažesnes ar 
didesnes grupes dabar turime 
kone kiekvienoje didesnėje lie
tuvių kolonijoje. Be jų neišsi
verčia beveik nė vienas dides
nis vakaras, minėjimas, lietu
vių dienos, piknikai. Šių metą 
Kanados lietuvių dienoje daly
vavo net 5 tautinių šokių vie
netai. Prieš porą metų turėjo
me Chicagoje ir tautinių šokių 
šventę.

Tautinius šokius ir ansamb
lius plačiai išpopuliarino nau
jai atvykusieji po karo. Mat, 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
tiktai paskutinį dešimtmetį im
ta daugiau jais domėtis. Vieni 
tautiniai šokiai atkurti, kiti ir 
naujai sukurti, perdirbti. Dar 
ir dabar naujų šokių parodo
ma.

tone. Tik neseniai per laikraš
čius nuaidėjo Valstybės depar
tamento padėka. Onos Ivaškie- 
nės grupė dalyvavo naujų de
partamento pastatų atidarymo 
programoje. Pasirodo taip pat 
televizijoje ir įvairiose Bostono 
amerikiečių šventėse.

Ona Pivoriūnaitė -
yra gimusi Bostone 
maža buvo parvežta
Tenai lankė Svėdasuose pra
džios mokyklą, mokėsi aukštes
nėje mokykloje Užpaliuose ir 
Utenoje. Amerikon grįžo 1928 
ir ištekėjo už Aleksandro Ivaš
kos, iš Žagarės, atvykusio Ame-

Amarikoįe vyrus ir moteris 
matysi vis'su apskritais žiedais 
ant rankų. Vedybų toks gausu
mas ir toks skubėjimas vestis, 
kad viengungių vyrų instituci
ja, virto retenybe. Berniokai ir 
mergiotės taip anksti susirpo- 
ravę, kad vienas europietis, at
vykęs į Ameriką palygino: 

atrodo, lyg tai būtų Nojaus 
arkoje.

Šio šimtmečio pradžioje 
dančiųjų amžiaus vidurkis 
vo vyrui 26, moteriai 22, 
bartiniu metu vidurkis nukritęs 
žemiau kaip 23 ir 20.

Skubėdami susituokti, skuba 
ir išsituokti — divorsuoti, vie
ną mesti, kitą vesti. Laikraštis 
mini vieno sociologo kandų pa
reiškimą: Amerikoje gal yra di
desnė poligamija (daugpatystė), 
negu tada nors yra buvę Bag
dade, kuriame turtingi arabai 
turėjo žmonų haremus. Skir
tumas tas, kad amerikiečiai 
praktikuoja sistemą —

"vieną žmoną vienu laiku, 
daug žmonų per daugelį metų".

Sumini tokios “poligamijos” 
aukščiausius žiedus pavardėm, 
kur vyras praleido 11 žmonų, 
moteris buvo ištekėjus 14 kar
tų, iki sulaukė 44 metų amžiaus

Laikraštis dėl to divorsų gau
sumo paguodžia: girdi, su savo 
divorsais mes nesame vieninte
liai pasauly; tarp gerai žinomų 
senovės romėnų Ovidijus buvo 
3 kartus vedęs, Cezaris 4, 
Pompėjus 5.

Prieš šimtą metų, 1861, Ame
rikoje buvo registruota 6,500 
divorsų, prieš pusę Šimto me- KUR PRASIDOREI? Los Angeles skautų Žalgirio vietininkijos stovy k lo
tų 89,000, dabar jų yra 400, Je prie Ramiojo vandenyno sanitarinė pagalba teikiama B. Kazlauskaitei. 
000. Išskyrus senąjį Egiptą, jo- Nuotr* L- Kančausk0
kis kitas civilizuotas kraštas __ ___ _ ,_______„
neprilygsta Amerikai. Ameriko BENDROS 
Je esą divorsų tri^ kartus dau
giau nei Anglijoje, Prancūzijo
je, Suomijoje, Austrijoje ir 4 
kartus daugiau nei Kanadoje,

' Belgijoje, Norvegijoje, Olandi
joje. Prieš kęleris metus — sa
ko laikraštis — tas skirtumas 
buvo dar. didesnis, tačiau Euro
pos kraštai prisiima Amerikos 
divorsų papratimą, kaip prisi
ima Coca Cola, amerikinius au
tomobilius, džazą ir kitą impor-

į mokslus ir jie virsta didele 
našta. Skaičiuojama, kad 

šeimos biudžeto vaiko išau- 
ginimas iki 18 metų atsieina 
20,000 dol. O jei nori išteisti 
į kolegiją, universitetą, reikia 
pridėti dar 5-10,000.

Taigi ir moteris turi dirbti. 
Dabar dirbančių tekėjusių mo
terų priskaičiuojama 12.5 mili
jono.

Taigi kas trečia ištekėjusi 
moteris dirba.

Naujos socialinės sąlygos su
daro moteriai naujas pažintis, 
sudaro naujus psichologinius 
nusiteikimus dėl savo savaran
kiškumo ir nepriklausomybės 
nuo vyro. Visos tos aplinkybės 
atpalaiduoja šeimos ryšius, o 
dažnai ir visai sutrauko.
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Kas ištvermingesni: vyrai ar moterys
Amerikos statistika rodo, kad 

vyrai nelaimėse fiziškai ir dva
siškai palūžta dvigubai greičiau, 
negu moterys. Iš nelaimingų 
atsitikimų moterys sugeba ras
ti greitesnę išeitį.

Nevedusių statistika rodo, 
kad vienišos moterys geriau 
susitvarko, kaip vyrai. Vyrai 
senesnio amžiaus visai pasime
ta ir be kitų globos gyventi 
beveik negali. Trumpiau patve
ria ir našliai. Moterų našlių 
yra žymiai daugiau. Tai yra ne 
tik dėlto, ad vyrai miršta jau
nesnio amžiaus, bet ir dėl išlai
kytos dvasios pusiausvyros, ku
rią vyrai pameta.

Amerikoje tos izoliacijos kaip A
tik nėra kasdieninėje aplinko- M*?. /
je: mokyklose, paplūdimiuose, 
užvažiuojamuose kinoteatruose. 
šokiuose ir k. O televizija ir I >■'
nemorali spauda dar daugiau B y
papiktinimo paskleidžia. Stovyk- rotos aneambHo H- •Uetuvoe auimfttimų* radijo piknike Unkš
tos teikia progos pamokyti Jau- m*s jaamdv oaortaty. v-

Jaunimo vasaluos stovyklos 
sudaro kone vienintelę progą 
didesniam būriui pabūti drau
ge gamtoje ir lietuviškoje dva
sioje. Tų stovyklų yra dvejo
pos: atskiros ir mišrios. Atski
ras berniukų ir mergaičių sto
vyklas savo sodybose praveda 
mūsų vienuolynai. Bendros sto
vyklos yra jaunimo organiza
cijų: ateitininkų, skautų, Švie
sos - Santaros.

Nebe vieno keliamas klausi
mas. ar ir visos stovyklos ne1 
turėtų būti atskiros. Motyvai 
rimti: išvengiama didesnio pa
vojaus dorai, lengviau tvarkyti 
ir pravesti pritaikytas progra
mas. Amerikiečiai neturi ben
drų stovyklų, ir labai nustem
ba. kai į juos kreipiamasi dėl 
stovyklavietės. Dar labiau nu
stemba. kai patiria, jog tvar
kos ir gražaus elgesio būta dau
giau, negu jų atskirose stovyk
lose.

Galima tą klausimą vienaip 
ir kitaip spręsti, bet yra mo
tyvų ir už bendras vyresniojo 
amžiaus berniukų ir mergaičių 
stovyklas, kai yra atitolusios 
atskiros patalpos arba palapi
nių grupė, kaip pas skautus. 
Bendros programos įneša daug 
gyvumo ir trauklumo. Čia lie
tuviškas jaunimas arčiau ir su
sipažįsta. Tvarkyti, žinoma, rei
kia budriau, bet jei kurio už
davinio siekiama, tai reikia ir 
pasistengti. Kilnumas išlaiko
mas ne vien dirbtine izoliaci-

Amerikoįe naujos gyvenimo sąlygos pakeitė šeimos pobūdį, atleido šeimos narių tarpusavio 

ryšius. Apie šią šeimos revoliuciją įdomių duomenų pateikė žurnalas Life, kai kur aitria 

- forma.

— Dr. A. Balčytė - Grav- 
rogkienė buvo vienintelė mo
teris, kuri skaitė paskaitą Lie
tuvių Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavime Chicagoje rugsėjo 
1-3. Jos paskaita buvo iš me
dicinos 
modernioje medicinoje’

ŽVAIGŽDĮ

Ivaškienė dalyvavo LB UI Ta
rybos posėdyje New Yorke rug
sėjo 2-3. Išrinkta yra į tarybą 
dar rašytoja Alė Rūta - Arbie- 
nė iš Los Angeles, bet jai bu
vo toliau atvažiuoti.

Moterys geriau tvarko ir na
mų pinigus. Vyrai mažiau orien
tuojasi, kiek ir kur išleisti. Dėl 
vyrų išlaidumo, kai šeima ken
čia, Amerikoje daug moterų tu
ri savo sąskaitas, į kurias pa
siunčia vyro uždarbius.

. . . .. . Priežastis divorsui? Susituo-
Bet moterys juokiasi mažiau. 

Vyras kvatoja dėl kiekvieno, 
vos pakrutinus mažiuką pirš
telį. Moterys yra kritiškesnės, 
ir tuojau suvokia, ar verta 
juoktis ar reikia susiraukti.

šioje srityje Amerikos lietu
vių tarpe daug nuopelnų pri
klauso Bostono tautinių šokių, 
grupei, suorganizuotai Onos 
Ivaškienės. Akstinas buvo New 
Yorko pasaulinė paroda 1939. 
Onos Ivaškienės šokėjos ir šo
kėjai tada pirmą kartą pasirodė 
lietuviškoje programoje, kuri 
labai gražiai praėjo. Nuo to lai
ko Bostono šokėjų grupė, kad 
ir besikeisdama, pasidarė tar
tum festivalinė. Sunku būtų su
skaityti, kiek per 22 metus Ona 
Išvakienė su savo trupe tų fes
tivalių aplankė. Didesni buvo 
Philadelphijoje, Clevelande, 
Chicagoje, pačiame Bostone ir 
k. Šių metų pavasarį net dviem 
atvejais dalyvavo Washing-

į , 
i
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DARBININKAS

Kanados lietuvių diena
Sveikino Kanados ministeris pirmininkas • Pamaldose dalyvavo ir pasakė pamokslą Montrealio Kar
dinolas • Programoje buvo masiniai tautinai šokiai • Prancūsę radijo stotis transliavo lietuviu lite

ratūros valandėlę • Žmonių buvo per 4000.

Lietuviu diena, kuri esti 
kiekvienais metais Darbo šven
tės savaitgaly kuriame nors di
desniame Kanados lietuvių cen
tre, šiais metais praėjo Mon
realyje su dideliu pasisekimu. 
Būtų sunku tiksliai pasakyti, 
kiek žmonių dalyvavo, mano
ma, apie 4,000.

Penktadienio vakare N. P. 
seserų vienuolyno salėje buvo 
atidaryta Montrealio dailininku 
paroda, kurioje dalyvavo be
veik visi Montrealio ir apylin
kės dailininkai (Akstinas, Bu
kauskas, Januškevičius, Norkus, 
Remeika, Sablauskienė, Tamo
šaitis, Tamošaitienė, Vazalins- 
kas, Žmuidzinienė). Parodą ati
darė V. Jonynas. Atidarymo 
metu kalbėjo ir kun. J. Bore- 
vičius, S. J., Kultūros Fondo 
pirmininkas.

šeštadienio priešpietis buvo 
skirtas sportui. Visi laimėji
mai atiteko Torontui, pasižymė
jusiam gyvesniu ir atkaklesniu 
žaidimu.

šeštadienio vakare buvo ba
lius, kuris turėjo be galo di
deli pasisekimą. Trys salės bu
vo pilnos žmonių. Viena buvo 
skirta daugiau jaunimui. Grojo 
du orkestrai.

Sekmadienis pradėtas jauni
mo paradu į auditoriją, kurio
je buvo pamaldos. Po neilgos 
pertraukos įvyko iškilmingas

Jaunimo ir vaiku 
stovykla Vokietijoj

Rugpiūčio 21 pasibaigė 5 sa
vaites trukusi jaunimo ir vai
kų stovykla Vasario 16 gimna
zijos rūmuose. Joje dalyvavo 
virš 100 lietuviškojo jaunimo 
iš Vokietijos, Anglijos ir Aus
trijos. Stovyklai lėšas telkė 
PLB Vokietijos krašto valdyba 
ir katalikų sielovados Vokieti
joje direktorius Tėv. A. Ber
natonis. Stovyklai vadovavo 
Boehm-Krutulytė ir A. Krivic
kas ir jiem talkininkavo dau
gelis kitų, tarp jų ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusios Armo- 
nienė ir Gelžinienė.

Stovyklą reikia laikyti pa
vykusią. Vaikai ir jaunimas ge
rai pailsėjo, pasiklausė įdomių 
paskaitų, padainavo lietuviškų 
dainų, pasimokė tėvų kalbos.

Didelę staigmeną padarė 
‘‘Darnos” choras, vykdamas iš 
koncerto Koenigsteine. užsukęs 
stovyklon ir davęs puikų dai
nų koncertą. Diena pasitaikė 
labai graži, tad salė buvo pil
na svečių iš arti ir toli. Dau
gumą sudarė Rastatte susibū
rę. neseniai iš Lietuvos atvykę 
lietuviai Jau seniai gimnazijos 
kiemas bematė tiek auto maši
nų. kaip šio koncerto metu.

(PLB VKV Infor)

BUFFALO, N. Y.
Kalbės Jokūbas J. Stukas
Spalio 1. sekmadienį. Buffa- 

lo lietuvių klubas rengia de
šimtmečio paminėjimą, kuris 
įvyks šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėje. 1910 East Falls 
St.. Niagara Falls. N. Y. Ta 
proga maloniai sutiko pasakyti 
kalbą ir parodyti pavergtosios 
Lietuvos vaizdų New Yorko - 
New Jersey lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjas Jokūbas J. 
Stukas. kuris daugumai lietuvių 
jau pažįstamas kaip vienas ak
tyviųjų šiame krašte lietuvių 
patriotų. Bus taip pat šokiai 
ir užkandžiai. Apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti. Kiek
vienam bus įdomu pamatyti 
pavergtos Lietuvos filmą ir iš
girsti pažįstančio lietuviškus 
reikalus visuomenės veikėjo 
kalbą. Pradžia 3:30 vai. popiet. 
Buffalo Lietuvių klubas priklau
so Lietuvių Bendruomenei, vei
kia kaipo Buffalo apylinkė.

R. M.

JONAS MATULIONIS, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas, sako kalbą.

minėjimas. Eisenoje dalyvavo 
tautiniais rūbais jaunimas su 
vėliavomis ir orkestru. Pamal
das laikė prel. L. Tulaba. Iš
kilmingose pamaldose dalyvavo 
ir Montrealio kardinolas P. E. 
Leger, kuris pasakė ir pamoks
lą. Mišių metu giedojo Aušros 
Vartų parapijos choras, veda
mas muz. A. Ambrozaičio. Sol. 
S. Baranauskas pagiedojo vie
ną giesmę.

Iškilmingo akto - koncerto 
pirmoji dalis buvo neilga. Ati
darė dienos ruošimo komiteto 
pirmininkas J. Lukoševičius, 
pravedė prof. dr. V. Pavilanis. 
Perskaityti sveikinimai (Diefen- 
baker. Lesage, Verdun majo
ro. Lietuvos ministerio Wa- 
shingtone — Kajecko, Lietuvos 
Laisvės ir PET seimo pirminin
ko V. Sidzikausko. Vliko pirm, 
dr. Trimako, SLA centro, Dar- 
gio ir k.). PLB pirm. J. Ma
tulionis pasakė trumpą ir gražią 
kalbą. Priimtos rezoliucijos.

Koncerto programa užsitęsė 
gana ilgai, bet ji buvo įspūdin

MONTREALIO kardinolas P. E. Leger atvyksta i Kanados lietuvių dienos 
pamaldas.

WAYOMINGO KLONIO DAINOS D-JA
Rugsėjo 4 Wilkes-Barre (Sans 

Souci Park). Pa., lietuvių Dai
nos dr-ja suruošė 48-tą Lietu
vių dieną. Programą įžanginiu 
žodžiu pradėjo draugijos pir
mininkas Juozas Goberis. Su
giedojus Amerikos himną, kal
bėjo lietuvių bičiulis atty. Ray- 
mond Lovvery. Toliau sekė 
choro dainos. Lietuviškai kal
bėjo Dainos draugijos dvasios 
vadas kun. Antanas Ežerskis. 
Atlikti meninei programos da
liai buvo pakviesta viešnia iš 
Linden. N. J.. Irena Stankūnai
tė. Julliard konservatorijos stu
dentė. Padainavus jai tris dai
nas, dar buvo publikos privers
ta pakartoti. Toliau kalbėjo tei
sėjas Eduardas Lopatto. Progra
mą užbaigė Dainos draugijos 
choras, diriguojamas muz. P. 
J. Karašausko. ir visų sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Verta paminėti, kad Dainos 
draugija 1959 šventė savo si
dabrinį jubilėjų. Jos įsikūrimo 
data yra 1934 balandžio 4. Ben
drą jungtinį chorą tuo laiku 
sudarė 11 parapijų chorai ir 
450 dainininkų. Dabar draugi
jai priklauso keturi chorai: 1. 
šv. Marijos Apreiškimo para
pijos choras Kingstone; daug 
metų jam vadovavo muz. Jonas 
Saučiūnas, dabar choro vedėja

ga. Dalyvavo solistai E. Karde
lienė ir S. Baranauskas. E. Kar
delienei akomponavo K. Smil
gevičius, S. Baranauskui — S. 
Gailevičius. Didžiąją programos 
dalį sudarė tautiniai šokiai, ku
riuos išpildė Chicagos Jaunimo 
Centro studentų ansamblis (ve
dėja L. Brazdienė, akordeonis
tas F. Strolia), Hamiltono lietu
vių tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras” (vedėja G. Breichma- 
nienė, akord. A. Ulbinas), Mon
trealio dr. J. Basanavičiaus var
do skautų vyčių tautinių šo
kių grupė (vedėjas J. Piečaitis), 
Rochesterio skautų taut. šokių 
grupė (vedėjas S. Ilgūnas, akor
deonistas Z. Sipaila), Toronto 
lietuvių tautinių šokių grupė 
‘‘Gintaras’' (vedėjas V. Turuta). 
Šokiams grojo Montrealio tau
tinių šokių orkestras, vadovau
jamas Z. Lapino. Vyriausias šo
kių vadovas buvo J. Piečaitis. 
Dalis šokių buvo išpildyta pa
skirų grupių, bet buvo nema
žai ir masinių. Bendras vaiz
das buvo labai geras. Tautiniai 
šokiai daugiau, negu kas kitas, 
paveikia tiek lietuvį, tiek kita
tautį žiūrovą, ir yra mūsų folk
loro gyviausia ir efektingiau
sią dalis.

Koncertas baigtas KLB Kr. 
V-bos pirm. S. Kęsgailos žodžiu 
ir Tautos himnu.

Viena iš prancūziškų radijo 
stočių davė lietuvišką valandė
lę, kurios programą sudarė 
skaitomos ištraukos iš lietuvių 
literatūros, liaudies dainos ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Komentatorė buvo L Lukoševi
čienė.

Sekmadienį vakare Aušros 
Vartų parapijos salėje Kana
dos lietuvių diena buvo baig
ta jaunimo pobūviu. (G.) 

yra Ona Mras; 2. šv. Onos par. 
choras, Luzerne, chorą veda 
muz. Jokūbas Varaitis; 3. šv. 
Kazinuero par. choras Plymou- 
the, vadovauja muz. Petras J. 
Karašauskas; 5. šv. Pranciškaus 
par. choras Wilkes-Barre, varg. 
seselė Gregoria.

Dainos draugija daug metų 
nenuilstamai darbavosi ruošda
ma dainų šventes, koncertus, 
lietuvių dienas, įvairius minė
jimus. spausdino gaidas. Gar
bė tiem choram ir jų vadovam, 
kurie visą energiją skiria lietu
viškai dainai palaikyti. Garbė 
jos pirmam vadovui muz. Jo
nui Šaučiūnui. kuris šiemet 
švenčia savo triūso auksini ju
bilėjų — 50 metų veiklos su
kaktį. J. St.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuviu R. K. Fe

deracijos Naujosios Anglijos 
apskrities metinis suvažiavimas 
bus sekmadienį, rugsėjo 24, 
1:30 vai. popiet šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje. Maloniai 
kviečiami dvasiškiai. Federaci
jos skyriai, katalikiškos drau
gijos. Suvažiavimas yra svarbus 
prieš Federacijos kongresą, ku
ris Įvyks spalio 21-22 Detroit, 
Mich. ’

Apskrities valdyba

JAUNIMAS tradiciniame Jokūbo Stuko radijo piknike rugsėjo 10 Rahway, N. J. Nuotr. V. Maželio,

ŠV. KAZIMIERO LIET. PAR APIJOS AUKSINE SUKAKTIS
Paterson, N. J. Patersono 

šv. Kazimiero parapija rengia
si didelėm iškilmėm. Mat, š.m. 
spalio mėn. švenčia savo auk
sini jubilėju Tam reikalui yra 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam vadovauja parapijos ku
nigai: klebonas kun. Jonas Kin
ta ir jo padėjėjas kun. Vytau
tas Demikis. Didžioji parapijos 
šventė bus spalio 15. Ryte 10 
vai. šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingos mi
šios, kurias celebruos vysk. 
Vincentas Brizgys. Patersoną 
lankys pirmą kartą. Pamokslą 
sakys kun. Pranciškus Gied- 
gaudas. pranciškonas. Jis yra 
kilęs iš šios parapijos ir čia 
aukojo savo pirmąsias mišias. 
Šventėje dalyvaus ir Patersono 
vysk. James McNulty. Parapijos 
choras, kuriam vadovauja mu
zikas V. Justas, mokosi naujas 
mišias ir naujų giesmių. Kle
bonas ir choro vadovas prašo 
daugiau žmonių prisirašyti prie 
choro. Ypač kviečiamas jauni
mas — studentai ir vyr. moks
leiviai, kurių šiais metais Pa- 
tersone yra gražus būrelis. Ma
lonu, kad stud. Irena Bražins- 
kaitė jau kelinti metai dalyvau
ja chore, o turėdama gražų 
balselį, dažnai pagieda solo. 
Sakmadienio rytais per 8 vai. 
mišias gieda mažasis choras. 
Ir šiame chore giedotojų galė
tų būti žymiai daugiau. Kle
bonas prašo tėvus, kurie turi 
9-13 m. vaikų, leisti juos šia
me chorely dalyvauti. Laukia
ma daug svečių iš kitų miestų, 
valstybių ir parapijų.

Po iškilmių bažnyčioje 6 vai. 
vak. bus banketas su menine 

PASIRYŽĘS ATIMTI... Iš "Lietuvos atsiminimu" radijo pikniko rugsė
jo 10 Rahvvay. N. J. Nuotr. V. Matelio.

programa gražiausiame Paterso
no viešbuty — Alexander 11a- 
milton Hotel.

Jubilėjaus proga rengiamasi 
išleisti specialu leidinį — kny
gą, kurioje bus atspausdinta 
parapijos ir jos organizacijų 
istorija. Parapijos kunigai pra
šo visus parapiečius prie šios 
knygos išleidimo prisidėti. Ma
žą auką galėtų duoti ir vaikai, 
ir jų,vardai bus Įrašyti rėmė
jų sarašan. Kas norėtų ta pro
ga parapiją pasveikinti, tai vi
so puslapio sveikinimas kainuo
ja 40 dol., pusės — 20 dol., 
ketvirtadalio — 10 dol. Rėmė
jai moka po 5 ir 1 dol. Su vi
sais sveikinimais reikia pasisku
binti, nes greitu laiku reikės 
ją atiduoti spaustuvėm

Pereitą pavasarį šv Kazimie
ro parapija pradėjo statyti nau
ją bažnyčią. Buvo norėta abe
jas iškilmes — parapijos jubi- 
Hėjų ir naujosios bažnyčios šven
tinimą — švęsti kartu. Bet sta
tyba šiek tiek pavėlavo ir baž
nyčios pastatyti nesuspėta. Dar
bai prie statybos eina, aukos 
renkamos. Didelė dauguma pa- 
rapiečių pasižadėjo aukoti baž
nyčios statybai po 200 dol. Gai
la, ne visi savo pažadus ište
sėjo, o kai kurie ir visai atsi
sakė. Bendrai, žmonės noriai 
aukoja ir dar pasižada ką nors 
specialaus bažnyčiai Įtaisyti. 
Vieną sekmadienį klebonas pa
prašė parapiečių. kad apsiimtų 
įtaisyti bažnyčiai kryžiaus ke
lius. t. y. aukoti po vieną sta
ciją. Atsirado tiek daug norin
čių, kad per vieną savaite bū
tų apmokėjęs ne 14. bet 28 
stacijas. Atsirado ir stambesnių 

aukotojų. Marija Šaulienė ir 
Juozas Budrys pasižadėjo įtai
syti didįjį altorių, kuris kainuos 
3,000 dol. Kryžių didžiajam al
toriui pažadėjo nupirkti soda- 
lietės, šv. Juozapo altorių — 
laidotuvių direktorius J. Kot- 
ran. Parapijos kūrėja, šv. Ka
zimiero draugija, rugsėjo 9 su
sirinkime nutarė įtaisyti didžiu
lį šv. Kazimiero vitražą už 
3,000 dek Tai tik keli pavyz
džiai, kaip patersoniečiai rūpi
nasi savo parapija. Tikimasi, 
kad kas nors (galima keliems 
susidėti) apsiims nupirkti lietu
višką kryžių bokštui, kuris kai
nuos apie 2,000 dol.

— Jonas Jasys nusikėlė Į 
Groton, Conm, dirbti Pfizerio 
laboratorijose. Rugsėjo 6 Pa
tersoną paliko ir jo šeima. Pa- 
tersone baigti mokslą liko tik 
jo vyr. duktė Danutė, kuri lan
ko čia šv. Juozapo gailestingų
jų seserų mokyklą. Ji apsigy
veno mokyklos bendrabuty.

— Moksleiviu ateitininkę 
Rytų apygardos stovykloj, ku
ri šiais metais įvyko gražioj 
tėvų pranciškonų sodyboj Ken- 
nebunkport, Me„ iš Patersono 
dalyvavo šie moksleiviai ateiti
ninkai: Dalia Baltutytė, Viole
ta Slepakovaitė. Vida Stanaity- 
tė ir Kęstutis čižiūnas, kuris 
gavo prel. Pr. Juro ir stovyk
los vadovo premiją už tikybos 
žinojimą. Jis geriausiai parašė 
rašinį ir atsakė visus anketos 
klausimus. Visi stovyklavę grį
žo labai patenkinti gražia ir 
pavyzdinga stovyklos tvarka. 
‘‘Tai geriausia stovykla” — pa
sakojo grįžę jaunieji.

— Parapijos piknikas, kuris 
įvyko rugpiūčio 6 Lindburgh
parke, N. Haledon. N. J., da
vė gryno pelno 650 dol. Visi 
pinigai paskirti naujosios baž
nyčios statybai. Barb. Paž.

Vytautui Palaimai 50 metę
Spaudoje paminėta 50 metų 

sukaktis Vytauto Palaimos, dai
lininko. kuris piešia daugiausia 
dekoracijas teatrui. Tarp kitų 
jis pagamino dekoracijas Dva
riono operai “Daliai”, Cvirkos 
“Žemei maitintojai”.

Tragiškai žuvusių

JUDITOS A U DĖ\ AITĖS,
JURGIO JAKŠ-TYRIO

ir

ANTANO ŠKĖMOS
šeimoms ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. ANDRIUŠIS. E. ir J. RALIAI. J. BLf'.KAITIS.
V DAMBRAVA. L. DAMBRICNAS.
B DARLYS. K GRINIUS. K. JURGELA
II. KAČINSKAS. L. KAČINSKAI.
D. ir GR KRIVICKAI. P LABANA USKAS.
J. LAUCKA. E. ir J. PAJAUJAI.
N. ir B PARAMSKAl. .4. PETRUTIS.
P. SKARDŽIUS. K ŠKIRPA.
N.. E ir V ST.4.VK.4, V. TRUMPA.
A VAIČIULAITIS. V. R VILIAMAS.
K ir K ZALKAUSKAI

— Prof. d r. Juozas Eretas, 
išbuvęs Chicagoje virš dviejų 
savaičių, rugsėjo 13 išskrido Į 
Torontą, kur rugsėjo 17 Prisi
kėlimo parapijos salėje skaitė 
paskaitą. Prieš išvykdamas į 
Europą, lankys dar Washing- 
toną, Philadelphiją, Detroitą, 
Clevelandą, Bostoną ir Nevv 
Yorką. Detroite rugsėjo 24 ir 
Clevelande spalio 1 skaitys pa
skaitą a. a. prof. K. Pakšto mi
nėjimuose. Bostone kalbės ben
drine tema spalio 7. New Yor- 
ke bus spalio 8. Iš Nevv Yor
ko grįš atgal į Bazeli, Šveica
rijoje.

— Tėviškės Žiburius dabar 
redaguoja kun. dr. Pr. Gaida, 
jo pavaduotoju yra A. Rinkū- 
nas, techn. redaktorium A. 
Bražukas.

— Pranys Alšėnas, žurnalis
tas, gyvenąs Toronte, sulaukė 
50 metų. Bendradarbiauja dau
gelyje lietuvių laikraščių, rašo 
taip pat ir į angliškus. Yra iš
leidęs knygą “Maži žodžiai”.

— Melbourne, Australijoje, 
liepos 15 įsteigta lietuvių koope 
ratinė kredito dr-ja Talka. Val
dybą sudaro L. Barkus, V. Bar- 
tuška, F. Gužas, J. Kalnėnas 
ir J. Šniras.

— Inž. A. Rudis su žmona 
Marija ir dukterimi Margarita 
rugsėjo 8 iš Nevv Yorko iš
plaukė Europon. Jie lydi duk
terį į Šveicariją, kur ji paliks 
mokytis.

— Prel. Pr. Juras, Kunigų 
Vienybės pirmininkas, kreipėsi 
į Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdybą, prašy
damas organizuoti skyriuose 
studijų ratelius, kurie šiais me
tais išdiskutuotų aktualiuosius 
teologijos klausimus, surištus 
su šio meto gyvenimo proble
mom.

— Lituanistinėje aukštesnio- 
je mokykloje, kuri veikia Jau
nimo namuose, išlaikomuose 
lietuvių jėzuitų Chicagoje, 
šiem mokslo metam įstojo mo
kytis 71. Pamokos pradėtos 
rugsėjo 16. Viso yra 271 mo
kinys.

— Prof. dr. Zenonas Ivins
kis, atvykęs iš Romos į Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavimą ir sustojęs Chicagoje 
pas motiną, rugsėjo 15 skaitė 
paskaitą Clevelande, o rugsėjo 
17 Detroito lietuviam.

— Alfredas Jakštas, iš Klai
pėdos krašto kilęs lietuvis, pa
skirtas meno konservatoriaus 
pareigom Meno Institute Chi
cagoje. Sis institutas turi vie
ną iš žymiųjų Amerikos muzė- 
jų. Ligi šiol A. Jakštas dirbo 
Boston Garden muzėjuje. Yra 
baigęs Harvardo universitetą
Cambridge, Mass.

— Philadelphijos Liet. Ben
druomenės skyrius spalio 24. 
sekmadienį, 3 vai. popiet Lietu
vių Banko (Liberty I'ederal Sa- 
vings and Loan Ass’n) patalpo
se. 202 N. Broad St.. rengia 
kultūrinę popietę, kurios „metu 
Vliko vicepirm. J. Stikliorius 
skaitys paskaita — Kultūrinis 
bendradarbiavimas su pavergtą
ja tėvyne. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama atsilankyti.



1961 m., rugsėjo W d., no. 63.

Tebesvajojo išvysti Lietuvą laisvą
Prisimenant a.a. mielą brolį Balį

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
bląnkai užpildomi.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Kad būtu linksmiau...
Pirkėja klausia: “Kiek tie 

kiaušiniai kainuoja Parda
vėjas: “Po penkis centus svei
ki, po keturios susikūlė”. “Pra
šau man tuziną sukulti”.

Duktė išsirinko jai patinka
mą rūbą: naujausios mados, su 
gilia iškirpte. Švytėdama klau
sia: “Mama, kaip tau patinka 
tas rūbas?”. “Tu turi laimę, 
vaikeli. Jeigu aš jauna būčiau, 
tokiu rūkui , vilkėjusi, tai tu bū
tumei dešimčia metų senesnė”..

Teisėją aplanko nepažįsta
mas asmuo ir dėkoja: “Nuošir
džiai tamstai ačiū. Byla buvo 
tikrai paini, ir tik tamstos dė
ka ją laimėjau”. Teisėjas: “Bet
gi aš neprisimenu, kad tams
tos bylą būčiau gynęs”. “Ne 
mano, bet priešininko” ...

Dukrelė prašo tėvą ledų, bet 
jis atkalbinėja: “Negalima, taip 
karšta, tu susirgsi”. Duktė spi
riasi. trepsi ir šaukia: “Bet aš 
noriu!”. “Žiūrėk, Mitele, jei tu 
būsi tokia užsispyrusi rėksnė, 
tai tau užaugus bus prastai gy
venti”. “Bet mūsų mamai ne
prastai” ...

Parodoje viena lankytoja pri
eina prie dailininko ir sako: 
“Jūsų paveikslai yra vieninte
liai, kuriuos dar galima žiū
rėti”. Dailininkas: “Labai ačiū 
tamstai už įvertinimą”. “Ne. aš 
turiu galvoje žiūrėjimą. Prie ki
tų negalima prieiti: tiek daug 
žmonių apspitę” ...

Mieloji, šiandien aš atėjau 
paklausti, ar tu nori būti ma
no”. — “Tai! Aš galvojau, kad 
mudu eisime į kiną” ...

Vyras atneša lyginti savo ei
lutę ir klausia: “Kiek tai at
sieis?”. Lygintojas: “Pusantro 
dolerio”. “Gerai. Prašau man 
sulyginti priekinę dalį už 75 
centus. Man reikia fotografuo-

Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį, 
išeidamas klausia jo žmoną: 
“Sakykite, ar jūsų vyras nesi
skundžia troškuliu?”. Žmona: 
“Ne, priešingai, jisai džiaugia
si, kad troškulys jį kankina”. 
“Ir ką jūs duodate gerti?” 
“Whisky” ...

Pesimistas skundžiasi, kad 
jis visai neturi draugų. Opti
mistas suramina: “Pasiskelbki
te, kiek turite banke pinigų, 

' ir draugų neatsiginsite” ...
Gyvulių globos savaitėje ma

žasis Tadukas pasigiria pada
ręs gerą darbą. Motina klau
sia: “Kokį?”. “Gi aš patrau
kiau už kojos sesutę”. “Tai čia 
geras darbas?”. “Taip, aš ne
traukiau katės už uodegos”...

Rugpjūčio 16, Marijos Dan
gun žengimo oktavoje, mirė ma
no mylimas brolis advokatas 
Balys Mastauskas. Tai laikau 
simboliška, nes visą amžių ve
lionis buvo Dievo Motinos gar
bintojas.

Velionis buvo gimęs 1889 
kovo 13 Trakuose, vilniškių ba- ■- 
jorų palikuonių šeimoje. Pali
ko liūdinčią žmoną, seseris — 
Veroniką, Ameliją, Viktoriją, 
Konstanciją, ir brolį Juozą. 
Žmona ir seserys gyvena Scran- 
ton, Pa;, apylinkėse, o brolis 
Juozas Kalifornijoje. Artimiau
sios Mastauskų šeimos giminai
tės — Teresė ir Kunigunda Ci- 
dziauskaitės — yra šv. Kazimie
ro kongregacijos seserys.

Mūsų tėvai — Mykolas ir 
Ona Kurgonaitė Mastauskai — 
Į JAV atvyko apie 1895 me
tus ir apsigyveno anglių ka
syklų mieste Forest City, Pa. 
Tėvas savo šeimą labai mylėjo, 
o sūnum Baliu tiesiog didžia
vosi. Savo mylimai žmonai pa
žadėjo dirbti vienas anglių ka
syklose taip ilgai, kol pakaks 
pinigų išvykti i Wisconsin vals
tybę ir nusipirkti didelį ūkį, 
kuris primintų Lietuvoje pa
liktą.

Tuo metu daug lietuvių at
vykdavo į šį kraštą. Jų daugu- tųjų gyvenimus, Lietuvos isto- 
ma spietėsi anglių kasyklų ra
jone. kur lengviau būdavo gau
ti darbo ir, palyginti, neblogai 
uždirbdavo. Mūsų fėveliui rūpė
jo naujų ateivių dvasinio ap
rūpinimo reikalai ir jis pradė
jo rūpintis kurti lietuvišką pa
rapiją. Jis parinko parapijos 
bažnyčiai sklypą, ant kurio 
šiandien stovi šv. Antano Pa
duviečio bažnyčia Forest Citv, 
Pa.

Aš nedaug savo tėvą prisi- 
menUį nes jis mus labai ma
žus paliko. Mūsų brolis Balys 
buvo vyriausias šeimoje, o aš 
—i antroji. Tada galėjau būti 
kokių 5 metų, kai vieną, mums 
labai liūdną dieną mūsų tėvelis 
anglių kasyklose žuvo. Jo laido
tuvėms ir karstui nupirkti drau
gai suaukojo pinigų. Taip jo 
svajonė — ūkis 
neišsipildė ir šv. Antano Pa
duviečio parapija neįkurta li
ko. Jo kūnas palaidotas airių 
parapijoj Carbondale, Pa.

Nuo dabar visas išlaikymo 
rūpestis teko motinai. Ji buvo 
giliai religinga moteris ir taip 
mus ramindavo: “Jei Dievas 
taip anksti pasiėmė sau mūsų 
tėvą, tai Dievas ir mūsų šei
ma pasirūpins”, šiandien labai

sunku Įsivaizduoti jaunos naš- timai draugavo su velioniu bro- 
lės su šešiais mažais vaikais liu Baliu.
padėtį anglių kasyklų rajone, 
kai jau yra prabėgę 65 metai. 
Tada nebuvo nei kompensaci
jos Įstatymo ,nei pensijos, nei 
kitokios pagalbos patekusiem Į 
vargą.

Mūsų vyriausias brolis Balys 
tuomet tapo mums tėvu ir šei
mos rūpintoju. Jis buvo mums 
labai geras, su didele iniciaty
va, energingas ir labai rūpes
tingas. Jis negalėjo lankyti mo
kyklos dienom, kaip visi jo am
žiaus vaikai. Vos devynių me
tų būdamas, jis turėjo dirbti 
anglių kasyklose, kad padėtų 
mamai išlaikyti šeimą. Tai pa
ti juodžiausa dėmė šio krašto 
istorijoj, kada šio amžiaus vai
kai turėjo dirbti taip sunkų dar
bą. Bet mūsų Balys nenusimi
nė ir kai jam jau buvo 16 me
tų, anglių kasyklų technika bu
vo pažengusi į priekį, ir Ba
lys vairavo elektra varomą ang
lių vežimėli.

Darbininkų streikus Balys iš
naudojo mokslui. Mama buvo 
jam daug pasakojusi apie šven-

Balys, aš ir mūsų sesuo Ame
lija . dirbome, o mama rūpes
tingai taupė mūsų uždarbius, 
kad vėliau Balys galėtų santau
pas panaudoti mokslui. Tuo 
tarpu palaikė artimus ryšius su 
mokytojais ir iŠ jų gautas kny
gas uoliai skaitė.

ADV. BALYS MASTAUSKAS, g.
1889 III 13 — m. 1961 VIII 16.

riją, poeziją, gražias pasakas, 
mokė kalbų — lenkų, rusų, lo
tynų. Mamos išmokytus eilė
raščius Balys atsiminė iki pat 
savo mirties. Iš pat mažens bū
damas labai draugiškas, Įsigijo 
daug simpatijų ir pas svetim
taučius. Jaunų dienų draugas 
buvo Pennsylvanijos vyriausio 
teismo teisėjas George W. Ma- 
xey, kuris dažnai aplankydavo 
Bali Chicagoje. Prel. J. V. Mi
liauskas nuo pat jaunystės ar-

ALIO, mama

Tel.: APplegatc 7-0349

'•"gai baigė teisių mokslus ir tuo 
būdu atsidarė sau kelią į švie
sesnį gyvenimą.

Visą to meto lietuvių bend
ruomenė pripažino Balį kaip 
labai mielą žmogų. Nors Lietu
vos neprisiminė, bet- visą am
žių svajojo ją pamatyti laisvą 
ir daug ta linkme dirbo. Pir
mojo pasaulinio karo metu tar
navo kariuomenėje karininku. 
Grįžęs iš kariuomenės aplankė 
beveik visas lietuvių parapijas. 
Aš gerai prisimenu jo keliones 
po lietuvių kolonijas Ameriko
je su prof. K. Pakštu, prof. J.
Eretu ir kitais. Tais pat rei- < '

Vieną dieną, kai dar buvo 
16 metų, mūsų brolis grižo 
anksti iš darbo ir pasisakė ma
mai. kad jį nežinia dėl kurios 
priežasties atleido. Mama tuo
jau pat liepė dėkoti Dievui. 
Tai ženklas, kad pats laikas 
pradėti rimtai mokytis. Kiek 
pasiruošęs mėgino laikyti eg
zaminus iš aukštesniosios mo
kyklos kurso. Laimingai pasi
sekė. Mes su džiaugsmu paly
dėjome jį i teisių mokyklą 
Detroite. Po kelių metų laimin-

kalais buvo siunčiamas 
nin. lankėsi Prancūzijoje 
tur. Kaip vienintelis tuo 
lietuvis teisininkas vedė 
bas Lietuvos reikalais su 
Paderewskiu. kalbėjosi su pre- ] 
zidentu Wilsonu ir kt. ]

Mūsų šeimai ir artimiesiems 
Balys turėjo daug geros įtakos. < 
Jo paveikti mes išsaugojome ' 
visas lietuvių tradicijas, sukūrė- ; 
me lietuviškas šeimas. Iš mano 
dešimties vaikų tik vienas su
kūrė šeimą su nelietuviu. Aš 
esu labai dėkinga broliui Ba
liui už paskatinimą ir pagalbą 
išleisti į mokslą vaikus.

Aš manau, kad mūsų brolis 
advokatas Balys Mastauskas už
sipelnė, kad šioje vietoje jį pri
siminčiau, kaip labai taurų lie
tuvi patriotą, gerą kataliką, ku
ris mokėjo būti modernus ir 
išlaikyti visas tautines tradici
jas, būti geras katalikas ir pla
taus masto žmogus, būti geru 
amerikonu ir išlikti tikru lie- » 
tuviu. Teilsisi ramybėje.

Veronika Kavaliauskienė 
Mastauskaitė, Dalton, Pa.
D. 2

TRAKŲ miestelis 1914 m.

užsie- 
ir ki- 
metu 
dery- 
lenkų

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėja* 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

R. t PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Joseph And rusi* - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE -Insurance

Kelionių biurą* lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, narni), 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užnildvmas. Mutual Funds — Pinigu investacijos. • Kasdien nuo 
9 Iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai. .
87-09 Jamaiea Ąve„ Woodhaven 21. N. Y. Tel. VI7-4477

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Kunigų Vienybės pirminin
kas prel. Pr. Juras praneša, 
kad ALR Kat. Federacijos kon
greso išvakarėse, spalio 20, 
penktadieni. Detroit. Mich., Le- 
land viešbutyje šaukiama kata
likiškos spaudos konferencija. 
Konferencija prasidės 7 vai. 
vak. Įžangini pranešimą pada
rys kun. V. Rimšelis. MIC, 
Draugo dienraščio moderato
rius. Kviečiami visi JAV ir Ka
nados lietuvių katalikų laik
raščių bei žurnalų redaktoriai, 
e jeigu gali atvykti — ir ad-

Žmones patraukė lietuviški pamokslai ir giedojimas SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Sv. Petro ir Povilo lietuvių 

bažnyčioje labai gražiai praėjo 
40 valandų atlaidai. Pamoks
lus lietuviškai sakė kun. J. Gir
dis ir kun. V. Karaveckas, an
gliškai — Fr. Richard O’Mal- 
ley, C.S.S.R. Vakarais buvo kal
bamas rožančius, vadovavo Al
toriaus Garbinimo dr-ja. Po ro
žančiaus buvo giedamos lietu
viškos giesmės. Jos patraukė 
daug žmonių. Pirmą ir antrą 
atlaidų dieną dalyvavo beveik

HOMESTEAD, PA.

kunigų. pMors oras buvo karš
tas, bet žmonių buvo prisi
kimšę. Lietuviai džiaugėsi, kad 
vėl išgirdo giesmes ir pamoks
lus lietuviškai. Taip buvo pa
tvarkęs kleb. kun. F. Plantis. 
Parapiečiai už tai jam dėkingi.

Parapijoje būtų gera turėti 
Lietuvos vyčius, kaip yra kitur. 
Nors būtų kiek darbo sudary
ti vyresniųjų ir jaunesniųjų 

- . vieni lietuviai, o paskutiniąją kuopeles, bet tas darbas apsi-
ministratoriai. Bus apžvelgia- sudarė daugumą; buvo apie 30 mokėtų. A 2.
ma dabartinė kat spaudos pa
dėtis. jos platinimas ir bend
ras nusistatymas principiniais 
klausimais.

Atitaisymas: Darbininko at
spaustoje korespondencijoje iš 
Braddock. Pa., Įsivėlė klaida: 
šv. Izidoriaus par. piknike gau
ta pelno apie 700 dol.. o ne 
7.000.

Silver Bell Baking Co<

V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLVN 8. N. V

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40'*, nuolaiuos vokiškiems Slaupunkt radio bei stereo FU-F’

aparatams ‘
• fv—Admiral ir Motorol:

23 tafių televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos. HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: ka«dten Iki 7 vai. trak.; penktad. iki v vai va*.

l
I

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

UTHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB 

140G banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. P e t k a i t rs 
ov Lincoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS
BALSAS

PHILADELPHIA W T E L 
860 banga 

šeštadieniai* —
Vedėjas Adolfas Gaigalu 
335 Titan St„ Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.: šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: LietuviSkps vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Pa r k, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS / 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET |

BROOKLYN 27, N. Y.

i Ridgewood I H
Tel EVerpreen 2-6440 |

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšie* lie
tuviukas maistas prieina
momis kainomis.



AMERICAN HOME REMTY

Licensed Real Estate Broker

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

Woodhaven

Noriu

Noriu

Noriu

Pavardė

Bostono Balfo

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N.Y.

Tel. VIrginia 6-1800

4-1984.

RESTAURANT

H. W. FEMALE

PL 4-1165

J. F. EUDEIKIS

GRANE LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

istorijoje, kad šioje bažnyčioje 
buvo pamaldos, pravestos lie
tuvių kalba. Po oficialios da
lies įvyko pobūvis, kuriame su
skambo gražios mūsų dainos. 
Malonu buvo klausytis jaunų ir 
stiprių balsų, nes, kaip išimtis, 
tenai yra jaunesiojo amžiaus. 
P. Rugutis yrit padaręs suges
tijų vietoje įsteigti chorą. Rei
kia tik dirigento. Prie šios apy
linkės prisijungė ir Offenberge 
gyvėnantięjilietuviai.
, (PLB VKV'Inf.)

kad tuo būdu 
jautrumą šiem

mi injekcijos ir tepalų pavida
lais. Liaudies medicinoje var
todavo ir tebevartoja tiesiogi
nį bičių įgėlimą. Tepalai var
tojami įtrynimui. Gydymas bi
čių nuodais pradedamas nuo 
silpnų dozių, pvz. nuo vienos 
bitės įgėlimo, 
ištirtų ligonio 
vaistam.

apie 1961 mėty įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

Darbininkui 
paremti aukoja

Po 10 -dol P. Saukaitis ir 
P. Suchas, Brostol, Conn.

Po 5 dol.: O. Radzevičienė, 
New Britain, Conn., P. Jasiu- 
konis, New Haven, Conn., A. 
Biela, Nėw York, N. Y., J. 
Klemejerienė, Woodhaven, N. 
Y., T. Brazionis, Jamaica, N.

Gydymas lučių nuodais jau 
buvo žinomas gilioje senovėje. 
Juos vartojo liaudies medicina. 
Dabar ir mokslinė medicina su
sidomėjo medum, bičių nuodais, 
bičių pieneliu.

Bitės turi geluonį, kuris leng
vai perlenda per žmogaus ar 
gyvulio odą ir ten įleidžia nuo
dus. Pas darbininkes ir pas mo
tinėles kūno užpakalyje yra tas 
geluonis ir dvi Įlankėlės, ku
riose gaminami nuodai Yra ir 
rezervuaras, kuriame nuodai 
susitelkia.

Geluonies galas dantytas, ir 
bitė įgėlus nebegali jo ištrauk
ti Norėdama pakilti, ji iš kū
no ištraukia geluonį su visom 
nuodingom Įlankėlėm. Tada pa
kyla ir vėl krinta. Įgėlus ge
luonis lenda gilyn ir ten išlie
ja nuodus. Norint susilpninti 
nuodų veikimą, įgėlus tuoj pat 
reikia ištraukti geluonį į odos 
paviršių. Nuodų veikimą galima 
susilpninti, įgėlimo vietą sute-

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS:
1. Katalikę katekizmas. Ką 

tik išleista, labai vertinga, mo
derni knyga, reikalinga kiek
vienai lietuvių šeimai Puikiai 
iliustruota. Kaina 3 dol.

2. Tikybos vadovėlis. Gražiai 
paruoštas, reikalingas ir nau
dingas kiekvienam lietuviui 
jaunuoliui Su gražiais paveiks
lais. Kaina 1 dol

3. Mano katekizmas. Labai 
tinkanti mažiems vaikučiams 
mokintis religijos, paįvairinta 
Vytės Nemunėlio eilėraščiais ir 
spalvotais paveikslais. Laida 
baigiasi, prašom paskubėti. Kai
na 50 centų.

Planas ir jo vykdymas

Kauno turbinų fabrikas “Per
galė” pagal*į>laną turi prista
tyti 1961 Šiaulių dviračių fab
rikui 91.5 toną motorų dalių. 
Ligi liepos 1 pristatė tik 87 
kl Panašiai -veikia Kauno ge
ležies fabrikas “Neris”, Kauno 
“Elektra”, Šilutės “Apvija”.

540 East Street, Nevr Britain, Conn.
TeL: BA 9-2242 — 9-9336 *

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY Ir HARTFORD, Conn

pus lekiančiuojū spiritu arba J 
degtine.

Tuose atvejuose, kada bičių J 
įgėlimas naudojamas gydymui 
geluonį palikti odoje apie 5-10 
minučių, kad visi nuodai iš Įlan
kėlių patektų į odą.

Bičių nuodai įvairiem Du
žiem gyvuliam yra stiprūs nuo
dai. Pelė nuo jų žūsta. T5e nuo- > 
dai savo sudėtimi panašūs į 
gyvačių -nuodus. Didelis sugu
limas kartais ir žmogui yra pa
vojingas, gafi būtį mirties prie
žastimi Bičių, nuoduose yra 
daug magnio, kuris paraližuoja 
nervų centrus, nedidelis vario 
kiekis ir kitų dalykų. Baltimi- 
nėje nuodų dalyje rasta tok
sinų, kurie gali iššaukti , raudo
nųjų kraujo kūnelių sukrikimą, 
ir neigiamai veikia kraujo spau
dimą (kraujo spaudimas krin
ta). Be to, bičių nuodai turi 
fermentų, kurie neigiamai vei
kia visą organizmą.

Bičių nuodų veikimas į žmo
gaus organizmą gana sudėtin
gas. Tai priklauso nuo įgėli
mo kiekio, nuo įgėlimo vietos, 
nuo žmogaus jautrumo. Kai ku
rie žmonės yra labai jautrūs 
bičių įgėlimui. Būna atsitikimų, 
kad nuo kelių įgėlimų gali bū
ti sunkus apsinuodijimas: nu
silpimas, vėmimas, svaigulys 
ir net sąmonės netekimas. Pas 
bitininkus dėl dažnų įgėlimų 
atsiranda imunitetas — atsispy
rimas prieš tuos nuodus.

Yra buvę atsitikimų, kad 
nuo vienos bitės įgėlimo žmo
nės mirė. Labai pavojingas įgė
limas į akį. Bičių nuodai vei
kia kraujo sistemą, pulsą, vei
kia virškinimo traktą, sukelia 
kartais viduriavimą, veikia kvė
pavimą, nervų sistemą.

Gydymui tie nuodai vartoja
mi prie kai kurių ligų. Nusta
tyta, kad bičių nuodai gali su
mažinti ir pašalinti skausmus, 
sumažinti kraujo spaudimą, su
mažinti kraujuje cholesterino 
kiekį, kuris yra arterijų skle
rozės priežastimi. Gali padidin
ti organizmo darbingumą, at* 
sparumą.

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

For the F i nešt Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121. 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & Philip Mercaii. 
Special consideration given to re- 
ligious groups. Free Parking after 
6 P.M. Diners Club Member.

Bičių nuodus dažniausiai nau
doja prie reumatinių ir sąnarių 
susirgimų, prie neuralgijų, prie 
stuburkaulio, prie kraujo gys
lų susirgimų. Statistiniai davi
niai rodo gana sėkmingą pagi
jimą. Gydymo metu pasireiš
kus kokiai nors neigiamai or
ganizmo reakcijai reikia su
stabdyti patį gydymą. Bičių 
nuodais gydymą gali pravesti 
tik gydytojas. Nuodai vartoja-

vavo ir kun. A. Bernatonis, 
tarp kitų suteikęs žinių apie 
Balfą. Prieš steigiamąjį susirin
kimą įvyko katalikų bažnyčio
je pamaldos, kurias atlaikė T. 
Bernatonis. Tai pirmas kartas

Mature Woman for Ranch home 
in Hillsdale. N. J. No Expe- 
rience necessary. Exceptional 
opportunity for right person, 
insurance, Sočiai Security. Call 
NOrth 44910 collect.

Visas šias knygas galite gau
ti Lietuvių Katalikų Religinė- 
•je šalpoje, 225 South 4th St., 
Brooklyn 11, N. Y. Platintojai 
gauna žymias nuolaidas. Gali
te ir skambinti telefonu EV

Rastatte, Vokietijoje, ir ar
timoj apylinkėje gyvena nema
žai neseniai iš Lietuvos atvy
kusių lietuvių. Rugpiūdo 27 į- 
vyko steigiamas apylinkės susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 60 žmonių.

Susirinkimui vadovavo kraš
to valdybos narys R Simonai
tis. Išrinkta apylinkės valdyba 
ir kontrolės komisija. Apylin
kės valdybos pirmininkas yra

riausia maldaknygė — mišiolė
lis lietuvių kalba. Paruošta kan. 
dr. F. Bartkaus, šią maldakny
gę privalėtų turėti kiekvienas 
lietuvis. Kaina 2 dol “

pirkti namus

parduoti savo nuosavybę 

nebrangios apdraudos

vajaus aukos
Bostono Balfo syriaus pastango

mis. vadovaujant specialiam komi
tetui, kuriam pirmininkavo SL San
tvaras, paminėta baisių trėmimų į 
Silūrų dvidešimties metų sukaktis.

Trėmimų aukoms paremti suau
kota 1,037 doleriai. Stambesnės au
kos: Prel. Pr. Virmauskis ir Lietu
vių Piliečių Draugija — po 50 dol., 
A. O. Andriulioniai — 40, inž. J. 
Mikalauskas — 35, J. Kapočius —- 
27, Liet. Inž. Archit. S-gos skyrius, 
dr. J. Mikai, N. N., lietuvių mišrus 
choras — po 25 dol., A. S. Santva
rai — 16, dr. S. J. Jasaitis, A. J. 
Januškevičiai, Lietuvių Bendruome
nės Bostono apylinkė — po 15, dr. 
inž. J. Gimbutas, A. Matioška — 
po 12, inž. K. Kriščiukaitis — 11.

JPo 10 dol. aukojo: SLA 365 
kuopa, Tėvynės Mylėtojų Dr-jos sky
rius, šv. Petro parapijos choras. 
Lietuvių Mokytojų dr-jos skyrius, 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
skyrius, Vilniečių S-gos skyr., P. 
Blinstrub, P. Viščinis, prof. J. Kon
čius, J. Vembrė, K. Merkys, M. Ka
valiauskas, A. Urinauskas, inž. A. 
Rasys, P. M. Lembertai, K. Balta, 
dr. A. Krisiukėnas, dr. G. A. Sta- 
pulionis, Br. Paliulis, A. Mažiulis,
V. Stelmokas, inž. J. V. Dabrila, 
O. A. Martišauskai, S. V. Minkai,
W. Jasukonis, J. Jonuška.

Laisvės Varpas — 7,50 A. Pūs- 
kepalaitis, J. Tunila, S. Jurgelevi
čius — po 7 dol. P. Ausiejus, P. 
Jančauskas, J. Senda, J. V. Vaič- 
jurgis, P. Verbickas, M. Simanavi
čius, P. žičkus — po 6 dol. -

Po 5 dol. aukojo: Pr. Račkaus
kas, S. Jankevičius, E. Achenba- 
chaitė, P. Pliksnys, J. Adomavičie
nė, inž. J. Kriščiukaitis, J. Kačins
kas, M. Bratėnienė, J. Ulpienė, F. 
Kirša, dr. .B. Baškys, ponia N. N., 
A. Girnius, A. Neviera, inž. P. Pa- 
liukonis, inž. Manomaitis, P. Vaičai
tis, inž. S. Gruzdąs. A. Namaksy, 
J. Kiliulis, P. Trybė, J. Arlauskie
nė, J. Jurgėlaitis, A. Keršulis, S. 
Griganavičius, dr. Antanėlis, J. Ro
man, A. Bričkus, V. Beržinskas, 
V. Jackūnas, S. Davalga, P. A. Juo- 
zapaitis, B. Kruopis, inž. Iztnckas, 
A. Monkevičius, K. Dusevičius, A. 
O. Vileniškial, J. Jurėnas, A. Stra- 
kauskas, J. čegys, inž. E. Cibas, 
J. Babravičius, Sjibatkevičiai, adv. 
J. Young, P. Ketvirtis, R. Bričkus. 
Kiti aukojo po mažiau.

Visiems aukotojams Vajaus Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja. Balfo 
skyriui pirmininkauja energingasis 
Balfo direktorius Antanas Andriu
lionis.

4605*07 South Hermi+age Avemie — TeL YA 7-1741-2 

4330-34 South CaUfomia Ava. — Tai LA 3-0440 - 9852

1113 Mt Vernon St. Philadelphia 23, Pa.
POplar 54110

EUROPEAN GIRL Do General House- 
'worK* Plam c<> >king. Shvuia be cap- 
able and thorvugh h<>u.«. k- ■ per fvt 
lovely r ibiirban home. J n SI ": t Hillr 
N.J.. Privalė room and bath. Will be 
congenial home for qualified person. 
C5H1 collect DR 6-5083 (Short Hills. NJ) 
or write Box S-ll. Room 824. 11 West 
42nd St.. New York 36. N. Y.

84-14 JAMAICA A V E., 

Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

Jamaica Line, Forest Parkway stn.)

WILLIAM J. DRAKEPo 4 dol: A. Blechertaitė 
ir A. Arlickas, Maspeth, N. Y., 
V. Janušas ir P. Elvys, Ozone 
Park, N. Y., F. Kurmis ir M. 
Pūkas, Woodhaven, N. Y., P. 
Pagojus, Jamaica, N. Y., A. Vik- 
rikas, St. James, N. Y., M. Bu
činskas, Brome, N. Y., Z. Kriš- 
taponis ir K. Silvinskas, Phila., 
Pa., S. Martišauskas, Brighton, 
Mass., S.' Griežė, Dorchester, 
Mass., V. J. Burdulis ir P. Ma- 
seivienė, Worcester, Mass., A. 
Zizminskas, Racme, Wisc., kun. 
S. Morkūnas,' Sioux City, Me., 
A. Bepirštis, Baltimore, Md., S. 
Damulis, Canoga Park, Calif., 
V. Kazlauskas^ Inglewood, Ca
lif., V. Arnastauskaitė, Cleve- 
land, Ohio.

Visiems aukotojams reiškia 
nuoširdžią padėką

Darbininko administracija
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LOS ANGELĖS, CalifT rugsėjo Y0‘ Lietuvių dienos koncerte dainavo sol. 
J. Vanznelis i* Chicagos ir Dainos vyrų kvartetas, vad. muz. P. Armono. 
Akomp. R. ApeikytČ. Nuotr. L. Kančausko.

PRAKTIŠKA vokiečių šeimininkė.

Kam eiti pas svetimus? — Jei pas savus yra

TRYS ĮSTAIGOS VIENAME NAME
A. Namy pirkimo - pardavimo ir apdraudos
B. Kelionių ir pakiety persiuntimo
C. Advokato

L Čia Tamstos rasite didelį pasirinkimą namų, sklypų, apartamentų ir
• taipogi žemiausiomis kainomis padaryti reikalingą apdraudą ir taksus.

2. Čia Tamstos galėsite pasiųsti į Lietuvą ir kt kraštus netik nuosavų

-

daiktų pakietus, bet ir prieinamiausiomis kainomis pasirinkti aukš- 
čiausios rūšies angliškų ir kitokių medžiagų.

3. Čia Tamstos gamtite iš žymaus advokato teisinius patarimus ir palan-
klausiomis sąlygomis Jūsų bylų vedimus.

A. PETERS (Petrauskas) — PARK HILL REALTY — VI3-1477 
DR. A ZARSKUS — Baltic Parcel Service - Travel Bureau VI6-3330
Advokatai GREY & GREY — Law Offices — VI6-7040

•4-17 JAMAICA AVENUK, WOODHAVEN 21, N. Y.
(Prie pat Jamaica traukinio sustojimo vietos — Forest Parinray)

nrttaų adresą prašome išsikirpti ir pasaugoti, kad reikalui esant lengvai surarfumėt.



pa|šiMIWkas

RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

Studentų ateitininkę draugo
vės pirmas po vasaros atosto
gų susirinkimas bus rugsėjo 23, 
šeštadienį, 7 v. v. kolegos A. 
Šaulio namuose, 420 12 Avė., 
Paterson, N. J. Bus diskutuo
jama ateinančių metų veikla. 
Po susirinkimo vaišės ir pa
silinksminimas. Visi daugovės 
nariai ir kandidatai kviečiami 
dalyvauti.

Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, Marianapolio vienuolyno 
viršininkas, pereitą ketvirtadie
nį buvo atvykęs į New Yorką 
ir išlydėjo į Argentiną misijų 
darbams kun. K. Černiauską, 
MIC. Ta proga aplankė pran
ciškonų vienuolyną ir Darbinin
ko redakciją.

Dr. Bronius Nemickas su šei
ma, reikšdamas užuojautą Au
dėnų šeimai dėl tragiškai miru
sios dukters Juditos, vietoj gė
lių vainiko paaukojo Balfo šal
pos reikalams 15 dol.

Aidų žurnalo poatostoginis 
numeris baigiamas spausdinti 
ir kitą savaitę bus išsiuntinė
tas skaitytojams.

AL R Katalikų Federacijos
36-sis kongresas šaukiamas
spalio 21-22 dienomis, Leland 
viešbutyje, 1701 Cass Avė.,
Detroit, Mich. Katalikų Federa
cijos centro valdyba prašo vi
sus K. Federacijos skyrius iki 
spalio 1 išrinkti kandidatus į 
naują centro valdybą ir jų są
rašą su adresais prisiųsti cent
ro valdybos sekretoriui kun. 
V. Dabušiui, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21. N. Y. Visi 
atstovai, vykstantieji į kongre-

Yorko skyrius spalio 28 rengia 
JAV rytinio pakraščio Ramo
vės skyrių suvažiavimą Brook- 
lyne, kurio tikslas paskatinti 
skyrių bendradarbiavimą ir pa
gyvinti sąjungos veiklą.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas šiais metais bus 

lapkričio 25 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne. Minė
jimą ruošia New Yorko ramo- 
vėnai.

Walt*r Turelis praneša, kad 
jo. žmonos Natalijos 23 metų 
mirties sukakties proga mišios 
su egzekvijomis bus atlaikytos 
pranciškonų koplyčioje Brook
lyne rugsėjo 25 d.

Salomėja NarkeKūnaitė spa
lio 8 Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Toronto skyriaus su
sirinkime rodys filmą iš savo 
kelionės į Lietuvą. Taip pat su 
filmu aplankys ir Hamiltono 
lietuvių koloniją.

Antanas Smetona šiais me
tais baigė New Yorko Mannes 
muzikos kolegiją. Jis yra pia
nistas ir jau pasižymėjo įvai
riuose koncertuose.

Dr. Aldona šlepetytė, vasarą 
praleidusi Paryžiuje pas sese
rį Birutę Venckuviėnę, grįžta į 
New Yorką. Ji dėsto Columbi- 
jos universitete.

Lituanus nr. 21 1961 atspaus
tas ir išsiuntinėtas skaitytojams. 
Numeris skirtas M. K. Čiurlio
nio 50 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Straipsniuose .palie
čiama velionies biografija ir 
kūryba. Numeris iliustruotas 
M. K. Čiurlionio kūriniais. Pir
mame puslapyje paskelbta po
ra ištraukų iš laiškų Romain 

organizaciją atstovauja tuo pa- R°Pan^ ir Bernhard Berenson 
du aukščiau minėtu adresu. aP*e K- Čiurlionį. Toliau 

George M. A. Hanfmann rašo

są, iki spalio 14 prašomi pra
nešti vardą, pavardę ir kokią

Kongresui sveikinimus ir au
kas siųsti kongresui rengti ko- aP*e ^ur^onĮ ^aip tapytoją,
mitele pirm. Ralph Valatkai, ,Aleksis Raistas - Čiurlionis 
15756 Lesure Avė. Detroit simbolistas, Vyacheslav Ivanov 
27 Mich — Čiurlionis ir syntezės pro

blema mene, Raymond F. Pi- 
per —' Kosminis menas M. K, 
Čiurlionio kūryboje, Vladas Ja- 
kūbėnas — M. K. Čiurlionis 
kompozitorius. Gale sudėtos 
straipsnių autorių nuotraukos..

Darbininko nauji skaitytojai: 
J. Savitskas, Hartford, CoiuĮ

Rudens ekskusija autobusu 
į Auriesville, N. Y., ir į Howes 
Caverns, organizuojama Darbi
ninko administracijos. įvyksta 
spalio 15. Tą dieną 7 v. T. 
pranciškonų koplyčioje bus mi
šios. po jų tuoj išvažiuoja au
tobusas. Kelionės reikalais 
kreiptis į Darbininko adminis- Samson, Los Angeles, Calif. 
traciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, tel. GL 5-7281, 
vakarais GL 5-7068.

Bšnuomuojamas butas 5 gra
žių kambarių East New Yorke 
prie gero susisiekimo. Butas su 
visais patogumais. Pageidauja
ma senesnio amžiaus nuominin
kų. Skambinti HY 8-5607.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STE PONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.
TeL MU 8-2928

100 mylių vesti repetieįjas nau
jai susiorganizavusio :< vyrų 
kvarteto “Daina”.

S. Pundzevičius, Great Neck, 
N. Y., M. Mackevičius, Chica- 
go, m, D. Vaičiūnas, Brook
lyn, N. Y. Nuoširdžiai sveiki
name naujus skaitytojus. Nau
jiems skaitytojams Darbinin
kas papigintas ligi š. m. galo 
2 doL, vieneriem-metam 5 dol., 
šiem ir 1962 metam 7 dol.'

Doftininko administracija

LIETUVIAI žurnalistai dalyvavę L. J. Lefkowitz garbei suruoštuose pietuose. Iš k. j d. VI. Bar
šauskas P. Jurkus, Louis J. Lefkowitz ir J. Tysliava.

PAS RESPUBLIKOM/ KANDIDATĘ I mayorus
Jau artėja New Yorko mies

to majoro rinkimai. Demokra
tų ir respublikonų partijos iš
sijudino rinkiminei propagan
dai. Rugsėjo 14 respublikonų 
rinkiminis komitetas sukvietė 
New Yorke leidžiamųjų sveti
mom kalbom laikraščių redak
torius korespondentus priešpie
čių į Jansse’s restoraną. Daly
vavo per 60 asmenų. Ė lietu
vių: V. Barčiauskas, P. Jur
kus, J. Tysliava.

Susitikęs tiek daug laikrašti-

MIRĖ V. NORVAIŠAITĖ

Brooklyne rugpjūčio 29 mi
rė a. a. Veronika Norvaišaitė, 
gimusi Skilvionių km., Joniš
kio par., Šiaulių apskr. Prieš 
pat pirmąjį pasaulinį karą at
vyko Amerikon pas seserį Nar- 
vydienę į Brooklyną. 1915-16 
dalyvavo Apreiškimo parapijos 
kanklių choro, kuriam vadova- 

priklausomą Lietuvą atkuriant, 
gausiai aukojo visiems lietuviš
kiems tautos reikalams. 1926 
buvo parvykusi apsilankyti tė
viškėje ir pasidžiaugti nepri
klausomos Lietuvos gyvenimu. 
Antrajam pasauliniam karui 
siaučiant, atsiradus mūsų trem
tiniams Vokietijoje ir kitur.

atvykusioms į šią šalį stengda
vosi padėti. Velionė mėgdavo

rėmėja. Nuliūdime paliko sese
rį ir svainį Narvydus Brookly- 

čius ir pusseserę E. Bagdonie-
nę Sunderiand, Mass, pusbro
lius Patersone ir Chicagoje, dvi 
seseris, brolį ir daug giminių 
Lietuvoje.

Mirė rugpjūčio 29. Palaido
ta iš Apreiškiino parapijos baž
nyčios šv. Jono kapinėse rug
sėjo 2. Buvo sulaukusi 61 me- 

ninku, redaktorių, net nustem
bi, kiek New Yorke leidžiama 
laikraščių svetimomis kalbomis. 
Čia lankosi mandagus kinietis 
ir, užmiršęs savo krašto papro
čius, stveriasi amerikoniškų gė
rimų. Prie jo atsiranda ir ki
tas kinietis ir sučiauška sava 
kalba. Daugiausia susirinko Eu
ropos kalbų laikraštininkai. Ats
kiri juos iš plaukų spalvos, iš 
pavardės. Antai visus priimi
nėja juodais plaukais vyras, 
graikas, graikų laikraščio lei
dėjas ir redaktorius. Čia pagy
venęs norvegas, švedas, veng
ras, prancūzas? rumunas, ru-

Pamatau vieną su cigaru dan
tyse. Ramus stovi prie sienos. 
Nejuda. Tariu: tas turi būti vo
kietis. Nesuklydau, tai didžiau
sio vokiečių dienraščio Staats 
Zeitung und HeroĮd leidėjas. 
Į Ameriką atvykęs jau senokai, 
prieš 40 metų. lietuvius pa
žįsta, jo brolio žmona lietuvė. 
Tas brolis gyvena Montello, 
Mass. Tuoj imasi pasakoti, kaip 
dažnai* ten lankosi ir prisival
go lietuviškų valgių.

Atsiranda ir lenkų laikrašti
ninkų. Vienas jų, su vokiška 
pavarde, pajutęs sentimentus 
lietuviams, pradeda nuo unijos 
laikų. Ir jais baigia, nes tvark
dariai kviečia prie stalo.

Ant stalo, kur sėdi kandida
tas į New Yorko miesto majo
rus, pastatytas dramblys, parti
jos ženklas. Patį kandidatą Lef- 
kowitz nuolat kalbina tai vie
nas, tai kitas.

Amerikiečiai moka tokius pri
ėmimus organizuoti, — nėra 
čia ilgų kalbi£ Vienas iš ren-

C. A. Voket - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St. 

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton9-6620

Stephen Bredes, Jr 
A D-V O K A T A S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083 

JUDITAI AUDĖNAITEI

tragiškai žuvus, tėveliams ir sesutei nuoširdžią užuojau
tą reiškia .

Maironio mokyklos mokytojai 
ir tėvų komitetas

kamųjų tik atsistojo, pasveiki
no ir vėl atsisėdo.

Ilgesni žodį tarė svarbiausias 
asmuo, New Yorko valstybės 
prokuroras Louis J. Lefkowitz, 
respublikonų kandidatas į mies
to majorus. Jis lieknas, kiek 
žilsterėjęs. Kalba paprastai. Sa
vo kalba nesistengia įtikinti 
susirinkusiųjų, kad jis geriau
sias iš geriausių kandidatų į 
majorus. Prašo, kad spauda in
formuotų savo skaitytojus, kas 
dedasi mieste. Kalba apie mo
ralę, apie švietimą ir mokyk
las, korupciją ir nori matyti 
New Yorko miestą Švaresnį, 
tvarkingesnį, su geresnėm mo
kyklom.

Su jo kalba baigėsi ir prieš
piečiai. Kai kiti geria kavą, 
kandidatas fotografuojasi. Ir 
čia tvarka, kad būtų kuo grei
čiau ir paprasčiau. Sustojo ir 
lietuviai nusifotografuoti.
- Tuo metu respublikonų šu
lai dar prideda ir savo žodelį, 
kad tai geriausias kandidatas 
į miesto majorus, pats kilęs iš 
darbo žmonių klasės, gerai pa
žįsta darbininkus, paprastas, 
draugiškas, kiek daug padarė 
miestui kaip prokuroras, kovo
damas prieš korupciją. Jei turi 
noro, tokių kalbų gali klausy
ti ir klausyti. Bet mes skuba
me. Palinkėję sėkmės, atsisvei
kiname.

. Paskirta "Aidų" premija
“Aidų” žurnalo premijai už 

mokslo veikalą skirti komisija, 
sudaryta iš pirmininko Antano 
Vaičiulaičio, sekretoriaus dr. 
Antano Sužiedėlio ir narių: dr. 
Jono Balio, Leonardo Dambriū- 
no ir dr. Kosto Jurgėlos, savo 
posėdyje Washingtone rugsėjo 
14 premiją 500 dol. paskyrė 
Jonui K. Kariui už jo veikalą 
“Senovės lietuvių pinigai”.

Laimėjimų vakarą ruošia Ap
reiškimo parapijos Amžinojo 
Rožančiaus draugija spalio 8, 
4 vai. popiet parapijos salėje. 
Įžanga 75 centai. Vakaras ruo
šiamas seselėms pranciškietėms 
paremti.

Ieško gimimų. Stefanija Ci- 
jauskaitė - Gadeikis, kilusi iš 
Žemaitijos, labai svarbiu reika- 
liu ieško savo giminių. Giminės 
prašomos atsiliepti adresu? St, 
Cijauskaitė - Gadeikis, 99 Beach 
St., Manchester, N. H.

MM
ŽINIOS-.

Liet. Enciklopedijos XXį£V ' 
tomas jau baigtas spausdinti ! 
ir pradedamas siuntinėti pre
numeratoriam. šį tomą reda
gavo prof. dr. J. Purinas. Pra
sideda žodžiu “Prezidentas Sme
tona” (Lietuvos laivas) ir bai
giasi “Raudondvario pastoge”. 
Labai gausu lituanistikos: geo
grafijos, istorijos, literatūros, 
biografijų. Sekantį XXV tomą 
redaguoja prof. Pr. Čepėnas. 
Yra taip pat renkamas iš eilės 
išleistas XV t, kuris apima 
Lietuvą; jį redaguoja prof. dr. 
V. Maciūnas.

Prof. dr. Juozas Eretas, at
vykęs iš Šveicarijos, Bostono 
lietuvių bendruomenės pakvies
tas, padarys pranešimą spalio 
7, šeštadienį, Tautinės Sąjun
gos namuose, 7 v. v. Spalio 8 
paskaitai pakviestas į New Yor
ką.

Melrose simfoninis orkestras, 
kuriam diriguoja kompoz. Je
ronimas Kačinskas, šiemet ke
tina aplankyti ir kitas vietas. 
Dabar ruošiasi pirmam šio sezo
no koncertui, kuris bus lapkri
čio 15 Melrose Memorial sa
lėje.

šv. Petro parapijos choras 
po atostogų savo repeticijas 
pradeda rugsėjo 21 d. 7 vai. 
vak. Choro vedėjas kompoz. J. 
Kačinskas ir prel. Pr. Virmaus- 
kis labai prašo daugiau įsijung
ti į chorą. Sakoma, “kas gie
da, dvigubai meldžiasi”, o mum 
yra svarbu dar lietuviškai gie
doti ir melstis. Labai jau liūd
na, kai ir didesnėje parapijoje 
nebelieka kam giedoti. Dar bū
tų liūdniau, kai sudaromos są
lygos, kai dirigentu yra žymus 
muzikas ir kompozitorius, o pri
trūktų choristų. Manome, kad 
Bostonas dar turi savigarbos, 
ryžties ir balsų.

Dail. J. Dobkevičiūtėt-Paukš- 
tienės kūrinių parodą dar ga
lima aplankyti. Paroda atidary
ta rugsėjo 17, sekmadienį, Tau
tinės Sąjungos namuose (484 
E. 4th). Truks ligi ateinančio 
šeštadienio, rugsėjo 23. Paro
da atidara nuo 6 iki 9 vai. vak. 
Dailininkė yra gimusi Liepojo
je, kur prieš I pas. karą buvo 
didelė lietuvių kolonija. Mokė
si Kaune ir Paryžiuje. Gyvena 
Chicagoje.

Dr. J. Girniui pastebi, kad 
Darbininko birželio 20 d. nu
meryje apie skulptoriaus A 
Mončiaus parodą įsivėlusi klai
da: parodoje buvo išstatyti jo 
skulptūros kūriniai, o ne nuo
traukos.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA 

Direktorius 
JOKŪBAS J. STUKAS 

WEVO - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
New York, N. Y.

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Rastinė: 1264 White Street 

Hillside, New Jersey 
Tel. W Averly 6-3325

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

Vedėjas 
P. VIŠČINIS 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 

#
RADIJO PROGRAMA 

Seniausia N. Anglijoje 
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
Boston. Mass.

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

A ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras, Deimantą' 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAUŠKAS)

Graborius-BaJsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ.

Kvoklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkvay 8t*tloo)

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrgtaia 7-4499

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
k BALSAMUOTOJAS

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja' moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
paCioo ir j kitus miestus.


