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Pasisakė

ADLAI patenkintas, kad demokratas Mmlde vėl Hrinktas Maine 
Kiihematorium.

PREZ. D. ‘£XSENHOWERIS 
kalba WasMngtone K Raudo. 
Bojo Kryžiaus būstinės.

• Maskva pažadėjo Jugosla
vijai 300.000 tonų javų. Jugo
slavija aiškinosi, kad ji laukusi 
iš Amerikos, bet nesulaukusi, 
tai pa manti iš Maskvos.

• Rinkimu propagandai per 
televiziją ir radiją abidvi par
tijos išliesiančios po vieną mi
lijoną dol. Jei dar priskaityti 
vietinio pobūdžio televizijas ir 
radiją, tai bendra suma pakil
sianti iki 6 mil.

• Bendradarbiavimas dėl 
satelitų. Tarptautinėje geofizi
kų konferencijoje Barcelonoje 
Amerikos atstovas plačiai nu
pasakojo, kaip Amerika ren
giasi pale sti satelitą apie že
mę. Sovietų atstovas trumpai 
pasakė, kad jie studijuoja pla
nus, kaip reikės raketų pagal
ba satelitą nušauti.

Maine valstybėje pirmadienį 
rinkimus laimėjo demokratai. 
Išsilaikė gubernatoriaus vieto
je Edmund S. Muskie ir laimė
jo dar vieną atstovą į Atstovų 
rūmus. Tai pirmas kartas po 
22 metų.

Dėl to laimėjimo pilna de
mokratų spauda pasididžiavi
mo. Esą Maine buvo laikomas 
respublikonų tvirtove. Esą Ei- 
senhoweris pasakęs: kas laimi 
Maine, tas laimi rinkimus. Tuo 
dabar saviškių dvasią stiprino

AMERIKA PRIEŠ 
KARINES PRIEMONES

Anglai ir prancūzai smulkiai 
informavo valst. sekr. Dulles 
ap e pasitarimus Londone. Jie 
nori turėti Ameriką savo pusė
je bent ūkines priemones tai
kant. Egiptas taip pat viešai 
paskelbė, kad nuo Amerikos 
dabar priklausąs taikos išlaiky
mas ir taikingas ginčo spren

dimas.

Demokratų laimėjimas
Maine atsiliepė biržai — at

pigo eile akcijų, nes buvo pa
laikyta Eisenhovverio valdžios 
susvyravimu. Biržai taip pat 
atsiliepia ir krizė dėl Sueso ka
nalo.

Dar 1941 jis buvo mėginęs 
sustabdyti visokias žinias ir 
su sovietais nutraukti santy
kius. Bet gavo patirti, kad jo 
motinai ir seseriai, kurios bu
vo paliktos Leningrade, ėmė 
grasyti. Tada jis vėl ėjo ištiki
mai šnipo pareigas. Taip ištisą 
20 metų. ' '

Bet lig laikui puodas vande
ni neša, šiemet rugpjūčio 21 
atsilankė švedų policija Enc- 
sono viloje. Rado jo namuose 
dar ir filmą su jo firmos įvai
rių įtaisų brėžiniais. Beliko t k 
sėsti į kaltinamųjų suolą. Grei
čiausiai iki gyvos galvos. '

Trys švedų komunistai jau 
pasodinti iki gyvos galvos už 
šnipinėjimą Sovietam. Nuo 
1951 m. dabartinė . byla yra 
trečia iš eilės, kuria seka visa 
švedų ir užsienio spauda. Jau 
apie tuzinas soviet nhj ar sate
litinių diplomatų turėjo iš Šve
dijos išsikraustyti kaip šnipi
nėjimo organzatoriai. Dabar 
spaudoje auga reikalavimas, 
kad nešdintųsi ir pats Sovietų 
atstovas Švedijai Radionovas,

ir kiti pabėgėliai nuo komu
nistų. Paskiau gavo didesnius 
užsakymus ir uždavinius. Jis 
dirbo elektros reikmenų fir
moje, kuri gamino pagal ka
riuomenės užsakymą radarus 
ir kitus elektrinius aparatus. 
Jis darė tų gaminių ar braiži
nių nuotraukas ir pristatinėjo 
sovietam. Susitikdavo su jais 
labai atsargiai parinktose vie
tose, arba sovietų agentai atsi- 
Inkydavo į jo namus ir iš ten 
paimdavo, kas reikdavo. Jis 
rašydavo taip pat laiškus i Le
ningradą savo motinai, tarp 
eilučių surašydamas sąugumui

O Japonijos min. pirm. Ha- 
toyama šio mėnesio pabaigoje 
vyksta į Maskvą tęsti derybų 
dėl taikos sutarties. Lig šiol 
nesusitaria labiausiai dėl Kur 
ių, kuriu Maskva nenori Japo
nijai grąžinti (jas pripažino 
Maskvai Jaltos sutartis).

asmeninių išlaidų suveni- 
ir kt., iš amerikiečių še- 
viena diena duoda Sovie- 
apie 75,000 dol., o jeigu 

kiekvienas pabūva apie deš.m- 
tį dienų, ta. suma išauga iki 
750,000 dol. ,

AR AMERIKOJE TIKINČIŲJŲ 
SKAIČIIS AUGA?

• Trys vaikai, 7, 9, 10 metų, 
Nonvalke, Calif., nušovė savo 
miegantį tėvą, nes jis juos bu- 

vogimą

išėjo visi balt eji vaikai, visi 
mokytojai; pasiliko tik mokyk
los vedėjas, trys mokytojai ir 
tie du vaikai negriukai.

Jok o susirėmimo nebuvo. 
“Mes vykdome pasyvia rezis
tenciją, kurios mokė Gandhi”, 
pareiškė vienas iš miestelio 
gyventojų. * .

MASKVA PADARE MALON E -IŠLEIDO J ŠVEDUI

Popiežius Pijus XII pasisakė 
prieš gimimų kontrolę, prieš 
abortus ir prieš eutanaziją 
(nepagydomo žmogaus nužu
dymą iš pasigailėjimo). Jis 
ap'e tai kalbėjo per radiją 
katalikų gydytojų konferenci
jai Olandijoje. . x

Rinkimų propagandai reikia 
pinigų. Respublikonai turi pa
grindo tikėtis iš biznio įmonių, 
demokratai daugiau remiasi 
atskirų asmenų įmokom. Gal- 
lupo institutas tyrė, kiek iš vi
suomenės gal.ma surinkti.

Jis pirmiausia tyrė klausi-

Bet už tai įsakė šnipinėti: 
motiną ir saserį pasiliko įkai
tais.

Jeigu bolševikai paleido iš 
kalėjimo, tai būk atsargus. Pa
leistasis gali būti užverbuotas 
šnipinėti.

Jeigu išleido iš sovietų val
domos teritorijos į laisvąjį pa
saulį, reikia manyti, kad pa
leistasis gali būti užverbuo
tas .. . Tokis įsitikinimas bu
vo susidaręs Lietuvoje po pa
tirties su pirmąja bolševikų 
okupacija. Dabar tuo iš naujo 
Įsitikino ir švedai...

1938 Sovietai leido išvažiuo
ti iš Leningrado švedui Ana- 
tole Ercson su žmona. Į tai bu
vo žiūrima kaip i gražų žmo
niškumo 
Švedijai.
tikrųjų, 
sovietai

min. pirmininkų bei užsienių 
reik. min. konferencija. Po 
konferencijos paskelbė įspėji
mą, kad visom tinkamom prie
monėm gins savo interesus 
Sueso kanale. Anglija ir Pran- 
cūz ja imsis jėgos, jei visos ki
tos priemonės negelbės ir jei
gu Nasseris kanale lieptų su
laikyti anglų ir prancūzų lai
vus.

Tuo tarpu smulkiau nieko 
neskelbė, nes ketvirtadienį 
klausimas svarstomas Anglijos 
parlamente.
ATŠAUKIAMI TARNAUTOJAI

Anglijos ir Prancūzijos min. 
pirmininkai pritarė Sueso ka
nalo bendrovės vadovybės rei
kalavimui, kad jos tarnautojai 
(dabar jau tik buvę) Egipte 
pasitrauktų iš tarnybos ir grįž
tų į Europą. Terminas sk rtas

-♦ Jordanija apkaltino Izrae
lį, kad Izraelio kareiviai įsibro
vė į Jordanijos žemę ir dviejų 
valandų kautynėse nužudė 15 
—19 jordaniečių.

parodymą neutraliai 
Dabar pasirodė iš 
kokia s sumetimais 
rodė tą “žmonišku

mą”. Apie tai papasakojo pats 
Ericsonas Švedijos teismui 
rugsėjo 11.

Ericsonas buvo švedas, bet 
gimęs Rusijoj: jo motina buvo 
rusė. Gyveno su žmona Lenin
grade, kur buvo dar jo mot na 
ir sesuo. Jau 1936 jis gavo įsa
kymą šnipinėti. Ir jis šnip.nė
jo. Net savo artimuosius drau
gus. Saugumas rado, kad jis 
tinkamas tokiam darbui ir

1938 jam davė leidimą iš
vykti ii'Sovietų j Švediją. Bet 
tik su sąlyga, kad jis $\jdijoje 
šnipinės. O kad neapgautų, pa
siliko jo motiną ir seserį. Eric
sonas pasirašė pasižadėjimą.

Švedijoje Anatole Ericsonas 
pradėjo nuo pranešimų, ką vei
kia ir galvoja Švedijoje rusai

Pagal Amerikos bažnyčių 
metraštį tikinčiųjų Amerikoje 
yra 100,162.529; pernai buvo 
97,482,611. Auga greičiau nei 
gyventojų prieaugi s — gyven
tojų prieauglis padidėjo 1.8' <, 
tikinčiųjų 2,8%. Bažnyčiom 
priklauso per 60'1 rišu Ame
rikos gyventojų. Protestantų 
yra 58.448,000, katalikų 33.- 
396,000. žydų 5,500,000, orto
doksų - pravoslavų 2.386,000 
ir mahomedonų tarp 10—20 
tūkstančiu^,

Kai kur pietinėse valstybėse 
neramumai dėl mokyklų apri
mo, kai kur jie 5 tebesitęsia. 
Clay miestely, Ky., kuris turi 
1200 gyventojų, rugsėjo 12 at
rodė kaip karo stovykla. Naktį 
buvo atgabenta į miestelį slap
tai, kad, gyventojai nepajustų, 
500 vyrų kariuomenės. Jie tu
rėjo apsaugoti negrų va kus, 
kai jie vyks į mokyklą. Ka
riuomenė buvo išdėstyta prie 
gatvės, kuria turėjo keliauti į 
mokyklą vaikai. Rytą pro tas 
kariuomenės su durtuvais ei
les pravažiavo 8 jeepai, 4 ka
riniai sunkvežimiai, trys poli
cijos mašinos — viso su 100 
ginkluotų vyrų, kurie lydėjo 
du negriukus Į mokyklą.

Netrukus mokykloje pamo
kas teko nutraukti, nes iš jos

iki rugsėjo 14—15. Tuo būdu 
nori palaužti kanalo veikimą, 
kol dar Egiptas nespėjo prisi
kviestispecialistų iš kitų vals
tybių.

Nauja Egipto kanalo admi
nistracija į tai atsakė įspėjimu 
tarnautojam, , kad pasitrauki
mas be leidimo bus laikomas 
sabotažu. 9 <

Anglijoje bei. Prancūzijoje 
aiškinama, kad jėga, pavartota 
prieš tarnautojus, bus laikoma 
užtenkamu pagrindu imtis ka
rinės jėgos savo piliečiam ap
saugoti

Anglų - prancūzų pasitarime 
buvusios svarstomos ir kitos 
ūkinės priemonės prieš Egiptą. 
Tarp jų atsisakymas naudotis 
Sueso kanalu. Nor? tai brangi 
priemonė, bet ji esanti įmano-' 
ma.

Tačiau Sovietai iš turizmo 
moka padaryti gerą biznį. An
tai, vienas buvęs parvykęs iš 
Vengrjos, pasakoja, kad su 
užsienio pinigais viskas ten la
bai brangu. Pritaikius oficialų 
kūną, už daiktelį, už kurį 
vengras moka vieną dolerį, už- niekais.

Jaunimas pasirodė paslan
kesnis (42%) negu vidutinio 
amžiaus žmonės (36%).

Kitas klausimas:
ar sutiktų balsuotojas duoti 

rinkimų refleatam 5 dol.?
50% atsakė — visai nesu

tinka; sutinkančių yra tik 
35%. Atsižūrint, kad tokių 
sutinkančių šeimų būtų 17 mi
lijonų, jos galėtų sudėti rinki
mų reikalam apie 75 mil. dol. 
(pereitiem rinkimam-išle sta 13 
mil.). Dosniausi pasirodo pro-

ir A. Stevensonas. O demokra
tų pirmininkas Butleris tvirti
no, kad Maine rinkimai sugrio
vę dvi legendas — kad prezi
dentas Eisenhoweris nenugali
mai populiarus ir kad respub
likonų neišsemiami kap.talai 
rinkimam galį viską padaryti.

• N’aw Yorko didžioji spau
da pripažįsta, kad respubliko
nai rinkimuose dalyvauja labai t *
nerangiai. Dėl to esą pralai
mėję ir Maine.

Sovietų Sąjunga virto turiz
mo kraštu. Maskvoje ir Lenin
grade dažna išgirsti angliškai, 
prancūziškai, .vokiškai, kiniš
kai, korejiškai ir kt. Sovietų 
statistika skelbia, kad perei
tais metais buvo atsilankę So
vietuose apie 100,000 užsie
niečiu. šiemet tas skaičus pa
kilsiąs iki penkių kartų. Tik iš 
Amerikos šiemet buvę 2500, 
o kita s metais galį būti ketu
ris kartus tiek.

Sovietinis turizmas netoks 
kaip Vakaruose — ten turi gy
venti viešbutyje, kurį tšu pa
teiks inturistaš, lankysies! vi
sur lydimas inturisto vadovo, 
net jeigu atskiras žmogus ką 
nori aplankyti, tai- ir jam vie
nam duoda malonu vadovą. 
Vienam bus reta proga kur 
pasirodyt: ir ką patirti, to ofi
cialiai nerodo.

kiek partijų žmones sutiks 
savanorŠkai padirbėti partijai 
ir reikalui esant rinkti pinigus.

Tokių žmonių respublikonų 
partijoje atsirado 38%, demo
kratai mažiau paslankūs —tik 
«%.

Maskva susilaukė naujo biznio
sien etis turi sumokėti 5 dole
rius. Maskvoje taip pat, jei no-, 
ri nusipirkti suvenirą, tai už 
lėlę, kurią gali gauti New Yor- 
ke už 5 dol., turi mokėti 25 
dol. Diena turistui po Sovietus 
atsieina 30 dol. Taigi neskai
tant 
ram 
met 
tam

Siieto Idausimaa tebėra poli-’ 
tikėję aktualiausias. Jis. vs la
biau eina į akligatvį. Naujau
sia įvykių ęjga tokia.

Rugsėjo 9 nutrūko derybos 
tarp Egipto ir Menzies komisi
jos, kuri buvo įteikusi Nat
riui 18 valstybių nutarimą.

NASSERIOINICIATYVA /
Rugsėjo 10 Nasseris mėgino 

perimti iniciatyvą ir paskelbė 
siūlymą šaukti naują konfe
renciją; joje dalyvautų visos 
valstybės (išskyrus Izraelį), 
kurios naudojasi Sueso kana
lu. Arabų valstybės tvirtai pa
siūlymui pritarė. Jį atmetė 
Anglija ir Prapcūzija. Neparėi 
mė nė prezidentas Eisenhoue- 
ris, kuris nerado naujame 
Nasserio siūlyme nieko, kas 
įgalintų naują konferencija.

ANGLIJA - PRANCŪZIJA 
GRASINO JĖGA

Rugsėjo 10—11 Londone į- 
vyko Anglijos ir Prancūzijos

Adm. Radfordas nusiskundė 
kad Į kariuomenę ateina per 
didelis skaičius jaunų vyrų, 
kurie nejaučia jokios atsako
mybės prieš valstybę. Adm ro- 
las šaukėsi į bažnyčias, tėvus, 
mokyklas, kad padidintų jau
nimo pareigų supratimą ir nu- vo išbaręs už šovinių 
sumanymą apie demokratiją. ' iš kaimyno garažo.

• Syrijos spauda apkaltino 
Turkiją, kad ji telk a pasieny 
kariuomenę. Jį esanti nukreip
ta prieš Syriją ir Egiptą.

• Maskvos agentūra Tas» 
aštriai puolė vakarų socialistų 
parijas susijungusias į socia
listų internacionalą. Esą jų 
programa esanti sudaryta pa
gal Rheė, Chiang Kai-sheko, 
Franko patarimus. Socialistai 
esą kapitalistų liokajai. Tas 
pyk mas rodo, kad prieš aštuo
nis mėnesius paskelbtas Chruš
čiovo kvietimas jungtis komu
nistam su socialistais nuėjo

Prezidentas Eisenhoweris 
rugsėjo 11 spaudos konferen
cijoje pareiškė didelį nusivyli
mą, kad Egiptas atmetė 18. 
valstybių siūlymą. Bet taip pat 
pareiškė, kad Amerika nedaly
vaus- jokioje Anglijos - Pran- 
cūrijos karinėje akcijoje prieš 
Egiptą dabartinėm sąlygom. 
Kol jis esąs prezidentas, kalbė-' 
jo Eisenhoweris — Amerika 
stos į karą tik su Kongreso pri
tarimu. ’ Pritarė Sueso klausi
mui kelti Jungt. Tautose.

NAUJAS MĖGINIMAS
Rugsėjo 12 Anglijos mn. 

pirm. Edenas paskelbė, kad 
Amerika, Anglija, Prancūzija 
imasi sudaryti organizaciją 
Sueso kanalui vaidyti. Joje 
dalyvaus tautos, kurios naudo
jasi kanalu. Organizacija sam
dys tarnautojus, nustatys mui
to dydį, mokės Egiptui. Tai or
ganizacijai steigti šaukiama 
neuja konferencija Londone 
per porą savaičių.

Amerika, pareiškė, pritars 
tokiai organizacijai, jei jai pri
tars tos 18 tautų, kurios priė
mė Londono nutarimus,

Egiptas pavadino naują siū
lymą cukrum apibarstyta “ka
ro provokacija”.

Prancūzijos min. pirm. Mol- 
let paskelbė, kad Amerika pa
žadėjusi dolerių Anglijai ir 
Prancūzijai pirktis nafta;, jei
gu'kanalas būtų uždarytas.

Egiptas paskelbė jau, kad 
kanalo tarnautojai užsienie
čiai gali laisvai išvaž uoti.

Ar duosite pinigų savo partijai?
fesionalai ir biznieriai (45%), 
darbininkai eina toliau (34%), 
ir ūkininkai šalčiausi rodosi 
rinkimam (28%).

Anglijoje pinigus' renka ei
dami nuo durų prie durų, Ame
rikoje daroma tai stambesniu 
mastu — pietūs ' po 100 dol. 
klubai po 1000 ir pan.

remia.
• Prez. Eisenhoweris prita

rė, kad Amerikos mokyklose 
būtų įvestos pamokos apie ko
munistus.

• Afganistano kariuomenę 
g:nkluoja Sovietai. Ji bus nu
kreipta prieš Amerikai palan
kų Pakistaną.

• Labs, Indokinijoje, laukia
ma, kad vieną dieną paklius 
komunistam. Baiminamasi ta p 
pat, kad Burmos valstybės taip 
pat išnyks iš Žemėlapio.

• Metereologijos biuras spė
ja, kad savaitgalio oras bus 
vėsus.

• Amerika įtaikė Kinijai 
protestą dėl nušauto Amerikos 
lėktuvo su 16 žmon ų ir parei
kalavo atlyginti nuostolius.

KOMUNIZMAS Iš NAUJO

Prezidentas Eisenhoweris 
po 1952 rinkimų buvo pasakęs, 
kad komunistų klausimas dau
giau turėtų nebekilti partijų 
kovoje. Tačiau ir šiuose rinki
muose iškyla. Trumanas ėmė 
aiškinti, kad Alger Hiss, kuris 
buvo nuteistas už žinių išdavi
mą Sovietam, nesąs kaltas. 
Jam dabar atsakė Nizonas, ir 
gresia yėl iškilti klausimas, 
kas komunistus rėmė ar tebe-

reikal ngas žinias nematomu <.:• 
rašalu. . C 7^4

1953 jis gavo dar didesnį
uždavinį — į£|

sovietiniai jo darbdaviai pa* 
vedė jam nupirkti ar Hnuo* 
muoti prie Stockholmo saloje 
vilą. Toje viloje turėjo įtaisyti 90 
s’.aptą trumpųjų bangų siųstu
vą. Tuo siųstuvu turėjo perda* 
vlnėti žinias sovietam karo 
tarp Švedijos ir Sovietų atve*
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ftVKNC. MARIJA IMAMA I DANGŲ

Ar tu dar gyvas, vargše-

TEODOR STROM

Kai sunbksta obuoliai

Kiekvienas iš mūsų, kad ap
gintų savąją naftą, yra pasi
ryžęs sudeginti visus artimuo- 
s.us rytus.

parapinės lietuvių 
be abejo, bus su

KOEGZISTENCIJA 
ANAIS LAIKAIS

Naujos lietuvių parapines m

Turkai pr'e Vienos (Kahlėn* 
bergo) 1683 rugsėjo 12buvo 
taip supliekti, kad Vienos kau- 
•tynė? liko istoriškos. Jonai

dienos, kurioje šv. Juozapo pa
rapijos (Mahanoy City) didelis 
jaunų lietuviukų būrys gražiai 
lietuviškai

— Tai lipk žemėn!
— Taigi kad — atšovė ber

niukas ir atsikando obuolio, 
jog net apačioj medžiotojas 
girdėjo šniaukščiant. — kad 
aš tik kurpius?

— Na, ir kas, jei tu nebū
tum kurpius?

— Jei aš būčiau siuvėjas, 
tai pats susilopyčiau kelnes,— 
ir vėl pradėjo graužti obuolį.

jaunas vyras siekė j kišenę 
pinigų, bet rado tik stambų 
dvitalerį. Jau norėjo atgal iš
traukti ranką, kai visai aiškiai 
išgirdo varstant sodo varte
lius. Bažnyčios bokšte išmušė 
lygiai dvylika. Jis nusigando.

— Kvailys! — sumurmėjo, 
tekštelėjęs sau į kaktą. Siekė 
vėl į kišenę ir švelniai tarė:

nas berniukas.
Patvory prie slyvų stovėjo 

neaukšta augustinė obelis. 
Vaisiai jau buvo visai sunokę, 
net šakos lūžo. Berniukas jau 
tūrėjo ją žinoti ir šaipydama
sis, kraipydamasis ant galų 
pirštų ėjo aplink medį. Valan
dėlę tyliai pastovėjęs ir pasi
klausęs, atsirišo nuo liemens 
didelį maišą ir pradėjo atsar
giai lipti į medį. Tuoj sutraš- 
kė šakos, ir uobuoliai trum
pais tarpais, vienas paskui ki
tą, ėmė kristi į maišą.

Tuo tarpu kažkaip atsit'ko, 
kad vienas obuolys pro šalį 
nupuolė žemėn ir nusirito per 
porą žingsnių į krūmus, kur 
visai nepastebimas stovėjo ak
meninis stalas, o prie jo suo
las. Ir prie šito stalo, — ap e 
jį berniukas nebuvo pagalvo
jęs, — pasirėmęs rankomis, 
visai nejudėdamas, sėdėjo jau
nas vyras. Kai obuolys sudavė

šenės peilį ir laisva ranka 
stengėsi atlikti. Berniukas, iš
girdęs spragtelėjus geležtą, bu
vo belipąs žemėn; bet šis jį 
sulaikė.

— Gali būti, — jis tarė, — 
tu man kaip tik patogiai kabi.

Berniukas atrodė v.sai sumi

nių “tradicinę . neapykantą”. 
Didysis vęziras Kopru’u, tiesa, 
turėjo vidaus neramumus mal
šinti, tartum Chruščiovas po 
Stalino nuvainikav.mo, bet jo 
vieton atėjęs Kara Mustafa bu
vo jau . visai stiprus. Ir mintis 
jo buvo tokia pat, kaip šian
dien bolševikų: gerai pasiruoš
ti ir pirmam smogti. Tam žy
giui Mustafa jautėsi pasiruo
šęs, kai 1683 metais patraukė 
į vakarus skelbdamas, kad iš 
šv. Petro bazilikos Romoje ji
sai pasidarysiąs savo arklides. 
Kalbėjo nebe pagrindo, nes 
ėjo prieš suskilus .ą Europą, 
kurią tik iš viršaus jungė po
piežiaus Inocento XI . tiara. Mu- 
stafos neapykanta krypo į po
piežių, kuris stengėsi sukelti

IR SENIAU TAIKŪS 
ŽMONĖS APSIRIKDAVO

Nieko taip pat nėra naujo, 
kai šiandien pašnekama, kad 
bolševizmas nebe pirmykštis,

Dar išmintingasis Saliamo
nas sakydavo, kad nieko nėra 
naujo šiame pasaulyje (daž
niau nugirstame lotyniškai pa
sakant'— nil no vi sub sole). 
Nieko naujo ir dabar, kai kr k- 
ščioniškasis vakarų pasaulis 
pasirodo nevieningas prieš bol
ševizmą ir toje savo nesan- 
tarmėje ieško su juo koegzis
tencijos. Inocento XI lakais 
Europa nebuvo vieninga prieš 
islamą ir taip pat ieškojo su 
turkais sugyvenimo dėl politi
niu sumetimu.

Naujos 
mokyklos, 
dėstomąja anglų kalba, kaip ir 
visos kitos. Tuo keliu nueita iš 
pat pradžios,.ir šiandien jo ne
pasuksi atgalios. Bet gera jau 
ir tai, kad jos atsiranda < prie 
lietuvių parapijų ir kad jose 
dėsto seserys lietuvės. Visiškai 
svetimoje ^mokykloje -nebūtų 
nė to, kas savoje galima pada
ryti. Džiugu, kad seserys yra 
sukrutusios lietuviškos dvasios 
i mokyklas daugiau įnešti, kaip 
rodo Darbininke spausdint eji 
•Įspūdžiai iš šios vasaros litua
nistinių kursų Pittsburghe ir 
š ame numeryje Lietuvių Ben
druomenės pareiškimo bei 
švietimo Tarybos posėdžio. 
Reikia žinoti, kad tokie vasa
ros kursai, ruošiami Lietuvai
čių Seserų Instituto, seserų 
kongregacijom nemažai apsiei
na. 0 jų ištekliai nedideli ir 
atlyginimas už darbą parapinė- 
je’mokykloje yra skurdus. Kai 
anose trijose mokyklose į mo
kymo darbą savo jėgas patel
kia jauniausioji Nukryžiuotojo 
Jėzaus kongregacijaj tenka 
ypačiai įvertinti tą jų auka ir 
čia vėl pabrėžti, kad tos kon
gregacijos pradžia yra sus: jusi 
su Pennsylvanija.

netoks jau pavojingas, ir kad 
jisai , smenga savo viduje. 
Anuomet apie turkus osmanus 
tokios pat nuomonės buvo ka
pucinas Paolo da Lagni. Jisai 
ilgokai gyveno pas turkus. Po
piežiui Inocentui XI 1678 me
tais dėstė, kad jaunasis mėnu
lis leidžiasi,' osmanų galybė 
dyla iš vidaus ir grėsmės krikš- 
č onim nebesudaro. Kas turkų 
nebepakenčia ir laiko Europos 
■priešais, nėra dar išsivadavęs 
iš tradicinės jiem neapykantos.

šiandien istorija jau paliu- 
d ja, kad; tasai taikusfc vienuo
lis, anų laikų “koegzistantas”, 
didžiai apsiriko. Turkų galybės 
žlugimo dar nebuvo galima 
laukti, o jų pagieža krikščio
nim buvo didesnė už kr.kščio-

jo tam savo ždo pinigų. ‘
GARBES PLUL^SNA 

LENKIŠKOJE KEPURĖJE .
Mustafa su didele kariuome

ne artėjo prie Vienos. Jo pasi
tikti išėjo popiežiaus Inocento 
XI suorganizuota talka, į kurią 
paskutiniu, beveik momentu 
pavyko nuo Prancūzijos at - 
traukti Lenkijos ir Lietuvos 
karalių Joną Sobieski ir patelk
ti tai kovai. Jam dar teko gar
bė vadovauti mūšiui.-Tai atsi- 
t ko dėl to,, kad prieš mūšį 
nebesutarė vokiečių ir kitų 
tautų karo vadai, kam toji gar
bė — o gal ir negarbė — tu
rinti atitekti. Inocento XI lega
tas kapucinas Marco d’Aviano 
ėmėsi tarpininkauti ir taikyti, 
kol sustota ties karalium Jonu 
Sobieskiu. Po jo vėliavom bu
vo nemaža lietuvių, o kara
lius su savim turėjo dar šv. 
Kazimiero relikvijas. Lenkai 
to mūšio garbės vainikus tik 
sau susikrauna. Iš tikrųjų dau
giausia lėmė vokiečių karinės 
pajėgos.

Buvo pats vidurnaktis. Ana
pus liepų, išsrikiavusių pagal 
storų lentų, tvorą, tekėjo mė
nulis, apšviesdamas vaisinių 
medžių viršūnes,, užpakalinę 
namo sieną ir siaurą, akmeni
mis grįstą kiemą, stat'nių tvo
ra atskirtą nuo sodo. Apšvies
tos buvo ir langų užuolaidos. 
Kartą už jo tartum pasirodė 
maža rankutė ir vogčiomis jas 
nutraukė. Paskui net pasilenkė 
ant lango mergaitės figūra: po 
keliais buvo pas:tiesus baltą 
skepetaite, o rankoj turėjo ma
ža moterišką laikrodį, į kurį, 
atrodė, mėnesienoj atvdžiai 
žiūrėjo. Bažnyčios bokšte iš
mušė lygiai tris ketvirtis.

Sode buvo tamsu ir tylu. 
Tiktai slyvose* kiaunė pietau
dama čepsėjo ir draskė nagais 
medžių žievę. Staiga ji pakėlė 
snukį: kažkas sliuogė per tvo
rą ir netrukus pasirodė drūta 
galva. Kiaunė vienu šuoliu nu
šoko žemiau ir dingo tarp na* jam į koją, jis baimingai pašo
mų. | sodą pamažu lipo krės- ko, atsargiai išėjo ant tako ir

jais išsidangino ir draugijų 
centrai bei laikraščių redakci
jos. Vis dėlto daug lietuvių pa
liko, tebegyvena, jau trečioji 
ir net ketvirtoji karta, tik apie 
tuos seniausius Amerikoje lie
tuvius vis mažiau besigirdėjo 
kalbant. Kalbama buvo, kad jų 
lietuviškumas visai išsekęs. O 
vis dėlto anos dvi naujos mo
kyklos ir tebesilaikančios lie
tuvių parapijos parodo ką ki
tą: lietuviškoji sąmonė dar gy
va ir ji pamažu net atgyja. Tai 
galima buvo suprasti ir iš šių 
mėtų Pennsylvanijos lietuvių

Brooldyn.N. *. 
HMf y»»r —- 
-yoretgn'7'

Darbininko ‘skaitytojai, tiki
mės, atkreips dėmesį į šio nu
merio korespondencijas, ku
riose pranešama apie dviejų 
naujų mokyklų atidarymą lie
tuvių parapijose: Scrantone— 
šv. Mykolo parapijoje ir Tama- 
ųuoje — šv. Petro ir Povilo. 
Abi tos parapijos yra Pennsyl- 
vanijoje. Kiek anksčiau buvo 
pranešta ir apie trečiąją naują 
mokyklą — šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence, Mass. 
Verta čia pastebėti, kad Scran
tone ir Lawrence lietuvių para
pinėm mokyklom buvo įgyti 
viešųjų mokyklų ištuštėję pa
statai. Tai rodo, kaip praėju
siame Darbininko įžanginiame 
buvo pastebėta, kad viešosios 
mokyklos tuštėja, o privatinės 
auga, nes tėvai renkasi savo 
vaikam į religiją atremtą auk
lėjimą. Mums džiugu, kad tose 
trijose naujose mokyklose bus 
ir Fetuviškoji dvasia. Pennsyl
vanijos lietuviškųjų parapijų 
žingsnis čia vertas ypatingo 
dėmesio.

Prancūzijoje politikui nelen
gva. Kai jis nėra valdžioje, 
jam prikaišioja, kad valdžios 
nori. Kai jis yra valdž oje, pri
kaišioja, kad jis nori valdžioje 
išsilaikyti. Ir kai atsisako nuo 
valdžios, prikaišioja, kad jis 
pabijojęs atsakomybės.—Pran
cūzijos politikas

Paul Reynauld

Parapijom mokyklas išlaiky
ti nėra lengva, nes pradinėse 
mokyklose mokslas yra nemo
kamas. Jis dargi privalomas. 
Tėvam nėra pasirinkimo vai
kus mokyti ar nemokyti. Kai 
jie renkasi savų parapijos mo
kyklą, prisiima ir auką. Tik 
v.eni klebonai ją išdėsto visai 
parapijai, o kiti apkrauna pa
čius tėvus. Tuo būdu kai kurie 
tėvai pastumiami nepasinau
doti religiniu ir lietuviškuoju 
auklėjimu. Tuo tarpu sava mo
kykla parapijai yra gyvybės 
reikalas, ir reikalas visų.

Politika ats remia į savo 
valstybės interesus arba valdo
vų asmenines ambicijas, kurios 
teisinamos vadinamuoju “re
gione di stato”. Toks valstybės 
pagrindas Prancūzijos karaliui 
Liudvikui XIV buvo nekęsti 
vokiškosios Habsburgų dinas
tijos, iškištos turkų pavojui. 
Prancūzija dėjosi su turkais. 
Ton pusėn buvo taip pat trau
kiamos Lenkija ir Lietuva. Jos 
buvo jau neiekus.os pastov os 
karalių dinastijos ir rinkosi 
naujus valdovus, kaip patoges
nes pirštines. Prancūzija neou- 
vo pamiršusi, kad Lietuvos ir 
LenKijos soste bent trumpa, 
sėdėjo prancūzas Henrikas Va- 
lois, Liudviko XIV prosenelis. 
Prancūzija savo poLtika kliudė 
popiežiui Inocentui XI organi
zuoti bendrą pas pneš.nimą 
turkam. .

— Dievulėliau! — pasakė,— 
šitos kelnės ne mano, meiste
rio! — Mielas pone, gal jūs 
neturit lązdos? Aš galiu čia 
bematant padaryti. Tai tik 
juokai, žodis — darbas ir yra! 
Mesteris sako, kad tai pravar
tus daiktas, kaip raitam joti!

Medžiotojas atrėžė gabalą 
kelnės. Berniukas, pajutęs taip 
arti kūno slenkant šaltą peilį, 
paleido pilną maišą obuolių 
žemyn. Anas rūpestingai įsi
dėjo atpjautą brylą apsiaubto 
R šenėn.

— Na, dabar gali lipti že
mėn! — tarė jis.

Tas neatsakė. Praėjo kele
tas akimirkų, tačiau berniukas 
nelipo. Kai jau jam įtūžimas 
praėjo, jis iš savo< aukštos sė
dynės pamatė staigiai atsda- 
rant mažą trobos langelį. Į 
lauką išlindo maža kojytė — 
berniukas pamatė mėnesienoj 
šviečiant baltas kojines — ir 
tuoj visa mergaitė atsirado 
ant kiemo. Valandėlę pasilai-

— Maišą?
— Jis pirmiau nupuolė že

mėn.
— O kas man rūpi?
— Na, mielas pone, jūs kaip 

tik ten stovit!
Sis pasilenkė prie maišo, pa

kėlė truputį nuo žemės ir vėl 
paleido.

— Meskit drąsiai! — tarė 
berniukas, — aš pagausiu.

Medžiotojas metė abejingą

siūbuodamas raudonais obuo
liais apkibusią šaką, iškart lė
tai, toliau vis smagiau, tyrinė
jo mėnulio apšviestą obelį. 
Staiga užsimojęs, sviedė obuo
lį į tamsų lapų šešėlį.

Paskui lėtai nuslinko po 
medžiais ir, kaip didelė, juoda 
sraigė, apsikabinęs medžio ka
mieną, laukė berniuko. Sunku 
būtų pasakyti, kad medžioto
jas, jei ne platus medžiokl.š- 
kas apsiaustas ir maži ūseliai. 
Sulaikydamas kvapą, lyg pusę 
nakties pasiryžęs tykoti to 
obely, graibydamas per šakas 
pamažu, bet. tvirtai nučiupo 
už kadarojančio'pr.e stuobrio 
bato. Anas batą truktelėjo, 
paliovė ir obuolius skynęs, 
bet nė vienas nepratarė nė žo
džio. Berniukas traukia, me
džiotojas laiko. Taip praėjo iš
tisa valandėlė, kol galop ber
niukas pradėjo maldauti.

— Ponuli!
— Va.kėse! .

—Ištisą vasarą tie obuoliai 
žvalgėsi per tvorą.

— Palauk, aš (tau padarysiu 
ženklą atminčiai! — ir siekęs 
į viršų, nutvėrė jaunuolį už 
kelnių.

— Kokia šiurkšti medž'aga! 
— nusistebėjo.

— Maučesteris, ponuli.
Medžiotojas išsitraukė iš ki-

— Jūs tai žinot, — tarė 
berniukas, — visa taip var
gingai užtarnauta!

— Tai gaudyk ir duok pa
taisyti! — ir metė jam pinigą. 
Berniukas nučiupo, tirdamas 
visaip vartė mėnulio Šviesoj ir 
šypsodamasis nuleido į kišenę.

Sode ant tako, šalia kurio 
šlaite augo obelis, aidėjo smul
kūs žingsniai ir kartu su smė
liu čežėjo drabužiai. Medžioto
jas krimto lūpą. Jis norėjo 
berniuką jėga nutraukti že
mėn, tačiau tas atsargiai pa
kėlė kojas vieną po k tos auk
štyn. Veltui pastangos?

— Ar girdėjai? — tarė 
švogždamas, — dabar gali ei-

Aukso mintys
Kai prisimeni, kad politikai 

visada gražiai kalba, o negra
žiai daro, tai manai—gal būtų 
geriau, kad jiem būtų le džia- 
ma dar daugiau kalbėti, o ma
žiau daryti.

Somerset Maugham.

žvilgsnį į medį, kur tarp šakų 
•įsispyrusi stėvėjo nejudėdama 
tamsi, kresna figūra. Bet kai 
smulkūs žingsniai tankiai tauk- " . 
Šėdami vis artėjo, jis bailiai 
išėjo ant tako.

Pirma nei jis spėjo apsižiū- 
rėti, mergaitė pakybo jam ant 
kaklo. \ |

— Henrikai!
— Dėl Dievo? — jis užėmė 

jai burną ir parodė į medį. Ji 
žiūrėjo nustebusomis akimis. < 
Bet jis nekreipė į tai dėmesio . 
ir abiem rankom pastūmė ją į 
krūmus.

— Vaikėze prakeiktas! — - s 
jei tu man dar nelipsi — Su- % 
suko ant žemės sunkų maišą ir : ’ 
stenėdamas kėlė į medį.

— Taip, ta’p! — kalbėjo 
berniukas, atsargiai imdamas 
maišą iš rankų. — Tai raudo* T h— Žinoma, — atsakė ber

niukas, -i— jei tik turėčiau mai-. niei*» ^ur ta*P sunkiai krinta.
Tada išsitraukė iš kišenės 

raištį, dantimis laikydamas 
galą, užrišo maišą sprindžiu 
aukščiau obuolių, rūpestingai 
ir taisyklingai užsidėjo artt 
pečių taip, kad nešta buvo ly
giai padalinta ant krūtinės ir 
ant nugaros. Su pasitenkini
mu šį darbą užbaigęs, abiem 
rankom nusitvėrė v ršuj gal
vos kylančią šaką ir papurtė.

— Vagys obuoliuose! —šau* 
(Nukelta į 4 psl.)

laimėj mo: nuėjau, pamanau I ? 
ir nugalėjau. ' Sobieskis savo 
laiške popiežiui tuos žodžius -j 
kiek sukeitė: nuėjome, pama- 
tėme, o Dievas nugalėjo. Pats 
popiežius savo kalboje, pasaky- 
4oje kardinolų kolegijoje 1683 ~-- 
rugsėjo 27 pareškė, kad tai / 
buvusi pedale “Bažnyčias de
šiniosios rankos”. Gal ir teisin
gai. Savo dešinę popiežius bu
vo dosniai ištiesęs paremt tam 
žygiui pinigais bei raginimais 
ir taikydamas susik virėijus.us.

MĖNULIS NUBLUNKA 
PRIEŠ KRYŽIŲ .

Po Vienos pergalės tur
kai buvo išvyti iš Vengrijos ir 
Kroatijos. Tik dabar jų galybė 
ėmė leistis žemyn, nes Musta- 
fai nepavyko iš šv. Petro bazi
likos pasidaryti arklidžių. Prie
šingai, jo vėliavos buvo atvež
tos ir padėtos prie bazilikos 
durų. Pergalei pr. minti buvo į- 
vesta naujoji šventė — Mari
jos Vardo (rugsėjo 12), o Ro
moje pastatyta Marijos Nuga
lėtojos bažnyčia (S. Maria del- 
la Vittoria).

Dabar Į kovą su bolševizmu 
vieni taip pat eina t k politikos 
ir kardo ginklais apsišarvavę, 
o kiti telkiasi dar po kryžiumi 
ir šaukiasi Marijos. Anas tur
kų pavojus, kol nubluko prieš 
kryžių, truko šimtus metų. 
Kiek užtruks dabartin s? Ar 
iš šv. 'Petro bazilikos nebus dar 
padirbtinos arklidės, kol ateis 
kryžiaus pergalė? Gal tai mes 
žinosime, o gal apie tai jau kal
bės istorija? S. Suž.'

Pennsytvaniįoįe, anglių ka
syklų srityje, lietuviai pirmieji 
kūrė savo parapijas Ameriko
je. čia taip pat užsimezgė pra
džia daugelio lietuvių draugijų 
ir laikraščių. Kitados lietuviš
kasis' gyvenimas Pennsylvani- 
joje buvo labai judrus ir gy
vas. Tik vėliau lietuviai ėmė 
keltis iš tų anglinių kalnų į 
didesniuosius miestus, o su

kiusi atidaro lango, pamažu 
priėjo prie statinių tvoros var
telių ir ligi pusės liemens pasi
lenkė per juos į tamsų sodą.

Berniukas ištiesė kiek tik 
galėdamas kaklą, kad tik vis
ką pamatytų. Atrodė, kad jam 
į galvą atėjo gera mintis, jis 
išsižiojo ligi pat ausų ir, laiky
damas rankoj sugadintą dra
bužį, plačiai atsistojo ant dvie
jų atsikišusių šakų.

— Na, ar tuoj? — anas pa
klausė.

— Jau! — atsliepė berniu-

Ir A į^GNES APSIRINKO? « ŠV^ PETRO BAZILIKA. RO 
tų. MOJĘ NORĖTA PAVERSTI ARKLID2MIS < LIETUVIŲ 
jis ŠVENTOJO RELIKVIJOS ISTORIŠKAME MOŽYJE > IŠ 
am KUR ATSIRADO MARIJOS VARDO ŠVENTE? • KRY- 
nė* ŽIUS PRIEŠ PJAUTUVĄ IR MENULĮ e -• *

nuns, pakuęsi raštnn sugriuvu
sios Bizantijos vąjstyhės, gąs- 

' redakcine komisija. vyr. rad. s. statEoaMS ' djiokrikščioniškąjąEuropą
visus tris šimtus metų — nuo nlal saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde paairasya strMpamai MoO- , ■.? , . . _.

tinai ttrrttMarodafccOo* nuomonę. Už skMbhng turis) ir kalba rodafcctfa ■aatialro. to laiko, kai operatorius Zig-
mantas •prakišo Nikopolį mūšį 
(1396), iki Vienęs pergalės 
(1683). > Popiežiai oggan zavo 
kryžiaus žygius prieš turkus, 
bet krikščionim buvo pavykę- 
išplėšti tiktai du lalėjimus— 
popiežiaus Kaliksto IH laikais 
ties Belgradu (1456) ir Pijaus 
y laikais prie Lepanto (1571). 
Bet turkų veržlumo tai nesu
laikė, ir popiežius Inocentas 
XI su krikščioniškąja Europa 
stovėjo prieš naują gtėsmę.
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ma, nes studijų pasirinkimas 
siejamas su realiuoju gyveni
mu. Taip darė ir mūsų aušri-
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ir kiti. Jie studijavo realiuo- tai Žilevičius galvojęs, kad ir 
sius mokslas, bet savo meilę ištisas laikraščio puslapis galįs
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kasasipirmyn, aplanko daugel jis aprašo turtus, 
pjljų, kuršjų ir šėmaičių kai- ~ *~
mus. Čia viduramžių turistas 
pastebi: nors tie

dą, praėjo daugel metų .. i Va
dinas, spaudą išrado Ivanas 
Fiodorov, ne Gutenbergas ... 
spaudos išradimo nacionaliza
vimu ir “susovietinimu”,. tai 
klaustukas kyla ir dėl laikraš
čio skelbiamos spaudos revo
liucijos Vilniuje.

lėto**.
BBMM MUML * toli omu

J. L. Gtedraitt*, 1632 Broad 
St Hartford 6, Conn. Reika
laukite informacijų angliš
kam, lietuviškam ir kitų 
kalbų raidynams.

Transliuoja 15 stiprios radijo stoties WLOA. 1539 kylocjeles 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kHocycIe* 
BOSTON 15, MASS.

• Kęstutis Miškinis, buvęs 
“Lituanicos” sporto klubo ak
tyvus sportininkas, mokytojas, 
tarnavęs darbo kuopose 
Schwetzingene, Vokietijoje, 
sunkiai sus rgo ir paguldytas 
Heidelbergo^ universiteto klini
kose.
• Lietuvi? Dailės Instituto 

valdybon išrinkta: P. Augius, 
A. Marčiulionis, V. Petravičius, 
A. Valeika. T. Valius ir V. Viz-

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų melu 

VEDtJAS — P. VIŠČINIS

Maskvos Izvestija paskelbė 
gavusi ‘ iš Vilniaus laikrašti 
“Sovietskaja Litva”, kuris at
spausdintas ir ne rotacine ma- 
š na, kaip paprastai, ir ne rin
kikų rinktas. Taip pat tai ne
santi fotokopija. Tai esąs visai 
naujas išradimas — spausdinti 
laikraštį “magnetin'u būdu”. 
To išradimo autorius esąs Ivan 
Josifovič Žilevič.

Žilevičius buvęs docentas 
Vilniaus univers.tete fizikos 
matematikos fakultete. Savo 
laiku jis susidomėjęs garso ir 
vaizdo įrašymu ir jo technika. 
Vaizdo perdavimas radijo pa
galba labiausiai jį dominęs. 
Jei vaizdas ar garsas gali būti 
įrašytas į juostelę ar vielą, o 
paskui iš tos juostelės ar vie-

būti tokiu pat būdu įrašytas Į 
juostelę ar vielą, o paskui at
gamintas popieryje, Esą jis 
pale'dęs popierį suktis per ri
tinį, kuriame buvo įtaisytas 
magnetinis prietaisas su įrašy
tu laikraščio vaizdu, panaudo
jęs vietoj dažų spalvotų milte- 

•lių, jautrių magnetin am veiki
mui Tie spalvoti milteliai po- 
piery išsidėstę taip, kaip mag
netinės juostoje va’zde.

Esą tai dar tik eksperimen
tas. Bet jis esąs visai pavykęs. 
Jis apversiąs aukštyn kojom 
spausdinimą: būsiąs papras
tesnis ir pigesnis, nei ligšiol 
vartojama spausdinimo techni
ka. Tačiau prie antraštės apie 
revoliuciją pridėjom klaustu
ką? Tai dėl to, kad Izvestija

ninkaL* Kudirka, Basanavičius los gali būti vėl atgamintas, savo informaciją pradeda to- ’ girda. Kitą metą institutas mi- 
kiu sdkinįu: “Nuo to laiko, ni veiklos dešimtmetį. Ta pro* 
kai Ivan Fiodorov išrado tpau- ga numatoma surengti paroda.

turistas atrodė

Lietuvių Radijo Valandos Pt<

jis . atvyko iš 
kuriuo Pskovas

Be to, šis pa

ną, valdžią; o tai esą dėl to, 
kad valdovai esą visuomenės

Įsu jis ir buvo. Tačiau ne dėl 
to riterio vidun neleido ir

Kai sunoksią 
obuoliai

(Atkelta iš 3 psl.) 
kė jis. Iš visų pusių per šakas 
brazdėjo sunokę vaisiai.

Už jo krūmuose kažkas su
šlamėjo, sukrykštė mergaitės 
balsas, klapterėjo. sodo varte
liai ir, kai berniukas dar kar
tą ištiesė kaklą, pamatė greit 
suvarstant mažą langelį ir ten 
dingstant baltas kojines.

Netrukus jis jau sėdėjo rai
tas ant tvoros ir žiūrėjo, kaip 
jo naujas s ilgakojis pažįsta
mas keliu spruko į šalį. Įkišęs - 
ranką į kišenę, užčiuopė savo 
sidabrinį ir ėmė taip apmau- 

7' dingai juoktis, kad net obuo
liai ant nugaros šokinėjo. Pa
galiau, kai jau visi įnamiai su 
lazdomis ir žiburiais pasklido 
sode, jis tyliai nušliaužė į ant
rą tvoros pusę ir, visaip kaip 
namie, styrino per kelią į kai
myno sodą. (Vertė J. A.)

Pastebi jis ir kitą dalyką, 
kurio niekur nebuvo matęs. 
Pasak jo, naugardiečiai rinko
je pardavinėja ir pirkinėją sa
vo žmonas, ko nedrįstų pada
ryti joks krikščionis. Uz vieną 
ar dvi sidabro-lazdeles jie gau
na žmoną, kurios nešioja dvi 
plaukų kasas. Vyrai irgi turį 
vieną kasą.

Nors ir kažkaip vaišinamas, 
bet burgundas teišbuvo tik de
vynias dienas. Įveikė į| šalčiai.

O jie. buvę tokie dideli, kad 
sunku esą aprašyti. Medžių 
žievė susprogusi nuo pat vir
šūnės iki kamieno. Savo aki- 
puodas. Jo vienam šone van- 
mis matęs kaip ežere ant ug
nies buvo ^padėtas molinis 
duo virė, o kitame buvo ledas. 
Pats šaunusis riteris prišalęs

prievarta krikštyti, bet savo 
mirusius dar sudegina ant 
ąžuolinio laužo. Pasipiktinęs

STOUGHTONO ŽINIOS

Sekmadienį, rugsėjo 9, susi
jungė moterystės *ryšiu Ann 
Raila su Alfred Alisio. Mote
rystės Sakramento palaimini
mą suteikė kun. M. Vembrė. 
Jungtuvių pobūvis įvyko lietu
vių salėje, dalyvavo jaunosios 
tėvai, brolis Antanas, kurs yra 
tos salės vadovybės pirm., bro
lis Stepas, dėdė Raila iš Mon- 
tello, taipgi jaunojo tėvai ir 
daugiau, kaip du šimtai sve
čių. Po vestuvinės kelionės 
jauneji mano apsigyventi 54 
Schooį Avė. Stoughton, Mass. 
Laimingos kelionės į Niagara 
Falls, ir per gyvenimą.

Rugsėjo 1 d. staiga mirė Mi- 
. j ke Davis, senąja pavarde Izi

dorius Vainauskas. Velionis at
vyko į Ameriką prieš 60 metų 
ir perėjo daug darboviečių: 
nuo karvių melžė jo iki miško 
kirtėjo. Paskutiniais septyne- 
riais metais gyveno iš pensijos „ 
savo namuose. Kadangi artimų 

_ giminių neturėjo, tai namus 
užrašė buvusiai šeimininkei, 
paskutiniu laiku gyvenusiai 
kažkur Conn. valst. z

Rugsėjo 3 Brocktono seserų 
piknike dalyvavo ir stougtonie- 
čiai. Vieni prisidėjo pinigais: 
Montrimaitė, O. Cenčius, E. 
Lignaitis, O. Svirnelis, J, Ta
mulevičius, K. Gustas, J. Vasi- 
levičius, V. Poškus, Connie 
Nowey, H. Careliss, V. Et 
chom, J. Carabatsos, A. Ower- 
ka, P. Krušas, Alf. Krušas, M. 
Krušas, Ę. Caci, J. Strimaitis, 
M. Simonavičienė, Ag. Anuse- 
vič, Z. Antulionis, L. Miller po 
1 dol.; A. Savage, R. Isague, S. 
Raila, R. C. Dean, B. Marplo 
po 50 c.; E. Sly — 35 c.; M. 
Adams — 25 c. Juozas Einin 
gis 10 dolerių (svetys).

Daiktais aukojo: Ann Caci, 
M. Simanavičienė, Antulionie- 
nė, Stėlla Railienė gintaro ka
rolius vertės 28 dol., kun. M. 
Vembrė — naują, nešiojamą 
radijo — vertės 28 dol. ir ki
tų dalykėlių.

Radijo laimėjo Mr. Bobbie, 
213 Pine St. Brockton, Mass. 
Karolius laimėjo — Kazys Ba-

KO JIS VYKO Į LIETUVĄ ‘
■ Kai iš Daugpilio mūrų žvel
gė per Nemuną į Lietuvos šalį, 
jau daug buvo girdėjęs apie ją 

, ir apie jos valdovą Vytautą.
Kryžiuočiai nešykštėjo jį “ge
rai” apibudinti. Iš visų tų pa
sakojimų riteris išsinešė tik 
vieną minti, ^a-d Vytautas yra 
didžiai galingas.

' Todėl ir savo užrašuose sa
ko, kad vyko pažiūrėti Lietu
vos "karalystės" ir pamatyti 
kunigaikštį Vytautą — Lietu
vos, Žemaičię ir Rusę karalię.

Iš Daugpilio per Dauguvą 
. burgundas nušvilpė į Lietuvą, 

nepasiėmęs jokios vizos, netu
rėdamas jokio paso. Tokių da- 

. lykų anuo metu nereikėjo. 
Nors dar neseniai troško ka
riauti prieš “saracėnus”, prieš 
žemaičius, bet vykti nesibijo
jo. Jis nebuvo kardo pakėlęs 
prieš Lietuvą. Kai norėjo ka
riauti prieš “saracėnus”, tie 
kaip tik pasitaikė .lenkai. Be 
to, tai buvo Viduramžių paprp-

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siųskite i 
vedėjai ANTANUI F. KNEI2IU1 Lftlraanian Radio ffour. M Cet- į 
tajfe SU. Norwood, Maso. Skyriai: Uthoanian FumRare C®. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broaihvay. So. ] 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 Webeter Avė.. Cam- ] 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrood 7-1449; SOuth Boston 9-4418 ar Į 
8-1949; KIrkland 7-8533. “

šiais laužo dūmais,K pasiekia 
Rygą, kur gyveno Livonijos 

.. ordino magistras, priklausąs 
Prūsų ponams.

RYGOJE
migs. Ūia šaunusis riteris tikėjosi,

• kad bus surengtas žiemos žy- 
■^V9 gis į “saracėnus” — į žemai- 

. čius. Tokias kariškas iškylas 
. žiemą rengti buvo madoje. 

ĮmĮžLS,-- Kai pelkės ir upės užšaldavo, 
Og .. lengvai galėjo keliauti “tan- 

kai” — sunkiai apsišarvavę ri- 
BapH- - teriai ir arkliai. Bet ordinas 

. nesirengė į jokį žygį. Ir šiam 
gįiįr--. karšto, neramaus kraujo bur- 
■p;'-.- gundui pasidarė nuobodu. Jis 

išlėkė toliau pasidairyti, pa- 
šaulio pamatyti.

dėmesį patraukė ^Didysis pirštus, kai sidabrine taurele
f . Naugardas Rusijoje. Garsėjo 

jis savo prekyba ir turtais. Ti- 
-kėjosi riteris, kad ten kvėp- 
teis už puošnių, prabangių sta- 
lų, daug pamatys ir pats pasi- 
rodys. Tad ir išpūškė į šiaurę 
per Cešą, Valmierą ir pasiekė 
Narvą, čia persikėlęs jau ran- 
da gilią žiemą. Rogėm nušvil- 
pia per upes, ežerus į šaunų

■gSg. pirklių Coiestą — Naugardą.
SR, D. NAUGARDE
vįg&L Neapsiriko burgundas. Nors 

' ir buvo išsitraukęs Prancūzi- 
joje, Ispanijoje, Palestinoje, 
Anglijoje, ‘bet čia jam atrodo 

"7 kaip pasaka. Puotauja pas
Jį “niaziius”, kiti turtuoliai ir vi-

sas miestas “stebuklingai” tur- 
tingas. Net žodžiai varva, kai Fordham universitete šiais 

mokslo metais pradedama dė- 
styte lietuvių kalba. Dėstys 
dr. A. Salys, kun. dr. VI. Jas- 
kevičius ir dr. A. Vasys. Kur
sas bus tik 2 valandų savaitė
je, bet ateityje Lituanistikos 
skyrių numatoma plėsti ,

Mokestis numatytas 20 dol. 
semestrui, metams 40 dol. Ne
galintiems sumokėti yra gau
tos kelios stipendijos, kurio
mis norintieji galės pasinaudo
ti. Pirmąsias stipendijas pasky
rė mūšų tautos veteranai: prel. 
J. Balkunas, kleb. kun. J. če- 
pukaitis, inž. V. Gruzdys, kun. 
dr. J. Prunskis, kun. St. Raila 
a. a. Vinco Krėvės st pendijų 
fondas ir Kunigų Vienybė. Ti
kimasi gauti dar datigiau sti
pendijų. Ypač malonu, kad 
Kunigų Vienybe pirmoji ats:- 
liepė į mūsų prašymą ir jos 
pirm. kun. J. čepukaitis pats 
atsiuntė savo stipendiją ir pa
žadėjo šį reikalą iškelt’ Kuni
gų Vienybės seime. Džiugu, 
kad ir Lietuvių Inžinierių Są
jungos suvažiavimas, įvykęs 
rūgs. 2—3 Philadelphjoje, di
skutavo lituanistikos stipendi
jos. reikalą. IŠ/ tikrųjų, mums 
nepritruks inžinierių, nes dau
guma mūsų jaunimo studijuo
ja š'ą sritį, bet mes neturėsime 
lituanistų, mokytojų, rašytojų 
ir žurnalistų.

Iš mūsų visuomenės susido
mėjimo matosi, kad lituanisti
kos reikalas visiems rūpi. Kas 
pala kys mūsų tautinę gyvybę, 
kas ugdys tautinę kultūrą, jei 
jaunimas nemokęs reikšti 
minčių gimtąją kalba?-Mūsų 
Visuomenės viltys glūdi jauni
me.

New Yorko universitetuose 
studijuoja v rš 100 lietuvių 
studentų. Dauguma jų studi
juoją techniką ar kitus rea
liuosius mokslus. Tai supranta-'

kŠčionio vaidu, jis nori paslėp
ti savo ambiciją.

Pskovu! šis 
nepatikimas.

Pirmiausia, 
Naugardo, su 
nesibičiuliavo. 
dauža riteris buvo ir pas Livo
nijos magistrą .— Pskovo di
džiausią priešą. Ilgai Pskovas 
kariavo su Livonija. Santykiai 
buvo aštrūs. 1414 m. Pskovas 
išžudė Livonijos magistro am- 

’basadorius. Tuo pačiu atsilygi
no ir magistras. Tad iš prieši
ninkų miestų, iš Rygos ir Nau
gardo, atvykęs riteris jiems 
buvo nepriimtinas, tad ir ne- 
pravėrė savo ruąų nesudėjo „ bU¥0
gerų degtinių ant stalo, nesu- 
nešė nei dovanų. Svarbiausia, 
didieji ponai net durų jam ne
pravėrė.

Ilgai nelaukęs, Gilibertas 
spruko atgal į Livoniją, pama
tęs tik tiek, kad Pskovo vyrai 
nešioja ilgus plaukus, o mote
rys turi ant galvos diademas.

Per Peipuso ežerą, Tartu, 
Segewaldą jis dabar švilpė ro
gėmis į pietus. Rogės jam tu
rėjo būti didelė keistenybė. 
Pirmoji kelionė tokiu keistu 
daiktu be ratų. Jis niekur ne
užmiršta pažymėti, pakartoti, 
kad važiuoja rogėmis. Taip 
jis pasiekė Daugpilį, paskutinį

sėmės, vandens atsigerti.
Lindęs į. didelius kailius, ap

sikamšęs, kad šaltis jo nenu
veiktų, išlėkė į kaimyninę res
publiką — Pskovo miestą.

PSKOVAS SUTIKO ŠALTAI
Tikėjosi ir čia, kad jį sutiks 

ir sočiai pavaišins, bet miestas 
pasišiaušė prieš turistą. Psko
vas buvo didelis, mūrais apsi
tveręs, su didele pilim vidury
je. Gilibertas pilin nepateko. 
Čia jis rašo, kad kiekvienam 
krikščionim esąs didelis pavo- Livonijos miestą prie pat Lie-. 
jus įžengti į miesto pilį. O to- tuvos sienos.

FORDHAME LIETUVIŲ KALBA
ir jėgas skyrė l'.etuvių kalbai 
ir kultūrai ugdyti. Aš esu tik
ras, kad ir mūsų jaunimo tar
pe yra ne maža tokių, kurie 
sugebės paskirti kelias valan
das savaitėje savo gimtajai 
kalbai pažinti. Laukiame jūsų 
visų Fordhamo universitete.

Registracijos laikas nuo rug
sėjo 17 iki spalio 2. Užsiregis
truoti galima pasiunč.ant pa
reiškimą raštu. Norintieji gau
ti stipendiją, turi taip pat pa
siųsti pareiškimą. Paskaitų'lai-' 
kas bus nustatytas atsižvel
giant į studentu pageidavimus, 
bet įžanginė pirmoji paskaita 
bus rugsėjo 28 dieną, penkta
dienį, 8:30 vak., King-(XNeill 
Hali, Room 4, Fordham Uni- 
vers.ty Campus, New York 58, 
(Bronx).

Informacijų ir registracijos 
reikalais rašyti: Dr. A. Vasys, 
Fordham University, New 
York 58, N. Y., arba skambin
ti FOrdham 7-5400, Ext. 218.

Antanas Vasys «
RUDENS naujos mados sukm*.

lauke, o po mūšio susitikę daž
nai susėsdavo prie vieno stalo. 
Pats Gilibertas, kariaudamas 
Ispanijoje su maurais, po mū
šio nekartą lankėsi jų pilyse. 
Šie riteriški papročiai išliko 
tik sporte, kur priešai susi
tinka tik sporto aikštėse.

Todėl ir riteris Gilibertas 
drąsiai švilpė rogėmis per 
Lietuvą. Dvi dienas ir dvi nak
tis važiavo per dideles negyve
namas girias. Net siaubas pa
ėmė šaunųjį riterį. Važiavo 
per upes, ežerus, sužymi net 
mylias, kol pasiekė Vytauto 
dvarą, kurį vadina “La- Cotirt 
le roy”. Kas tai per vietovė, 
sunku pasakyti. Greičiausiai 
tai dabartiniai Švenčionys.

Iš čia vėl suko į pietus ir 
pasiekė Vilnių — Lietuvos ir . 
Vytauto sostinę, (bus daugiau).

Paukščiai išmoksta tiktai savo tėvų 
ir artimos giminės duodamus ženklus 
“Scientific z American” pra

neša apie prancūzų ir ameri
kiečių mokslininkų eksperi- 
menttis su paukščiais.

Buvo pastebėta, kad varnai 
duoda ženklą kitiem varnam 
susirinkti, taip pat duoda 
aliarmo ženklą, po kurio var
nai iš būrio puolasi skirstytis, 
pabirti į šalis. Garso instru
mentais buvo tie dvejopi var
nų garsai, įrašyti į juostas. 
Paskui paukščiam jie buvo pa
kartoti. Ir pasirodė, kad pauk-

ščiai lygiai taip*į garsiakalbio 
perduotą varno kalbą reaguoja 
kaip ir jo tikrą kalbą.

Amerikiečiai . tokiom juos
tom pasikeitė su prancūzais. 
Prancūzai stebėjo, ar prancū
zų paukščiai reaguos į ameri
kiečių paukščių įrašytus gar
sus. Tą pat darė amerikiečiai 
su prancūziškų paukščių gar
sais. Pasirodė, kad prancūzų 
paukščiai visai nereagavo į 
amerikiečių varnų duodamus 
aliarmo ženklus ir apie pusė 
reagavo į ženklus susirinkti. 
Tuo tarpu amerikiečiai varnai 
pasirodė prancūzų paukščių 
kalbai dar negabesni. Jie visai 
nereagavo. -

Po kelių panašių eksperi
mentų mokslininkai padarė iš
vadą, kad paukščiai išmoksta 
tik savo tėvų ir artimos gimi
nės kalbą. Į tolimesnės gimi
nės kalbą reaguoja tik išimti- nys iš Worcester, Mass. 
nais atvejais, kaip tai buvo su Daugiausia pasidarbavo: 
prancūzų varnais, atsiliepu- Miss C. Bunavicz, J. Cenčius,
siais į amerikiečių varnų susi- Ant Raila, A. Blažytė. Vadova- 
rinkimo šauksmą. A.P.P. vo Stella Railienė. MK.

Skyrybos 
Vokietijoj

• Dešimčiai tūkstančių Vak. 
Vokietijos gyventojų atiteko 
1949 m. 18,8 skyrybų. Tais pa
čiais metais, paklausus gyven
tojų dalies, ar jie linkę pasun- 
k nti naujais įstatymais skyry
bas, tik 13% atsakė teigiamai, 
tuo tarpu 1955 m. jau 46% 
buvo už pasunkinimą skirtis. 
Bad Godesberge esąs prof. 
G. Baumerto žinioje Socialinis 
ir Ūk o Tyrinėjimo Institutas 
nustatė, jog iš 100 skyrybų 60 
buvo moterų reikalautos. Iš
skirtų moterysčių vidutinis gy
vavimo metas siekęs 9 metus. 
Daugiausia skyręs! t e vyrai, 
kurie buvo vedę, turėdami ma
žiau 20 arba virš 45 metų. Did
miesčiuose buvo 4 kart dau
giau skyrybų negu kaimuose. 
Skyręs! 10 kart daugiau tar
nautojų negu ūkininkų. Iš 100 
skyrybų, įvykusių miestuose. 
28 jungtuvės buvusios katali
kiškos, 61 — protestantiškos. v

• Praėjusiais metais kek- >
vienas Vak. Vokietijos gyven-. ;> 
tojas išleido futbolo toto 7.70 7 
DM, kinui — 13 DM, rūkalams !• 
— 87 DM, alkoholiniams gėri-I j 
mams — 131 DM ir aukoms, ]• 
skirtoms mokslo reikalams, — 
0,72 DM. !;

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan StrM RHgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti teL HYadnt 7-4677



; Suva-

s skyriaus vardu,

• ***?

DR. A. GRIGAITIS

Gruzdys.

si

naujuosius mokslo metus mo
kykla pradės su dar didesniu 
buriu mokinių. Sklandesniam 
darbui užtikrinti mokytojai 

.prašo tėvus, kad < vaikučiai j 
mokykląbūtų siunčiami nuo 
pat mokslo metų pradžios, o 
mokantis, kad pamokos nebū
tų praleidžiamos.

Justinas Gečauskas rugsėjo 
10, bedažydamas savo namą,

šožtadisninė mokykla nau
juosius mokslo metus pradeda 
rugsėjo 15 d. Pamokos vyks 
šeštadieniais, nuo 10 iki 12 v. 
ryto, šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos patalpose. Mokyklo
je tuo tarpu dirbs trys moky
tojai — Bronė Gasparėnienė,

Federal kaupo Piuladelphijos skyriaus 
Savipgs and Loan Association dovana, buvo įteikti suvažiavi

mo dalyviams. I
t Sekmadienį, po pamaldų už 
kenčiančius ir mirusius inžinie
rius šv. Andriejaus parapijos 

tėvynėje . bažnyčioje, kurių metu, giedojo 
pakvietė operos solistė JuzėAugaitytė, 

suvažiavimo dalyviai padėjo

šiam suvažiavimui atm'nti pa- arch. Vladas švilpas. Garbės 
gamintų bokalų, su pradu — ’ 
■' SąZMfiavi-
naas 1956. Boka-

: lūs, pagal arcfc. J- Stelmoko

Eisenhowerio sveįkinimo tele
grama buvo? tikra staigmena 
suvažiavimo dalyviams. Buvo 
perskaitytas ir buvusio prezi- ' prof- Alfonsas Jurslris, inž. 
dento Harry S. Trumano svei- - Kazys Rimkus, inž. Mikalojus / 

Birulis, inž. Kazys Gasparė- 
nas, inž. Julius Šatas, arch. Jo
nas Stelmokas ir inž. Bronius 
EIsbergas. Kontrolės komisiją 
sudaro: inž. Kazys Krulikas, 
inž. Česlovas Tamašauskas,

teisman išrinkta: inž. Bronius 
Galinis, inž. Kazys Kriščiukai- 
tis ir inž. Jonas .Mikalauskas, . 
Suvaž avimas buvo baigtas da- 

projektą, pagamino skulpto- lyvių ir svečiu pobūviu. Suva
rius, Petras VaŠkys. Bokalai, žiavime dalyvavo 36 atstovai 

ir apie tiek pat svečių. K.č-tas-

ang? mokyklos' vedėja.
uvusięms ir jonas Gvazdinskas ir Antanas 

Šileika. Didelė philadelphiečių 
jiadėka priklauso anksčiau še
štadieninėje mokykloje dirbu
siems mokytojams ir ypač lig- 
šioliniam mokyklos voiėjui 
Petrui Balčiui, kuris su'dide- - 
liu atsidavimu mokyklai vado
vavo nuo pat jos įsikūrimo pra
džios. Malonu, kad tėvai šešta
dieninės mokyklos darbą di-

vjs dąr tebežūstantiaBs kovo
je t^ &aCTę^iryprieš sovietinę 
priespmidį Ta p^a žodį su- 

Skidaro- sirinkusems tarėinžl «Vytaū-
. .. . . ku" tas Izbickas. Po pietų buvo ap-

riam panmųiię^kmžti pakviesta -lankytas komercijos miiriejns, > 
architektas- Afladas -Svipas ir kuriame vyksta paroda pava-j 
inž. Kazys Rimkus, sekreto- dinta “Philadelphijos Panora- 
riauti^ pakviesta arch. Jonas ma” - I - .
Steta^ir. ^.Vincentas _

tau r\. ■ u* n Pasėdyje buvo išklausyti ko- džiai vertina ir tikimasi, kad
JAV pręzidento Dwigųt D. misijų pranešimai, priimti ata-

n s x.i- tinkami nutarimai ir išrinkti 
nauji centro valdomieji orga
nai. Valdybon išrinkta: inž.

; K Jursk's 
į valdy-

«

paslydęs nukrito ir sunkokai 
susižeidė, {laužta keli šonkau
liai. Paguldytas x ligoninėn.

Liatuvių diena turėjusioji į- 
vykti rugsėjo 16 d., susidėjus 
aplinkybėms, atidėta vėlesniam 
laikui.

Sofija ir Andrius Rominau- 
skai pakv.etė gimines ir arti
muosius dalyvauti jų dukters 
Viltės Romanauskaitės ir Algi
manto Purino sutuoktuvėse, 
kurios įvyks rugsėjo 22 d. 10 

: vai. ryto šv. Andriejaus parapi
jos ^bažnyčioje. Sutuoktuvių 
vaišės įvyksta ta pat dieną 3 

. vaL p.. p., Rąvenh 11 Academy 
patalpose. K. č.

__

IS VISUR

kinimas raštu. Kįęk vėliau 
buvo gautas ir ministerio Po
vilo Žadeiklo sveikinimas. To- 

, liau sekė ilga žodžiu ir raštu 
sveikinusių eilė. Atvykus Ame
rikos Balso atstovui, seniau
sias suvažiavimo dalyvis prof. 
Jonas šimoliūnas tarė žodį 
Lietuvai. Jis pareiškė, kad vi
same pasaulyje pasklidę lietu
viai inžinieriai bei architektai 
nesiliaus kovoję ir dirbę ne
priklausomos, demokratinės 
Lietuvos atstatymui. Prof. J. 
šimoliūnas šiuo metų yra Pa
saulio lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos pirminin-

Inž. dr. Jurgio Gimbuto pa
skaita — Mažosios Lietuvos 
sodžiaus architektūra, ilius-

BALTIMORES ŽINIOS
Šv. Alfonso ; parapijos mo- kviečia visus prisidėti, kad 

kykla yra lietuvių kolon jos bendrai būtų dirbama Dievui 
pažiba. Seselės’ kazimierietės 
gražiai ir pavyzdingai ją veda. 
Tėvai, mylį Dievą ir tėvynę, 
mielai leidžia savo vaikučius į 
šią mokyklą, nesigailėdami 
jokių aukų, nes žino, kad čia 
jų vaikučiai bus gražiai kata
likiškai išauklėti. Šiais 'metais 
mokykla yra perpildyta.

truota paveikslais ekrane, vai- Parapijoj kalėdojimas prasi- 
zdžiai parodė, kad ir tautoms dėjo rugsėjo 12. Parapiečius 
išnykus, pagal jų architektu- ~ lanko klebonas ir vikarai, pa

likdami kiekvienai šeimai pa
plotėlių Kūčioms ir naują ka
talikišką 1957 m. kalendorių.

Prelatas L. Mendelis, gra
žiai ir plačiai aprašęs savo ke
lionę Europoje, atspausdinęs 
laiško formoje lietuvių ir ang 
lų kalbomis, jį išdalino visiem 
paraplečiams. Visi buvo labai 
patenkinti. Šis laiškas beveik 
ištisai buvo atspausdintas ir 
“Darbininke”.

Klebonas jau yra numatęs 
eilę naujų darbų, prie kurių

rą, galima nustatyti jų gyven
tų plotų ribas. Po paskaitos 
buvo rodomas filmas — Ato
mas, kuriame populiariai buvo 
parodytas atomo skaldymas.

Sudarius komisijas įvairiom 
veiklos sritims nagrinėti, iš
kilmingasis posėdis buvo baig
tas. Po pertraukos sekė darbo 
posėdis apimąs centro valdo
mųjų organų praneš'mus ir 
apyskaitas. Pirmoji suvažiavi
mo diena buvo užbaigta alu
čiu, kuris buvo geriamas iš

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimas
Šeštadienį, rugsėjo 15, šv. priesaika, LDS seimo hutarimu 

Petro lietuvių bažnyčioje So. aukų įteikimas.
Bostone 10 vai. ryto prasidės 
LDS seimas. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys kun. Jonas 
Vaitekūnas, šv. Kazimiero lie
tuvių par. Providence klebo
nas ir LDS garbės narys. Po 
pamaldų įvyks pirmas posėdis: 
atstovų registracija, prezidiu
mo ii komisijų rinkimas, svei
kinimai.
’Po pietų 1:30 vai. antroji 

seimo sesija. Dvasios vadas 
atkalba maldą, atstovų vardo- 
šaukis, praeito seimo protoko
lo skaitymas, centro valdybos 
praneš mai, nauji pasiūlymai 
ir jų svarstymas, rezoliucijų 
skaitymas ir jų priėmimas, 
centro valdybos rinkimas.

Tos dienos vakare susipaži
nimas su savo artimaisiais.

Sekmad enį, rugsėjo 16 10 
vai. už gyvus ir mirusius LDS 
narius šv. Petro bažnyčioje mi
šias aukos LDS dvasios vadas 
ir garbės narys kun. Pranciš
kus A. Virmauskis. Po mišių 
pietūs. Po pietų 2 vai. seimo 
sės'jos, malda, atstovų vardo- . 
šaukis, paskaita, kun. Jonas 
Jutkevičius iš Worcesterio, 
LDS naujos.^ centro valdybos

LDS seimui sveikinimus ir 
pasiūlymus siųskite adresu: 
kun. Pr. A. Virmauskis, 50 
Flaherty Way, So. Boston 27. 
Mass. Tel. ANdrevv 8-0353.

LDS Centro Valdyba

ir tėvynei Lietuvai.
Parapijos jaun'mas tC.Y.O.) 

yra kviečiamas rinktis penkta
dienio vakarais nuo 8 vai. iki 
11 parapijos patalpose ir, ten 
gražiai praleisti laiką. Rugsėjo 
23, sekmadienį, šios organiza
cijos jaunimas turės šaunų po
būvį, kuris įvyks gražiuose 
Viktoro ir Albertas Šalkauskų 
namuose, Luthėrville, Mary- 
land.

Naujas šeimas sukūrė Anita 
Jovaišiutė, P. T. Jovaišių duktė, 
kurios jungtuvės įvyko rugsė
jo d, šv. Alfonso bažnyčioje, su 
Joseph Mehle. PreL L. Mende- 
lis aukojo mišias ir atliko ve- . 
dybų apeigas. Tą pačią dieną “ 
vedė Ruth Garvytė, S. Ė. Gar- 
vių duktė, su Algirdu Racku, 
V. M. Račkų sūnumi. Motery- 

' stės sakramento palaiminimą 
suteikė kun. A. Dranginis.

šeštadieninė lietuvių moky
kla savo mokslo metus pradės 
rugsėjo 15. šeštadienį, 8 vai. 
30 min. mišiomis šv. Alfonso 
bažnyčioje. Pamokos vyks pa
rapijos mokykloje. Vaikučiai 
bus mokomi lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos, ir daug kitų gražių lietu
viškų dalykų. Mokyklos vedė
jas yra Aleksandras Radžius. 

k Tėvai ir vaikučiai kviečiami 
dalyvauti mokyklos atidarymo 
iškilmėse. Jonas Obelinis

VAISTAI, KURIE ŽMOGŲ PRISIVILIOJA IR ŽUDO
1?ra vaistų, kuriuos ilgesnį 

laiką vartojant, prie jų' tiek 
priprantama, kad nebegalima ” 
apsieiti. Tie vaistai vadinami 
narkotikais. Jų svarbiausi yra: 
morfijus, heroinas, dilaudidas, 
dicoditas, eucodalas, codeinas, 
demerolas, kokainas, metha- 
done, marihuana, plyote ir kt.

Jų vartojimas pagerina nuo
taiką, prašalina trumpam lai
kui rūpesčius, gyvenimo var
gus; kai kurie iš jų sukelia ha
liucinacijas. Pripratus, reika
laujama vis didesnės dozės, 
kad apsvaigintų. Bet ilgesnį 
laiką juos vartodamas, žmogus 
silpsta ne tik fiziškai, bet ir 
dvasiškai. Be laiko sugadina 
savo sveikatą arba pakliūva 
psichiatrinėn ligoninėn, nes 
suserga proto liga.

Narkotai silpnina žmogaus 
valią, veda į dorinį nusmuki- 
mą, stumia į nusikaltimus, į 
kalėjimą.

JAV narkotikai sudaro dide
lę problemą, nes pagal gyven
tojų skaičių jų čia yra kur kas 
daugiau nei Europoje. Pasta
raisiais dešimtmečiais, griežtai

kokaino. Lietuvio mėgiamiau
sias narkotikas — degtinė, ku
rią jisai vartodavo retai, bet 
didesniais kiekiais, su užkan
da, kalbomis ir \ dainomis. Kas
dieną organizmą nuodyti, nors 
ir nedideliais alkoholio kie
kiais, yra irgi nesveika.

.Tiesa, Lietuvos paprūsėje 
prieš paskutinį karą buvo pa
plitęs kontrabandos keliu iš 
Prūsų įgabentas dropas (ete
ris). Jį vartodavo kaip pigų 
degtinės pakaitalą. Dropas 
svaigina kaip narkotikai, ir jo 
pasekmės kaip ir narkotikų. 
Gerai, kad karas nutraukė 
žalingą dropo vartojimą. '

MORFINJZMAS
Tai liguistas morfijaus pa

mėgimas. Pats ' morfijus yra 
opijaus preparatds,, kuris mal
šina* stiprius skausmus, rami
na ir migdo. Morfijus pagerina 
nuotaiką, pašalina rūpesčius, 
dvasios nerimą. Ilgiau varto
jant, morfijaus veikimas silp
nėja. Tada morfinistai didina

milteliai ar tabletės,7 vėliau 
morfinistai prieina prie injek
cijų, kurios greičiau ir stip
riau veikia. Vaistų dozė nuo
lat didinama. Jei vaistų negau
na, tai žmogus- pasijunta be 
nuotaikos, savijauta bloga,, už
gula melancholija.

Vartojant morfijų, silpnėja 
protas ir širdis, nyksta visas 
kūnas. Pagaliau krinta žmo
gaus moralė. Norėdamas gau
ti vaistų, nerausdamas meluo
ja gydytojui, vaistininkui, fal
sifikuoja receptus, apgaudinė
ja.

... , . x .... vaistu doze,prieš juos kovojant, skaičius .Prie morfijaus dažnai pn-sumažėjo, bet dar ir dabar, ži-
novų duomenimis, JAV yra 

narko- 
jaum-

kokai-

apie 100.000—150.000 
tiku. Didesnė jų dalis 
mas.

Lietuvoje morfinistų,
nistų buvo labai mažai; dau
giausia jų buvo Kaune. Lietu
viui su sveiku organizmu ir 
nervais už pinigus neįsiūlysi

JUOZAS BOLEY PAKELTAS 
Į GARBĖS NARIUS

Juozas Boley-Bulevičius. Lie
tuvos vyčių 41-mos kuopos 
pirm., praeitam vyčių seime, 
įvykusiame rugpjūčio 23—26 
Chicagoje. pakeltas į garbės 
narius.

Juozas Bulevičius yra tikrai 
vertas tos garbės. Jis yra pa
vyzdingas, č.a gimęs ir augęs 
lietuvis, puikiai kalbąs lietu
viškai. Lietuvos vyčiams labai 
daug yra pasidarbavęs: buvęs 
centro valdybos pirmininkas, 
ilgametis 41-sios kuopos pirmi
ninkas, režisierius ir nuolat 
susirūpinęs vyčių lietuviškąja 
veikla. Be to, jis priklauso ir 
kitoms lietuviškoms organiza
cijoms. lietuvių'bendruomenei 
ir Baįfui.

Juozas Boley-Bulevičius yra 
baigęs Duųuesne universitetą, 
Pittsburge, ir yra profesiona
las dramos aktorius, daug kar
tų pasirodęs New Yorko sce
noje ir televizijoje. Prieš kelis

. metus jis dirbo Amerikos Bal-

KOKAINIZMAS
Kokainas, gaminamas iš kp- 

ka medžio, ramina skausmus, 
mažina jautrumą. Prie jo pri
prantamą greičiau nei prie 
morfijaus. Jo milteliai uostomi 
arba jo skiedinys vartojamas 
injekcijoms.

Kokainas duoda malonų ap
svaiginimą su ekstaze, atsiran
da kalba be galo, galvoje kyla 
tuščios idėjos, projektai, pasi
ryžimai. Vaistams nustojus 
veikti, užgula apatija, bloga 
nuotaika. Pas kokainistus atsi
randa širdies plakimas, pakyla

prantama ligos metu, kai jis kraujo spaudimas, 
duodamas 
žlnti. Tai 
medicinos 
rūmo arba dėl kaltės paties li
gonio, kuris su tulžies ar inks
tų akmenų priepuoliais krei
piasi ne pas vieną gydytoją, 
bet kiekvieną kartą pas kitą. 
Gydytojas, nežinodamas ligo
nio padėties, kurią dažnai pats 
ligonis slepia' ir_nori gauti 
morfijaus, vėl prirašo tuos pa
čius narkotikus. Taip ligonis, 
tapęs morfinistu, eina nuo gy
dytojo prie gydytojo ne tik dėl 
ligos, bet ir morfijų medžioda
mas.

Pradžioje imamos morfijaus

skausmams suma- 
atsitinka arba dėl 
personalo neapdai-

nyksta 
apetitas, trūkčioja raumenys, 
silpsta visas organiziųas, smun
ka dorovė. Jis betkokią kaina, 
nepaisydamas net kriminali- 
nio nusikaltimo, nori gauti ko
kaino. Kartais chroniški koka- 
inistai pradeda kliedėti, atsi
randa haliucinacijos, mato ne
būtus daiktus, girdi visokius 
garsus, po oda jaučia judant 
vabaliukus. Ne naujiena, kad 
atsiranda persekiojimo mani
ja, paviduliavimas, nemiga. 

. nepaprastas nervuotumas. Ta
da kokainistas yra pavojingas- 
jis gali užmušti žmogų. Paga
liau kokainistas atsiduria be
protnamyje. (b.d.)

/ • Ateitininkų Kęstufią kor
poracija šiemet švenčajSO m. 
sukaktį., Spalio 13 Cnicagoje, 
Shoreland viešbutyje, įvyks 
sukakties minėjimas.

• Sydnėįuje, Australijoje^^ 
dedamos pastangos kuo grei
čiau įsigyti Lietuvių namuš.;^ 
Jaunimo organizacijos, kartui 
susirinkusios, aptarė savo vėl- 

• klą, visos apsidėjo mokesči 
kad tokie namai būtų kuo; 
greičiau įruošti.

• Lituanistikos skyrius or
ganizuojamas Victęrijos biblio
tekoje Melboume, Australijo
je. Lietuviškos draugijos pat- .; 
dovanojo pirmąsias knygas.. 
Daugiausia telkiama knygą’ 
svetimomis kalbomis apie Lm^; 
tuvą.

• Meno ir tautodailės 
dą organizuoja Australijoje 
Gerųjų Kaimynų Taryba. Pa-žg 
rodą apims naujai atvykusių 
dailę. Joje bus ir lietuvių sky
rius su mūsų dailininkų kuri 
niais ir tautodaile. Paroda £ 
vyks spalio mėn.
• Feliksas Gabrielaitts, gi

męs 1928 m; Šiauliuose, staiga 
mirė Australijoje, kur buvo 
nuvykęs iš Vokietijos.
• ,<Omaho» lietuviai" —.tuo. 

vardu išleista Jeronimo Cicėno 
parašyta knyga. Išleido Oma- 
hos šimtmečio minėjime lietu
viams atstovauti komitetas. 
Knyga gausiai iliustruota Oma- 
hos lietuvių vaizdais, sudėta 
įvairių dokumentų nuotraukos.. 
Lietuviškam tekstui skirta žI 
208 psL, angliškam — 67. į 
Spaudė Saleziečių spaustuvė įg 
Italijoje, įrišta į kietus virše
lius, kaina nepažymėta.

• Dr. J. Stankaitis iš Cam- ■ 
bridge. Ohio, persikėlė į Cle- 
velandą, kur atidarė savo kabi
netą ir priiminėja ligonis. Jis 
yra moterų ligų specialistas.

• Dr. V. Vygantas dalyvavo 
amerik:ečių psichologijos kon
grese Chicagoje.

• Dr. Kazys Ambrozaitis iš
laikė Ohio valstybės egzami
nus ir gavo teisę verstis prak
tika. Jis įsigijo radiologijos 
specialybę. Praeitais metais 
VVestern Reserve universitete 
išklausė elektroninės fizikos ir 
radijo aktyvių medžiagų izoto- 
pų kursą. Dabar gyvena Cleve- 
lande. Ohio. į

Kun. A. Per kūmas, vado-
yavęs. berniukų stovyklai Ce- - 
dar Lake, rugsėjo 12 išvyko 
atgal į Venecuelą. kur kape- 
lionauja lietuviu kolonijoje.

N. Y. skautų vyčiu oktetas, 
vad. muz. M. Liuberskio, rug- ' Į 
sėjo 8 dainavo J. Stuko radijo ' 
ir televizijos programoje. Rug- 
sėjo 15 d. 8 vai. oktetas daly
vaus skautų vakaro programo
je Apreiškimo par. salėje, kur

ŽINIOS Iš LIETUVOS
vystė imperialistai, panaudo
dami kaikuriuos faktus, susi
jusius su Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos pasmerk
tu asmenybės kultu ..."

Apsiperka užsienyje 
“Tiesa" pateikė eilę lietuvių 
sportininkų nuotraukų prieš 
išvykstant Maskvos spartakia
dom Būdinga, kad dažnai po 
Europą ir net pietų Ameriką

išpildys 4* naujai paruoštas fjr 
dainas. , ' / W

J. Ja nulevičienė, New Yorko 
skaučių vietininkė, nuo rugsė* 
jo 16 d. atsistatydina iš vieti- * 
ninkės pareigų. Naujoji vieti- 
ninkė dar nepaskirta. Janule- 
vičlenė apie pusmetį dirbo la- 
bai aktyviai. Niujorkietės 
skautės nustoja nuoširdžios ir ĮįS 
darbščios vadovės.

50.00

se.
Brooklyno 41-sios kuopos

atominės 
“Tieso- 

Ypač reikia atkreipti

vyčiai didžiuojasi turėdami 
'Juozą savo eilėse ir linki dar 
daug metų dirbti ju tarpe.

L. V.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

PADĖKA
"Darbininko” administracija 

nuoširdžiai dėkoja garb. ktebv 
nui kun. J. Juravičiui, Omaha* 
Nabr. už paaukotus
nauju patalpų išlaidoms pa 
dangti.

!

• Izidorius Sragauskas, ilgai 
mokytojavęs Hamburgo vargo 
mokykloje, Vokiet joje. perėjo 
dirbti Vliko žinion. Mokytojos 
pareigas perėmė Teresė Sikš- 
niūtė. Pati vargo mokykla dėl 
emigracijos yra sumažėjusi.

(Atkelta iš 2 psL) 
“fašistų okupacijos laikotarpis 
Lietuvoje, atvaizduojąs jų 
žiaurumus. Stende eksponuo
jama medžiaga ryškiai liudija 
lietuviškųjų buržuazinių na
cionalistų parsidavimą okupan
tams ir jų talkininkavimą kraš
tą- apiplėšiant".

Pupeikis išsiduoda
S. Pupeikis, švietimo min ste-
ris. rašinyje "Naujiems moks- t važinėją lietuviai sportininkai 
lo metams artėjant”, pasi
skundęs menku pažangumu, 
galiausiai išsiduoda. kodėl 
“Tiesa'* ir “Vilniaus radijas 
panūdo taip kolioti laisvuosius 
hėtuvius pabėgėlius. Juoda 
ant balto Pupeikis liudija, kad 
Chruščiovo anti-stallninė kal
ba Lietuvoje yra gerai žinoma 
net moksleivių tarpe ir yra 
palikusi sprogusios 
bombos įsppdį. Rašo 
je”.- 
dėmesį į ideologinį moksleivi
jos auklėjimą, įvairinti ir plės
ti auklėjimą. Gili-klausimų 
analizė šiuo metu įgauna ypač 
svarbią reikšmę. Reikia duoti 
tvirtą ir ryžtingą atkirtį priė- 
š škai propagandai, kurią iš- gystės ryšius plėsti.

drąsiai vilki laisvojo pasaulio 
sukirpimo drabužius, kai juos 
palydėti atvykęs Justas Pa
leckis atrodo tikras skarma
lius.

Lenkai giria Lietuvą
Lietuvoje praėjusibih savaitėm 
ilgai užtruko Tarybų Sąjungos 
— Lenkijos draugijos delega
cija. Ji ypač domėjosi Adomo 
Mickevičiaus atmintinom Vie
tom Vilniuje ir Kaune. Dele
gacijos pirmininkė išvykdama 
kalbėjo: •‘Apgailestaujame, 
kad Lenkijoje iki šiol labai 
maža žinojome apie didžiulius 
kultūrinius mūsų artimo kai
myno — lietuvių tautos tur 
tus ... Mes susitarėme drau

yra geriausia dovana viaokiontfg 
progoms. Albumo vaizdai kalba apta 
Lietuvą visiems suprantama kaMk „ 
todėl jis tinka visiem*. ka» kokia .į? 
kalba bekalbėti).
Kiekvienam verta i) gralių le dini pa- 

Čia m įsigyti ir kitam dovanoti.
UUetdo: ATEITIS. PIS WiUougkbf

Avė. Rrooklyn 21. N. T. ' ‘ 
J| galima gauti:

ATEITIES administracijoj. Ir’ 
ir pas platintojus.

Kaina S <tol.



kreiptis pas

REAL feSTATE

FEMALE HELP (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

BROOKLYN, N. Y

RESORTS

MODERN ROOMS

FURN. ROOMS
EVergreen 8-9794

Si. Brigid’s Centennial Bazaar

BROOKLYN 11, N.,Y.

Cclebrating the 1001 h Anntversary of the Founding of the Parteh 
In Ncw Parkjng Field on Post Avenue, VVestbury,, Long Island

Šetąpasi- 
latvis 
?<*«’

WALL VVASHERS—PORTEKS 
ELEVATOR. OPERATORS 

Mušt Speak English. Permanent 
Positions. Employee Benefits. 

Apply Personnel Dept.
9 A. M to 12 Noon. 

MT SIANI HOSPITAL
11 E. 100 St. N. Y. C.

LarryEva^ 
ardy (abu g 
» pirmą vietą

padaras, siausdamas, pirma 
nusilaužė viena koja, o paskui 
ir kita.

Gaunama “Darbininke

bių rungtynes LSK žaidžia sa
voje aikštėje rugsėjo 23 prieš 
NY Hungarians, bet apie tai 
kitą kartą. Atlotas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

OjfepEveryDay 
W A1JJNGFORD, CONN. 
' .. Exit 66

Wilbur Cross Parkvray

WOODHAVEN, L. I.
Privatus namas (2), kambariai 

su baldais, mažoje šeimoje, 
arti susisiekimo, pageidauja-* 

mas biznio žmogus, vyras.
VI 7-7546

LATHE HANDS 
MIELING HANDS - 

INSPECTORS 
reikalingi precizinių instrur 
menių darbui. Geras atlygi

nimas, viršvalandžiai.
PEĘRLESS INSTRUMENT 

COMPANY, INC.
90—15 Corona Avė., 

ELMHURST, L. I. .
Hlckory 6-1100

Reikalingos arbatinės prižiū
rėtojos. Turi mokėti anglų 
kalbą. 37 darbo valandų 

savaitėje.
B. Altman & Co. 

Empleyment Office
5th Avė and 34th St., N.Y.C. 

Kreiptis tarp 10—1 v.
9-me aukšte.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti "nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. x

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connectieut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai vak. . -

PORTERS
Fui! Time*—6 AM 2:30 PM- - 
Part Time—6AM 1O PM

Apply 4th floor, Personnel Office
ARNOLD OONSTABLE 

9 East 39th Street

atrodo’ Varžybiniam komitete 
lengvosios atletikos vadovu 
matėme iš pensijos partrauktą 
Butvilą^ Laukoj tenisą tvarkė 
jaunasis Rugienius, o plauky
mą yaižytose malonu buvo pa
sveikinti seną LFLS — Kipro 
plaukiką veteraną Kazlauską.
i Min..St Lozoraičio skirta 
taurė klubui, kuris surinko 
daugiausia taškų, ir šiais me
tais nukeliavo Chicagon, Ne
ries klubo, pastogėn. Penia? 
buvo pasiglemžęs Chicagos 
Perkūnas. New Yorkas šiose 
žaidynėse nepasigriebė nei

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE 

Feinstes Schweinefleisch und 
Wurstwaren 

En gros und Detail 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y; '

FUTBOLAS
Sekmadieni, rugsėjo 16, į- 

vyks draugiškos futbolo rung
tynės tarp L.S.K. — Elizabe- 
tho S.C. vienuolikių. Rungty
nių pradžia 2 vai. p. p. Vieta: 
Farchers Grove Ovai, Union, 
N. J.

Priešža’smyje rezervinių ko
mandų rungtynės. Pradžia 
12:15 vai.

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausį .-liturginį 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
Aw Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4-50
Odos imitacija auks. kraš
tai — 12.50.

— 52.00

G i R L S
Conveyer line packageing au- 
tomatic the leases to $47 plen_ 
ty overtime, good housekęep- 
ing Cafeteria on pręmises.
Apply 9—11 A. M.

COTY*S
423 W. 5? N.Y.C.

auubodrf. 
691 Mentele Road 
; Lynhrdofr,. -L- I. ' 

TA LSųbBOok 9—mvo 
r. (24.M)

Joyjaaer&<-Montre^ .ir DiCa- 
mBo iš PhBadelphįjoš^visi po 
71/2 taškų. Toliau seka vėl trys 
kanad škiai: Į>. Yanofeky tjis 
įveikė Larry Evans), - Frank 
Andėrson ir Williams, N. Ba^ 
kos ir Bobby Fisėher iš N: Y. 
Povilas Vaitonis šiose pirme
nybėse pasirodė labai tvirtai: 
jis pirmas iš Kanados dalyvių, 
priešaky Kanados championo 
F. Andersono ir kitų.

Tautvaiša kopia į pačių tvir- 
čiausiųjų eiles JAV. Tartako- 
vėrio vardo turnyras Detroite, 
rikiuoja laimėtojus tokioje ei
lėje: Donald Byme' (JAV rink
tinės dalyvis, nunešęs sovie
tus) T’/o:1/? tš. Antrą vietą pa
sidalino JAV championas Ar
tinu* Bisguier N. Y. ir mūsų 
Povilais Tautvaiša iš Chicagos 
po 6 V? tš. Shipman, Mengarini, 
Pope! po 6 tš. Dr. Merchand, 
Kazys Jakštas iš Chicagos ir 

zKaąys Škėma iš Detroito po 
5^ tš. Paskutiniam rate Taut
vaiša įveikė 1955 Michigano 
meisterį latvį Dreibergą, o 
Kazys Jakštas buv. Chicagos 
meisterį M. Turjanskį (trečią 
kartą.).

Naujosios Anglijos p-bėse 
(Providence, R. I.) pirmą vie-' 
tą iškovojo John Curdo, Mass. 
su (iš 6), Martin, Sues- 
man po 5, Dr. Keilson, Plock 
po 4V2, Dr. Platz, Edelbaumir 
Hickman po 4 tš. Toliau seka 
Kazys Merkis, priešaky kitų 
septynių po 3J/2 tš. žemiau 
Merkio' atsistojo (buv. N. Ang
lijos meisteriai J. Bolton, H. 
Daly ir kiti JAV ekspertai. Vi
so 34 dalyviai.

34 tautos rungiasi Maskvo
je, bet nėra JAV komandos, 
nes Amerikos šachmatų fede
racija neturėjo lėšų pasiųsti 
reprezentacinės k o m a n dos, 
nors dalyvių skaičiuje rasime 
Puerto Rico, Philipinus, Mon- 
golia ir kt. Priešrungtys vyks
ta keturiose sekcijose. Pirmau
ja Sovietai, Jugoslavija, Vak. 
Vok.etija, Vengrija ir kt.

Vilnius. Masiniam šachmatų 
turnyre buvo 24 stipriausi Lie
tuvos dalyviai. Laimėjo R. 
Cholmovas su 9:2 taškų, Vla
das Mikėnas 71'zt tiek pat taš
kų surinko Vistaneckis, Os
trauskas ir Baršauskas. Pir
mieji keturi įsikvalifikavo į 
visasąjungines masines pirme
nybes, kurios bus Maskvoje, 
rugsėjo 25—spalių 9 d.

žirgų jėga buvo pademons
truota Bogoliubovo .partijoje 
su Monticelli, San Rėmo, 1930 
metais.

• IgJFANT OF PRAGUE 
Statue Dressed m Satin Garmerits

" - —TaB—
$3.95 Complete—postįge prepaid 

/frt&UįS OF PRAGUE STATUE
complete with 7 changes of gar- 
ments — Mantle eolors: Red,’ blue, 
white, gold, purple, rose, green.
Complete — Postage ppd. '..-59.95
INFANT OF PRAGUE __  .75

INFANT OF PRAGUE 
dDBBER’S INQUJRIES 

SOLICITED 
Senchcheck or M.O. to

U. *S. Statuary Co_ Box 292, .
Brighton 35. Mass.

BAYSIDE, L. I. Income Producing 
2 family comer 60x100 detached, 
modern, five rooms each apt. Both 

available. G. Ė. oil heat, play room in 
basement, 2 refrigerators,. alumin 
storms and screans, venetian blinds 
patio, 2 car garage. private ent- 
rance each apt. Near catholic 
schools and churches. Convient 16- 
cation. - $29,500, terms. Bayside 
9-2636.

Juodi: Kc8, Vc6, Bf8, Žf4 ir 
e5, Pa5, b6, c5, c7, h3 (10).

Balti: Kgl, Ve2, Bb3, d2, 
Rh4, Pa4, c4, g3 (8).

Juodu ėjimas. 1... Ze2-4-! 
2. Bxe2, Bfl-j-!I 3. Kxfl, 
VhlE- 4. Kf2, Zg4 matas.

If you are tired working in skops 
. where you are _ regulary laid off 

ev&ry time busuiess is. slow, it you 
are looking for a job with good 

? working conditions and where you 
t can work 52 weeks a year ai'a 

good wage įn modern B’klyn fac 
tory and if you are a Ist dass buf. 
fer'and can color on copper apply. 
Mr Rosolia. . ■ •

Globė Lighting Products Ine. 
1710 Flushing Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Kitas liūdnas Įvykis, buvo 
sportininkams dovanas. įtei
kiant, atseit juos pagerbiant 
Tai visa vyko didžiojoje Capi- 
tol salėj, Windsore, dalyvau
jant virš 1.000 žmonių. Na, jau 
tokio pagerbimo tai kaip gyvi 
dar nematėme. Dėl tokios ne
tvarkos ir nesusigaudymo kie
kvienas sporto bičiulis, publi
koje sėdėjęs, galėjo tik rausti 
iš gėdos. Pasikvietus sporti
ninką — laimėtoją į scenų, bu
vo šokama ieškoti dovanos ant 
stalo ir po stalu. Fasko pirm., 
paklydęs palaiduose popieriaus 
lakštuose, atrodė kaip iš dan
gaus nukritęs. Atsiprašyti reik
tų Kanados ir JAV Lietuvių 
bendruomenių pirmininkų už 
jųjų pastatymą tokion keiston 
padėtin. Gražiausia, žinoma, 
būdavo, kai gavęs dovaną spor
tininkas grįždavo ir prašydavo 
pakeisti, nes ne toji jam pri
klausė. Nesklandžiai viskas dė
josi ir dėl elgsenos tų klubų 
bei sportininkų, kurie ir pa
kartotinai kviečiami nepasiro
dė. Tikrai sunku buvo be šsė- 
dėti vietoje, norėjosi pasikėlus 
išeiti garsiai trenkiant didžią
sias salės duris. Jeigu Fasko 
reikalai bus taip tvarkomi, tai 
Ponedie, susimilk ant mūsų... 
Rodos, tikrai nedaug išmonės 
tereikėtų dovanų įteikimą su
režisuoti geriau, pas kviečiant 
leimėtojus užkulisin, kad ne
reiktų laukti, kol pašauktasiBįš 
paskutinės eilės išsirangęs Į 
sceną užlips. Kurie nesiteikia 
atvykti laiku užkulisin,/tų ne- 
bedomina dovanų įteikimas 
bei pagerbimas nedomina. Be 
jų visada galima apsieiti.

Nepraskaidrina newyorkie- 
čių nuotaikų nė jūjų futboli
ninkų pasirodymas. Sviesfau- 
sias taškas tai bene būtų ge
ras pasirodymas Didžbalio n 
kuris abi dienas buvo mūsų 
vertingiausiu žaid«ku. Atrodo, 
kad jis rezervinėje nebeilgai 
bežais. Patiko ir Vaitkevičius 
pastovi forma. Jaunieji’— Re- 
mėza su Butrimu — dar daug 
parako pauostyti turės, kol 
gaus užtenkamai patyrimo. 
Susirūpinimo kelia vartininko 
Kligio sužeidimas. Sezono pra
džia jau čia pat, ir kyla klau
simas ar iki to laiko jis pa
sveiks. Šiaip jau newyorkie,- 
čiai, parsivežė apie 5—6 pa
muštus žaidikus, kurie atrodo 
Išskyrus Belecką, galės sezoną 
laiku pradėti. Pirmas pirmeny-

TALARSKI
FUNEBAL HOME

Juozas Andriušis
238' Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-8247.

padėties, šikšniūtė, kaip žinia, 
yra tik baigusi kolegiją ir jo
kio sveikatos apdraudimo ne
turi. Ypač sporto klubai galė
tų susirūpinti, nes vieną kartą 
ir jų nariai prašytojų padėtyje 

vienos pirmos vietos. Lengvo- gali atsidurti.
je atletikoje Jankauskas, aiš
kiai stokodamas treningo, at
bėgo 1.500 m. antruoju, o 800 
m. vos trečiuoju. Teko Jan
kauskui nusileisti ir' senam 
mūsų rekordistui Kerniui šuo
lyje į aukštį, paliekant ant
ruoju. Šiaip jau lengvosios at
letikos varžybose 3.000 m. 
ėjimą drąsiai buvo galima pa
likti. Jau 5.000 m bėgimas bū
tų tikrai reikalingesnis ir pa
trauklesnis. Tenise vet. Saldai- 
tis netoli tenuėjo, gavęs nusi
leisti neblogam Grybauskui. 
Kuriozas įvyko su moterimis 
tenisininkėmis, kurios nuvažia
vo, bet nė pažaisti negavo. 
New Yorko vadeivoms, regis
traciją pražiopsojusiems, pri
klauso niuksas kupron.

Užregistruoti, deja, tenka ir 
liūdną įvykį, šuolyje į’ tolį mū
sų rekordistė šikšniūtė (Cle- 
velaūdo žaibas) nusilaužė ko
ją. Netekome tuomi savo ge
riausios lengvaatletės, kurios 
pasekmės stebindavo nevien 
tik lietuviškus sporto sluogs- 
nius. Taip jau buvo lemta, kad 
per penkerias žaidynes išėjusi 
be rimtų nuostolių, mūsų spor
to šeima buvo nubausta labai 
žiauriai. Imant domės, kad 
komplikuotas lūžio gydymas 
kainuos apie 1.800 dolerių, už
baigiamojo akto metu buvo 
paskelbta rinkliava, kuri bent 
dalinai atrodo neblogai pavy
ko. Nors ir žinoma, kad visų 
mūsų sporto klubų kasose 
daugiausiai Vėjai švilpauja, drį
stame kviesti juosius, o taip 
pat ir pavienius sporto mėgė
jus bei užjaučian&ūs gelbėti 
mūsų šeimos narę iš sunkios

MAIDS WANTED
Mušt speak English. Permanent 

positions, Employee Benefįts, 
Apply Personnel Dept.

9 A. M. to 12 Noon.
MT SIANI HOSPITAL
11 East 100 St. N Y.' C.

36 BOOTHS • 6 RIDĖS > HUNDREDS OF VALUABLE PRIZES, 
INCLUDING A 1956 VOLKSWAGEN • ENTERTAINMENT • 
GAMĖS > FUN FOR THE ENTIRE FAMILY •

JUOZAS CRABAU 
REAL ESTATE BROEEB 

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgldžių) ir Lt.; x 
SąžiitiBgM 1r greita^ patarMvtaM. 

2Z7 BEDFOKD AVĖ.

n>EAL FOR RETREAT HOUSE 
RETIRED PRIEST HOUSE 

CATHOLIC CAMP 
SCHOOL OR COLLEGE

NEW BRUNSWICK (6 mfl. South) 
N. Y. commuting country estate 
for sale. 200 years old, oil heat, 7 
bedrooms, 7 downstairs , rooms, 2 
complete bąthrooms, 1 wa$hroom, 
2-car garage, bam space and 
facilities. Concrete. swimming pool 
filtered. Patio, bath house, 93 
aeres. Highivay and country road 
frontage. Wooded area, brook. 
CHarter 7-5621. ,

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

212 E. Oak Avė- Wlldwood, N. J.
. DAY, WEEK OR MONTH 

Near beach, bus, ra»lway stations 
and Catholic church. Parking.

MRS. MARTIN Phone 2-5722

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

VVoodhaven 21, N. Y.

S4« RIDGEWOOD AVĖ

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record, changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HiŪ, Jamaica.

Darbos attekamas prityrusio techniko, pripafinto 
RCA Instituto, New Torto.

Darba valnadoa: kMdieo nuo • vaL ryto M S vaL vak.
gtraaadMaiB aoa • vaL ryto Bd • vaL vak. -

' Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT . NOTARY PUBLIC

. RŠTA NAUJIENA,. < .
Ka<f Jvairtų padHflirų rūkytojai pastrodtiusto knygų vtepusiAkai akai-

- TOMO 2IORAICIO, O. P,

: SODS IR GYVENIMAS
> Rellsinei-tauttoel rimUal s

Siftraičto, knygą skaitai kaip kokj romanu? Mums kren
ta 1 akis auiXN$aus raSymo meistrUkUma* bei kūrybinis sintetišku- ? 
mas: <to&dau^ jjfrninftians ir karžygio” (Prof. Dr. Aį Ramūnas). 

*' praaUcasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas
rag3FVe^knina** JSaL Narkeiiūnaitš).' '

**r. Ztftraičio knyga, yra nauja teologija, naujas žodis moder- 
niam žmogui“ (Kun. Dr." A. Baltinis).

“AniūiaįjMŪauSyta knyga (A_ Rimydis). '
; t “Naudinga knyga!” (Kan. M. Vaitkus). /į:

“ . “Daugiau panašios vertės knygų” (D. Penikas). . f
Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.

" > . r Vi/šelis daiL V. K- Janyno. 1 .
Knyga, gaunama "Darbininke“ -• ir pas platintojus. Kaina $2.75c

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir R ADIO TAISYM A 
BANGA
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ŪDIJA I LAISVĘ

metų

Real Estą te Specialiais

Who know S. BOston,

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Stp. Kairys, Lietuvių Skau
tų Brolijos vyriausias skauti
ninkas, rugsėjo 14 vakare at
vyksta į New Yorką iš Toronto, 
Kanados. Rugsėjo 15 d. 2 vai. 
jis skaitys paskaita Apreiški
mo parapijos salėje. Visuome
nė kviečiama dalyvauti.

mirus, nuoširdžiaus ą užuojautą reiškia kun.. dr. Jonui ir 
dr. Antanui Starkams

mojo turto įsta'gos specialistų 
štaba”.

mirus, liūdesio valandoje, reiškiame g lią užuojautą kun. 
Dr. Jonui Starkui ir Dr. Antanui

• mažesnių paskolų globoji
mas.

Tautinių šokių grupė parodoje
O. Ivaškienės vadovaujamoji 

tautinių šokių grupė atliko 
programą prie Lietuvių bakū
žės, Brockton Fair Grounds. 
Toji programa įvyko rugsėjo 9 
ryšium su liėtuvių tautinio 
meno parodos iškilmingu ati
darymu bakūžėje. Kalbėjo ba-

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

Lūžių ir Viliamų šeinio*

netvar- 
galvos 

ir skau-

Roikalingbs dviejų kamba- 
V'ų butas. Skambinti į Darbi
ninko redakciją: GL 5-7281.

/ Baltijos Draugijos
pirmas koncertas ruošiamas 

rugsėjo 28, penktadien o vaka
re, 8 vai. 30 min., Jordan Hali, 
Boston, Mass. Viso bus 3 kon
certai: estų, latvių ir lietuvių. 
Bilietai jau parduodami x po 
$2.70 (ne po $3.00 kaip buvo 
pirmiau skelbiama). Bilietus 
galirha gauti 190 Beacon St., 
Boston, Mass. (atsiunčiant čekį 
Baltic American Society of 
New England, Ine., vardu) ar
ba pas Jane Budreikienę, 16 
Maplewood St. West Roxbury 
32, Mass., Feliciją Grendalytę, 
adv. A. Shallnos sekretorę, 
395 W. Broadway,.So. Boston, 
Mass.

Patrick J. (Sonny) McOonough 
‘ Prestident

“Mes tikime, kad mūsų gau
sūs draugai Suffolko apskrity
je patikės mums namų pirkimą 
ir pardavimą”, 
Mr. McDonough. 
ma lietuviškai

Wehdell Berman agentūra 
^ra viena geriausiai aprūpintų 
firmų Naujojoj Anglijoj, tu
rinti savo 
Maine ir 
Hampshire, 
ir centrine

Laisvės Varpo gegužinė
Rugsėjo 16 Romuvos, parke 

Brocktone, įvyks Laisvės Var
po radijo programos gegužinė 
— piknikas. Reng ama speciali 
programa, kuriai atlikti kvie
čiami -meniniai kolektyvai iš 
visų didesnių kaimynnių lie
tuvių kolonijų. Per visą gegu
žinės laiką bus duodama lietu
viškoji muzika iš juostų, į ku
rias įrašyti geriausi mūsų cho
rai, solistai, kvartetai.

Laisvas Varpo gegužinės 
skiriasi nuo kitų vasarinių pa
rengimų savo nuotaika, įva ru- 
mu ir organizuotumų. Jos su
traukia daug lietuvių iš toli
miausių . kolonijų.

Gegužinės pelnas skiriamas 
Laisvės Varpo programai iš
laikyti, ją išplėsti ir tobulinti. 
Norima ją prailginti arba pa- 
dažninti, įvesti skyrių va .kam, 
išplėsti visuomeninę informaci-

Koplyčios nemokamai visose

Piketavo "Laisvę"
Antikomunistinis frontas rug
sėjo 8 sėkmingai piketavo ko
munistinės “Laisvės” vajaus 
baigimą ir rašytojo Seno Vin
co pagerbimą. Piketas prasidė
jo 5 v. p. p. ir tęsėsi iki 8 vai. 
vakaro. Piketuotojų buvo daug, 
ir jie* dažnai keitėsi.

16, sehafediez^ 8 v. p. p. Cen
tral PariClbBl New . Yorke. 
Kiekviena tauta išpildys savo

Išnuomojami 2 kambariai su 
šiluma dviem žmonėm ar jau
nai porai. -- Kreiptis po 5 vai. 
popiet: V. Cilčius, 117—08, 
111 Avė., Richmond Hill 20, 
N. Y. Tel. MI 1-2473.

miesto dalyse: veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

įieško Povilo ir Vinco Ser- 
penskų arba jų vaikų, kilusių 
nuo Alytaus, Takniškių km., 
gyvenusių Scranton, Pa. Atsi-, 
liepti arba pranešti: Mykolas 
Balukinas, 80 Madison St., 
Hartford 6, Conn. % .

Pavasario semestras prasidės 
vasarių 8. , . y
- Antrojoje grupėje supažin
dinama su gramatika, su sun
kesnių tekstų skaitymu, kalbė
jimu. Paskaitos vyks penkta
dieniais nuo 8:25—10:05 vaka
re, kambary 606 Caša Italiana. 
P-rmoji paskaita rugsėjo 28 d.

Trečiojoje grupėje— grama
tikos studijos, skaitymo ir kal
bėjimo praktika, susipažinimas 
su lietuvių, istorija, kultūros 
gyvenimu ir Iteratūra: Done
laičiu, Baranausku, Maironiu, 
Žemaite, Krėve. Paskaitos vyks 
trečiadieniais nuo 6:35—8:15 
v. v. kambarys 60 4B Casa Ita- 
liana. Ūž kiekvieną kursą duo
dami du taškai sezonui. Visuo
se kursuose dėsto dr. Alfonsas 
šešp laukis.__

Registracija vyksta Rotunda 
of Low Memorial Labrary re
gistracijos metu: rugsėjo 21 d. 
iki 26 d., pavasario semestrui 
nuo sausio 1 iki 5.

Ad. O, Šalna, 
Lietuvos garbės konsulas Bos
tone, praleidęs atostogas Poco- 
no kalnuose, Pennsylvan joje, 
grįžo prie savo darbo.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.,Kainos to* 
pačios ir f kitus miestus.
Reikale šaukite: TėL TB «-CO4

VVendeil Berman 
Chairman

W AITRUS 
FONERALHOM 

197Webster Avenue 
• Cambridge, M<ss. 
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojaa ' 
N6TARV PUBLIC

įstaigą Portland, 
Manchester, New 

Lawrence, Mass.
įstaigą 88 Broad 

Street, Bostone.

Laidotuvių Direktorius 5 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) J

Tel. STagg 2-5043

Mattliew P. Baliai

Patarnavimas automobilių 
savininkams
Ugnie* ir Vagystės ap
draudimas

išreiškė viltį 
“Bus kalba- 
ir lenkiškai, 

kad gal ma būtų padėti tiems, 
kurie norės atlikti biznį savo 
gimtąja kalba. Mes tikime, 
kad jūs kreipsitės į mus tele
fonu ANdrew 8-5078.”

(BIELIAUSKAS) 
F U N E B AL HOME

M. P. BALLAS—Direktoriui 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooldyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

A. TAMAŠAUSKIENĖ

Praeitą penktadienį, rugsėjo 
8, netikėtai susirgo ir už va
landos mirė gera lietuvė ir 
mūsų laikraščio skaitytoja Ali
cija Tamašauskienė.

Wendell Berman agentūra 
praneša, kad jos nejudomojo 
turto įstaiga (Real Estate) ati
daroma ir Suffolko apskrities 
gyventojamš, 559, East Broad- 
way, Boston, Mass. Naujos į- 
staigos personalas bus sudary
tas iš gerai pažįstančių South 
Bostono, Dorchesterio ir Rox- 
bury apylinkes ir prityrusių 
žmonių namus perkant ir par
duodant.

Patrick J. (Sonny) McDo
nough,- Wendell Berman agen
tūros prezidentas, pareiškė 
“Mes džiaugiamės galį aprū
pinti žmones, turėdami dvi į- 
staigas — Real estate ir Insur
ance — po vienu stogu. Mrs. 
Olga Acalde, Jack Tuttle, 
Charles Berman ir Miss Mag- 
dalene Mason sudarys nejudo-

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Hugo Klamejeris, 
sunkiai sužeistas pravažiuo
jančio automobilio ir sunkiai 
sirgęs, mirė rugsėjo 13 Mineo- 
los ligoninėje. Pašarvotas Ša- 
linskų koplyčioje-
1 T. Benediktas Bagdonas, OFM 
ir T. Barnabas Mikalauskas, 
OFM, išvyko į Bridgeville, Pa., 
dalyvauti Fatimos paminklo 
pašventinime, kuris įvyksta šį 
sekmadienį, rugsėjo 16, tėvų 
pranciškonų , v a d ovaujamoje 
šv. Antano parapijoje.

^Xlaimėjo pinnąjįpriząnaujų na- sįląvinusfc 
verbavime., Prizas —- graži gūsiams. 1

|u^statula — buvo įteikta 41 kuo- ' paskaitos 
g>pai Vyč ų seime Chkagoje rug- įadieųįnųo 6: 
g ; pjūfio 25 d. Dabar kuopa jau kambarys 60 

gerokai padidėjusi savo narių 
£ skaičiumi Jei kas norėtų sto- 

ti į vyčių eiles; maloniai kvie- 
Č'ame. ■ Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio.pirmąjį tre-

||£<Sadienį 8:15 Vi y. Apreiškimo 
|B' parapijos žemutinėje salėje. > 

A Moterų Sąjungos 29 kuopos 
< mėnesinis susirinkimas įvyks- 

ta rugsėjo 19, šeštadienį, 7:30 
vai. vakare Apre:škimo parapi-

2-’ jos salėje. Yra.svarbių reika- 
lų aptarti. Spalio 28 ruošiama 

įfį- vakarienė 40 metų kuopos su- 
kakčiai paminėti. Visos narės 
malonėkite dalyvauti. Kviečia 

įi valdyba.

mirus, g lią uguojautą reiškia Bayorinės klebonui kun. 
Dr. Jonui Starkui ir D. Antanui Starkui

Ateitininkų Federacijos _
Valdyba

Lenkų ir lietuvių kalba. Jūs nieko nerizikuojate, kada jūs 
pavedate WendeU Berman sėkmingą namų pardavimą ir ne
brangiai apaidraudilate?

Alfonsas Šaltanis
iš Mačionių km., Galiūnų vals
čiaus, Utenos apskr., gyvenan
tis Amerikoje, ieškomas Za- 
rankos. Rašyti Darbininkui.

Labai pigiai parduodamas 
trankąs (dar beve k naujas). 
Pardavimo priežastis — ketinu 
išsikelti į kitą miestą. Savinin
ką galima matyti šeštadienį 
popiet ar penktadienį vakare. 
Kreptis: Peter Chibas, 100 
Cook St, Apt. 15, Brooklyn, 
New York.

TERESĖ NAVICKIENĖ
Pranešame giminėm* ir pažįs- 
tamlem, kad po sunkios ligos, 
mirė Teresė Navickienė, su
laukus 70 metų amžiaus.

Nuliūdę dukters, žentai ir 
anūkai, Sirgedų ir Mosteikių 
šeimos.

Nervin
Alexander’s Nervi- 

Įy (į - nė veikia nuo viso- 
kių nervų 
k i ugumo, 
kvaišimų

\ 2/* dėjimų, rūpesčio ir 
o| susikrimtimo, iste- 
k . rijos ir bemigės, 
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ąpšų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir, mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
Ą14 Broadway

So. Boston 27, Mass.

BARASE%TCniS ir SŪNUS į 
F <1 N E R A L H O M f į

. ■ ■ y

251W. Broadway j
South Boston, Mass. | 

JOSEPH BARACEVICII1S!

'Laidotuvių Direktorius j 
TeL ANdrew 8-2590 i

Velionė gimė 1900 metais 
Brooklyne; 1919 metais ištekė
jo už Juozo Tamąšausko, at
vykusio iš Suvalkijos. Nors 
buvo čia gimusi,neišsižadėjo 
savo tėvų kalbos: pati kalbėjo 
ir abu savo sūnų išmokė lietu
viškai.

Laidotuvės vyko iš Angelų 
Karalienės Letuvių par. bažny
čios. Gedulingas mišias aukojo 
klebonas kun. J. Alęksiūnas, 
kun. V. Pikturna ir kun. V. 
Dabušis. Mišių metu solo gie
dojo D. Mockeliūnaitė. Po lai
dotuvių vyko užkandžiai V. Be
lecko salėje, kur susirinko ga
na didelis būrys giminių ir pa
žįstamų.

Velionė paliko nuliūdusius: 
vyrą Juozą Tamašauską, sū
nus: Juozą, kurs daugeliui yra 
gerai žinomas su savo Joe 
Thomas orkestru, ir Vladą, 
baigiantį kariuomenės tarnybą 
Amerikos aviacijoje, seserį 
Frances Marcei ir brolį Joną 
Slima.

gembleriai negemblina 
Ir nei Jūs,'kada ateinate j 

INSUBANCE ir REAL ESTATE
Mes pranešame mūsų naują Real Estate Division, 559 East 

Broachvay, dabar Suffolk apskrities leistą po vienu stogu:

pH^iąpenk- 
flįJSvakare, 
MŠt j ttaHąraL 
supažindina

ma stf lietuvių kalba, praktiš-

CAMBRIDGE, MASS.

Juozas Sapamis susituokė 
su našle K. Valeikiene, C. Dai
nytė su R. Shaw. Abi moterys
tės buvo palaimintos Sv. P. 
Marijos N. P. lietuvių bažny
čioje.

Lietuviai iš Cambridge gau
siai dalyvavo metiniame Jė
zaus Nukryžiuotojo seserų pik
nike, Brockton, Mass.

Rengiamasi dalyvauti Lietu
vių Darbininkų Sąjungos sei
me, kuris įvyksta rugsėjo 15 :r 
16, Bostone. '

Mokslo metai parapijos mo
kykloje, kurioje mokytojauja 
vienuolės lietuvaitės, buvo pra
dėti grafiai.

| A. L. R. K. Fadoradjos 
kongresą, kuris įvyks spalio 
12, 13 ir 14 dd., Bostone, daug 
ruošiasi vykti ir iš šios lietu
vių kolonijos.

Karitas Patr.

I talsBnBųos j^rogrema,
grupės: šeSadienį,^ rugsėjo 8,

13 neį turiniu
nei savo pertįavimu žiūrovų 
nėsužavėjp, buvo silpniausia 
iki šiol matytų lietuvišku tele^ 
vizijos programų.

/ . - . -
Jaunimo Hnh'mavakaris
Sį šeštadienį, rugsėjo 15, 8 

yaL-Apreiškimo parap. salėje 
Nėwr Yorko skautės ir skautai 
rengia linksmavakarį. Progra
moje dainuos N. Y. skautų 
vyčių oktetas ir bus daugidu 
pasirodymų. Šokiai 9 v.v. Skau
tų tėvų komitetas tvarkys ba
rą, skautų—skaučių mamytės 
rengia turtingą bufetą. Šokių 
metu bus įvairenybių. V.suo- 
menė, ypač jaunimas, kviečia
mas dalyvauti.

kužės , pirmininkas V. Zinkevi
čius ip proL B. Vitkus. Ne tik 
lietuviai, bet taip pat daug ki
tataučių stebėjo tautinius šo
kius, kurie žalioje pievelėje, 
saldės spindulių apšviesti, da
rė dar gilesnį įspūdį, negu už
darose salėse. Atskrai pasiro
dė patys vyriausieji ir jau
niausieji šokėjai. O. Ivaškienei 
ir visiems šokėjams sukeltos 
ovacijos.

Sutrukdė radijo programas
Rugsėjo 9 S. Minkaus veda

mos lietuvių rad jo programos 
metu sugedo radijo stotis WB- 
MŠ, iš kurios perduodama mi
nėtoji programa ir Laisvės 
Varpo lietuvių radijo progra
ma. Pasireiškusius sutrik mus 
pavyko pašalinti tik po gero 
pusvalandžio. Dėl šios priežas
ties S. Minkaus* programos bu
vo perduota tik pirmoji dalis, 
o Laisvės Varpas tebuvo girdi
mas paskutines 5 min. Pasku
tiniu metu šioji stotis sugedo 
jau kęlintą kartą iš eilės. Ank
sčiau tai atsitikdavo kitų pro
gramų laiku. / '

. Šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja komp. Jero
nimas Kačinskas, užbaigė va
saros atostogas ir rugsėjo 13; 
d. 8 iraL vak. sus j? nko darbut 
Choras pradėjo ruoštis njuilki- 
nei programai, kurią išpildys 
Katalikų Federacijos kongreso 
metu. ■■

Saukiamas susirinkimas
* 'Rugsėjo 14 d. 8 vai. vak. š^. 
Petro parapijos pobažnytinėje 
salė> šaukiamas Kat. Federa
cijos kongreso rengėjų,, komi
teto ir darbuotojų v susir.nki- 
masL \ '

■' *' Pirmosios pagalbos kursai
.. Nuo rugsėjo 24d. šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje 
sep^nias savaites pirmadienių 
vakarais vyks pirmosios pagel
tos kursai. Kursus organizuo
ja jr jiems vadovaus Raudona- 
S.S Kryžius. s

Atliko rėkolekcijas
Rugsėjo 11—13 dd. kun. A. 

Kontautas ir kun. J. Klimas* 
arkivyskupijos seminarijoje 
atliko metines trijų dienų re
kolekcijas. Sekančią savaitę iš
vyks kun. J. Zuroniskis.

Išvyko atostogų
Kun. A. Kneižys rugsėjo itf 

d. išvyko dviejų savaičių vasa
ros atostogoms.

. Krikštai
Rugsėjo 9 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštytas 
Roberto Trenhohn ir Patrici- 
jos Antanavičiūtės - Trenholm 
sūnus Mykolo’ir Roberto var
dais. Tėvai gyvena 203 West- 
vill St., Dorchester, Mass.

Susituokė
Rugsėjo 8 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Kliaud:jus 
Šakenis su Marija Valickaite ir 
Pranciškus Stewart su Joana 
Sinkevičiūte.

Woodhaven, N.- Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.

| 'Tel. EVergreen 7-4335

Į Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

| Graborioa-BaiMinrootojM

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Br. oklyn, N. Y.


