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PRFZMDENTAS D, EISENHOWERIS ketina žuvauti tris savaites. 
Jis patenkintas moko žurnalistus, kaip užtaisyti meškere, kad žu
vys kibtų. Sakoma, tai yra "politiko menas".

Klaipėdos krašto vokietinin
kų organas “Memeler Dampf- 
boot” nekartą gana piktai pa
rašo prieš lietuvius, o apie Klai-

jie gavo uždavinį kelti pietinė
je Korėjoje neramumus. Jų žo
džiais, karas spalio mėnesyje
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tatymas laimėjo; Indija atkrito; LlCtUVOS laiSVinUM kl BUSI 11131S

New Yoricaš. — JAV delega
cija laimėjo politinėje Jungti
nių Tautų komisijoje, kuri svar-

Grąžinamj belaisviai prane
ša, kad šiaurinėje Korėjoje be
veik visur vyrauja kiniečiai ir 
jų pajėgos nėra nei kiek suma- 
žėjusios; greičiau, padidėju
sios.

JAVn
Britai nepatenkinti; Montgomery agituoja

kos Korėjoje. Amerika laikėsi 
karinių paliaubų susitarimo, 
kur pasakyta, kad konferenciją 
sudaro abi kariavusios Šalys. 
Sovietų Sąjunga ir Anglija no
rėjo, kad dar būtų priimta In
dija ir kitos valstybė;, tarp jų 
ir Sovietų Sąjunga. Jos norėjo 
ir apskrito stalo konferencijos.

Praėjo JAV nusistatymas — 
Indija nebuvo priimta, o kar
tu atkrito ir Sovietų Sąjungos 
dalyvavimas. Pastaroji, jei nori, 
gali sėsti drauge su šiaurės Ko
rėja ir komunistine Kinija, ku
riais jį rėmė. Sėdama už ketur- 
kampo stalo — viena šąli; prieš 

v kitą, kaip buvę priešai, o ne 
kaip draugai ūlž apskrito stalo. 
Tam ir konferencija, kad susi
taikytų.

Amerikos nusistatymą parė
mė pietų Amerikos valstybės, 
Graikija Europoje ir Pakista- 

. nas Azijoje. Visas britiškas 
pasaulis, kitos Europos bei 
Azijos valstybės ir sovietiškas 
blokas balsavo prieš arba susi
laikė. JAV kietas ntisistatymas 
jų yra kritikuojamas, bet kitų 
giriamas, kad nedaryta nuolai-

Anglų spaudoje tiktai Chur- 
chillio sūnus Randolph Chur- 
chillis palaiko Amerikos nusi
statymą. Jis prikiša savo kraš
to vyriausybei, kad ji yra lin
kusi eiti į “Muencheną”, kaip 
buvo prieš antrąjį karą, kada 
Anglija nusileido Hitleriui dėl 
Austrijos ir Čekoslovakijos o- 
kupavkno. Tai privedę tiktai 
prie greitesnio karo.

Stipriai prieš Ameriką pasi
sakė Kanados laikraščiai. Bu
vęs praėjusiam kare anglų vy
riausias karo vada.; Moritso- 
mery rugpjūčio 28 d. kalbėjo 
Toronte, kur reikalavo tvirtai 
laikytis Anglijos ių Vakarų Eu
ropos, kad jos galėtų vesti sa-

ko be pastogės/^^^B^I '
Apimti ir kiti Gulf įlankos 

konferencija Korėjos reikalais pakraščių miestai. Kariuomenė 
beįvyks. Tai priklauso nuo So- teikia pagalbą 
vietų Sąjungos laikysenos.

Korėjoj suimta apie 20 šnipų, 
kurie įsibrovė iš šiaurinė; Ko-

'o "visų tų ginčų neaišku, ar

• Graikams, nukentėjusiems 
nuo žemės drebėjimo, gali būti 
leista įvažiuoti į JAV pagal 
naujai priimtą imigracijos įsta
tymą. Tokių nukentėjusių, ku
rie neturi kur prisiglausti, yra 
keli tūkstančiai.

Austrijoj mirė prof. dr. V. Buinevičiū
lasbroekas. — Austrijoje, 

Jnsbrucko mieste, rugpjūčio 19 
nuo širtAes smūgio mirė Dr. V. 
Buinevičius, buvęs ilgus^ metus 
Lietuvos Universiteto profeso
rius, vidaus ligų specialistą;, 
daugelio knygų autorius. Pas jį

I&RlNko NAUJĄ LIETU
VOJ ŪKININKŲ SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBĄ

nių linkimų keliu Lietuvos ū- 
. Mninkų Sąjungos Centro Val

dybai Brinkti: Dr. J. Petronis, 
prof. B. Vitkus, inž. K. Bara
nauskas, dr. P. Karvelis ir J. 
Diasnentis.

kas, klausiamas šen. McCarthy at
sisakė liudyti apie “fftnHininku 
kampanija"' toje spaustuvėje.

* Gulfo pakrantes
Dalias, Tex. — Po smarkių 

liūčių, kurios, pietinėje Texas 
dalyje trunka jau ketvirta sa
vaitė, prasidėjo -potvynis, dau- 
biausia palietęs Robstovvn mies
tą.

Vanduo mieste pakilo 
Dėdu^ADj^^9 procentai

iki 5 
visų

lių li-

Po didelių sausrų Texas vals
tybei tai yra antra nelaimė.

dalyvavimo 
Atlanto. Sąjungos gynybos pla
ne. Jugoslaviją atstovauja 11 
generolų.

I

mm. Apačioje O. S- Mott, mttUmierlw flhtripei, 7» meta, kari-

• Vatikanas ir Ispanija rug
sėjo 27 d. pa'irašė konkordatą. ■ 
Konkordatas suderintas su Is
panijos konttfeueija (G pasaga 
rafu), kuri visoms konfesijoms 
duoda laisvę. Ispanijoje yra 29 
milijonai katalikų ir tik 20.- 
000 protestantų.

• Iš kiekvieno dolerio, kuris
JAV paimamas mokesčiam. 70 
centų nueina krašto gynybos 
reikalam. •

• Mrs. Marion Hari, 61 metų 
amerikietė, rugp. 27 perskrido 
Atlantą -u vieno motcro lėktu
vu. Ji nusileido Airijoje.

mojcslus yra ėję labai daug Lie
tuvos gydytojų, atsidūrusių taip 
pat ir tremtyje. Velionis ir pats 
nuo bolševikų pasitraukė, gyve
no Austrijoje, bet . labai dide
liame skurde. Kai kam atrodo, 
kad jo buvę mokiniai, įsilpi 
JAV, per maža rodė 
mo savo buvusiu

Hropini-
y toju.

Baigiantis vasarai ir politinis Pranešimas iš Europos 
gyvenimas darosi judresnis. To 
judėjimo daugiau jaučiama'ir 
Lietuvos laisvinimo veiksniuo
se, ypač ryšium su viena kita 
kelione tarp Europos'ir Ameri
kos.

Gyvo atgarsio susilaukė Vii-, 
ko pirmininko prel. M. Krupa
vičiaus atviras pasisakymas, 
kas ligi šiol kliudė ir tebekliu- 
do susitarti su min. St. Lozo
raičiu. (Darbininke jis buvo 
perspausdintas). Nuomonių te
ko sutikti įvairių, bet dauguma 
jų, reikia pasakyti, yra Vliko 
pusėje. Vliko nusistatymas lai
komas labiau atitinkąs dabar
ties sąlygom; ir Lietuvos lais- gos metiniame suvažiavime. V. 
vinimo reikalams naudingesnis. 
Kaip patirta, *r didžiosios vals
tybes labiau linkusios turėti 
kontaktą su kolektyvu, kuris 
atstovauja įvairias grupes, ne
gu su paskirais asmenimi ?, nors 
būtų savo -metu buvę aukšti 
valstybės pareigūnai: Tų dvie
jų veiksnių suderinimas, žino
ma, mūsų reikalui būtų dar 
sveikesnis.

M. Krupavičius, Vliko pirmi
ninkas, tuo tarpu yra išvykęs 
sveikatos taisyti j Bad Woeris- 

’hofeną, tačiau vi ą laiką palai
ko ryšius su laisvinimo veiksnių 
centru.

Dr. P. Karvelis, Vykdomo
sios Tarybos užsienio reikalų 
valdytojas, ir M. Gelžinis, In
formacijos Tarnybos valdyto
jas, rugp. 24 d. lankėsi Bon- 
noje, vokiečių užsienio reikalų 
ministerijoje -ir kitose įstaigo
se. Vokiečių vyriausybei Bon- 
noje įteiktas Vliko raštas apie 
tisinę Lietuvos padėtį užsieny
je.

K. Zaikauskas, Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas, rugpjū
čio 26 d. lėktuvu išskrido į Pa
ryžių, kur jį telegrama iškvie
tė JAV ambasada pasitikti 
kcngresmano Kersteno. Kers- 
tenas į Europą atvyko su žmo
na ir dukterimi. Kartu su jais

Informacijos Centro 

direktorė M. Kižytė ir A. Ru
dys iš Chicagos, atskridęs atski
rai lėktuvu. Lietuvos laisvinimo 
veiksniai Europoje jiems sten
giasi kuo galėdami padėti, kad 
pats reikalas būtų kuo geriau
siai pravestas ir kiek galint tik
sliau atskleistų Sovietų įvykdy
tą Pabalti joj smurtą.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
Nev? Yorke, jau plaukia iš Eu
ropos atgal į Ameriką. Luksem- 
burge jis atstovavo lietuvius 
Tarptautinės Liberalų Sąjun-

Sidzikauskas plenume pasakė 
kalbą ir užmezgė visą eilę nau
jų pažinčių. Suvažiavime trem
tinių reikalus ypač palaikė Li
beralų Sąjungos garbės pirmi
ninkas ispanas Madariaga. Pa
vyko priimti palankią rezoliu
ciją, kuria pasisakoma prieš 
derybas su Sovietais ir - iliuzi
jas, kad pavyks suvienyti Vo
kietiją paVergtųjų rytų ir vidu
rio Europos valstybių sąskaita. 
Ypač britai su prancūzais stojo 
už pavergtųjų kraštų*“nurašy
mą” ir derybas su Sovietais. 

Italija ir Jugoslavija susikivirčijo
- Jugoslavijas radijas ir spau
da karingai ėmė pulti Italiją, 
kad ji sutraukusi kariuomenę 
Triesto apylinkėse ir grasinan
ti jėga įsiveržti į tą pamario 
miestą, kuris prieš aną karą 
priklausė Italijai, o dabar yra 
ginčo objektu.

Miestas, kaip žinoma, pada
lytas į dvi zonas — A ir B. Pir
mąją zoną valdo JAV ir Ang
lija,' o antrąją yra užėmusi Ju
goslavija.

pėdą — kaip “vokiečių žemę”, 
turėsiančią jiems grįžti. Aps
kritai naciški šūkiai ir siekimai 
nėra dar užmirišti, geriau sa
kytumei — atgyja. Visokiais 
vardais prisidengę buvę naciai 
nušnęka apie jų “tėviškės” že
mes net iki Narvos. Tik oficia
liai dar privengiama rašyti apie 
grąžinimą tų žemių, 
Hitleris buvo vienu 
būdu susiglobęs, kaip 
ją, Sudetus, Klaipėdos kraštą 
ir k.

W. Klhnkaitis, “Memeler 
Dampfboot” bendradarbis JAV, 
iš ten rašo, kad prie Nemuno 
linijos yra sutelktas žymus kie
kis raudosios armijos dalinių 
galimai invazijai į Vakarų Eu
ropą. Jis pažymi, girdi, karo 
pavojus prasidėsiąs ir virsiąs 
realybe, kai amerikiečiai parei
kalausią ^Sovietus pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų... Savaime aiš
ku, kad tuo jis užmeta mintį 
tiems, kurie norėtų bet kokio
mis sąlygomis ir nuolaidomis 
Sovietams naujo 
karo išvengti, visiš
kai neliesti Pabaltijos tautų 
tragedijos. Galima čia įžiūrėti 
ir vokietininkų slaptą mintį, 
kad jiems būsią geriau, kuo 
mažiau liks vietos gyventojų 
Baltijos kraštuose. Jie tada, 
vėl atgavę jėgą, galėtų jau tik
rai sakyti, kad ten nėra rusų 
žemė ir patys “jotų į Rytus.”

kurias 
ar kitu 

tri-

Italai iš savo pusės kaltina 
Jugoslaviją, kad ji norinti B 
zoną galutinai sau prisijungti. 
Tam jie ėmėsi atsargumo prie
monių. Romoje tarėsi naujas 
Italijos premjeras Giuseppe 
Pella su JAV bei Anglijos pa
siuntiniais. Diplomatai tikisi, 
kad kivirčai dar grėsmės nesu
daro.

Tuo tarpu Washingtone ta
riasi JAV ir Jugoslavijos aukš- 
tiėji štabo karinink^jB

SUIMTI PASISLĖPĘ KOMUNISTAI
Washingtoras. — FBI skel

bia, kad buvo surasti ir suimti 
du komunistų vadai, kurie slap
stėsi nuo teismo kelerius me
tus. Suimtieji yra: Robert C. 

’ Tmcpson, buvęs Nevv Yorko 
komunistų partija; pirminin
kas, ir Sidney Steinberg. Abu 
slapstėsi' Sicrra kalnuose neto-

JAV PREZIDENTAS SVEIKI
NO VYČIŲ SEIMĄ

Bostone susirinkusius vyčius 
JAV prezidentas D. D. Eisen- 
howeris pasveikino tokiu žo
džiu:

Sveikinu ' visus susii ūkusius 
į 40 metinį Lietuvos Vy<”j sei
mą. Tegul šis seimas atspindi 
drąsą ir tikė^mą, ty lietuvių 
kilmės amerikiečių, kurie, kaip 
ir latvių bei estų kilmės ame
rikiečiai, taukia dienos, kada 
tie trys Baltijos kraštai vėl ga
lės džiaugtis laisvės ir demok
ratijos palaima.

D. D. EISENHOiVER

AMIR1KOS UKTUVIU LAIKRAt

680 BUSHWICK AVENUE ROOKLYH 21. NEW YORK

Administracija K GLenmore 5-7068 10 CENTŲ

Ispanų ir vokiečių spaudoje 
pasirodė pranešimų, kad Chur- 
chillio liga po jo paskelbtojo 
“Rytų Locarno’’ yra ne tiktai 
medicininės, bet ir politinės 

. kilmės. Vokiečių spauda per^i- 
spaudė ispanų “Informaciones” 
apskelbą pranešimą, kad-
ChurchiHis per Titą, kuris buvo 
nepaprastai iškilmingai sutik
tas Londone, palaikęs santy

kius su suimtuoju Berija. 
ChurchiHis dėjęs dideles vil

tis, kad Sovietai, remiami Seri
jos ir jo šalininkų, žymiai pa- 
keisią sspvo užsienio politikos 
kursą ir įvesią humaniškesni 

! komunizmą. Tam jis ir iškėlęs 
Rytų Locarno projektą. Vokie- 

■ čių spauda pažymi, kad šito 
pr.anešimo, nepaisant jo sensa- 
cingumo, Londonas nedementa- 
vęs.

gjMAju^^tvyko atsargon 
^Ke^^^^^^Hd^fifcjrisbus- 

pietinei Korėjai 
lams patarėju. Gyvenrop^Hj 
sutiktas su dideliu pasitenkini
mu.

Ii Sonora, Cąl. Atpažinti iš pirš
tų nuospaudų, nes gyveno kito
mis pavardėmis ir žymiai pa
keitė savo išvaizdą. Suimti ir 
keli asmenys, kurie padėjo 
jiems slėptis. Suimtieji turėjo 
būti teisiami kartu su kitais 
komuništų vadais, kuriuos teis
mas rado kaltus, kadper
versmu siekė pakeisti JAV vy
riausybę. Suimtiesiems dabar 
graso dar bausmė už slapsty
mąsi nuo teismo.

Aviacijos pramonė 
įtemptai dirba

Washingtonas. — Aviacijos 
pramonėje 9 didelės'bendrovės 
dabar gamina tiktai sprau mi
niu# lėktuvus, kurie buvo A- 
merikoje pradėti statyti prieš 
dešimtį metų.

Kaip pranešama tos pramo 
rėš biznierių, vyriausybei yra 
pristatyta jau 10.000 sprausmi- 
nių f jet) lėktuvų ir apie 40,- 
000 kitų. Tūkstančiai naujų ga
minami JAV ir Jos sąjunginin
kų užsakynfu. ,

ChurchiHis painformavęs vi
są britų kabinetą apie savo pa-/* 
stangas per Titą ir Beriją su
artinti britus su Soivetais. Ta
čiau

britų kabineto dauguma su 
iždo kancleriu Buttleriu
tiems Churchiilfo pianams 

pasipriešino
ir jam nieko kito nebeliko, 

kaip pasiskelbti susirgusiu, juo 
labiau, kad tam ir šiokių tokių 
medicininių duomenų buvo. Ta
čiau Sovietų saugumas suuodė 
apie Churchiliio ir Berijcs san
tykius, painformavo apie tai 
Malenkovą, ir tai privedė prie 
Berijos likvidavimo.
Berija ir Tito glaudžiai bendra

darbiavo nuo 1917 metų, 
kai jiems teko drauge’kovoti ’ 

su baltųjų admirolo Kolčako 
armija. Tito, paisrodtą sunkiai 
sužeistą Beriją išgelbėjo, ir 
tarp jų užsimezgusios draugys-^ 
tės nepalietė nė paskesn^^L 

gųniai įvykiai..
MMMMĮ0HQ9Hrorma vo 

^^RMVIMMM^^^rKuris .šią ži-

“pačia svarbiausia žinia 
pasibaigus karui." •

Berija puoselėjo viltis, kad, 
pasidaręs visiškas Sovietų Są
jungos valdovas, su’Vakarais, 
o ypač su Anglija, susitaikys. 
Tuoj po Stalino, mirties jis buvo 
painformavęs Malenkovą, kad 
reiktų pašalinti tarp Anglijos 
ir Sov. Sąjungos susidariusias 
kliūtis.
Tuo tarpti nuverstasis Berija 

laukia teismo.
Amerikiečių telegramų agen

tūros AP pranešiau, jo byla 
jau perduota aukščiausiam So
vietų teismui. Tenka laukti, 
kad ji netrukus ir bus pradėta 
nagrinėti. Tik klausimas, .ką 
Beiąja per ją pasakys: ar pri
sipažins kaltas. kaip paprastai 
Sovietų teismuose būna, ar iš- 
drys sovietinei teismų komedi
jai pasipriešinti.

Tuo tarpu Anglijos laikraš
čiuose pasklido žinių, kad Chur- 
chillįs artimiausiu laiku ma
nąs savo ministerių kabinetą 
pertvarkyti. Kiek jis bus per
tvarkytas nežinoma, bet spėja
ma, kad Edenas galįs būti at- ' 
palaiduotas nuo užsienio reika
lų ministerijos, kad gelėtų už
imti Churchillk)

'■A- 4
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Pasikalbėjimas su nematomo
rino Teresės pulsą. Jis buvoGydytojas Dr. geidi atėjo ba-

senatą, eg-
(ministe-

itf WWi»T3

t

Dr. Burhard jau 1919 
vasarą mirė; taigi jis gydė Te
resę tik trumpą laiką. Gal būt, 
ilgesnį laiką gydydamas jis

metų nuo pirmojo įvykio* stai
ga diagnozes — “aštriausia is- 
terijasu apakimu ir daliniu pa- 
raltfium." Tokis buvo gydytojų

.buritaUto. Tuo dabartinio me- 
Arinai mokslo požiūriu gal bū
tų buvę priėita prie tikrojo Te- 
ttažs skausmų gydymo...
.* Sėt kas nutiko? Pirmiausia 
buvo padaryti kialctthgi diag-

pagijimą Ir priskyrė B savo 
naujiem vaistam, kuriuos tė
vas pargabeno namo keletą va
landų po pagijimo. Taigi pa
sveiko, bet nežinom nuo ko. h* 
Seidl, kai patyri,, nesurado jo-»

iš prof. Esvakl, Ertethgen, ku
ris buvo didelis Kenersreutho 
priešininkas. isterijos diagnozę 
tinstate Waktsassen gydytojas 

Dr. Seidl, kuris tada Teresę 
gydė i? kuris qo eilės metų tą 
diagnozę atšaiAė, įsitikinęs, 
kad ji klaidinga akivaizdoje vi
sų Konnersreutho reiškinių, 
kurių jis buvo liudininkas arba 

- kuriuos pažino iš patikimų šal
tinių. X ri,

GRĮŽTA REGĖJIMAS
- Visa, kas 1923-7 metais nuti- 

t ko, buvo iš tikrųjų nuostabu ir
sdnkiai suderinama su įprasti
niu normalaus žmogaus pasau
lio supratimu.

1923 balandį kentėjo labai 
aštriai nuo vidurių skausmų. 
Balandžio 25 atrodė jau prie 
mirties. Nugąsdinti tėvai grie
bėsi paskutiniosios: Teresei ant 

■ kaklo į drobę įsiūtas Teresėlės 
iš Lisieux relikvijas. Po trum- 

*.po pablogėjimo ligonė staiga 
išvėmė kraują ir pūlius. Vidurių 
nebeskaudėjo. Pradėjo sveikti. 
Tai daf nėra tikrai nuostabu. 
Bet nuostabu tai, kas nutiko 
po keturių dienų. Balandžio 28 
atėjo Dr. Seidl ir papasakojo 
žinąs naują akim vaistą, kurį 
norįs išmėginti: tegul tik tė
vas kuo greičiausiai pargabenąs 
vaistus iš miesto. Kai jis balan
džio 29 rytą išėjo, Teresė buvo 
tiek apakus, kaip ir prieš ket- 
veris metus. Atsisveikinusi su

- tėvu ji dar užmigo ir kai pa
budo — matė.

Tai ji pasakoja lengvai. Bet 
ką tai reiškia jos vidaus gyve
nime.

Šitas pagijimas yra neišaiški
nama^ net ir tada, jei vėl 
griebiesi isterijos hipotezės. J- 
vykiui ir Teresei turėjo reikš
mės data: 1923 balandžio 29

Aplinkybę, kad Seidl pagiji
mą buvo priskyręs savo vaistui, 
tvirtai palaikome.. Jeigu Dr. 
Seidl tikėjo 'apakimu iš isteri
jos, tab nuosekliai galvodamas, 
jis turėjo tikėti ir isteriniu pa- 
gijidiu. Bet jis kitaip reagavo; 

. jis patikėjo savo vaistų veiki
mu, vadinas, tikėjo buvus tik
rą ligą, kurią galima medicinos 
priemonėm pagydyti.
PALAIMINTOSIOS TERESĖ 

x LĖS ROŽĖS LAPELIAI
Nuo 1923 balandžio pabai

gos Teresė matė, — ji buvo dėl 
to laiminga, bet ji nebuvo toli 
gražu pasveikus. Ir toliau jhi 
paliko aštrūs mėšlungiai, są-. į^kQjo klebonui Naberiui— 

ir tik jam vienam tada, nes ji 
gėdinosi sakyti tokius paslap
tingus dalykus.

(Bus daugiau)

rainus; šitas būvis skyrėsi nuo 
senų. Ten buvusiam atrodė, jog 
visų ankstesnių Mėšlungio bū- 
ji kalbėtųsi su kuo, kas kitiem 
buvo nematoma, bet ką ji ren
gimai ir pačiuopiamai jautė. 
Pasku ji prašė, pati to nežino
dama, klebono Naber, kuris 
greitai atvyko, manydamas, 
kad jį šaukia prie mirštančios. 
Jis rado & toli nesirengiančią 
mirti, palaimintam pasikalbėji
me su kažkuo nematomu. Kai 
ji staiga atsigavo, ji paaiškino, 
kad ji gali dabar atsidūsti ir 
vaikščioti. I jos pareiškimą ap
link buvusieji įvairiai reagavo. 
Tėvai pravirko. Gailestingoji 
sesuo žiūrėjo skeptiškai, kle
bonas stengėsi laikytis ramus. 
Bet visiems rodės neįmanomą, 
kad Teresė galėtų atsikelti. Bet 
ji paprašė paduoti jai drabu
žius — ji pakilo Ir ėjo. Ji iš
gydyta. Kas buvo nutikę? Ji

monės netekimas, pūslės ir žar
nų sutrikimai, kaklo sutinimai, 
vos pakeliami galvos skausmai 
ir daugelis labai pūliuojančių 
nuspaustų - nudegintų vietų. 
Lyg dar ji per mažai' būtų kan
kinama — prie to viso prisidė
jo naujas skausmas — kairiąją 
koją mėšlungis taip sutraukė, 
kad kairiosios kojos pėda buvo 
pakelta aukščiau dešiniosios 
kojos kaulelių. Taip ji paliko, 
ir jokia medicininė pagalba ne
galėjo jos grąžinti į normalią 
padėtį. Pusę metų truko tokis 
būvis. Prispaustoji vieta kairio
joj pėdoj pradėjo pūliuoti. 
Žaizda siekė iki kaulelių ir taip 
plėtėsi, kad 1925 balandžio 
mėn. gydytojas nusprendė, kad 
pėdą reikia nupiauti.

Dabar atsitiko tai, kas sun
kiai išaišikinama.

Gegužės, pradžioje kažkas 
atsiuntė Teresei keletą rožių la
pelių nuo Teresėlės iš Lisieux 
kapo. Teresės seseriai šovė į 
galvą pakišti juos tarp žaiz
dos ir aprišalo. Po kelių mi
nučių aštrus skausmas, kuris 
Teresę kamavo'toje vietoje pu
sę metų,'dingo. Teresės sesuo 
nedrįso nuimti aprišalo ir pa
žiūrėti, nes gydytojas buvo jį 
aprišęs iki kitos dienos. Kitą 
dieną pasirodė, kad žaizdos už- . 
gijusios ir jau plona odele ap
sitraukusios. Aprišalas buvo 
prisigėręs pūlių. Rožių lapeliai 
prilipę, 'taigi pagijo laikotar-

■ pyje tarp aprišalo uždėjimo ir

tho Teresės šventoji, buvo Ro? 
moję pripažinta palaimntąja.

Mc| HAVfttS. -vrfkMemM^

^aisro, Te- 
nuo stu- 

ir paraly-

SI KAŽ-

nuo atsitnWRrriW 
resė buvo išgydyta 
burkaulio skausmų 
žiaus.
PASIKALBĖJIME

KUO NEMATOMU
Pagijo nuostabiu būdu. Tere

sės tėvai išgirdo išgąsties riks
mą. Jie įgriuvo pro duris ir ra
do dukterį padėtu kuri juos la
biau nei bet kas nustebino: ji 
žiūrėjo į kažką, kas buvo šalia 
jos lovos. Klausiama ir šaukia
ma, ji nereagavo jokiu judesių. 
Atrodė, kad ji guli aštriame 
mėšlungyje, bet jos veide buvo 
gyvas džiaugsmas arba grei
čiau neapsakomas susižavėji
mas. Viena atsitiktinai pasitai
kiusi gailestingoji sesuo patik-

Kerstenas, Rudys, Kįžytė išvyko Europon
Draugas (rugp. 26) atspaus

dino pasikalbėjimą su Lietuvių 
Prekybos Rūmų Illinois valsty
bėje pirmininku A. Rudžiu, ku
ris rugp. 24 lėktuvu išskrido į 
Europą. Apie savo kelionę jis 
taip pasisakė:

“I Europą vykstu Amerikos 
Lietuvių Tarybos, jos Vykdo
mojo Komiteto pavedimu... Ke-

SPAUDA

Europos Federacija — dar svajone; 
vieni jos nori, kiti — ne

Europos Suvienytų Valstybių 
kūrimas tebėra pradžios sta
dijoje. Norintieji viską greičiau 
padaryti ir laukią vienybės, tu
ri gerai susispausti, kad savo 
akimis galėtų išvysti E. J. V.

Pirmasis žingsnis yra Stras- 
bourge sukurtoji Europos tary
ba,. nors neturi jokios galios, 
bet tarnauja kaip susitikimo ir 
problemų studijipeęntras. Ant- 
rojif'institucija yra \dar negi
musios europinės bendruome
nės gynimo komitetas^kpasira- 
šytas dalyvaujančių vyriausy
bių. bet dar ratifikacijos rai
doje. Trečiasis ir pats svarbiau
sias vienetas turėtų būti, jei 
seksis, Europos bendruomenė 
arba geriau sakant — tos ben
druomenės branduol ys, kuris 
turėtų išsivystyti į federalinį 
vienetą, pritraukiant ii* kitas 
Europos valstybes, ligi šiol šiuo 
klausmu negalinčias pasisakyti. 
Praeitų metų pabaigoje 6 vals
tybių vyriausybės parinko 87 
parlamentarus, kuriems pavedė 
per 6 mėnesius paruošti statu
tą. Tie sukūrė konstitucinę ko-

niai pačių žmonių^ 
zekutyvinę tarybą 
riai), laikiną tautinių ministe- 
rių tarybą ir teismo instituciją. 
Be to, pramato įvairius pramo
nės, prekybos ir užsienio poli
tikos reikalus bei kapitalo ir 
darbo jėgos laisvą cirkuliaciją.

Po visų lengvesnių klausimų 
iškyla kietas kaulas, kurio bijo 
ir patys europiečiai, tuo labiau, 
kad pagąsdina ir kiti. Valsty
bėse, kurios turėtų statutą pri
imti ir užtvirtinti, nenori atsi
žadėti savų senų tradicijų ir 
teisių, dėl kurių istorijoje su
kelta tiek daug karų. Dar šio 
amžiaus pradžioje Europa buvo 
pasaulio centre ir grojo pir
muoju smuiku. Dabar suvar
ginta karų, bet susijungusi vėl 
atsistotų bent 3-je pasaulio mil
žinų vietoje, o to nenori ko
munizmas nei per giliai įsisun
kęs europiečių širdyje naciona
lizmas su rasiniu pagrindu.

Iš 6 judėjimą remiančių val
stybių parodo gerą valią Itali
ja, Vokietija ir Olandija 
ja-ir- 
iie Ziel

!htį 
nii
užmiršti

Luksemburgo. gali nueiti
tą paruošė ir 87 parlamenSBpTK^prancūzai negali 
susirinkimas priėmė ir perdavė turėto pasaulio, primato, ir 
savo vyriausybėm. * jiems labai sunku prisitaikyti

Statutas pramato tautų at- prie busimosios naujos Euro- 
stovų rūmus, išrinktus tiesiogi- pos reikaliukų.

UŽ GER£J4 ŠIRDĮ 300 MARKIU

, • Gen. George S. Patton, Jr„ 
•priminti JAV paštas lapkričio 

11 d. išleidžia su jo atvaizdu 
pašto ženklus.

• Šveicarija paskolino Vo
kietijai 59 milijonus dolerių.

• Mokesčių JAV per praėju 
sius fiskalinius metus surinkta 
7,2 procentais daugiau negu 
vieneriais metais prieš tai. Vi
so mokesčių gauta $69,687,- 
000,

Viena tokia Erika Vokietijo
je buvo nustebinta, kai gavo 
iš civilinių metrikacijų įstaigos 
pakvietimą atvykti šliubo paim
ti. Ji buvo nustebinta dėl to, 
nes buvo vos kelios savaitės 
praėjusios, kai ji buvo ištekėjus 
ir jos jungtuves liudijo kaip tik 
%s valdininkas, kuris dabar 
atsiuntė pakvietimą. Ji tuojau 
pakvietimą parode vyrui, kuris 
sumišo irzprisipažino, kad juo
du netikrai sujungti. Verkian
čiai tariamai žmonai jis papa
sakojo visą istoriją.

Kai buvo paskirtos kitados 
jųdviejų vestuvės, dar nebuvo 
atėjusi metrika apie jos pirmo
jo vyro mirtį. Be metrikos ne
buvo galima gauti šliubo. Bet 
jau namuose viską$ buvo pa
ruošta ir svečiai sukviesti. Ne
buvo tik mirties liudijimo. Savo 
rūpesčius vyras išdėstė jungtu
ves registruojančiam valdinin-

kui. Tas galvojo, kaip čia žmo
gui padėti, Kad tortai ir keptos 
antys nenueitų veltui. Išeitį su
rado. Liepė ateiti jaunavedžiam 
^u liudininkais, surašė jungtu
vių raštus ir juos paleido vai
šintis. Kad metrikų nebuvo ir 

■ jungtuvės netikros, nežinojo nei 
liudininkai nei jaunoji. Doku
mentus valdininkas įkišo sau į 
stalčių ir palaukė, iki ateis met
rikai. Tada jis sunaikino anuos 
netikrų jungtuvių dokumentus 
ir pakvietė iš naujo jaunuosius 
dabar jau tikrai susituokti.

Teko jauniesiem antru kartu 
atvykti — nieko padarysi. Bet 
gandas pasklido apie visą isto- 

' riją, ir jauniesiems, liudinin
kams ir pečiam valtininkui te
ko atsidurti teisme. Teisėjas 
išklausė ir suprato padėtį. Nu
baudė 300 markių tiktą val
dininką už jo gerą širdį.

net maMos) valstybės ląž- 
kaip yra šaltesnės. Jos gal la
biau dreba dpi savo nuosavo ti
kimo ir ne tiek drąsios tiesti 
ranką netaimftsjftiktiems savo 
kaimynams, bijodamos suerzin
ti jiems patiems grasantį gruo- 
bonišką didįjį kaimyną: Todėl 
esamos padėties pripažMirias 
(arba, jei ne pripažinimas, tai 
linkimas su ja, kad ir apgailes
taujant, susitaikyti) tenai yra 
dar labiau įsišaknijęs, negu čia. 
Bet kadangi Jungt.* Valstybių 
nusistatymai ir tenai turi dide
lės reikšmės, tai galima tikė
tis, kad šio krašto autoritetin- 

*gai ir net demonstratyviai pa
reikštas nusistatymas Lietuvos 
bei Pabaltijo atžvilgiu Vakarų 

. _ Europos kraštuose, ypač politi- 
? niuose sluogsniuose, irgi žymiai 

palengvins Lietuvos reikąlo po
puliarinimą ir užtarėjų sura
dimą”. . '

jas Europoje... Todėl kongres- 
manas Kerstenas savo dabarti
nėje kelionėje Europoje nori iš
alkinti, ar yra ten pakanka-, 
mai medžiagos ir liudininkų, 
kurie pateisintų komisijos sesi- 

valstybių reikalu.” Su kongres- N laikymą Europoje. Teigiamu

lionės tikslas yra painformuo
ti Europos lietuvius apie Ame
rikos Kongreso žygius Baltijos

susitikti Pąryžfuje ir aplankyti 
Vliką bei lietuvius Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Italijoje ir Angli
joje.

Užklaustas, ar jo kelionė tu
ri kokį ryšį su Kongreso*suda
ryta Baltijos okupacijai ištirti 
komisija, atsakė:

“Kersteno rezoliucija savo 
redakcijoje ndmato, kad Komi
sija savo darbą turi atlikti 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tačiau jau svarstant rezo
liucijos projektą kai kurių kon- 
gresmanų buvo pareikštas pa
geidavimas, kad Kersteno Ko
misija galėtų turėti savo sesi-

Adresas:

Laisvė (rugp. 27), rašyda
ma apie Kersteno kelionę į Eu
ropą, jau pliurpia, kad visam 
tam Lietuvos pavergimo tyrinė
jimui bus išleista “daugiau kaip 
milijonas dolerių”. Girdi, Ker
stenas “dabar mūsų doleriais 
švaistosi.” Nagi ir išpūtė kaip 

atveju bus ^daromi žygiai ta* * raudoną burbulą! Yra žinoma, 
prasme praplėsti rezoliuciją.” 
A Rudžio uždavinys paleng
vinti Kerstenui užmegsti ryšius 
su baltiečiais.

Kersteųas, kaip žinoma, yra 
dar lydimas Alto Informacijos 
Centro diktorės M. Kižytės.

Dirvoje (rugp. 27) V. Ras
tenis iškelia dar vieną atžvil
gį, kuriuo Kersteno rezoliucija 
yra mums reikšminga. Laik
raštyje nurodoma:

“Jungtinių Valstybių politi
niai sluogsniai, šiaip ar taip, y- 
ra uoliausi Lietuvos bylos gy
nėjai. Geografiškai mums arti-

kad Katyno žudynių platus ty
rinėjimas pareikalavo tik 60.- 
000 dol. Bet kiek pareikalauja 
JAV kova su Vidaus priešais, 
Maskvos agentais, kuriems 
“Ldisvė” vis giesmes gieda? 
Ir kiek atseina saugumo prie
monės prieš bolševizmo grės
mę? Bilijonus. Bet protingi 
JAV piliečiai supranta, kad 
“Laisvės rojui” įsigalėjus, 
žmonės, netektų ne tiktai viso 
savo turto, bet ir galvos. O 
“Laisvė”'nori, kad bolševikai 
čia pasišvaistytų. Dėl to ji 
puola kiekvieną, gąsdydama vi
sais baubais, kad jų darbeliai 
nebūtų atidengti.

* KULTŪROS ŽURNALAS

• AIDAI — mokslo, literatūros, meno ir visuomeninio 
gyvenimo mėnesinis iliustruotas žurnalas. .
• AIDAI — atsidėję puoselėja lietuvišką kultūrą, buria 
aplink save mūsų mokslininkus,, rašytojus, menininkus.

• AIDU per metus išeina 10 numeri 
puslapių. Jie prilygsta_gndi^Ji||Į

5 dol.

redaguoja A. Vaičiulaitis. Redakcijos nariai:
T, L. Andriekus, J. Girnius, A. Nyka-Nyliūnas.

Naujas numeris

Po vasaros atostogų jau išeina iš spaudos AIDU rugsė
jo mėn. numeris. Jame rašo:

Juozas Alaušius • Venacms Ališas.
J. Jakštas • Vincas Kazokas 

Afctb • K. Mockus 

j. Grinius • Eag. Gruodis

Kaa.M. Vaitkui • V. Kasiniu ir k.

Redakcijos.* Aatams Vaičfalattte, 83-61144 SL, Jamaica 35, N. Y.
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VYČIŲ JUBILIEJUS
Lietu vos vyčiai daug padarė per savo 40 veiklos mėty

*

SUBSCRIPTION RA I MS 
ttic yeartj------------------ 55.00

Brooklya, N- T. 
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Forefcn —

53.00 
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama
Brooklyn, N. Y. _
Pusei meto-------
Užsienyje----------

<5.00

53.00

yra malonu ir linksma pasvei
kinti visus Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narius, sulaukus 
mūsų brangios organizacijos 40 
metų jubiliejaus.

Keturios dešimtys metų, tai

A. VasBuskna, Lietuvos Vyčių 
Čtako PfnniniBkas

Btraipanlua Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
•mųianial —mgnmi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
dgrtl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Ui skelbimu tuijnj 
Ir katta redakcija neatsako.

laikotarpis. Tiktai ilgiau gyve
nus ir veikus pagarsėjo valsty
bės arba organizacijos. z Ketu
rios dešimts metų yra gana 
trumpas laikas — net ir vy
resnio amžiaus žmogus tai pri-'

čių ir kitokius faktus. Yra tau-

Suhan krutinusios pažiūros
Chicagoje buvo sukviestas zoninis lietuvių studentų suva

žiavimas. Jis*apėmė tik tuos studentus, kurie mokosi vakarinės 
ir vidurinės Amerikos mokyklose. Suvažiavimo suglaustas apra
šymas antroje šio lapo pusėje. Jis vertinamas teigimai. "Vis dėlto 
straipsnio autorius ir suvažiavimo dalyvis, kartu ir Centro Val
dybos narys, rado reikalo trumpai pastebėti, kad į Studentų Są
jungos veiklą politinė partijos nebūtų veliamos. Motyvai nenuro
dyti. Bet juos randapie to zoninio studentų suvažiavimo aprašy
me, kuris tilpo “Drauge” (rugp.- 26). Ten skaitome:

Po karštų diskusijų, kurių metu Sąjungos dabartinis pir- 
• mininkas V. Kavolis pareiškė, jog visos lietuviškos partijos, iš
skyrus Lietuvių Rezistencinę Santarvę, esančios supuvusios ir

ti Vliko pirmininką, dipl. šefą ir Rezistencinę Santarvę. Sąjungos 
sekretoriui Mieželiui pasiūlius, prie sveikinamųjų prijungti Altą, 
suvažiavimas pritarė vieningu rankų plojimu.”

Galėjo Tas sritinis suvažiavimas ir nieko nesveikinti. Savo 
suvažiavimuose sveikinimų visada turime gausiai. Užima jie ne
mana laiko, nors nevisada reikalingi. Bet jeigu kas jau sveikina
ma-. tai yra nekultūringa tuo pačiu metu kitus žeminti, šiuo 
atveju Studentų Sąjungos pirmininkas, taigi pats pirmininkas, 
diskusijose taip pasielgė. Jis savo žodžiais kitų pelitinių partijų, 
įsijungusių j Lietuvos laisvinimo darbą, nesutoūdė ir nesuban-. 
krutijo, o parodė tiktai savo subankrutijusias pažiūras. Svei
kiau galvojantieji lietuviai studentai turėtų susimąstyti, ką jie’ 
turi savo Sąjungos priekyje.

Galima būti vienos ar kitos nuomonės apie Santarvę, bet 
kai viena politinė grupė išskiriama, o visos kitos apšaukiamo; su
puvusiomis, yra ne kas kita, kaip atgamas slopių išgyventų laikų. 
Su demokratija tai neturi nieko bendro. Tai yra antidemokratiš
kas nusistatymas, nelyginant komunistų, kurie patys pirmieji ir 
jau seniai šaukia, kad visi politiniai vienetai yra supuvę, išsky
rus jų partiją. Panašiai kalbėjo fašistai Kali ojo, naciai Vokie
tijoje. Savo metu ir Lietuvojejįitvo garsinama ir remiama viena 
tautinė sąjunga, kitas partitjas puolant ir smerkiant. O, rodos, 
turėjome ko pasimokyti iš anų dienų?

Valstybiniame gyvenime yra valia žmonėms partiniais pa
grindais grupuotis ir nebūti apšauktam supuvėliu. Mūsų, partijos 
šiokia atstatyti laisvą valstybinį gyvenimą Lietuvoj, turi savo pa
žiūras ir programas. Vieniems patinka vienos, kitiems — kitos. 
Kur šaukiama, kad tėra viena grupė, nesubankruti’u-.i su savo 
programa, o kitos supuvusios, ten jau pakvimpa nebe demokra
tija.

Visa tai laikome išsišokimu, bet būdingu. Jis rodo, kad ir 
laisvoje bei demokratinėje Amerikoje mokslus beeinanti mūsų 
jaunuomenė savo tarpe turi jaunuolių, kuriems pagar.ba kitaip

Taip porai metų praslinkus, 
iškilo pirmas pasaulinis karas 
ir prasėjo organizacijos narius 
-imti j kariuomenę. Bet tuo A- 
merikos lietuviai pagelbėjo ko
voti ir už Lietuvos laisvę ir. 
tikrai neužilgo Lietuvos laisvė, 
jos nepriklausomybė buvo at
statyta. Tarp pirmųjų kovotojų 
už Lietuvos laisvę buvo ir vy
čių. Ir šiandien vyčiai šaukia- 

' mi į Amerikos kariuomenę, bet 
jie su visa vyčių organizacija 
kovoja kartu ir už Lietuvos 
laisvę. •

Taigi šiandien, kaip ir anks? 
čiau, mūsų siekimas yra lietu
viškumo išlaikymas. Lietuvių 
kalba yra vartojama vyčių sū-. 
sirinkimuose, suvažiavimuose. 
Čia reikia pripažinti, kad Lie
tuvos Vyčiai tvirtai laikosi lie
tuvių kalbos ir daro daug pas
tangų, kad kiekvienas jų narys 
mokėtų lietuviškai kalbėti.

Gaila, kad kitais Heluvybės 
išlaikymo atvejais/ naudotinų 
priemonių atžvilgiu, vyčiai ne 
taip tvirtai laikosi. Vyčių cho
rų ir dramos ratelių jau mažiau 
yra. Gal ir lietuviškai mažiau 
rašo. Bet turint galvoje 40 gy
venimo metų ir tai, kad į vy
čių eiles jau įsijungia antroji 
gentkartė, tai turime pripažinti, 
kad lietuviškumo išlaikyme vy
riai gana gerai laikosi.

Kova už Lietuvos laisvę vy
riuose šiandien yra pagrindiniu 
punktu. Visas lietuviškasis pa
saulis turi aukštai įvertinti vy
čių darbus Lietuvos laisvei at
gauti Per Lietuvis Reikalų 
Komitetą, pirmininkaujant ku
nigui Jonui C. Jutkevičiui, daug 
yra padaryta.

Praėjųsiaam Vyčių Seimui 
buvo jau pranešta, kad per pa
staruosius metus vyčiai yra 
parašę apie 23,000 laiškų Lietu
vos laivės reikalaįs. Ir šis dar
bas .jau seniai yra vykdomas. 
Ar tai ne pagirtinas darbas? 
Ar yra kuri organizacija, kur

tiek daug būtų nuveikus?lie
tuves laisvinimo darbe? Gaila, 

, *bet tokios grupės dar nešino
me.

Tikime, kad vyčių ateities 
^veikla taip pat bus gera ir sėk
minga. Bet jaunimui reikia pa
galbos. Reikia tos pagalbos iš 
visos lietuviškos visuomenė-, iš 
jaunimo ir iš vyresniųjų tarpo, 
imant čia ir naujai atvykusius.

Naujos jaunimo bangos galė
tų ateiti j vyčių eiles ir kartu 
veikti Dievui ir Tėvynei.

Vyresniojo amžiaus lietuviai 
, galėtų duoti jaunimui vertingų 
patarimų ir pinigais paramos, 
kurie yra taip reikalingi vyčių 
judėjimui stiprinti- Vyres- 

a nieji taip pat gaįėtų sėkmingai 
raginti jaunimų, dh^nejsijungu
sį į .vyčių eiles, eiti į vyčių 
organizaciją ir čia bendrai su 
kitais dirbti.

Iš naujai atvykusių vyčiai 
laukia, kad jų jaunimas eitų 
-pas vyčius, didintų jų narių 
skaičių ir savo lietuviška dva
sia bei naujais patarimais pra
turtintų vyčių judėjimą, jj at
gaivintų.

Lietuvos Vyčiai daug padarė 
per savo 40 veiklos metų. Mes 
tikimės, kad ir sekančiais 40 
metų Lietuvos Vyčiai gerai 
veiks. Tik reikia nesustingti 
vietoje, ieškoti vis naujesnių,

geresnių veiklos būdų bei naujų 
talkininkų ir drąsiai žengti 
pirmyn, turint prieš akis di
džiuosius vyčių idealus,

Lai gyvuoja lietuvių jauni
mas, lai gyvuoja Lietuvos Vy
čiai! O

(Paimta iš sukaktuviniu
“Vyties” nr., 4-5 psl.)

besigrupuojan tiems, negu jiems patiktų, yra svetima.

begales 
jau- 
am-

taip
Mū-

veikę. Paimkim pavyzdžių kad 
ir Amerikos Valstybių isto
rijos ir, būtent, ką ir kiek yra 
padariusios 13 Amerikos vals
tybių anksčiau negu jos sulau
kė 40 metų. Visas pasaulis ste
bėjosi tų pirmųjų Jungtinių
Valstybių susiorganizavimu ir ' 
jų atliktais darbais. Gražiu pa^» 
vyzdžiu yra ir Lietuva, atga
vusi nepriklausomybę. Kiek 
daug ji nuveikė, padarė anks-/ 
čiau negu ji sulaukė 40 metų 
jubiliejaus.

Pažiūrėkime ir į žmonių gy
venimą. Mūsų globėjas šv. Ka
zimieras, suspindėjęs kilniu, 
herojišku gyvenimu, mirė jau
nuolio amžiuje. Didysis Alek
sandra; nukariavo, įvykdė sa
vo plačius užkariavimus, bū
damas dar vvai jaunas. Ir taip 
galėtume priškaityti
faktų, kai žmcgue ne tik 
nuolio bet net ir vaikystės 
žiuje jau daug radaro.

Lietuvos Vyčių istorija 
pat yra gražiu pavyzdžiu,
sų steigė ai buy) jauni vyrai ir 
mergaitės, .rrini energijos, di
džių idealų ir noro organizuo
tis ir dirbti. Ju mintis buvo su
telkti liet uvišką kata Ii kiš ’ :ą
jaunimą į stiprią organizaciją, 
kurios nar'a: pasigeibetu viem 
kitiems išlikti gerais lietuviais, 
katalikais ir bendrai dirbti Die
vui ir Tėvynei. Kunigai kartu 
buvo vyčių organizacijos kūrė
jai ir vadovai. Jie ragino savo 
parankios Jaunimą veikti Lie
tuvos Vvčiu organi'aciioje. 
Lietuves Vyčiai jau iš pirmųjų 
dienų ture o savo chorus, dra
mos ratelius, šokėjų grupes ir 
t.t. Buvo vyčių organizavimo 
komitetas, kuris valiavo iš vie
nos vietos į kitą ir organizavo
naujas vyčii
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Sukaktuvine
V v t i s

Jubliejinis “Vyties” numeris 
apžvelgia vyčių praeitiį

Atžymėdami Lietuvos Vyčių 
40 metų sukaktį, vyčiai išleido 
storą, 68 psl., jubiliejini numerį, 
kuris graižai pavaizduoja visą 
vyčių istoriją.

Pirimausia krinta į akis nuo
traukų gausumas, jų yra per 
150. Čia atrasime ir. vyčių stei
giamąjį seimą 1913 m. balan- , 
džio 27 d., daugel centro val
dybų, vyčių pirmininkus, seimo 
rengimo komisijas, jų išleistą 
spaudą, garbės narius, redakto
rius, svarbesniuosius gyvenimo 
įvykius, aktyviau pasireišku
sius dvasios vadus ir narius.

Apžvelgiant praeities kelią, 
sutelkta daug' istorinės ir ver
tingos medžiagos. Pagrindiniais 
praeities klausimais rašo L. 
Šimutis ir Ig. Sakalas, angliš
kai Felicija Grendal ir J. 
Boley.

Sukakties proga sutelkta ir 
sveikinimų. Ilgesnius sveikini
mus spausdina vysk. V. Briz- 
gio, Centro Valdybos pirminin
ko A. Vasiliausko, prof. J. Ere
to — pavasarininkų vado ir 
vyčių garbės nario, ir kitų.

Išsamiau sustota ir ties ideo
loginiais klausimais angliškai ir 
lietuviškai. Rašo: kun. A. Kon- 
tautas, vyriausias dvasios va- 

• das, kun. J. Jutkevičius ir kun.
A. Sušinskas.

“Vytis” išleistas dar prieš 
kongresą. Jame atspausdinta 
ir kongreso programa. Tik
riausiai jis buvo plačiai pas- 
keistas ir seimo metu svečių 
tarpe, šis svarbus numeris pil
nai supažindino svečius su vy
čių keliu.

Iki šiol .išsikėlus iš Bostono 
Darbininko spaustuvei, “Vytis” 
buvo spausdinamas tai šen tai 
ten. Dabar ši jubiliejinį numeri 
atspausdino Juozo Kapočiaus 
spaustuvė, kuri spausdina ir 
Lietuvių tenicklopediją. Darba' 
at^tas gražiai.

‘Vytį” redaguoja dr. Juozas 
Leimonas ir Phylis Grendal. 
Prenumeratos kaina metams 
3 dol. Adresas: 395 W. Broad-

GEN. S. ŽUKAUSKAS, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, kuriam Lietuvos Vyčiai 1927 m. įteikė aukso kardą. way, So.
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Taip, Jūs manote, kad esate 
neapseinamas, pūtimi pūpsote 
soste ir dar su moteriškais rū
bais. O aš Jums pasakysiu, jog 
tai manęs nei šildo nei šaldo. 
Jei tuojau savo elgsenos nepa
keisite, pasielgsiu su tuo Jūsų 
drabužiu taip, kaip padarė Ka
rolis XII su Didžiuoju Vezy- 
rium — aš tą rūbą i skutus 
sudorosiu savo pentinais.”

Bonaparte pagaliau "Siųstojo 
nertėjęs ir aptilo. Aš vos begir
dėjau jį alsuojant. Buvo nejau
ki tyla. Aš palenkiau galvą 
domėdamasis, ar senelis kuni
gas nebus kartais miręs iš bai
mės. Ne, jis sėdėjo nesudrums
čiamoje ramybėje. Ir jo veido 

išraiška buvo nė truputėlio ne
pakitusi. Jis vėl pakėlė vyzdį į 
lubas, vėl dūstelėjo, gaili šyp- 

• sena nusklendė jo lūpomis, ku
rios praviro tik vienam žo
džiui:

“Tragikas"!

Bonaparte tuo metu buvo pa
čiam kambario gale. Stovėjo 
atsišliejęs į marmurinę koloną. 
Kaip iš lanko paleista strėlė, 
jis susyk priskriejo prie sėdin
čio senelio. Aš nutirpau pagal
vojęs, kad dabar imperatorius 
popiežių tikrai užmuš.

Ne, jis susilaikė prie stalo, 
ant kurio stovėjo Sevres vaza, 
padabinta Kapitolijumi. Nu
griebęs daužtelėjo ja stipriai 
sau į krūtinę, paskum trenkė 
žemėn ir batų kulnimis sutraiš
kė. Tada valandėlei aprimo. 
Kambarėly buvo mirtinai tylu. 
Aš taip pat lioviausi būkštavęs. 
Man pasidarė, aišku, kad impe
ratorius ėmė tramdyti savo 
staigi temperamentą. Napoleo
nas susimąstė. Jo įkaitusi vei
dą užslinko liūdesio šešėliai. 
Kai jis vėl prakalbėjo žemu ir 
dusliu balsu, galima buvo aiš
kiai suprasti, kad jj buvo labai 
stipriai paveikę du ištarti po
piežiaus žodžiai. Napoleonas 
juose įžiūrėjo savo paveikslą.

/■rarganas gyvenimas!” — 
pasakė jis kimai, ir užsisvajo
jo. žodžio netardamas lupinėjo 
skrybėlės kraštus. Tik po geros 
atvangos vėl tyliai prašneko, 
lyg kalbėdamas tiktai pats su 
savimi:

“Taip, tai yra tiesa. Tragikas 
ir komediantas. Visą laiką aš 
esu vaidila prieš žmones — 
— jiems pozuoju, vaidinu. Kaip 
tai visa apkyri, ir kaip menka! 
Pozos, pozos! Visada tik po
zos! Vienu atveju iššiepi . visą 
veidą, kitų—tik jo pusę. Kaip 
kada reikia. Visada turi pasiro
dyti tuo, ką žmonės nori gar
binti. Taip, aš turiu prigaudinė
ti neišmanėlius — įkvėpti jiems 
pasitiliėjimo arba įbauginti bai
le. Aš juos turiu savo saujoje 
ir nevisada žinau, ką su jais 
veikti. Tai yra tiesa."

“Aš tuo srfVe varginu —at
siduso Napoleonas. Priėjęs prie 
kėdės, giliai į Ją susmuko su
kryžiuodamas - kojas. — Mane 
ilsina iki mirties tas visa vai
dyba. Aš vis. turiu judėti ir ki
tus judinti. Kalbėsiu atvirai. 
Mano svajoms įgyvendinti rei
kėtų keturiasdešimties impera
torių amžiaus, ne vieno. Kas 
rytą pabundu vis. su naujomis 
mintimis, — mano vaizduotė y

ra nuostabiai laki,1®ne- 
spėįu vienos ar dviejų apipavi
dalinti, ir pasijuntu išsisėmęs.
O mūsų gyvenimo žiburys ne
ilgai gi spinksi! Bet kas pras
čiausia, — ir tai aš turiu pri
sipažinti, — esu įsitikinęs, kad 
pasaulis nei per plauką nepa
gerėtų, jei ir visa padaryčiau, 
ką esu užmokėjęs. Jis būtų tik 
tuo geresnis, kad f>ūtų suvie- 
nytas. Aš nesu filosofas. Dau
gelio teorijų neperkandu; Gy
venimas per trumpas joms 
graužti. Aš darau daug papras
čiau: savo mintis tuojau reali
zuoju. Jei man pavyksta, kai 
kas randa reikalo pagirti; ne
nusiseka — sulaukti paniekos. 
Tai man aišku. Nuomonių į- 
vairumas čia yra didelis, ypač 
Prtncūzija tuo pasižymi, bet aš

* laikau jas prislėgęs. Tai mano 
reikalas, kas man nusiseka ar 
ne. Aš kiekvieneą dieną kuriu 
naują Ilijadą.”

Dabar jis vėl pakilo nuo kė
dės Atrodė apsiraminęs, mielas 
ir natūralūs. Priartėjęs prie po
piežiaus, kuris ramiai tebe-ė- 
dėjo, Napoleonas sustojo prie
šais. Jis kalbėjo šiltai, bet ir 
su jaučiamu kartumu: ~

"Gimsti, va, žmogus, ir čia 
viskas prasideda. Kas gimsta 

nuovylą.
mu nusižudo arba 
prasiveržia, destis kas 
būdo žmogus. Jei turi drą^W 
šio to pasiekti, kaip aš, jiems 
pakeliui būna ir su velniu. O 
ką kitą jie turi daryti? Reikia 
gyventi. Reikia rasti savo vie
tą ir palikti savo žymę, kad 
buvai. Taip, aš žinau, kad bu
vau patrankos sviediniu tiems, 
kurie pasitaikė ant mano ke
lio. Ir ką kitą aš turėjau dary
ti? Kiekvienas rija pagal savo 
apetitą. Aš jį turiu nepasotina
mą.”

“Ar Jums žinoma, šventasis 
Tėve, kad Toulone nebūčiau 
priėmęs antpečių be jokios ato
dairos, jei ant savo pečių nebū
čiau turėjęs motinos ir nežinia 
kiek brolių. Jie visi dabar yra 
gerai įkurdinti. Žosefina tekėjo 
už manęs nenoromis, prikaišfry 
dama, kad turiu tik kepurę ir 
unarškinius ant kūno, nors pati 
jkueįuyo jauna ir nefurėio 
daug ko^nktis. šiandien mes 
ruošiarr^s ją vainikuoti.” 
“Vainikas! Ir kas jis man? T?i 
tik kaukė, artisto galvos puoš
mena! Aš tik valandėlei ją pa
laikysiu — ir bus gana. Paskui 
— į karininko uniformą ir ant 
arklio! Visas mano gyvenimas 

prabėga-ant-žirgo nugaroj Xė> 

jffiu tikras, jogM^mbK 

^•AŠ^^^^Svenrasis Tė
ve; gyvenime yra tik dvi gru
pės črnonių: tie, kurie turi, ir 
tie, kurie laimi. Pirmieji ils;si, 
antrieji nežino poilsio. AŠ tai 
patyriau, ilgą jau kelią nuė
jęs. Yra taip pat tik du žino-, 
nes, kurie šio to pasiekė iki 
savo keturiasdešimties metų: 
įai Cromvvellis ir Rouseau. Jei 
kas vienam būtų davęs stam
bų ūkį. o kitam pinigo ir tar
nų. tai pirmasis nebūtų valdęs, 
o antrasis —rašęs ir pamoks
lavęs.”

“Yra, kaip sakoma, visokių 
darbininkų. Vieni stato namus, 
kiti sustato kūrinius iš spalvų 
ir gražių žodžių. Aš esu kovos 
rikiuotojas. Tai yra mano pro
fesija. Dar būdamas tiktai 35 
metų, aš pro 18 kautynių pra
ėjau.- Tai vadinama “laimėji
mais.” Man turėtų būti atly
ginta už tą darbą. Aš manau, 
kad vainikas nėra didelė kaina 
ir netinkama. Jūs dar pamaty
site. kad visos dinastijos prasi
dės nuo manęs, nors esu žemos 
kilmės. Esu išrinktas, kaip Jūs, 
Šventasis Tėve, parinktas iš 
daugumos. Galime gi pasisvei-

kAip wgūs tuo žvilgs-

Prisiartinęs prie popiežiaus, 
Napoleonas ištiesė jam ranką, 
Popiežius ją priėmė, bet liūdnai 
papurtė galvą. Jo akyse su
blizgo ašaros.

Napoleonas, žvilgterėjęs į 
nuriedėjusias popiežiams veidu 
ašaras, apsisuko ir šyptelėjo. 
Iš JO šypsos galima buvo ma
tyti. jog jis buvo didžiai paten
kintas. Napoleonas vėl atgavo 
savo didybės povyzą, bet ji man 
neatrodė simpatiška, palyginus 
su nusižeminusiu ir šventu jo 
priešininku. Napoleono tvyskė- 
jimas nuo šiol mano akyse visai 
aptemo. Aš pąmačiau, kad ir 
didelis politikas bei karys, tuš; 
čios garbės išpūstas, vaikosi 
pokštų, kad galėtų sau kitą as
menį laimėti. Jis tačiau nieko 
nelaimėjo, išskyrus tas nurie
dėjusias ašaras. Imperatorius 
laukė popiežiaus žodžio, bet ne
sulaukė. Tada nieko netaręs 
apsisuko ir taip staiga iš kam
bario pradingo, kaip ir buvo 
čia įlėkęs.

Aš nepastebėjau, ar jis su 
popiežium atsisveikino. Manau, 
kad to jis nepadarė.

VerttS.



J. KUDŽMA

KIEK ŠIEMET

Nuotrauka V AugustinoVASARA prie ežero.

Męųo vakaras

sucmenei ir sugiedoto “Gaudea- 
mus igitųr” buvo meninė pro- 

- granuos dalis. Po to — arbatė
lė.

pabalį iečių 
Suvažiavimų

Tyrinėjimo

t t.
r
Ir

tos savigarba, kuri turėtų būti 
aktyviai ugdoma šiandieninėje 
lietuvių-studentijoje. Geresnio 
sugyvenimo raktas, siekiant 
bendrų tikslų, gludi šūkyje -— 
vienybė įvairume.

MUNUJU ŽYGIAI
AKADEMIŠKĄ KELIĄ APzVcLGlb

■ Liet Studentą Sąjungos suvažiavimas Chicagoje

Bet kokiam darbe, ypač or
ganizuotoje veikloje, pravartu 

laiko nustoti , ir per-

gilintų aktualiuosius dienos 
reikalus, apibrėžtų tolimesnius 
planus, juos patobulinant ir į- 
nešant naujų idėjų ateičiai. Lie
tuvių Studentų Sąjunga JAV- 
se; organizacija, savo eilėse į- 
traųkusi arti pusės tūkstančio 
studentijos, savo suvažiavime 
rugp. 22-23 dienomis Chicago- 
je apžvelgė savąjį kelią, ypa
tingai atkreipdama dėmesio to- 
limesnėn veiklbn.

Suvažiavime, skirtam centri
nei ir vakarinei zona, dalyvavo 
116 studentų.

- Nauji keliai ir vertybės

Suvažiavimas prasidėjo kiek 
pavėluotai — apie 10 vai. Pre
zidiumo pirmininkais išrinkti 
V. Germanas ir Arv. Barzdu- 
kas; sekretorėmis — Jasaity tė 
ir A. Čeplikaitė; rezoliucijų ko- 
misijon — V. Černius, K. Kudž- 
ma ir S. šimoliunąs.

Tarp pačių ryškiausių pir
mosios dienos darbotvarkės

- punktų buvo “Studentijos vei
das ir nauji keUai” — S. šimo- 
liūno paskaita ir Vyt. Vyganto 
kalba — “Vertybės studentiš- 
kame gyvenime”. Pirmasis pre
legentas bandė paanalizuoti 
studentijos būdus ir jų reiški
mąsi aplinkoj, tamsoku tonu 
atsiliepdamas apie Lietuvos a- 
kademikų kelią praeity ir šian
dien. Tokie pasisakymai, kaip 
kad Lietuvoj nebuvo akademi
nės pasaulėžiūros ir tradicijų 
bei susvyravimas Lietuvos lais
vės idėjoj — susilaukė aštraus 
pasipriešinimo, ir diskusijose 
Spalvos praskaidrėjo. Paskaiti-

_ ninkas taip pat atkreipė dėmesį 
studentiškosios veiklos furinin, 
siūlydamas. savomis jėgomis Daudžvardis, ALT pirm. L. ši- 
kurti lietuviškų studijų būre
lius, ugdyti laisvas asmenybes, 
kurti lietuvišką ideologiją, sta
tant Vydūną sau pavyzdžiu.

Vyt. Vygantas, antrasis pa
skaitininkas, tęsė New Yorko 
suvažiavime neužbaigtą temą, 
nušviesdamas vertybes amžių 
bėgyje ir jų skirtumųs_kexUi-

Liepos 28 ir rugp. 2 d.d. Da
nijoje ant Skive ežero kranto 
prie to paties vardo miestelio, 

dagogikos auk

dvasi;;

Prisųjnęaa maae senų diepų
Sepa naktis. įstrigusi raaknttoe žilvyčio.

Kapooąpą; ir Mh» Efami«H»čju k*h atstumia
Ir k**P> jnhėgtil, a# ją vyčiaasi

DąjjkuojMČiajs opeliais, kuriems efarieiūmą surijo 
I melsvą katą ffoogą buitis. Atsimuš

aealsavo sąmyšiu.
Avesta ros* siyiąvo širdeles IoUkį taaifį,

ją, o vertybės bu-
Pagrįstos ir kokybinio (kaip 

Europoje), ir\kiekybinio (kaip 
Amerikoje) elemento balansu. 
Akademine vejkla, anot prele
gento, turėtų bazuotis dviem 
aspektais — tautiniu ir akade
miniu. Jos pagyvinimui reika
linga vidinės sankcijos, pagrįs-

VILMANTĄ KAREČKAIT£

Giedrumas kaip didelis vanduo patvino ii krantų — 
Tada atijo ji nejuntamai kaip aromatas gimsta \ 

nepajutus rožei;

Ateities veikla

Diskusijos, nors ir karštos, 
dėl laiko stokos negalėjo pa
kankamai išsivystyti, nes Są
jungos darbo apžvalga, Revi
zijos Komisijos pranešimas, 
Šalpos Fondo reikalai, kuriais 
kalbėjo prof. M. Mackevičius, 
bei skyrių veiklos apžvalgos 
buvo būtini punktai dienotvar
kėje.

Sąjungos ateities veiklos 
klau rimai buvo sprendžiami 
atitinkamų studentų referatų 
ir diskusijų būdu. Šie yra svar
besnieji iš apie dviejų dešimčių . 
liestų klausimų: šalpos darbas, 
kurį apibūdino L. Grinius, in
formacinė veikla sekti Įrietu
ves reikalus spaudoje (centri
nis skyrius įsteigtas New Yor- 
ke), Pasaulio Lietuviu Studen
tu Atstovybės perspektyvos— 
pranešimą darė J. Šmulkštys, 
pabakięčįų studentų federacijos 
organizacija—K. Kudžma, LSS 
metraštis—V. Kavolis, studijų 
dienų rengimas Cleveiande—A. 
Barzdukas, Amerikos lietuvių 
ir įšeįyių lietuvių studentų ben-’ 
dradąrbiavimo galimumai, a- 
pic kuriuos atsiliepta teigiamai.

Aktuąlįejį Sąjungos reikalai 
buvo aktyviai svarstomi ir an
trąją' suvažiavimo diėną, sek
madienį, iki pat pavakarės, iki 
iškilmingo suvažiavimo uždary
mo.

Iškilmingojo akto garbės 
prezidiumąn pakviesti: prof. St. 
Kolupaila, . konsulas dr. P.

mutis, Profesorių Dr-jos atst. 
prof. šlapelis, Akad. Studentų 
Sąjūdžio attstovas E. Vilkas, 
Studentų Ateitininkų S-gos CV 
pirm. Vyt. Žvirzdys, šviesos 
Samb. atst. Dr. J. Valaitis, Liet. 
Universiteto Klubo atst. Klau
dijus Luth, Styg. Varpininkų

S-tis ir Liet.
gos CV pirm. V. Kavolis. Visi 
garbingieji svečiai pasisakė be- 
sidomį studentija, ir sveikino 
suvažiavimą. Prof. St. Kolu
paila, iškilmingo-'o akto prele
gentas, įdomiai ir šiltai kalbė
jo apie lietuvius studentus Lie
tuvoje ir JAV-se.

Po perskaitytos suvažiavi
mo rezoliucijos lietuviškai vi-

Studentijoje bręsta ne vienas 
talentas, pasireiškęs stu
dentų meninių jėgų pasirody
me suvąžiavimo metu. Chica- 
gos studentai su nemenku pasi
sekimu pradžiugino pilnutėlę 
salę. Vakaro programą išpildė: 
V. Tautvydaitė irs D. Lankytė 
— piano duetas, Lf Samlenskai- 
tė — solo dainos, M. Brenciūtė 
ir V. Karosaitė" — šokis, R. 
Puodžiūnas, B. Juodelis, A.

TARPTAUTINIS PAX ROMANA STUDENTŲ KONGRESAS 
*

DąĮjvavo 100 atstovų iš 42 tautų, jų tarpe ir Lietuvos atstovas

ko tarife 
dentų federacijos P 
kongresas.

Kongrese buvo ieškota būdų 
bei kelių, kaip sėkmingiau kiek
viena jai priklausanti federaci
ja galėtų atlikti savo misiją į- 
vairiose gyvenimo srityse. Bu
vo svarstyti intelektuliniai. re
liginiai,‘organizaciniai ir tauti
nio bei tarptautinio bendradar
biavimo klausimai.•

Užakcentuotas intelekto - as
menybės ugdymas. Tam atsiek
ti turi tarnauti katalikų stu
dentų grupės (draugovės, klu
bai ir 1.1.), veikdamos mažomis 
ekipomis. Skatinamas bendra
darbiavimas su profesoriais. ku
rie padėtų studentams atsiekti 
tobulesnio profesinio išsiiavipi- 
mo. Katalikai studentai šalia 
universiteto turi pagilinti filo
sofijos, teologijos, sociologijos 
ir £t. panašių discipliną žinia

Puoselėti galimai gyvesnį ir 
gilesnį religinj gyvenimą -savo 
narių ir kitų studentų tarpe. 
Skatinti apaštalavimo 
veiklumą,* veržlumą ir nepasi
tenkinti kitų padarytų darbų 
pasisavinimu. Ruošti liturgines 
savaites, daug melstis už savo 
idėjos brolius .esančius kitur, 
už pavergtus krantus ir perse
kiojamą Bažnyčią.

Mačiukevičius — kvartetas, a- 
kompanavo R. Babickas.

Po oficialaus suvažiavimo už
darymo akto meninę programą 
atliko dalis iš tų pačių pajėgų 
su skirtingomis programomis ir 
N. Jankevičiūtė ' padeklamavo 
Aisčio “Draugystę”. Abi prog
ramas pravedė K. Kudžma.

Pamoka ateičiai

Suvažiavimas atūžė ir pra
ūžė. Jis pareikalavo daug c- 
nergijos ir daug išlaidų. Kad 
jis atnešė naudos — nėra abe
jonės. Bet ar ta nauda yra pa
kankama? Ar ji atsveria ren
gėjų ir dalyvių triūsą ir nuos
tolius? Reikia tikėtis iš suvažia-

Laisvų kraštų studentai pra
šomi į savo šeimą įjungti sve
timšalius studentus, ypatingai 
tuos, kurie yra netekę* savo tė- 

į*avų namų ir univer-i- 

ergtų tautų atstovai 
-ėdį. lu.

100 > 
atatstovų iš visų ŪJHtflUhtų, 

stovaudami 42 tautas. Lietu
vius atstovavo stud. J. Vaitke
vičius. Kongreso pabaigoje iš- 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
• Moksleivių stovykla, su- 29 d. ir baigsis rugsėjo 7 d. Vi- 

rengta rugpjūčio 22-30 d.d. Ma- si stovyklos dalyviai suvažiavo 
rianapolyje, Tėvų Marijonų ko- šeštadienį į Bostoną ir dalyvavo 

Vyčių seime. Iš ten tą patį va
karą išvažiavo į Kennebunk, 
Portą.. Stovyklos- darbų plane 
yra ir Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas naujos 
Centro Valdybos rinkimai. Sto
vykla daugiausia studentų su- 
1 raukė iš Bostono, New Yorko, 
Philadelphijos, Baltimorės.

legijoje, sutraukusi apie 50 
moksleivių iš įvairių Amerikos 
rytinių vietovių, praėjo sėk
mingai. Be sporto žaidimo, 
maudymosi visą laiką stovyk
loje vyko paskaitos jvairiąis at
eitininkų ideologijos ir lituaną;- 
tilics klausimais. J stovyklą spe
cialiai buvo atvykęs Mokslei
vių Sąjungos Centro Valdybos 
pirm. Adomas Viliąsis. Taip 
pat’ stovykloje lankėsi ir kal- 
l>čjo Federacijos dvasios vadas 
T. Viktoras Gidžiūnas. OFM. 
Federacijos vadas S. Sužiedė
lis. T)r. A. Šidlauskaitė. Dr. A. 
Kučas, ‘^Ateities” redaktorius 
P. Jurkus. {Plačiau apie sto
vyklą kitam Darbininko nr.).

• Studentų stovykla Kenne- 
bunk Port, Me.. prasidėjo rugp. 

vimo dalyvių teigiamo atsaky
mo. Tačiau ar parengiamieji 
darbai negalėjo būti dar ge
riau atlikti, programa prama
tanti išsamesnių diskusijų? Ar 
negalima pasimokyti ii tų dis
kusijų eigos, kurios kartais vir
sta beveik mirtino mūšio lau
ku? Ar geistinas yra politinių 
partijų įvėlimas S-gos veiklon? 
Panašiais klausiniais turėtu pa
svarstyti kiekvienas studentas 
ir stengtis teigiamus * dalykus 
brandinti, o neigiamų vengti a- 
teities susibūrimuose. Reikia ti
kėtis, jog studijų dienas Clę- 
velande bus dar prod.iktinge::- 
nes negu pavykęs suvažiavi
mas Chicagoje.

Sekantis Pax Romana kong-.

pasta- 
ras Skandinavijai

. Dr. Shuf.

resas įvyks kitais metais Ang
lijoje. . jv.

rinktas naujas direktoriatas. 
Pirmininku išrinktas danas Ka- 
spar Kallan. Socialinių reikalų 
pasekretoriatas iš Luksembur- 
go perkeltas į Vokietiją:

tu- Pa 
atsil 
Jiškasis

• BaBetin iaternatienal de 
la Jeunesse Catcliųue, leidžia
mas Romoje, apjungęs visų tau 
tu katalikiškas studentų orga
nizacijas, liepos mėn. numeryje 
straipsnių skyriuje plačiai rašo 
apie Studentų Ateitirfinkų^ Są
jungą. Kronikos' — taip 
pat paminėta at- A>
menkoje ir Kanadoje, 
jų statistika.

koje išleido Tnr. “Studentų 
Gairių” — rotatorium spaus
dintą biuletenį, kuriuo atžymi 
Sąjungos trečiuosius gyvavimo 
metus.

• Centro valdybą 1953-54 m. 
sudaro: pirm. Vyti Kavolis, vi- 
cepirm. Vyt. Gylys, I sekr. 
Raim. Mieželis, II sekr. Reg. 
Rauchaitė, ižd. Giedrė Zauniū- 
tė (ir įgaliotinis Rytiniams pa
kraščiams), nax*ys ryšių reik. 
Kęst. Kudžma (ir įgaliotinis 

.Baltų Stud. Fcdeiacij-.jcL n;:-

liotnis studentų šalpos re:: )
• • Revizijos k'rnirija: Ger
manas Vytautas, Šmulkštys Ju
lius. . '
- • Garbes Teismą: Naginio- 

nis Tadas, Ostrauskas Kostas.
• Studijų dienos. Lapkričio 

26-29 d.d. (Padėkos šventės a- 
tostogų metų) Clevelando sky
rius, Centro Valdybos įgaliavi- 
mu, ruošia i surengti pirmas

Amerikos mokyklos šiemet 
atsiduria naujuose sunkumuo
se. Jom trūksta patalpų ir mo
kytojų, nes gana staigiai kyla 
mokinių skaičius.

Amerikos mokyklų komisa
ras Lee M. Thurston praneša, 
kad 1953-54 mokslo metams į 
pradines mokyklas, gimnazijas 
ir universitetus bei kolegijas į- 
siregistravo 36,949,700 moki
nių. Tai yra 2 milijonais dau
giau negu pernai. (Praeitais 
m. metais* buvo 34,093,100 mo
kinių).

Džiugu, kad Amerikos tauta 
. įvertina mbkslą ir tiek daug 

vaikų siunčia į mokyklą, bet 
šiems'mokslo metams visų rū
šių moykjoms trūks 345,000 
kambarių klasėms, kad būtų 
galima gerai dirbti.

I privatines ir valdžios mo
kyklas šiemet stos 26,931,000 
mokinių, iš jų apie 3 milijonus 
į pirmą skyrių. Praetais me
tais pradinėse mokyklose buvo 
25,349,000 mokinių.

Aukštesnėse mokyklose —

GIPSINI LIETUVOS LAISVES 
STATULOS BAREUEEA 

pagamintą pagal skulptoriaus V. Kašubas projektą.
KAINA $4.00

Gaunamas:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ, t 

rtMiirick Avė. Brooldyu 21, N. V.

Lietuvių Studentų Studijų Dic-\ 
nas. StiKiijų temos ir tiksli pro
grama bus vėliau paskelbta. Vi
si Sąjungos nariai bei besidofnį 
studentų kultūriniu gyvenimu 
yra nuoširdžiai kvieičami ruoš
tis dalyvauti ir rezervuoti ši 
laiką. Suinteresuoti studijų die
nų programa prašomi kreiptis į 
Sąjungos sekretoriatą.

• Visuotinis suvažiavimas 
šiais 1953-54 m. m. rengiamas 
New Yorkc žiemos atostogų! 
metu, greičiausiai derinantis :;u 
Vidurio Europos Studijų Cent
ro stipendininkų suvažiavimu. 
Tikslios žinios bus paskelbtos 
spaudoje.

Studentą suvažiavimas

Rabaltiečių studentų suvažia
vimas Vokietijoje įvyko rugp. 
12-15 d. Annaberge * (Bad Go- 
desberge). Jame buvo tarp ki
to nagrinėjamos 
liaudies daine < 
rengė Paba’tiečių 
Institutas.

gimnazijose numatoma 7,302,- 
(XX), (praeitais metais — 7,- 
028,000). Universitetuose ir 
aukštosiom mokyklose — 2,- 
500,(XX) (praeitais metais buvo 
2,400,000). 1

Apskaičiuojama, kad 1960 
m. bus 10 milijonų mokinių ir 
studentų daugiau negu dabar 
paskutiniaisiais metais.

Planingai plečiant mokyklos 
patalpų statybą, pakeliant mo
kytojų algas, reikia daugiau 
pinigų skirti švietimui. Praėju
siais metais Amerikos piliečiai 
pasiėmė sudėti 500 mil. mokes
čių daugiau, negu metai prieš 
tai. šiam reikalui maždaug 
skirta septyni su puse milijar
do dolerių. Pakeltos ir mokyto
jų algos iš 3,240 į 3,400 dol.

Tačiau klases pastatyti gali
ma greičiau, negu parengti tin
kamus mokytojus, šiemet, pra
dedant mokslo metus, pradi
nėms mokykloms trūksta 72,- 
000 mokytojų. Todėl reikės 
mokytojams dirbti su perpildy
tom klasėm.

b
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Mariaaapolio Kolegijos rūmai, kur yra įrengtasŠHmros g^amn

SiteVėlS klebonas
te* Htdybką hųvp pąsjėpęs ji

ieško tieses’ (ĘfcJ. 24,47). “Ą$ 
įsitgrę.u j visas žemąsĮąs že?

Jos sįe 
radimo 
nis žmona

veikslas gatavoj yra patvirtin- 
Kada tas Bažnyčias ir apvaiailnotas

gąnčius ir ągšvje&j visus pasi
tikinčius Viešpačiu” (Eki. 24,- 
45). Ši Švč. Mergelės motiniš
koji meilė ir rūpestis žmonių- 
vaikais kyla iš Jos dieviškosios 
motinystės. Dievo noru Jį tapo 
Jo Sūnaus ir pasaulio Išgany
tojo Motina, Dievo norų — ir 

‘ visos žmonijos Motiną.
* “AĮeįkįte pąs mąnę visį, ku
rie maaęs trokštate iy pąsiso- 
tipkite mano vaisiais! Nes ma
no dvasia saldesnė už medp ir 
mapo tėvųnystė pž medų ir 
medaus šyvą” (Ękl. 24,26-27).

Bažnyčios istorijoje visais 
laikais buvo stebuklingų Mari
jos vietų, kuriose žmonės. Jos 
užtarimu, išprašydavo sau iš 
Dievo ypatingų malonių. Prie 
tokių stebuklingų ir Bažnyčios 
patvirtintų vietų priskiriama ir 
mūsų Šiluva. Šiluvoje st^. 
buklingas Marijos paveikslas, ir 
Šiluvoje buvo apsireiškusi Ji 
pati.
Šiluvoje Marįja apsireiškė 17 

šiiĮit. pradžioje, '
kada visa Lietuva buvo pa

versta protestantizmo laukais*. 
Pačioje Šiluvoje buvo jau pra

dėję apie 80 metų nuo kalviniz- 
mo įsigalėjimo ir katalikų baž
nyčios sunaikinimo. Katalikų 
kunigų ir pamaldų 
jau seniai čia nebuvo. Žmonės 
buvo suvaryti į kalvinų bažny
čias. Tokiose aplinkybėse atė-

1 jo Marja į Šiluvos laukus ir, 
atsistojusi ant šalto akmens, 
gailiai verkė, nes Šimonių širdys 
pasidarė šaltesnės už tą akme
nį.
. Marijos apsireiškimas Šiluvo
je ir Jos ašaros buvo didelė 
Dievo 1713100^, suteikta ne tik 
Šiluvai, bet ir visai lietuvių tau
tai. Jei lietuvių tauta greit nu
sikratė protestantizmo ir išliko 
katalikiška — tokia, kokia ji 
yra šiandien, tai tik Dievo gai
lestingumo malone, parodyta 
per Marijos apsireiškimą.

Be Marijos apsireiškimo Ši
luvoje

yra dar Jos stebuklingasai 
paveikslas,

iškima.'

jo paveikslo at
sidėjo greitas religi- 

gimimas. Kan. J.
, laimėjęs bylą su 

protestantais, pastatė Šiluvoje 
mažą bažnytėlę. Taip mažam 
katalikų skaičiui esant, jam 
atrodė, kad ir tokios pilnai už
teks. Bet kaip vysk. M. Valan
čius rašo: “Paskelbtas šven
čiausios Marijos apsireiškimas 
ant akmens ir įstatytas į didįjį 
altorių stebuklingas Dievo Mo
tinos paveikslas, patraukė iš vi
sos Žemaitijos daugybę žmo
nių taip, kad 1629 m., per švč. 

,s Marijos Gimimo atlaidus, 11,- 
000 katalikų priėmė švenčiau
si Sakramentą” . (žem. Vysk 
paragrafa. 67). Tai atsitiko vos 
keletui metų praėj-is nuo pir
mos pastatytos bažnytėlėj.

Marijos stebuklingasis pa-

Žmonės labai mėgo lankyti 
stebuklingąjį Šiluvos . Marijos 
paveiksią, nes per jį jie išsi- 
melsdavo sau iš Dievo gausių ir 
nepaprastų malonių. Kaip vysk. 
M. Valančius sako, kad ' dau
gybė žmonių, norinčių pagalbos 
iš Marijos, kasdien ėjo į Šiluvą

jo” (Žem.. Vysk. par. 122). To
dėl dažni nuostabūs pagijimą., 
gausus maldininkų lankomas 
reikalaute reikalavo, kad Baž
nyčia patikrintų ir pati tartų 
žodj^ Buvo sudaryta iš dvasi
ninkų ir pasauliečių komisija, 
kuri įvfykius ištyrė. Ir 1775 m. 
Popežius Pius VI jį patvirtino, 
suteikė visuotinus atlaidus ir 
leido apvainikuoti Karalienės 
garbės vainiku

Kartais žmonėms pasidaro 
neaišku* kodėl kai kurios vie
tos yra ypatingos Dievo malo
nėmis, juk Dievas visur yra tas 
pats. Taip, Dievas ir Jo šven
tieji" vižur yra tie patys, ir. 
jei žmogus turi didelį tikėjimą, 
jis gali tą pat ir pasiekti. Tą 
patvirtina ir Evangelija. “Tot 
dėl sakau jums: ko tik melsda-

• Prel. Dr. L. Tulaba, lietu
vių šv. Kazimiero Kole-.ętas 
Romoje rektorius, buvo išvy
kęs gydytis į Vokietiją. Rug- 
piūčio pradžioje jis sugrįžo į 
Romą.

• Panaikinama Dirphplzo 
stovykla, žem. Saksonijos Vi
daus Reikalų Ministerija js|>ejo

bą, kad Diepholzo stovykla nu- . 
matoma panaikinti, nes ji bus 
panaudota vakarų gynimosi rei
kalams. Ministerija prašo kbn- 
krečiai pranešti apie'gimnazijos 
kėlimo datą, apie gyventojų iš- 
sikėlimo apimtį ir prašo kėli
mosi darbus paskubinti.

Nors naujųjų namų vidaus . 
perstatymas ir įrengimas neuž
baigtas, gimnazija ruošiasi kel
tis į naują vietovę rugpjūčio 
pabaigoje.

• PhįladeĮphijoje šv. Kazi
miero lietuvių parapijos atsta
tytos po gaisro bažnyčios di
delio altoriaus konsekracija 
bus ne rugsėjo 12, kaip anks
čiau buvo pranešta, bet rug
sėjo 11 d?

Iš Elizabetho, N. J., į vyčių 
seimą, kuris įvyko Bostone 
rugp. 28-30 d.d. buvo nukelia
vę šie delegatai atstovauti Eli- 
zabetho 52 Vyčių kuopos: kun. 
A. P. Kasparas — dvasios va
das, Charles Oškutis— pirm., 
p. O. Mitchell — centro val
dybos narė, V. JSenkus — vice- 
pirm. ir Danielius Degutis. Su 
jais drauge kaip svečiai dar * 
lankėsi būrelis narių. Svečių 
tarpe buvo adv. Charles Gin
čius, Antanas Baronas, Ka
zys Čeponis, Norbert ir Maria 
Vysockiai ir p. Elena Pinkien.

Dail. A. Valeika išdekoravo 
lietuvių šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią Sioux City, Iowa. 
Bendra bažnyčios dekoravimo 
nuotaika yra lietuviškojo baro
ko dvasioje. Įvesti lietuviški or
namentai ir vykusiai priderinti 
prie bendrumos. Bažnyčios lu
bose nupieštas Švč. Panelės 
dangun ėmimo paveikslas.

Lietuviai studentai 
Belgijoje.

Šiais metais Liuveno univer
sitete mokslo metus baigė ketu
ri lietuviai studentai: inž. Pau
lius Povilaitis, Juozas Navic
kas, kun. Juozas Lukošiūnas ir 
kun. Jonas .Dėdinas. Stud. P* 
Povilaitis, pereitais metais įsi
gijęs prekybos inžinieriaus 
■laipsnį, šiais metais studijavo

'■ " Rūgsėjo 6 ’dieną, sekmadie- 
Jos garbei rengiama didelė 

**i- * šveritė — atlaidai.
Atneškim tą dieną visus sa

vo rūpesčius, kurie tik slegia 
mūsų širdis, įr visus sudėkime 
prie kojų Šiluvos Marijos, ant 
Jos Apsireiškimo altoriaus.

‘•Motina skaisti, Lelija ■ 
gražioji,

Tu mūsų tautą 
širdyje nešioji,

Glausk mus, Marija, 
amžinai, —

Tu ateities takus žinai.”
(A. Žalvarnis)

B.

brangintų. Įvairūs pasiryžimai, 
įžadai, maldos, novenos, ;
Mišios, vykimas į stebuklingą
sias vietas ir t.t. — yra žmo
gaus valios pastangos, kurias 
Dievas įvertina. Tokiu būdu 
žmogui Dievo suteiktos malo
nės nebūna tuščios, bet veik
lios.

Tad ir mūsų Šiluva yra Die
viškosios Apveizdos pasirinkto
ji vieta, kurioje žmonės per 
Mariją gaudavo nuostabių Die
vo malonių savo reikaluose.

Šiemet Marianapolio Kop
lyčioje yra įrengtas Stebuklin
gos Dievo Motinos Apsireiški
mo Šiluvoje altorius.

mies prašote, tikėkite, kad 
gausite, ir bus jums.” (Mork. 
11,24).

Tačiau žmonės silpni. Dievas 
savo malonių teikimui pasirink
damas kaikurtas vietas, iš vie
nos pusės palengvina žmonėms 
laimėti daugiau Jo malonių, iš 
kitos — prisitaiko prie žmo
gaus prigimties. Juk^mogus 
paprastai brangina tik tą, ką • 
jis pats savo pastangomis įsi
gyja. Tad Dievas, duodamas 
(žmogui savo malonių, nori, kad 
ir pats žmogus vienokiu ar ki
tokiu būdu prie jų įgavimo pri
sidėtų .padarytų iš savo pusės 
auką ir jas labiau įvertintų bei

J

■ ■■■ ■.
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Stebuklingas Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje

SENIEJI MŪSŲ SVEIKATOS DRAUGAI
DR. A. GRIGAITISDaržuose, soduose, miškuo

se. pievose auga -įvairių įvai
riausių žolių. Tai Vis mūsų Kaip seniai vartojamos vaista- 
sveikatos draugai. Dauguma jų> žolės medicinoje. Nešaudykime 
turi vaistingų pradų, kuriuos - musių iš patrauką — suma- 
vartojame kaip vaistus nuo į- 
vairių ligų.

Žinoma, šie vaistingieji au
galai nesusilygina su vaistais, 
pagamintais fabrikuose, žmo- 

’ gaus pagaminti vaistai veikia 
ne tik ligos židinį, bet dažnai ir 
visą orgąnizmą. Gi vaistingo
sios žolės šių neigiamybių veik 
neturi. Jos veikia tik ligps ap
imtą organą.

Europoje vaistingosios žolės 
gana plačiai vartojamos. Iš 
jų gaminama tinktūros, eks
traktai .antpilai ir t.t. Tai mėg
stami gydytojų ir ligonių vais
tai. Čia Amerikoje, aukštos ci
vilizacijos krašte, gydytojai 
daugiau pasitiki fabriko

žinkim penicilino vartojijną ; nosies slo- 
ušak) —pe-

ai peni-

dažnai vartoja kur reikia ir 
kur nereikia. Kartais patys li
goniai,be jokio pagrindo rei- 
klauja gydytojo leisti jam pe
niciliną. Isidrėskė ar įsipiovė 

■ pirštą — penicili
ga — penicilinas; 
nicilinas ir t.t. 
cilino gadynė.

Panašiai buvo ir'R. Kocho 
išrastu tuberkulinu plaučių 
džiovai gydyti, šio mokslininko 
išrastais vaistais susižavėjo me
dikai, įr, rodos, džiova buvo 
nugalėta. Bet praėjo kiek laiko, 
nežiūrint Kocho ^jęuliarumo, 
drąsesni pradėjo' kelti balsą- 
kad jo tuberkulinas ne gydo, 
bet pablogina ligos stovį. Pra
sidėjo sveika kritika, tolimesni 
tyrinėjimai. Pagaliau buvo pri
eita išvados, jog tuberkulinas 
kovoi

rūšių ginklų. Papuolus ligos už- 
krėtoms į žmogaus organizmą, 
ši apsaugos kariupmenė stoja 
kovon ir dažnai, ypač lengves
nes infekcijas nugali. Kovos 
rezultatai priklauso nuo žmo
gaus organizmo ir nuo infekci
jos stiprumo. Yra infekcijų, 
pvz., maras, prieš kurias ši ka
riuomenė, neturėdama patyri
mo,, veik ,100%

vos stiprina kariuomenės paty
rimą ir j kovingumą bei at
sparumą. kariuomenė
be veiklos — silpnėja. P

pralaimi. Ko-

ge-
ras vaistas. .

taė bakalauro ti-
geriau sakant, prieš

Ar žinai, kad
• St. Louis teisėjas sprendė 

bylą, ar žmona gali kilistis po 
vyro kįšenįus. Nusrpendė^ kad 
turi tam juridinę ir moralinę 
teisę. .

• Amerikos kariuomenė lėk
tuvus vartoja nuo 1909. Tada 
kariuomeės vadovybė pažadė
jo broliam Wrig'ųt paimti iš jų 
lėktuvą, jeigu jis išsilaikys ore 
60 minučių^ Mėginant lėktuvą 
pavyko ore išsilaikyti vieną, 
valandą ir 12 minučių. Vidu
tiniškas greitis buvo 42 mylios 
per valandą. Kariuomenė su
mokėjo 5000 dol.

• Amerikoje yra devyniolika 
Brooklynų.

• Iš Bostono į New Yorką 
lėktuvu atkeliauja per 55 minu
tes. Trieš du Šimu metų tai ke
lionei arkliais reikėdavo visos 
savaitės.

• Vadinamas standartinis 
laikas Amerikoje buvo įvestas 
tik 1861, Prieš tai kiekvienas 
didysis miestas turėjo savo lai
ką. Keleivis, sakysim, keliau
damas iš New Yorko į Kąlįfor- 
niją .turėdavo nuolatos pasuk-

• ti ir savo laikrodį.
• Singer vardas visur žino

mas. Pįrmpji siuvamoji magina 
jam padaryti kaštavo 4O d l.

• Vokietijoje 1955 m. sueina 
1200 m. nuo šv. Bonifaco, Vo
kietijos krikštytojo, mirties.-šv. 
Bonifacas yra palaidotas Ful- 
dos katedroje. Praeitu savaitę 
įvyko Vokietijos vyskupų trijų 
dienų konferencija, kurioje bu
vo smulkiai aptarta ši sukak
tis. Sudarytas komitetas, ku
riam primininkauja kardinolas 
Frings, Koelno arkivyskupas. 
Numaytąs kitais metais sukak
ties proga Fuktoje surengti 76- 
ta$ Vokietijos katalikų dienas.

atsiuntė laišką imus
likti ’ ištikimiems sentėvių pla
tintam katalikiškam tikėjimui.

, • Neapolyje nukentėjusi nuo 
karo šv. Klaros bazilika šiemet 
atremontuota. Rugpjūčio 4 d. 
įvyko iškilmingas atidarymas. 
Iškilmių proga šv. Tėvas Pijus 
XII Neapolio miestui pasakė 
per Vatikano-^radiją kalbą.
-• Vokietijoje Altenberge į- 

vyko tarptautinis “Pax Christi” 
kongresas, "kuriame dalyvavo 
kardinėtai Feltin ir Frings, 
“Pax Christi” judėjimo Vokie
tijos. Austrijos. Prancūzijos, O- 
landijos. Italijos, Luksemburgo 
ir šveicarijos pirmininkai vys
kupai, daugelis kitų vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių, šv. Tėvas 
ta proga pasiuntė kongresui te
legramą.

• Lenkiją šiemet, rugsėjo 17 
d., mini 700 metų šv. Stanislo- ’ 
vo kanonizacijos sukaktį.

Jonijcs salai, kur neseniai 
buvo didelis žemės drebėjimas, 
y* ^9? Kongregacija 

vo specialios iškilmės, į kurias 
atvyko Westministerio arky- 
vyskupas kardinolas B. Grif- 
fin. Per kardinolą šv. Tėvas

• IspfHŪjąs užsienio reikalų 
ministeris v«įcsta į Vatikaną, 
kur rūgs. 8 d. pasirašys kon
kordatą tarp Vatikano i; Ispa
nijos. Pąskutinis konkordatas 
buvo pasirašytas 1851 m. 1931 
m. respublikonų jis buvo panai
kintas. 1941 m. tarp Franco 
vyriau-y bes ir Vatikano buvo 
pasirašyta tik laikina sutartis..

• Norvegijos katalikai šie
met švenčia 800 metų sukaktį 
nuo katalikiškos hierarchijos (

• Anglų kalboje daugiausia 
vartojamos raidės yra mažo 
stos e, t, ą; dąųgiąųsia var
tojamos didžiosios yra S, C. P.

Romoje popiežiaus vardu pa
siuntė Atėnų arkivyskupui dos
nią auką, skirtą nelaimingųjų 
pagalbai ir priežiūrai

• Brazilijoje Belen do Para 
mieste rugp. 15 d. pasibaigė 
tautinis eucharistinis kongre
sas. Uždarant kongresą, popie
žius Pijus XII per radiją pas^ 
kė portugališkai kalbą.

yra 
liaudies medicinos istorija. Ji 
sena kaip sena žmonija. Dalis 
vaistingųjų augalų yra moksli
nės medicinos pripažinti ir įgy- 
ję pilietybės teisę farmakologi
joje. Tačiau daugelis jų laukia 
nuodugnaus tyrimo. Turime at
sitikimų.’ kad mokslinė medici
na nepajėgė pagelbėti ligoniui, 
o kaimo “liekarką” savo žolelė
mis daugeliu metų pratęsia Ii 
goniui gyvybę.

Kaip organizmas kovoja?
žmogaus organizmas turi 

savo apsigynimo priemones, 
nuosavą kariuomenę iš įvairių

Reikią manyti, panaši ištari ja 
bus ir su penicilinu.

Jo vartojimas bus aprėžtas. 
Bus aiškiai nustatyta, kada jis 
vartotinas. Mes darome klaida,

Lengvuose atsitikimuose te
gu kovoja pats organizmas su 
ligos- užkrėtomis ir tegu stip
rina savo atsparumą. Čia gy
dytojo j^reiga tik švelninti 
varginančius ligos reiškinius.

Kai organizmas vienas in- šaudydami į. musę iš patrankos, 
fekcijos nenugali, gydytojo pa
reiga ateiti į pagalbą. Atvejuo
se, kai iš anksto žinoma, jog 
žmogus savo jėgo- 
mfs ligons nenugalės arba bus 
sunku ją nugalėti, jau ligos pra
džioje reikia jam padėti.

Pastaruoju metu Ftemįngo 
išrastas penicilinas laikomas 
vaistas nuo daugelio ligų. Jį

. tulu.
sekė ir aukštuosius 
draudimo mokslus, kuriuos bai
gė ir išvyksta į Kanadą.

?■- A. R i a k u n o
| “KREGŽDUTE”, I DALIS 
; Elementorius, skaitymai ir 

aplinkos pažinimas

Rl

iI i?

Baltai* ranmnfs, H kuria veriama arbata vaistams

Nelįskim ten, . kur pats orga
nizmas gali nugalėti ligos už- 
krėtas. Išlaisvinę mūsų orga
nizmą nuo kovos su bet kokia 
infekcija, mes neteksime visiš
kai atsparumo.

Čia turiu pasakyti,
kroskopinis (t. y. bacilų pa 
lis) mums yra dar mažai žino
mas. Reikia manyti, jog tame. ' 
mūsų paprastom akim nemato
mame pasaulyje gyvenimas ei
na savo keliu — gimsta, gyve 
miršta. Iš virusų išsivystys ko
kia nors nauja bacilų rūšis, ir 
staiga žmonės pradės sirgti dar 
nežinoma apkrečiama liga. Kas 
tuomet atsitiks? žmogaus or
ganizmo apsigynimo jėgos dėl 
neveikios bus tokios menkutės, 
vaistų prieš naują infekciją ne
bus, ir žmonės pradės mirti 
kaip nuotmaro. kol bus surasti 
nauji vaistai kovai su nauja li
ga. Lengvčsniuose ligos atsiti
kimuose venkime penicilino, 
sufanamydų ir kitų stipriai vei
kiančių vaistų. Šiuose atvejuo
se pravartu naudoti senuosius 
mūsų sveikatos draugus — 
vaistažoles.

r

Specialia^pa rašyta prilai- 
kant lituanistinėms mokyk
loms Kanadoje ir Amerikoje. Į; 
Kaina $1.50 (kanadiškais). b

Užsakymus ir pinigus siųs- $ 
tK * I

Spaudos B-vi “Žiburiai," 
941 Duodas Str, W„ “ 
Toronto, Ont, Canada

MM Ruskuiek Ase,

Brooklyn JI. N. V.

(Jaunamas:

Kl V JOT. VM»>

puikiai I.M.MACI LA1A h m irto, 

teleistas mažasis nj-il'h nas

Kaina

IHRRIMMur AOMI.N.



REPORTAŽAS IS CHICAGOS

galvos.

LIETUVIŲ DIENA KANADOJE

Help wanted Female Help Wanted iMale

rie

TUOJAU REIKALINGI

VYRAI-*-VYRAI

• LAB TECHNICIAN
• X-RAY TECHNICIAN

ir ten
tą par-
dulkės

Teiephoae: DEARBORN 2-08IH 
TO PLACE HELP VVANTED ADS 

Ask For Ad Taker

• Ruduo’ artėja, karščiai at
slūgsta. Chicagos gatvės pilnos 
žmonių. Jų masė buvo gerokai 

- praretėjus karščiams svilinant. 
Tada visi nešdinosi iš miesto. 
Lietuviai ypač buvo pamėgę 
Beverly Shore vietovę Indiano
je. Ten savaitgaliais paežeryje 
Vyravo lietuvių kalba, o vaka
rais garsiais skambėdavo lietu
viškos dainos. Kas gi Jietuvius 
ten traukė?

žinovai sako, kad Beverly 
Shore apylinkės labai prime
nančios Palangą. Man, papras
tų tėvų sūniji, anais geraisiais 
laikais netekę Palangoje būti. 
Palyginti negaliu.. Bet faktas, 
kad Michigano ežero pakrantės 
Beverly Shore vietovėje yra 
nusagstytos lietuvių savininkų 
vilomis, greičiausia dėl to lie
tuviškoji visuomenė ten ir spie
tėsi. Tik šiemet Beverly Shore 
pasigęsta kultūrinių programų, 
kurių buvo pernai, muz. A.

REIKALINGAS PATYRUS 
MĖSININKAS

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

COMPANY
835 Fulton St. MO 6-0361

NAUJAS v AKTAS. Dr. A. J. 
Bele ir H. Rr«wn (dež.), Wayne 
universitete yeflee^riei Detr^it. 
Mielu, Miradė'vaiafa, nrie*' arteri
jų «fcleroxe» kuri teAne Širdies 
srnūge priežastimi. Veista, sake, 
dar reikia bandyti.

Kai sekmadienį negali alaus gauti...
PLANAI PO ATOSTOGŲ

Aną vakarą užsukau pas kai
myną. Žinoma, žmogus po va- 
kacijų. Jis —nudegęs kaip rū
kytas kumpis, — ji bronzinė 
statula. Nusispirgino abudu 
saulėje, o namie dar ir žodžiais 
kepinosi. įgriuvau ant pačios 
kaitrumos.

— Užteks, užteks, moč, — 
graudė jis storu bosu, — U įteks 
tų ristynių žiūrėti. Prisižiūrėjau 
kaip žmonės saulėje raičiojosi. 
Jlisiu dar į visuomenę 
susiimsip. Patvarkysiu 
tinę liaudį, kdd net 
rūks...

— Nekvaršink man 
— atsikirtinėjo ji aukštu bal
seliu, — geriau, va, sėsk ir to
liau vačyk tetevizės.

— Ne, moč, to šiemet tai jau 
nebus. Senas veikėjo kraujas 
atbunda po atostogų. Tvarkos 
nėra toje visuomenėj ir bend
ruomenėj. Laikysi ar nelaikysi, 
o vistiek eisiu.

— Tai kur jau taip eisi? — 
paklausė kaimynė, netikėtai du
ris pravėrusi. — Gal saliūnan?

Ne, — atsiliepė vėl ji, — 
jis nori eiti į visuomenę . Su
pranti? Sako, Balfui aukas 
rinks, bendruomenę steigs, Ker- 
stenui padėką siųs, chore gie
dos, susivienijimą tvarkys, klu
bo kasos knygas tikrins. Kur 
čia viską suvaikysite—x

— Taigi, kad nesuvai^ysi. 
Per vakacijas ritinejausi 
marių ir viską pergalvojau. Vi
si tik juokus išdarinėja, tie vei
kėjai. žodžio gerai nulaikyti ne
moka. Vis “piliečiai, tautiečiai, 
duokite, aukokite.” Aš, būdavo, 
kitaip: “Jonai, dėk čia dolerį; 
paskui eisim ir išgersim už 
du.” Ir dėdavom ir išsigerda- 
vom. Sakau, aukų dabar rinkti 
nemoka. Eisiu...

— Ko čia šūkauti? — įsiter
pė vėl kaimynė. — Jei jau taip 
nori, tegu eina. Leisk’ Ana. ma
no vyro kaip meškino niekur 
neišprašysi. Sakau, eikim pas 
kaimynus bent televižės drau
ge pavačyti. ir tai nėjo.

— Sakai, nėjo? — susidomė
jęs užklausė jis.

— Palikau namie beriogsan
tį. Bet manai rasiu. Reikės iš 
klubo parsivesti. Ten tai nuei
na... - ,

Jis nežymiai iškiūtino iš 
kambario ir dingo, o ji kalbėjo:

— Jei jau taip rimtai kalbė
sim. tai ir maniškis niekur nei
na. Jis tik pasakoja, tik pla
nuoja kiekvienais metais, kai 
grįžtame po atostogų. Paskui 

%Kyštisą vakarą ristynių žiūri 
arbeM|hd^ sėdi, jei namo iš 
darbo

— Greičiausia ir maniškio 
jau nebu; namie. — pritarė kai
mynė.

— Taip, tai dideli planai po 
atostogų. — pagalvojau skris
damas pastogėmis.

1. Lietuvių Dienos Kanadoje 
mintis yra jau realizuota ir ši . 
pirmoji lietuvių šventė prade
dama. Seniai buvo pajaustas 
reikalas visiems lietuviams su
važiuoti į vieną vietą pasitarti, 
pademonstruoti savo siekimus 
ir atgaivinti tautinėje dvasio
je. Per metų metus blaškomi iš 
vieno, vietos į kitą, daromės 
netaip jautrūs tautiniams rei
kalams. bodimės organizacinio 
darbo, kratomės uždedamų pa
reigų, nustojame vilčių atei
čiai. O gyvenimas nestovi vie
toje ir stato mums vis naujų 
uždavinių, reikalaudamas iš 
mūsų budrumo, susiklausymo 
ir vieningo darbo. Dėl to KLB 
Hamiltono Apylinkė ryžosi pra
verti pirmąją Lietuvių Dieną ir 
skinti kelius periodiniams lie
tuvių suvažiavimams Kanado-

2. Lietuvių Dienos garbės ko- 
mitetan sutiko įeiti žymūs an
glų ir lietuvių vadovaujantieji 
asmenys. Garbės pirmininku 
yra Hamiltono miesto burmis
tras Lleyd D. Jackson. o na
riais — J. E. vysk. J. F. Ryan. 
J. E. vysk. V. Padolskis, Lie
tuvos gen. konsulas V. Gylys, 
parlamento atstovas Thos. H. 
Ross. KB Krašto Valdybos 
pirm. J. Matulionis, St. Kairys. 
Dr. M. Kavolis, Dr. A. Šapoka, 
J. Kardelis, Can. Mr. Stanley, 
kun. J. Tadarauskas ir kt.

ramiai sėdejo ant apskritų k^ 
dučių, o netoliese buvo tuščia 
salė ir kelios moterėlės.

Ten prasidėjo poatostoginiai 
susirinkimai.

Žv. BePastogis

3. Yra prašomos visos KLB 
Apylinkių Valdybos, visos orga
nizacijos ir paskiri asmenys or
ganizuoti iš savo kolonijų eks
kursijas į Hamiltoną.
4. Atvykstančių lauks lietuviai 
skautai Bus Terminai autobu
sų stotyje rugsėjo 5 nuo 9 v. r. 
iki 8 v. v. ir rugsėjo 6 tarp 9- 
11 ryte ir 3-5 po pietų. Geležin
kelio stotis yra prie James St., 
tai ten nebus pasitikta.

5. Programos bus pravestos 
James St. Armouries salėje.

6. Informacijos centras yra 
lietuvių par. salėje, 58 Dundurn 
St. Čia vyks dalyvių registraci
ja.

(Sutrauktas KLB Hamiltono 
Apylinkės Valdybos praneši
mas).

VANDENS. FRTTBCKO dėl 
me vandens žmonėms pristatoma sunkvežimiais.

Nakui administruojant puikią 
"Jūratės’’ vilą.

Nors Beverly Shore tik Ui 
50 mylių nuo Chicagos, bet ten 
jau kita valstija — Indiana. 
Kartu ir kiti įstatymai. Vienas 
gan žiaurus tiems, kurie pla
čiomis laisvėmis naudojasi Illi
nois žemėje. Sekmadieniais In
dianoje, nors pasiusk, negali ne 
tik Snapso ar vyno, bet ir a- 
laus gauti. Kartais saulė taip 
tave iškepina ir gomurį išdžio
vina, kad ryžtiesi viską atiduo
ti už alaus butelį. (Beje, smuk
lininkai ir tada lieka kurtūs ir . 
nepermaldaujami). Iš to maty- 
<i, kokios sunkios bausmės gre
sia už šio įstatymo sulaužymą. 
Kai tuo tarpu šauniajam Cice
ro mieste policija net užsiun
ta Jei smuklę kas prieš 2 vai. 
nakties uždaro...

Ištuštėjusios buvo Chicagos 
gatves vidurvasarį. Ir ką be
kalbėti apie susidomėjimą lie
tuviška knyga, kuri ir ilgaisiais 
rudens ar žiemos vakarais labai 
nedaug pirkėjų tesusilaukia. 
Kai žurnalistas ir keliautojas 
A. Vilainis, prieš prasidedant 
karščiams, išleido pirmąjį No
belio premijos laureato W. S. 
Reymont “Kaimiečių” tomą, 
net’ir karščiausias knygos my
lėtojas ‘kaimiečius’ pasitiko su 
nepasitikėjimu, nes, girdi, kaip 
tas žmogus pajėgs išleisti kitus 
tris tomus. Bet atkaklus že
maitis nebojo nieko: darbą tęsė 
ir štai šiandien jau turim visus 

Keturis “Kaimiečių” tomus, ku
rie skaitytojų smarkiai gau
domi ir skaitomi su dideliu ma
lonumu. O A. Vilainis drąsiai 
imasi 'realizuoti kitų plamj— 
išleisti savųjų autorių naujus 
veikalus.

Rugp. viduryje Chiagoje pir
mą kartą pasisuko kan. M.

. .:Ą

.<■

M*ywood. Dl.. miestelyje. Geria-

Vaitkus. Rašytojų D-jos pirm. 
B. Babrauskas suodė, kad ka
nauninkas neužilgo švęs 70-ties 
metų jubiliejų ir ta proga 
kanauninkui pagerbti Rašytojų 
Klubas suruošė minėjimą. Su
sirinko nemažas būrys žmonių 
ir iš dešinės, ir iš kairės. Iš to 
matyti, kad didelės toleranci
jos žmogus, rašyt. M. Vaitkus, 
gerbėjų turi ir kitų įsitikinimų 
žmonių tarpe. Ką kanauninkas 
kalbėjo, skaitėm spaudoje. Bet 
kad buvo pritrūkta ’ M. Vait
kaus eilėraščių rinkinio “Vie
natvė”, niekas neužsiminė. Kai 
tik kun. Vaitkus ėmė užraši
nėti autografus knygoje, taip 
bematant laida ir išsisėmė. 
Nors jūsų bendradarbis^ nebe
spėjęs nutverti knygos, siuto 
ant B. Babrausko, kodėl jis tiek 
mažai knygų pristatęs, bet B. 
Babrauskas aiškiai atsakė, kad 
daugiau jų Chiagoje nebėra. 
Matot, kajp yra su ta visų ne
mėgiama poezija... f

Gal niekur nėra taip, kaip 
Chicagoje, kad naujieji ateiviai 
brautųsi į savo specialybes ar 
šiaip geresnius darbus. Nemaža 
dalis inžinierių ar šiaip apsuk
resnių (žmonių dirba braižyklo
se, kiti įvairiose labaratorijose, 
prekyboje, raštinėse, ir pan. 
Neperseniausia būrelis žmonių 
vaikštinėjom po šunų kapines. 
Pamatę šunų kapinėse baisią 
prabangą, gyvulių sužmogini
mą, paminkluose išreikštą “ti
kėjimą”,-kad šunų “sielos” gy-

Mire Kražiy sker
dynių liudininkas

NEW HAVEN, CONN.

Šio mėnesio pradžioje, rug- 
piūčio 3 d., buvo iškilmingai 
palaidotas, dalyvaujant gausiai 
žmonėms, Jonas Mišeikis, mi
ręs liepos 31 d. Jis buvo gimęs 
Kražiuose, kur prieš 60 metų 
rusų kazokai buvo surengę 
skerdynes lietuviams, neleidu- 
siems uždaryti bažnyčios. Jo
nas Mišeikis buvo vienas iš tų 
kovotojų su caro žandarais. Jis 
mokėdavo vaizdžiai papasakoti 
savo atsiminimus.

Atvykęs į Ameriką, čia buvo 
veiklus ir susipratęs lietuvis: 
šv. Kazimiero parapijos, vienas 
iš steigėjų, daugelio katalikiš
kų draugijų narys ir ilgametis 
pirmininkas Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos vietos kuopos ir 
SLRKA 116 kuopos. Dosniai rė
mė katalikiškas draugijas ir 
laikraščius. o

Velionis buvo pašarvotas 
Markevičiaus koplyčioje. Jį 

draugai

pat į kapines. Likusiai nuliu? 
dime žmonai Verai, dukte
rims. sūnums, anūkams ir gimi
nėms visi reiškė gilią užuojau
tą. ' M.

DU LĖKTUVAI uutid&rė ore 11.000 pėdu Milutyje viršum Miehigan 
City, Ind. Abejais lėktuvais skrido 51 keleivis. Lėktuvai laimingai 
dar nutupė arti Chicagos.

vena kažkur dausose, vienas 
iš prietelių ryžosi muštis net į 
“šunų kunigus”’, nes’ anot jo, 
jei kapinėse stovi tokie bran
gūs paminklai, jei antkapius 
puošia gėlės ir prie jų rymo nu
liūdę šeimininkai, šunys turėtų 
būti iškilmingai ir palaidoti. 
Ak, visokių galimybių kraštas 
toji Amerika...

5 day — 37% hour week 
Good pay - Periodic increases- 

Many benefits 
Applicants mušt be graduates 

of accredited schools of 
' nursing.

Excellent working conditions 
Permanent positions

WHte full dėtais of education 
\and experience to:

HOLY CROSS HOSPITAL 
2700 West 69th Street 

Chicagd 29, Dl.

ASSEMBLERS, solderers 
VVIRERS 
Good pay 

Rapid advancement
Paid Vacations and Holidays 

Weekly Bonus 
Permanent Positions

Apply:
STAR PRODUCTS CO. 
*2335 S. Indiana Avi;

TARNAIČIŲ

Moderniška virtuvė

Geros darbo sąlygos

Malonūs bendradarbiai

lodamos uniformos

SOPHIE KUSPER

RESTAURRANT & LOUNGE
, 8155 West Ogden

LYons 3-4835

Ir Vinča niekada ‘negalvojo, 
kad teks imtis su meška. Bot 
atėjo laikas, ėmėsi'ir dabar dar 
žymes tebenešioja. Pasirodo, 
nelaukto meškos keršto po 
rungtynių pasėkoje buvo smar
kiai sutrenktas rankos sąnarys, 
kur ilgainiui atsirado vandens' 
ir pasidarė komplikacijos.

Vladas Ramojus

• Bufferio darbam (patyrę)
• Bendriems fabriko darbams 

(pagelbininkai). Patyrimas
. nereikalingas, bus pamokyti

• Mašinų operatoriai (dalinis 
patyrimas).

Mokamas geras atlyginimas, 
duodamos atostogos, poilsis 
šventėse, laisva apdrauda.

METAL CRAFT CROP.

820 N. Orleans

POLIRl’OTOJAI

Patyrę prie bronzos 
" apdirbimo

Geras atlyginimas
Antvalaridžiai

Apmokamos švent ės 
ir atostogos

PROGRESSIVE BRONZE .
WORKS \

733 S. Halsted St.,
3rd Floor

LIETUVIU RUDENS ŠVENTE
RUOŠIA NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJAI

VIENUOLYNO GRAŽIOJE SODYBOJE
.261 Thatcher Street Brockton,- Mass.

ŠVENTEJE KALBĖS BROCKTONO MIESTO MA YORAS C GERALD LUCEY
• Šventė prasidės !• vai. pamaldomis • 12 vai. Betuvioki pietus vienuolyne • 1:00 vai. Dūdų orkestro koncertas (gros Cosmopoli- 
tan Band) • 3dM) vai. tautiški šokiai, vad. p. Onos I Vaškienės • 3:30 vai. Mergaičių būgnų koncertas (atl. Major Drum Corps)
• 4:00 vaL šoktai ir dainos • Protarpiais bus vaikų žaidynės ir lenktynės.

ŠOKIAMS GROS AL. STEVENS ORKESTRAS * VISI RĖMĖJŲ SKYRIAI TURĖS SAVO STALUS
* I

Visi Naujosios Anglijos lietuviai maloniai kviečiami šioje šventeje-piknike dalyvauti. Pelnas skiriamas vienuolyno naudai.

RUGSĖJO

DARBO ŠVENTĖ

M o n d a y

SEPTEMBER

LABOR DAY



3^-

Kna. V. P&tam* '
Angelų Karalienės vikaras, 

išvykd atostogų j Kenąebunk. 
Port, Me.‘, kur kartu dalyvaus 
irštudentų ateitininkų stovyk-

Km. J. PdkaMškfe ’
dalyvavo Vyčių seime Bosto- . 

ne. Pirmadienį išvažiavo į stu
dentų ateitininkų stovyklą v 
Kennebunk Port, Me.

Adomas Viliušis,
Moksleievių Ateitininkų Są

jungos Centro Valdybos pir- . 
mininkas, -vykdamas į moks
leivių ateitininkų stovyklą Ma- 
rianapolyje, buvo sustojęs New 
Yorke, lankėsi Darbininko re
dakcijoje ir dalyvavo At-kų Fe
deracijos Vyriausios Valdybos 
posėdyje.

“Lietuvos atsiminimą” 
radijo valandėlės direktorius

Jokūbas Stukas praneša, kad 
radijo inžinierių streikas WE- 
VD siųstuvo stotyje vis dar te
betrunka ir tos valandėlės
transliacijos tebekliudo.. Tiki- * 
masi, kad netrukus streikas už
sibaigs ir valandėlės klausyto
jai vėl galės šeštadieniais 
džiaugtis gražia “Lietuvos atsi
minimų” programa. Ji perduo- 
ma nuo 4:15 iki 5:30 vai. pp. 
(1330 kil. 97,9 meg ).

Didelis tradicinis

kuris skiriamas pradėti lotuo
sius “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo valandėlės metus, bus rug
sėjo (Sept) 13, sekmadienį, 
Lietuvių Laisvės Parke, Lin
dai, N. J. Piknikas pradedama 
1:00 vai. p.p., šokiai 4:00 vai., 
programa 5:00 vai. Įėjimas su- 

laugusiems 75 centai su takso- 
“Smis, kareiviams ir vaikams 

nemokamai. Bus karališkos po
ros rinkimai, laimėjimai ir ki
tos įvairenybėš. Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti ir 
paremti “Lietuvos atsiminimų” 
radi o valandėlės kultūrinį dar
bą. Taip pat bus progos graiiiai 
gamtoje praleisti sekmadienio 
popietę ir susitikti savo pažįsta
mus. Valandėlės vadovybė ir 
Rūtos” draugija visų mielai

GRAŽUS KAMBARYS išnuo
mojamas vienam asmeniui pri
einama kaina su šiltu vande
niu, 1095 Halsey St., Brook- 
lyn 7, N. Y. Apžiūrėti galima 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

"Jau kai vui ktcuito
jdri "LIETUVOS

RAOtO VALAM DU 
^šA/ kuūos ina. tean^OoMarMs 

. AEjTADIENlAia 
u Yovko .stoties

O4i4twga.Alf.PE IRUTI/

HILUS IDE, N. 7

MHJHCĖF McDONALD, 25 m. mergina iš-SomerviBe, Masą, su- 
New Yorke, policijos lydima j Bostoną. Ji užmušė 14 metų 

mergaitę, seserį buvusio jos suvedžiotojo, kuris vedęs kitą.

Susituokė
rugp. 29 d. Angelų Karalie

nės bažnyčioje Kęstutis Kiaunė 
su Janina Lašaite. Abu atvykę 
iš tremties.

Bronė ir Antanas Pabedins
kai atvyko iš Maroko. Kiek pa
buvoję pas save giminaičius i: 
pažįstamus, mano keliauti Ka- 
nadon ir ten pastoviai įsikur
ti.

Lietuvių Amerikonii, 
Auxiliary iš Newarko 
savo metinę vakarienę ir šo
kius šeštadienį, rugsėjo-Sept 
26, 8 v. vakare, šv. Jurgio Dr- 
jos salėje, 180 New York Avė., 
Nevvark, N. J. Vakariene, rūpi
nasi ponios J. York ir E. Sha- 
ron. Visi kviečiame atsilanky
ti.

DARBININKO” RĖMėIaI
“Darbininlią” aukomis yra 

parėmę (tąsa iš nr. 62):

Po $2.00 — LOWELL, Mass. 
—’S. Tamašauskas, Mrs. A. 
Grigas.

GARDNER, Mass. — P. Mi- 
sevięh, A Nakutis.

MIŠRUS MASS. miesteliai.— 
P. Adomavičius, Athol? A. Bai
ronas, W. Roxbury. A. Vincū- 
nas, Somerville. Z. Taluts, Bil- 
lerica. Mrs. M. Kazenėkas, Gi- 
llardville. St. Stone, Baldwin-

HARTFORD, Conn. —TY 
Bakas, A. Kainaūskas. S. Pet- 
kaitis.

NEW BRITAIN, Conn. — 
Mrs. J. Eidentienė. J. Griškevi
čius.
WATERBURY, Conn. — Mrš. 
A. Kankel, E. Valionis. A. Pa- 
adigis, VI. Levana*, V. Mali
nauskas. Mrs. F. B. Juraška.

BRIDGEPORT, Ccrn. — J. 
Lazdauskas. L. Banis, Mrs. A. 
Romanosky.

Mišrūs Conn. miesteliai — 
V. Kęonkaitis, New Haven, 
Ch. Slavis Jr.. Simsbury, Mrs. 
C.x Kalvaitis, Waterfown. I. Žu
kauskas. Naugatuck.

PITTSBURGH, Pa. — 
Kokučionis, Mrsr F. Marcin. T. 
Zimnickas, Mrs. A. Cižauskas, 
J. B. Tamkevičius, P. Baltakis, 
Mrs. J. Čepaitis, G. žemaitis, 

Kf. Navalinskas, A. Matulevi-

PHILADELPHIA, Pa. — A. 
Mažiulis. B. Gadeikis. Z. Bago- 
čius. ' •

Lietuvių Radio Draugijos Programos
J. P. mjnCTML, Dhukterhn

GYVtJOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvąlrūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika.
I ORAND 9TW TeL EV. 4-Ū2M 

AD JEZAVTTASJ. P. CINKUS
BROOKLYN lt, N. Y. 

J. valakas

Moterų 
rengia

Mišrūs PENNA. miesteliai— 
F. Šarkūnas, New Kensington. 
W. Vasey, Minersville. Mrs. A. 
Griška, Donorą. Mr. Adom? 
Portersviile. Mrs. N. Zaru 
nė, Easton. Mrs. M. Stanji 
Midland. Mrs. M. Yesaitis, 
nersville. /

Litis, 
;itie-

^CHgMGO, UI. — Pr. Gudas, 
A. Baležiūnas, J. Batūras, Miss 
P. Rusteikaitė, S. Skopas, J. C. 
Rugis, A Kuzas, Mrs. M. Jetu- 
lis, Mrs. Z. Stasiukonis^S^aifa

f 

•Mrs.
TMfrs. S. Richkus.

ILLINOIS miesteliai
A Kazlauskis, Oaklawn:' A.
Razma, M.D., Alton.

DETROIT, Mich. — J. Suo
py s, P. Banonis, Mrs. N. Juo- 
zūnas, B. Balionis, A. Simonai
tis, Mrs. Kurmauskienė, G. 
BaltfUšaitis, Mrs. E. Paurazas, 
J. Gerulaitis, A. Kupčinskas, 
Mrs. N. Siekis, F. Wickel, Mrs. 
Savickas, A. Meškuotis.

CLEVELAND, Ohio — B. 
Bacevicze, V. Amsiejus, Miss 
E. Simkevičiūtė, J. Laučius, A. 
Ragauskas, E. Golšanskis, V. 
Kasakatis, Mrs. M. Žilinskienė.

Mišrūs OHIO miesteliai —B. 
Šukys, East Orwell. P, Brazis, 
Homerville. G. Rikas, Akron. 
J. Balbatas, Eucli^L

LOS ANGELES, Calif. —Mr. 
Mrs. D. Slėnis, F. Dergella, Ch. 
Yuškus.

WISCONSIN miesteliai —J. 
Gibas, Ratine. Mrs. J. M. Šau
lys, Kenosha.

Mišrūs State — T. Kissell, 
N. H. J. Akulevičius, Provi-

N. Dakota.

Širdingai dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T.T. >RANCHKONAI

airią katalikų.

Žmogžudj^sto sukrėtė miestą .

"Bostono priemiesty, Sommcr- 
viDe, praeitą savattę įvyko ypa
tinga žmogžudystė. Mijdred 
MacDonald, 24 metų amžiaus, 
valdiškos įstaigos raštininkė, 
kėliaią šūviais nušovė savo pa
žįstamos* italų k*nėi šeimos * 
mergaitę Mary DiRocco, 14 
metų amžiaus. Mergaitės kūną 
ji nutempė į rūsį, ipipylė žiba
lu ir , padegusis popierį, norė o 
sudeginti. Tačiau popieris su
degė neuždegęs mergaitės kū
nelio, o MaDonald dingo. .Ji 
anksčiau buvusi sužadėtinė nu- 
žudytosies mergaitės brolio, 
kuris jau vedę; kitą moterį. 
Mildred MacDonald buvo su
gauta New Yorke ir prisipažino 
nužudžiusi mergaitę. Ji parvež
ta į Somerville kalėjimą. Jos 
gynėjas nori tikrinti jos protą 
ir stengiasi įrodyti, kad buvusi 
nesveiko proto. Nužudytosios 
mergaitės motina, sukritusi ant 
dukrelės kapo, prašo Dievo ir 
žmonių gailestingumo jos duk
relės žudikei, ši žinia jau ku
ris laikas užima pirmą vietą 
Bostono laikraščiuose ir, sa
vaime, aišku, jaudina visuome
nę.

Taip pareiškė ark. Cushing, 
nuvykęs į Airiją, gis aukšto 
Bažnyčios pareigūno prisiriši
mas prie/savo tėvų tautos gali 
ir mums būti pavyzdžiu savo 
tautai branginti.

Aklas baigė universitetą
Bill Carney, 33 metų karo 

veteranas, gyvenąs su- savo 
ižmorta'261 W. Broadttay, £0. 
Boston, baigė Bostono univęr- ■' 
siteto vis. mokslų skyrių* ge
riausiai iš visų šįmet baigusių 
tą skyrių 740 asmenų. Bostono 

'universitetas yra labai didelis 
— turi netoli 30.000 studentų.

Baleto studija pra JcCj 
darbą

T. Babuškinaitės Salėto stu
dija po vasaros atostogų pra
deda naują, sezoną. Ji vėl ati
daroma rugsė o 8 d. So. Bosto
ne, Liet. Piliečių Klubo patal
pose, 4-me aukšte. Pamokos 
vyks pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais. Į studiją 
priimami nauji mokiniai. Pri
ėmimo reikalu reikia kreiptis 
į Studijos vadovę nurodytomis 
dienomis nuo 5 ligi 8 vai. vak. 
Galima skambinti ir telefonu 
TA 5-3175.

Ekskursija .* Emistsburg, Md.
Carney Hospital rugsėjo 4 

ruošia išvažiavimą į Emitsburg, 
Md. j Išvykoje dalyvauja kelio

lika lietuvių: Miss Paulinė Tu- 
leskiš, Kss Anna Jocas, Miss 
Sophie Kuriecvko, Mrs. Anna 
Stukas, Mrs. Barbara Gailiu- 
nas. Norintie>_ gauti platesnių 
Žbdų, kr^hitSs į Mrs. B..Gai- 
liuišas, 8 Winffejd St, So. Bos
ton 27, Mass.

.- Lletavoj VyCį Jubiliejinis
. '''Seimas

Bosfenp, užsitęsęs 3 dienas, 
» rugp. 30 d. buvo iškilmingai 

užbaigtas. Seimas tiek savo 
" gausiu delegatų .dalyvavimu, 

tj^> esminių argSmižaėijOG rei- 
' kajtį sprendimu buvo labai 

sėkmingas. Plačįąu kitam 
Darb. nr.

Rugp.23 d. ^krikštyti:
' Alfredu sūnus Alfredo ir 

Magdalenos Petruševičių, gyv. 
37 Harvard Avė., .Dorchester.

■ Andrius Juozapas, sūnus Ni- 
kalojaus ir Veronikos Gumaus- 
kaitės DeYeso, gyv. 60 Thomas 
Park, So. Boston.

Ilona, Rūta, Marija, duktė 
Kazimiero ir Gisella Paulaus
kų, gyv. 306 W. 3rd_St., South 
Boston.

Diana Elzbieta, duktė Jono 
ir Elzbietos Valių, gyv. 1672 
Dorchester Avė., Dorchester.

NORI IJETI VIO VIRRJO-OS 
CHRISTY’S CAFE, 334 Moody 
St., Waltham, Mass. ieško gero 
lietuvio virėjo ar virėjos ir ge
rai* atlygins už darbą. Rašyti 
nurodytu adresu ar pašaukti 

tel. Waltham 5-953(1

LD3 CENTRO VALDYBA

5ū Cottage Št, Norvoud. ‘

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Riehard J.
Cushing. D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Vimiauskas 
50 W. Sixth Street.
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka >
37 Franklin Street 
Norvood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street, 80. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell, Mass.

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

Finansų Sekretorius
Antanas Pell
32 WUder Street. ’

• Brockton (įjj, Mass.
Iždininkė

Blančhe Cunys
409 W.kBroadway, *-
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

PARDITODAMA saldžiu gėrimu (s»- 
dės) gamybos įmonė, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
niu žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkvvay, Somerville. Mass.

Ko Jus norite, Fordas turi!
Išbandykite Fordą dar šiandien ir Jūs rasite jame visa, ko mašinoje 
ieškote—įimant ir kainą, dėl kurios Jums nereikia da^ig gajpoti!
Jūs >m> būsite pastebėję grašio* išvaiz
dos, Si rdj pagaunančias Fordo mašinas 
miestu Ir užmiesčio keliuose. Bet tai tik 
dalis Fordo istorijos “Vertas daugiau”. 
Prisėskite prie naujojo Fordo vairo. Iš
bandykite M grubiuose keliuose ir kflda- 

'■.mi j aukštumas. Jūs patirsite ta*, ką 
^jati d*MBg jūsų draugu patyrė, jog verta 

/būtu mokėti lėėė doi. daugiau, ir vis 
. dėlto Jūs to neturėtumėte, ką Fordas 

duoda. Tam faktui patikrinti yra mūsų 
languose išstatytos mašinos “parengtos 
ir laukiančios”. Kodėl neišbandyti dar 
šiandien? Visa, ka Jūs čia prarandate, 
tai savo sužavėta širdį.

Norite patvariu rėmu mašino*’
Fordo Cresmark Bodies yra Sulydytas, L 
kai kitu mašiinų sudurstytas. Fordo stab
džiu pedaliai ir perjungimo įtaisai yra 
taip uždaryti, kad grindyse nėra jokiu 
skylių. Fordas yra uždaras oro atmai
noms ir triukšmui.

Norite jėga valdyti?
Fordas duoda naujausia ir geriausią 
Amerikoje tam priemone— ir pačia pi
giausią. Tai vadinama Master Guide, nes 
visa, ką Jums reikia daryti — tai tik 
valdyti mašiną, o kita atliekama Mas
ter Guide.

Norite V-8 jėgos?
Tiktai Fordas iš žemos 
kainos mašinų -duoda 
Jums V-8. t. y. to pa
ties tipo motorą, kuris .. 
yra brangiausiose Ame
rikos auto mašinose. 
Jūs turit aukštos kom
presijos jėgą su regu- 
liariniu gazu.

Six? ”
Fordo Six yra pats mo
derniausias mašinų pra
monėje. Tai yra tas pats 
motoras, su Overdrive, 
kuris aplenkė visus ki
tus automobilius, nepai
sant ju kainos ir svorio, 
šių metų varžybose “Mo- 
bilgas Economy Run".

Nenorite “štftyti”?
Fordomatic įtaisai auto
matiškai dirba už Jus, ir 
plačioje apimtyje; jie 
geresni už įtaisus kitose 
žemos kainos mašinose. 
Jie daro važiavimą labai, 
patogų.

Norite "sunkaus”

Fordo gaujos spyruoklės 
sulaiko bet kokį siūbavi
mą ir nereikalauja dau
giau gazo, kad su dides
niu kroviniu galėtumėte 
taip pat ištaikyti lygu ir 
švelnu važiavimą. Pa
purusios gumos sėdynės 
pagalvėlės ir nudrimban
čios spyruoklės ir ilga 
kelione paverčia malonu
mu.

Jforite “viską” matyti?
Fordo išlenktas ištisinis priekinis langas 
ir užpakalyje per Visą automobili atviras 
stiklas teškia Jums pilną matomumą. Iš 
tikrųjų, per Fordo langus Jūs matote 
daugiau negu, iš kitų žemos kainos ma- 
šUnt— Ir netikai kurių brangiųjų.

Norite aukščiausios kainos parduodami?
Pasidairyk savo" apylinkėje po 
“Used Cars” vietas ir patirsi tie
sa: nei viena mašina negrąžiną 
daugiau savo pirmykštės kaino* 
kaip vieneriu metu vartotas 
Fordas b

- So 41 “Verta* daugiu” savybe, Fordas vertas daugiaa 

perkaat, Vertas daugiu parduodant. ■ v

Psfifirtk . .

Patikrink . .

Hbaadyk .
Ford

P. S. Mes turime jums ir norimy vartoty masiny


