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Teresė yra apgavikė,
Teresė yra histerikė, 
Teresė yra būsimo ji šventoj^

liom. X
Trečiojo sprendimo nepada-

įmetąs santt. Galite pasiteirauti apie tai kiekviename paite. Ypač 
atkreiptina# d&nesys i “Matūrini Senes E. Bonda” Taupydami pagal 
ptana (Payreil Saving* Pian) ir atidedami kas savaite po $3.75, galite 
sutaupyti: per 5 metus — $1,»25^5, P" 9 metus ir 8 mėn. — $2,137.- 
M, o per 19 metai ir 8 mėn. — $5,153.72.

■ pa lfck m vta nual
mu, nes jam yra be galo svar
bu sšdrti tBcmoshis stebuklus 
nuo tariamųjų. Aš pati tikiu, 
kad Konnersreuthe yra kažkas

• Komunistų radijas prane
šė, kad buvęs šiaurės Korėjos 
min. pirm, pavaduotojas, iš
mestas iš partijos, nusižudė.

.• Irakas, arabų valstybė, 
įspėjo Sovietų Sąjungą, jei ji 
perkels savo atstovybę į Jeru
zalę, tai arabai laikys tai ne
draugingu jiem veiksmu.

tai jau priklausytų ne mokslui, - | 
kuris tam nėra įgalintas, bet J 
Bažnyčios, kuri Mg šiol oficia- | 
liai nieko nepasisakė.

1952 m. vasario 28 general- ;
vikaras Buchwieser iš Muen- 
cheno rašė:

“Pagal popiežiaus Urbono

F; 
t

aprašytiem reiškiniam tegalina 
priskirti tik žmogiškąjį tiki- 
mumą, kol Bažnyčia nėra pa
dariusi sprendimo.”

Popiežius Pijus tXII pasiuntė 
Teresei savo ypatingą palaimi
nimą ir pasirūpino, kad Regen- 
sburgo vyškupo įsakymas Te
resei, pasiduoti ilgesniam medi- * 
cšniniam tyrinėjimui būtų pa
keistas į švelnesnį kvietimą.

t
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Teresė pati nemėgsta, kad 
apie ją rašytų. Kiekvieną, ku
ris pasiryžęs apie ją rašyti, su
tinka ji su nepasitikėjimu. Tam 
turi pagrindo, nes daugelis te
nai sensacijos pasidairyti ir 
iš šių reiškinių. Aš ėmiausi ra
šyti dėl to, kad manyje dega 
religines susiinteresavimas ste
buklas. Kai jai pasakiau (o 
tai jaučiausi turinti padaryti, 
kai ji į mane pažiūrėjo), kad 
noriu apie ją rašyti, ji man pa
sakė: “Man tai nepatinka”. 
Kai jos toliau klausiau, ar ji 
pataria to nedaryti, ji atsidė

- jus į mane pažiūrėjo ir tik tada 
pasakė: “Nesakau taip, nesa
kau ir ne.” Paskui pridėjo: 
“Tik rašykit santūriai’. Po 
kelių savaičių patyriau per ki
tus, kad *ji norinti su manim 
kalbėtis. Tai buvo retenybė, at
sižiūrint į jos santūrumą, ši
tokiu būdu aš gavau sutikimą 
ir sykiu įpareigojimą tesilai
kyti griežtai faktų ir griežčiau
sio tikslumo.

Konnersreutho įvykius gali 
aprašinėti, žiūrėdamas trejo
pom akim: gali žiūrėti, kad tų 
įvykių nėra ir nieko apie juos 
nežinai, tada netenka jų nė 
vertinti; gali atmesti iš viso 
stebuklų galimybę ir netikėti 
buvimu antgamtinės galios, ku
ri gali įsikišti į gamtos dėsnių 
veikimą*, gali žiūrėti, kad yra 
galia, kuri pačią gamtą yra lei
dusi ir jos dėsnius gali pakeis
ti Aš pati tikiu antgamtybės 
buvimu, taigi ir stebuklų gali
mybe. Bet kas tiki stebuklais, 
dar nėra verčiamas tikėti

DOMESIO “DARBININKO” 
SKAITYTOJAMS!

New

ti, užkąsti ir (tolumai praleisti 
sekmadienio popietę. Visų lati- 
kfaune!

skaitytojų ir rė-
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nepaprasto, didingo, kas yra 
panašu j stebuklus, bet aš ne
galiu tvirtinti, kad ten tikrai 
yra stebuklai. Dėl to man lie
ka, kaip ir daugeliui kitų ištirti, 
kas yra galima ištirti.

JIE NEJAUČIA JOKIAM KRAŠTUI PRISIRIŠIMO
Senovės graikai pasakojo a- 

. pie turtingąjį Krezą, kurio tur
tai buvę taip dideli, kad ir 
šiandien jo vardas-dažnai ste- 

mas su pasaulinio mąsto pi- 
guočiais. Bendrai rytų tautų 
onės yra gabūs pirkliai ir 
ka biznyje vikriai suktis.

Vienas tolimas tos tautos pa
likuonis, jei ir neturi kraujo 
giminystės su Krezu, tai bent 
gali būti lygus anam savo tur
tu. Jis vadinasi Reeder Onassis. 
47 m. vyras. Jis turi puikią vilą 
prancūzų Riveroje, jam pri
klauso keletas namų Nevv Yor- 
ke, Paryžiuje ir Montevideo 
mieste. Be to, turi jauną ir gra
žią žmonų, o kas svarbiausia— 
300 milijonų vertės turto bei 
gryno kaip kviečiai pinigėlio. 
Dėl šio paskutinio “nieknie
kio” jis labai mylimas pasau
linio garso vyrų, o dar labiau 
moterų.

Onas>is atplaukė iš Graiki
jos į Argentiną nuskuręs, be 
cento kišenėje ir teturėdama^ 
vos 16 metų. O čia jau pasida
ro įdomu, kaip jis galėjo tą 
300 milijonų kapitalą susikrau
ti?

Jo turtai ir visašxį>iznis, kai 
kas galvoja, gafėtų būti pavo
jingi ir Amerikai, ypač jei A- 
merikai tektų yėl stoti į karą, 
nes Onassio rankose yra dides
nė dalis visų Amerikos tanklai
vių, o pridėjus dar laivus jo 
žtfibnos tėvo, kuris yra didžiau- 
siak Britų imperijoj laivų savi
ninkas, daug kas turėtų pa
klusti jų valiai.

Jie vengia savo bizniui page
rinti bet kokios propagandos. 
Onassis, niekeno neverčiamas, 
pasiskubino pareikšti McCar- 
thy investigacijos komitetui, 
kad jis neprekiausiąs su ko
munistiška Kinija.. Tai darė 
vien atsargos sumetimais, kad 
tas “baubas” nepanorėtų kyš
telti nosies į Onastio... kišenę.

Vis dėlto Onassis padarė vie
ną žingsnį, kuris tą paslaptingą 
turčių velka į paviršių. Jis pra
dėjo kojį kelti į Monako vals
tybėlę prie Viduržemių marių, 
kur yra garsusis- Monte Carlo 
su lošimų salėrnr. Kitados čia 
rinkdavosi turčių smetonėlė ir 
pralošdavo pasakiškas sumas 
pinigų. Monako kunigaikštystė 
ji turi ir kunigaikštį Rainier 
UI — gyveno kaip spirgas tau
kuose. Jos gyventojai vieninte-

Kbnnersreutho įvyktus ne
paprastai sunkų tirti.* Reikia 
boti sykių kr gydytoju kr teo
logu, ir pa ra psicho! ogu, ir re
ligijos psichologu ir filologu ir 
istoriku. Reikia ištisais mėne
siais gyventi prie Teresės. Rei-

kia ištirti visus kitų pastebėji
mus apie ją. O tie visi užrašai 
1945 m. SS dalinių (nacių vo-' 
kiečių. Red.) buvo išdraskyti. 
Aš jaučiuosi sava psichologijos 
srityje ir šiek tiek teologijos.

TURČIAUS VEIDAS

liai pasaulyje nemokėjo jokių 
mokesčių. Blizgėjo viešbučiai, 
prabangoje tuko vilos, kol pas
kutinis karas visą tą “yelnio 
lošimą” taip suraukė, kad Šian
dien Monako kunigaikštis tik 
penktąją dalį savo biudžeto 
tepadengia iš kortų. Užtat pra
sidėjo kitas lošimas: kam teks 
ateityje Monako?

Kunigaikštis nori jj išlaikyti

Reeder Oomms

nepriklausomą, Prancūzija nori 
tą nepriklausomybę užraukti, 
ogi Onassis siekia čia savo biz
niui gūžtą susukti. Jei jis toks 
turtingas, kodėl negalėtų turėti 
savo “valstybės”? Jis norėjo 
bent “išnuomoti” tą Vidurže
mio jūros pusiasalį: atplaukė su 
savo laivais ir prašė duoti jiems 
Monako vėliavas. Kunigaikštis 
kietai atsakė: toks piniguočius, 
kuris nepralošia, o biznį nori 
daryti , jam nepriimtinas.

Tada Onassis įkėlė koją Įei
tu būdu. Jis iš Windsoro kuni
gaikščio — buvusio Anglijos 
karaliaus Eduardo — atpirko 
pačią gražiausią vilą. Poniai 
Windsorienei, kitaip Simpsonie- 
nei. buvo gaila kraustytis, bet 
pinigo stoka ją iškraustė, o tur
čius Onassis įsikraustė. Bet to 
jam buvo maža. Jis supirko ir 
didesnę dalį akcijų tų lošiamų
jų staliukų. Taigi pasidarė sa
vininkas Monte Carlo. Ar jis 
norės čia pats pasidaryti “ku
nigaikščiu”, ar už jo pečių sto
vi Prancūzija, dar neaišku. Bet 
tai jį ištraukė viešumon ir pra
dėjo laikraščiai knistis po pri
vatų ir viešą jo gyvenimą.

flAftatHtStAŠ

^Kitais
■ikliauti apeciangtutvirtinimais 
Ir inforn^djooų kurias gavau

kiiMtą ligšiolinėliteratūroje 
apie Teresę.
- Ttoneais Jaunystėje nieke y- 
patingo nebuvo, kas ją skirtų 
nuo kitų sveikų stiprių vaikų. 
Ji augo šiurkščiose aplinkybė
se, pilnose neturto ir kieto dar
bo. Teresės tėvas buvo — ir 
yra — Konnersreutho siuvė
jas. Kaip anuomet, taip' ir 
šiandien jis sėdi savo namuose 
ir siuva, ado, prodna per die
nas. Paprastas, tiesus ir nekal
bus, svetimas bet kuriai sen
sacijai. Jo Ižmona, kuri prieš 
keleris metus mirė, jam dova
nojo vienuolika vaikų. Teresė 
vyriausioji. Iš vienuolikos gyvų 
liko dešimt. Jie visi sveiki ir 
visi neturi jokio palinkimo į 
liguistumą. Pažinau seserį. Oti
liją, kuri yra šeimininkė pas 
kleboną Naber — tai tvirta, 
draugiška moteris. Pažinau ir 
brolį Ferdinandą, kuris jaunas 
studijavo teologiją, bet paskiau 
palinko į politiką ir yirto il
gainiui Kemnatho landratu 
(apskrities viršininku). Ir jis 
paprastas, sveikas, blaivus. 
Nors jis stipriai paveiktas į- 
vykių su seserim, bet jis lieka
si saikingas ir atsargus. Jis 
neslėpė savo nustebimo dėl Te
resės pramatymų, kuriuos jam 
pačiam teko pergyventi.

(Bus daugiau)

“Saturday Evening Post” va
dina Onassį ir jo bičiulius “ci- 
niškiausiais pasaulio piliečiais.” 
Jie nejaučia jokiam kraštui pri
sirišimo, — tęsia toliau laik
raštis, — jokios pareigos mokė
ti mokesčius. Pilietybė tėra tik 
įrankis, naudojimas biznio rei
kalams.

Didžiausia tačiau Onassio pa
sisekimo mįslė yra pačioje jo 
karjeros pradžioje. Išlipęs pus
plikis iš laivo Buenos Aires, 
po 3 metų jau jis turėjo 20.- 
000. Nuo tos dienos niekas ne
žino aiškiai, kokie aitvaraFjąni 
neša pinigus.

Eidamas 19-sius metus pra
dėjo verstis eksportu ir impor
tu. Po kelių metų Onassis buvo 
milijonierius, o depresijos lai
kais, kai dauguma veržė dir
žus, jis iš džiaugsmo trynė ran
kas ir už 20.000 dol. nupirko 
laivų, kurių statyba būtų kai
navusi daugiau kaip 2 milijo
nus.

Antrasis karas Onassiui buvo 
tikra rugiapiūtė. Jo laivai ve
žiojo karo reikmenis, gerai val
džia mokėjo, o jei priešo tor
pedos tas sudilusias geldas pa
siųsdavo dugnan, apdraudimo 
kompanijos atsverdavo grynu 
pingu. Po karo reikaliukai 
“klostėsi” dar geriau. Jis pasi
skubino supirkti visus “surp- 
lus” laivyno tanklaivius. Nors 
įstatymas .neleido užsienie
čiams tuos laivus pirkti, bet

Viena cigarete gali nužudyti vaikę
LIETUVOS ARCHYVU

(BOI4EV1ZMO METAI)
Dr. Pierre Steiner, Ženevos nuodų susitraukia mažosios ar- 

gydytojas, maitinimosi higie
nos ir dietos specialistas, per 
radiją kalbėjo apie savo išra
dimą cigarečių nuodam neutra
lizuoti.

Aš pats rūkau— kalbėjo jis 
— ir esu labai jautrus nikoti
nui, dėl to ir puoliausi ieškoti 
būdų nuo nikotino apsisaugo
ti. Dėl nikotino nuodmgumo 
nėra ko kalbėti. Trys papras
tos cigaretės turi nikotino apie 
50-60 mg, vadinasi, tiek, 
kad užtektų suaugusiam žmo
gui užmušti, o vaikui užtektų 
vieną cigaretę suvalgyti. Rū
kant tik dalis nikotino pakliū
va žmogui — 1/5 mg iš cigare
tės. Jis veikia žmogaus kraują 
20-40 minučių. Nuo nikotino

Valymai šiaurės 
. Korėjoj

S. Katėj*.— Maskva Jau 
pratrflko žiniom apie valymus 
Maurib Korėjoje. Ten esą nu- 
"bausta mirtimi dvylika “Ameri
kai ir pietų Korėjos šnipų.” Tte 
šnipai tai teisingumo mlniste- 
ris ,buvęs propagandos m mis
terio pavaduotojas, buvęs už
sienių reikalų ministeris ir 
min. pirmininko pavaduotojas, 
buvęs kom. partijos propagan
dos šefas ir. kt. Eilė nubausta 
kalėjimu po 15 metų ar ma
žiau.

Dirva rugp. 6 B. Railos 
straipsny “Nusivylimas pigiuo
ju patriotizmu” kaltina, kad 
įvairiom progom 'kalbėtojai de
klamuoja apie patriotizmą, no
rėdami liaudyje “tik iššaukti 
trumpalaikį jos susijaudinimą, 
idant pasisektų ‘sukelti daugiau 
pinigų laisvinimo reikalams’. O 
liaudis nėra tokia naivi ir taip 
kvaila, ji greit permato tokio 
‘patriotizmo’ partinius siekimus 
ir visą gudrybę kaip galint dau
giau išmelžti jos piniginę ” Tai
gi tie visi deklamavimai apie 
patriotizmą tik tam, kad pinigo 
kuo daugiau išmelžtų. Tokiam 
tvirtinimui B. Raila prisimena 
nei iš šio nei iš to prel. M. 
Krupavičiaus Vilko pirminio-., 
ko, lankymąsi Amerikoje prieš 
penkerius metus ir raginimą 
aukoti Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

* >

Panašiai įvertino komunisti
nė “Laisvė” rugp. 6 Kersteno 
rezoliucijos priėmimą. Girdi, 
“menševikai ir klierikai iš nau
jo kreipsis pas žmones, reika
laudami pinigų — daugiau ir 

porai Washingtono advokatų į- 
spaudė delnan' 100.000 dol. ir 
viskas savaime susitvarkė. Ką 
gi, netepsi — nevažiuosi.

Jis savo reikalus tvarko la
bai paprastai: didžiausiuose 
laivininkystės centruose paska
tina kurti jūrinio transporto a- 
gentūras, kurios sumoka vieti
nes brangias taksas. Jam telie
ka tik patarnauti savo laivais, 
kurie visi registruoti Panamo
je, Hondūre arba Liberijoj. Ten 
nėra jokių už laivus valstybei 
mokesčių ir niekas negali kištis 
į laivų darbininkų priežiūros 
reikalus.

Jūrininkams temoka pigiai, o 
darbo našumą pasirūpina iš- antram Internacionalo kongre- 
spausti gerą. Taip Onassis su 
savo giminėmis turi 30 trans
porto centrų, 90 laivų, 300 mili
jonų kapitalo. Stumiasi pirmyn 
ir kuriasi Monte Carlo. —'

terijos, o taip pat jie suparaly
žiuoja ląstelių alsavimą. Toks 
nuolatinis veikimas sukelia ar-- 
teriosklerozę, vidurių, nervų 
uždegimą, atsiliepia kepenim, 
gali būti lūpų, kaklo, bronchų 
ir vidurių vėžio priežastis.

Savo tyrinėjimuose — pasa
kojo gydytojas—sustojau prie 
vitaminų. Tūkstančius cigare
čių gaminau su vitaminais, va
dinamais nikotinsaeureamidu 
ir niacinu. Priėjau išvadą, kad 
šie vitaminai tuojau pakliūva i 
kraują ir neutralizuoja nikoti
no veikimą mažosiose arterijo
se ir lėstelėse. Jie cigaretės 
skoniui nieko neatsiliepia. Fab
rikai dar nesiėmė tos rūšies 
masinės gamybos. 

daugiau dolerių. O kai tyrinė
jimai baigsis... tuomet jie vėl 
ieškos naujų skymų ‘Lietuvai 
laisvinti’ ir iš žmonių dolerių 
prašyti.”

Mūsų Pastogėj liepos 29 pas
keltas pasikalbėjimas su St 
Lozoraičiu apie Lietuvos atsto
vavimą prie kitų vyriausybių. 
Lozoraitis sako:
.“žinios, kad Venecueloje, 

Kolumbijoje, Kuboje ar Vokie
tijoje Lietuvos diplomatų at
stovų nėra, todėl, kad diplo
matiniai paskyrimai turi būti 
daromi Vilkui susitarus su 
diplomatais — o tokio susitari- 

Tik dabar priėmė Pabaltijo socialistus
Taryboje prieš teigiamą jo 
sprendimą pasisakė britų Dar
bo partijos atstovai, tuo nu
lenkiami patį klausimą — jis 
buvo atidėtas.” Lietuvos
cialdemokratai reagavo me
morandumu. Jis vargiai būtų 
darbiečių nusistatymą pakei- 

so-

Keleivyje rugp. 5 J. Ka
minskas praneša, kad Baltijos 
socialdemokratai liepos 16 So

cialistų Internacionalo kongre
se Stockholme buvo priimti į 
Internacionalą. Ta proga au
torius aprašo, kaip pabaltie- 
čiam ilgą laiką buvo kliudoma 
į internacionalą įeiti. Daugiau- tęs, nes “Sovietų politikos kur- 
sia priešinosi britų darbiečiai, 
dairydamiesi, ką dėl to Mask
va pasakys. Jis rašo:

“Europos vakarų Socialistų 
partijos ilgus metus nepajėgė 
išgyventi apgaulingos svajonės 
rusiško bolševizmo atveju. Pa
baltijo socialdemokratai, pir
mieji praktikoj pažinę, kas yra 
bolševizmas, nepraleido progų 
mėginti tas svajones vakarie
čiuose išblaškyti.” Bet britai 
buvo abejingi pabaltiečių pas
tangom. Nenorėjo nė jų priim
ti į Internacionalą. “Paskutinį 
kartą pabaltiečių priėmimo 
klausimas buvo iškeltas pernai

se Milane. Klausimą svarstant 

Knyga turi 428 puslųpim. Kaina—$3.00. 
&ą atkarpą paskjridt kartu m 3.00 dol. šiuo antrašu:

“DARBININKAS”,
CK AVĖ. BROOKLYN 21, N. Y.

... egz. "LIETUVIŲ ARCHYVO”

Vardas .............

Adresas

Pavardė

PS. Pinigus, sumoje ’atuntiu latake.

ros. Man nėra žinomas joks 
nuostatas, pagal kurį toks su
sitarimas būtų reikalingas ar 
praktikuojamas. Lygių būdu 

Vlikas savo asmeninei sudė
čiai tvarkyti nėra reikalingas 
jokio susitarimo sūTdiploma- 
tais. Diplomatinės tarnybos na
rių paskyrimai yra tos tarny
bos dalykas; jie atliekami jos 
ribose, be kitos kurios organi
zacijos dalyvavimo.”

Tuo tarpu Eltos Informaci
jai liepos 10 skelbė: “Vhko ir 
VT pirmininkų pranešimas apie 
Romos pasitarimus su LD§. 
Išklausęs minėtojo pranešimo, 
Vilkas apgailestavo, kad LDg 
nepakeitė savo nusistatymo at
stovų skyrimo reikalu.” 

sas, Stalinui mirus, vėl buvo 
pradėjęs žadinti kai kuriuose 
vakarų socialistuose svajones, 
kad su Sovietais galima susi
tarti ir sugyventi. įvykiai rytų 
Vokietijoje ir satelituose bene 
bus atsigaunančias svajones ir 
vėl parovę”. Gal šitai ir prisi
dėjo, kad britai šiuo tai*pu ka
pituliavo prieš pabaltiečius.

Pažymėtina, kad Eurojxis 
socialįstai ilgiausia iš visų gru
pių delsė priimti pabaltiečius. 
Jų akys vis labiau tebėra nu
kreiptos su simpatija j Mask
vą. Ar nekeista, kad net tas 
Stockholmo kongresas -rado 
reeikalo protestuoti prieš... A- 
merikos sutartį su Ispanija.



O teidotuvių

Jis nepamiršo tėvų šalies

mšųjų šio krašto poetikos vei- 
. kėjų. kilusių iš katalikų tarpo.
Tai Maurice J .Tobm, kuris mi
rė nuo širdies smūgio savo 
vasaros namuose netoli'Bosto
no, sulaukęs vos 52 m. Jis, pa

* neygmgas vyras, savo politine 
veikla tikrai įdomus.

Maurice J. Tobin savo asme
niu įrodė, kad šio krašto poli-

manoma iškilti vĖai neturtin
gam jaunuoliui, dėl savo netur
to net nespėjusiam laiku išeiti 
aukštuosius mokslus. Vaikystė
je tas airis imigrantų berniu
kas pardavinėjo' laikraščius 
vienam iš neturtžngesniųjų 
Bostono kvartalų. Kol galėjo, 
ėjo į mokyklą. Tačiau visai jau
nas buvo priverstas eiti į dar
bą ir mokytis tik vakarais. Su
laukęs brendimo amžiaus, dėl 
savo patrauklios išvaizdos bei 
politinių sugebėjimų labai 
greitai kilo politikoje, tapda
mas miesto galva, o paskui ir

savo politinėj veikloj M. 
Tobin buvo aiškus liberalinio 
sparno demokratas, bet kartu 
liko labai ištikimas Katalikų 
Bažyčžos narys, lygiai kaip ir 
nepamiršęs savo tėvų šalies Ai
rijos interesų. Užimdamas 
aukštas vietas, jis nepamiršo 
tos aplinkos ir tų žmonių, iš 
kurių buvo išėjęs. Užtat visa
da naudojosi pelnytu populia
rumu savo gimtam mieste Bos
tone ir savo Mass. valstybėj.

Tvirtai gindamas savo parti
jos nusistatymą, jis visada mo
kėjo išvengti asmeniškų kon- 
flrktij Jr užtat naudojosi pelny
ta ne tik savos, bet ir priešin
gos partijos žmonių pagarba.

Tapęs darbo sekretoriumi 
prezidento Trumano kabinete, 
jis vistiek nenutraukė glau
džių ryšių su kilmės vieta ir

MOKSLO NAUJIENOS

Kada gimsta mergaitės?
Missouri universiteto profe

sorius Dr. Ed. Novicki, trejus 
metus tyrinėjęs gimimų statis
tiką ir tėvų amžių, priėjo iš
vados, kad juo senesni; yra tė
vas. jud dažniau gimsta mer
gaitės. Tačiau pačios priežas
ties ,kodėl taip yra, jam nepa
vyko nustatyti.

Ateis bukas, kai neturėsime

Kai žmogus sensta, jau ir 
dabar netenka dantų. Bet jei 
kas sulauks 3000 metų —vadi
nasi reikia dar išgyventi 2047 
metai, — tai tada matys ir vi
sus jauniklius be dantų. Tokią

Balastas
(Atkelta iš 3 p.)

Japonijoj naudosios ne taksiu, 
bet žmogum tempiamu vežimė
liu. Mes seniai išmetem visus 
iš namų pasiimtus daiktus, nes 
reikėjo bėgti, kad gyventum. 
Ir dabar reikia išmėtyti liku
sius, nebetinkančius šiam kraš- 
te/Mes Čia atvaižiavom ne kad 

- skurstumėnr ar mokytumėm, 
bet kad gyventumėm.

— Kaip greit žmonės ame- 
rikonėjd, — tarė skeptiškai 
draugas.

— Ne, neamerikonėja, bet 
kad lengviau galėtų šitame 
krašte plaukti h* nepasidarytų 
kitiems našta, išmetinėjant 
balastą, Nors ir gaila, bet tai 
būtina sąlyga, — atsakė Bū- 
gys ir, jei neatmintų įvykio su 
svarstyklėmis, pokalbio su 
žmona ir nebūtų nustojęs ato
stogų, manytū, kad tai ne jis 

' pats, bet kažkas kitas tą saki
nį ištarė. (Pabaiga)

ėjo naudodamasis Katalikų

būdamas darbo

stoto klausimais. Buvęs 
Hienas- Harry S, Truman 
į vertino Tobin kaip savo 
pą bendradarbį, o jam mi- 
atskubėjo į laidotuves pa

turėjo geresnio darbo sekreto
riaus kaip Tobin;

Paties prezidento ir jo darbo 
sekretoriaus santykiai su dar
bo unijomis tikrai buvo glau
dūs ir nuoširdūs. Tai labai daug 
prisidėjo prie to, kad unijų va
dai didžiulėj daugumoj ir rin
kimų metu labai uoliai rėmė jų 
partiją. Pats prezidentas Harry 
S. Trtunan ir jo darbo sekre
torius Tobin buvo išrinkti ir 
tebėra vieninteliai didžiulės 
darbo ulfljos CK) garbės na
riais. Anais metais, kai ^vyko 
politinė kovą, dėl prezidento vie
tos taip Truman ir Dewey ir 
kai maišai kas abejojo dėl De- 
wey laimėjimo, Tobm ištikimai 
ir labai energingai veikė už 
Trumaną ir daug prisidėjo prie 
pergalės.

Išbuvęs daugiau keturių 
metų darbo sekretoriumi, atė- 
ju; naujai partijai prie val
džios, jis kurį laiką buvo be- 
įstojąs į biznį, tačiau politika 

.buvo jo tikroji sritis ir niekas 
neabejoja, kad ateinančiais 
metais būtų kovojęs už guber
natoriaus ar senatoriaus vietą.

Aukščiausiojo valia kitaip 

išvadą padarė Harvardo uni
versiteto prof. Reidar F. Sogn- 
naes. Jis sako, kad žmonių dan
tys vis labiau genda, nes vis 
daugiau puolami parazitų, ku
rie ėda dantų emalių. Net kas 
ir labai gerai laiko dantis šva
rius, nuo mikrobų neapoisaugo. 
O kas dantų nežiūri ir jų ne- 
šveičia, dar greičiau juos pra
randa. Medicinai esąs uždavi
nys rasti būdą kovai su tais 
dantų graužikais. Jei tai nepa
vyktų, reikėtų iešKbti kitos 
priemonės, būtent, kad vaikai 
galėtų gimti jau su dirbtiniai 
dantimis...

Kad jas galima buvo paga- 
dyti, dažnai Vaikščiojant į kino 
teatrus, tai buvo jau seniai aiš
ku. Bet kai ėmė žmones žiū
rėti “krutamųjų” paveikslų 
per popierinius akinius, kurie 
parodo tris matavimus 43-Di- 
mensian), pasirodė, kad ne vi
si gerai mato. Kaiti ne akiniai 
ir ne paveikslai, bet akys. Ta
da jau reikia pirma eiti pas a- 
kių daktarą, o tik paskui į kino 
teatrą.

Vaikai turės amžiną žaislą 

išrasti tokią mašiną, kuri pati 
suktųsi ir niekada nesustotų. 
Tokį “perpetuum mobile” nese
niai užpatentavo Ivan Mohk. 
Jo mašinai nereikia nei garo, 
nei gazd, nei elektros, nei ato
minės energijos. Ji sukasi dėl 
temperatūros svyravimų. Nedi- 

ere atsiliepia' j mašinos mecha
nizmą ir ji suka. Tik visa bė- 

jėgą, jog gali pavaryti tik vai
kišką laiveli vonioje.

buvo lėmusi. Aną gražų vidur
vasario rytą, iš vakaro atlikęs 

nebenuėjo.
Tragiško mirties fakto aki- 

likti numatytąją religinę prie
volę.

Kaip vienas bostoniškis žur
nalistas teisingai pastebėjo, To
bin mirtis parodė, kad toji 

dBhbftių masė, kuri kasdien juda 
didmiesSo gatvėmis, nėra jau 

dytt Tobin laidotuvėse tų 
žtoonių minios nesuskaitomais 
tūkstanfiais dalyvavo ir" reiš- 

su M. Tobin, nenorėdamas eiti 
be eilės, pusantros valandos 
išstovėjo žmonių eilėj, kol pri
ėjo prie pašarvoto karsto pa
reikšti pagarbą mirusiam. To
kios žmonių minios ėjo visą lai
ką, kol karstas buvo pašarvo-

JOS SVEIKATĄ PAKIRTO SUNKŪS IŠGYVENIMAI

Rugpjūčio 5 d. Paterson, N. 
J., lietuvius sukrėtė liūdna ži
nia: apie metus laiko sunkiai 
sirgusi amžinai užsimerkė tau
ri lietuvė, trijų mažų vaikučių 
motina a. a. Valerija Stapulio- 
nytė - Rugienė, o jos mirti; su
pylė šiame mieste pirmąjį lie
tuvio tremtinio kapą.

Velionė gimė 1906 m. rug- '■ 
sėjo 7 d. Gustonių k., Joniškė
lio v., Biržų aps., gausioje ū- 
kininko šeimoje. Jos tėvas — 
Lietuvos knygnešys ir Vil
niaus Seimo atstovas — išaugi
no ją ir septynius jos brolius, 
kurių keturi pasiekė aukštojo 
mokslo, o vienas — leitenantas 
Jonas — krito Lietuvos Lais
vės kovose su lenkais.

Aa. Valerija taip pat pa
siekė aukštąjį mokslą — 1936 
m. birželio 13 d. Vytauto Di
džiojo universitetas išdavė jai ■ 
chemiko - vaistininko diplomą. 
Dar studijuodama dirbusi 
Kaune vaistinėse, studijas bai
gusi dirbo dar ir Ukmergėje, 
Lazdijuose ,c Ukmergėje net 
buvo Apskrities Valdybos vais
tinės vedėja. 1941 m. spalių 
mėn. ji ištekėjo už kpt. Antano 
Rugio. Bet karas ir okupaci
jos pakirto ir jų šeimos laimę 
ir nelaukta mirti; per greit at
ėmė vyrui žmoną, vaikams mo
tiną, o lietuvių tautai darbščią 
ir sąžiningą sveikatos darbuo
toją .

Skaudi tremtis viską iš Ru
gių atėmė, atėmė ir iš a.ą. Va- 

> terijos jos profesiją, bet nepa
jėgė iš jos atimti motinos var-

si trys vaikai — Vokietijoje 
Algimantas (dabar 8 metų) ir 
Vytautas (6 metų),) o Ameri
koje—Marija-Dama, kurią da
bar paliko vos sulaukusią, 2 m. 
7 mėn .amžiaus.

Amerikcfe.krantus Rugiai pa

kurį laiką gyveno Brooklyn, 
N. Y., kur pirmuosius mėne
sius, vyrui negaunant darbo, 
a.a. Valerija, dirbdama siuvyk
loje, ėmėsi sau ir visą šeimos 
išlaikymo naštą. Paskui jie per
sikėlė į J’aterson, N. J., kur 
vyras gavo darbą, kur jie į- 
nešė i lietuvišką veiklą daug 
gyvumo ir giedrios nuotaikos ir 
iš kur jai buvo lemta iškeliau-

Jos sveikatą pakirto žiąu-

savųjų ilgesys. Drezdene ir 
Wuerzburge teko pasprukti su 
kūdikiu ant rankų iš bombų 
apgriautų namų, o Patersone, 
ieškant pastogės, daug durų 
užsidarė tik dėlto, kad ties jo
mis namų savininkai pamaty
davo motiną su kūdikiu ir jo 
dviem mažais broliukais.

talpinti tik aukštuosius svečius 
su kafd. Spehnan.ir buv. prez. 
Trumam prieky, o minios 
žmonių galėjo melstis tik gat-

tai buvo didžiausios laidotuvės 
nuo kard. O’Cotmell mirtie; 
1944 m. .

Kaip tai atsitiktinai beatro
dytų, bet šią vasarą mirę trys 
įžymus šio krašto politikos 
žmonės — Tobin, Tbbey, Tatf 
— turi ta j?afia raide pra
sidedančias pavardes. Praeitais 
metais buvusių rinkimų metu 
šio krašto smalsūs ir apsukru ; 
laikraštininkai kreipė dėmesio 
ir į kitą alfabeto magišką pasi
reiškimą. Niekada ligi šiol A- 
merikos prezidentu nėra bu
vęs asmuo, kurio pavardė pra
sidėtų raide “S.”, šiame šimt
mety yra buvę du prezidenti
niai kandidatai su tokiu inicia
lu — Smith ir dabar Stevenson, 
abu demokratų partijos ir abu 
pralaimėjo, nepaisant jų dide
lių gabumų. Žinoma, anam lė-t 
mė faktas, kad buvo katalikas 
ir todėl sulaukė fanatikų pro
testantų opozicijos, o antrasis,

savo Metele Daina'

A. a. Valerija buvo ypatin
gai taurios dvasios ir būdo: 
nekentė netiesos, atjausdavo 
nelaimėje, kiekvieną pašnekin
davo bei paguosdavo. Atlieka
mas centas eidavo ne puoši- 
muši, bet knygai, laikraščiui ir 
žinių įsigijimui. Gimnazijos 
suole įstojo į ateitininkų orga
nizaciją, universitete darbavo
si Šaulių Sąjungoje, priklausė 
įvairiuose choruose, o ir Pater
sone parapijos choras be jos 
neapsiėjo. Malda buvo jcs kas
dieninė ir svarbioji pareiga ir 
savo vaikučius to pavyzdingai 
išmokino. Kai ji pokalbiuose 
paliesdavo religinius klausimus,

Kaip aš pasidariau europiečiu Australijoj.

Vokiškoj spaudoj buvo pas
kelbtas tokis laiškas-vieno, iš
emigravusio į Australiją,iš Eu
ropos:

“...Australijoje man apskritai 
patinka. Mano naujas šefas yra 
geras žmogus, kilęs, kaip sa
koma ,iš liaudies. Jis vadina 
mane europiečiu. Paklausi, ko
dėl gi europiečiu? O tai paaiš
kės tau iš mano pasikalbėjimo 
su juo, kai aš tik atvykęs bu
vau pakviestas prie jo stalo.

Jis klausė mane: “Taigi 
tamsta atvykai iš Vokietijos?” 

'Taip, Iš Vokietijos, iš ame- 
rikiečių Zonos.”

"Vadinas ,tamsta esi ameri
kietis?”

"Ne, aš tik amerikiečių zo
noj gyvenau, Bavarijoje.”

"Vadinas, tamsta bavaras?” 
“Ne, į Bavariją atvykau tik 

po karo. Aš iš Karpatų Rusijos. 
Ten mapo tėviškė.”

"Vadinas, tam;ta rusas?”
"Ne. Buvo taip: kai aš gi

miau, Karpatų Rusija priklau
sė Vengrijai ir..”

‘Tai tamsta vengras.”
“Ner 1918 metais mano tė

vynė teko čekam.”

karo herojų, ypač kai jo par
tija jau buvo išbuvusi valdžioj 
20 metų. Kaip ten bebūtų, ini
cialu “S” kandidatas ir vėl ne
buvo išrinktas, bet už tai iš
rinktas Eisenhovver. Jo inicia
lu taip pat nebūta prezidento, 
lygiai kaip nebūla su tokio il
gumo pavarde.

Bostone gyvenąs žurnalistas 
James Morgan, jau per 90 me
tų amžiaus, tačiau teberašo 
dar labai aktualius straipsniu; 
kas sekmadienį. Jo straipsnis 
apie dabartinę politinę situaci
ją, išspausdintas rugp. 9 d. 
"Boston Sunday Globė” verčia 
stebėtis to seno fanogus Uge- 
bė jimu matyti polftinę tikrovę, 
kuri nėra džiuginanti, bei ku
rios įvertinimas mums tikrai 
yra prielankus. Šis čumalistas 
yra dalyvavęs visų prezidentų 
inauguracijos iškilmėse, pra
dedant prezidentu Chester A.

iš dabartinio prezidento inau
guracijos buvo tok; pat aktu
alus, kaip ir tada prieš 70 me
tų.

tai taip ir jusdavai, kad ne tik 
jos įžodžiai, bet ir veido išraiš
ka ir akių žvilgsnis sako, kad 
tai visa siela nuostabiai tvir
tai tikinti asmenybė.

Rugp. 8 d. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje prie trijų al
torių meldėsi už jos sielą kuni
gai V. Demikis, Stonis ir Toto
raitis. Kun. Demikis pasakė 
gražų pamokslą ir į kapus ve
ikmę palydėjo didelis būrys 
žmonių, kur A. Masionis savo 
kalboje pavaizdavo velionei 
gyvenimo tragiškumą. Laido
tuvėse dalyvavo tik vienas jos 
brolis pulk. Antanas iš Bosto
no, nes kiti 5 brolįai ir sene
liai tėvai likę uTgeležinės už
dangos. A.a. Valerijos mirtį su 
jos liūdinčiu vyru ir našlaičiais 
skaudžiai pergyveno visi Pa- 
tersono lietuviai ir visi solida
riai —- tiek senieji ateiviai, tiek 
tremtiniai dalinosi su jais ne tik 
skausmu ir ašaromis, bet ir ga
lima parama. Senieji ateiviai, 
Rdže ir Antanas Bieliūnai, pa
rodė ypatingai gerą širdį ir net 
paaukojo kapuose žemės skly
pą jai palaidoti.

Ilsėkis ramybėje a.a. Valeri
ja, o Aukščiausioji Valia, tiki
me, suteiks Antanui ištvermės 
pergyventi šią skaudžią nelai
mę ir jėgų užauginti tuos tris 
našlaičius.

Jurg. Ežerietis

*4Pagaliau, tamsta čekas.”
“Ne. Nuo 1939 mes tekom 

vengram.”
“Vėl vengram. Na tai paga

liau....”
“Ne, ne. Po paskutinio karo 

jį teko kuriam laikui vėl če
kam.”

“Po pypkių.”
“Ir dabar ji priklauso Sovie

tų Sąjungai.”
“Viešpatie mano. Vargšas 

žmogus. Tai vis dėlto tamsta 
rusas”.

“Ne, mane iškėlė kaip vokie
tį.”

“Jeigu tamsta kaip vokie
tis atkeltas į Vokietiją, tai įš 
karto reikėjo ir sakyti, kad esi 
vokietis.”

“Ir aš taip maniau. Bet Vo
kietijoje pasirodė, kad aš esu 
‘be pilietybės’, nes aš buvau 
Vienoje, kai Austrija virto Vo
kietijos dalimi.”

Mano šefas pamojo ranka ir 
pasakė: "Dabar jau gana.” Ir,' 
pakasęs ta pačia ranka pakaušį, 
pridėjo: “Kai dėl manęs, tai 
aš laikysiu ir vadinsiu tamstą 
europiečiu”.

Nuo tada mano šefas manęs 
kitaip ir nešaukia.

Gimtadienis mirtyje
Arabų filosofinė išmintis I 

sakydavo, kad protingas žmo- I 
gus mirties negeidžia, bet jos j 
ir nebijo. Ta išmintis gal tiek I 
teisinga: jūo labiau bijosi mir- j 
ties, tuo ji greičiau ateis arba 
baisesnė atrodys. Nėra sutvė
rimo, kurs daugiau ar mažiau 
mirties nebijotų. Protingas 
žmogus mirties nelaukia, bet 
jai artėjant nenusimena: Juo 
turini.ngesnis gyvenimas, tuo 
prasmingesnė mirt s.

■ Jok; tvarinys šiowe žemėje 
tokia gyvenimo pilnuma nc’.y- I 
dėjo, kaip Marija. Dėka Dievo 
malonės, jos gyvenimas buvo į 
nuostabesnis už leliją, žavesnis į 
už patekančios saulės purpurą. I 
Nedaug apie ją Evangelijoje j 
parašyta, bet daugiausia paša- J 
kyta: ji Dievo Motina, Malonės 
Pilnoji. Ir jos mirtis ypatingoje 
Malonėje užgęso, be skausmo, 
agonijos. Jos gyvybė blėst ei ėjo, 
kaip žvakės liepsnelė tyliausioj 
naktyj. Ji mirė klūpodama, be
simeldžianti. Su paskutiniais 
maldos žodžias, pasakojama, ji 
pasviro į šv. Jono rankas, ku
riam Išganytojas nuo kryžiai^ 
pavedė savo Motiną globoti.

Lengvai ji mirė. Niekas čia 
jos nerišo. Ji kiekvieną mylėjo 
ir myli, bet jos Dievo meilė, 
kaip aukuro liepsnos, nuolat 
kilo aukštyn, kur Tėvo dešinė
je jos Sūnus, kur Malonės Pil
nosios amžinasis triumfas ir čia 
pasilikusiųjų viltys. Taigi ir 
mirties valandą ji drąsiau ga
lėjo už Jobą guostis: “Aš ži
nau, kad mano Atpirkėjas yra 
gyvas ir kad iš savo kūno aš 
regėsiu Dievą; mano akys ma
tys jį” (Jok. 19,25-27).

Neilgai Marija buvo karste, 
vos tris dienas, kaip ir jos Sū
nus. Trečią dieną ji buvo su 

. kūnu ir siela paimta į dangų, 
kaip liudija seniausia Bažny
čios tradicija ir, tai patvirtin
dama, liudija 1950 m. Pijaus 
XII dogma. Pagaliau, jei visos 
dogmos tylėtų, logika ‘nenutil
tų: jei Šen. Testamento Elijas 
buvo dangun paimtas, jei 
pats Kristus su kūnų ir siela 
prisikėlė — niekas nesipiktina, 
tai kodėl Dievo visagalybė tu
rėjo būti bejėgė ;avo Motiną 
su kūnu ir siela į dangų paim
ti? Kristaus Įsikūnijimas yra 
didesnis stebuklas, negu Ma
rijos dangun paėmimas -—joks 
krikščionis tuo neabejoja. Tuo 
labiau jokios abejonės negali 
būti ir šiuo Marijos atveju. To
ji dogma, kaip ir visos kitos, 
atsirado tik dėl to, kad dėl 
tiesos nebūtų daugiau ginčija
masi. Dogmos ne išranda reli
ginę tiesą, bet ją patvirtina.

Taip, trečią dieną Marijos 
jau jiebuvo karste. Ji buvo 
dangun paimta: jos mirtis — 
gimtadienis dangui. Atidarius 
tada Marijos karstą, rasta ja
me tik žydinčios rožės. Tą 
šventės dieną yra šventinamos 
gėlės, javų varpos — prašoma 
palaimos visam tam, kas žalia, 
žydi, brandu. Lietuvis tą Ma-

rijos šventę pavadino savu var
du — žoline. Ir čia lietuvis re
liginėms tiesoms suteikia savo 
charakterį, savo simboliką. Ir 
nenuvys toji tauta, kuri avo 
tikėjimą ir vaizducgę pina į ne
vystančios Marijos garbės ir 
malonės vainiką, žolinė —mū
sų tautos žydėjusio ir žydėsian- 
čio gyvenimo viltis!

TOMAS žiūraitis, o. p.

Jau. 12 metų. kai. ucn kt.cuj.io 
/dr "Lietuvos 
SML fltjiminuruf 
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Papuoši savo kamteli ar įstaigą ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

Gipsinį Lietuvos Laisvės Statulos 
BARELJEFU, - 

pagamintą skulptoriaus V. Kašobos.
KAINA $4.00.

Gaunamas: "DARBININKO” ADMIN1STKACIJ<M, 
680 BMbwfek Avė., Brooklyn 21, N. Y.

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
Skambfnti tek HYacint 7-4677
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PAJ8S VTERIE }LINKSMOSIOS ŽINIOS

HELP VVANTED: MALE-FEMALE

i

• Laimę gali sudaužyti ko-

X

WILLIAM J. DRAKE

TeL VIrginia 7-4499

su

limo H Pa
ežiai U Ha- 
ūžtruks iki

{

. E. Lasfcer 
a D. van den 
> turnyrą, O 
i Scheltinga 
ns 4 v.

— Tete, kas yra garbės ti
tulai?

— E, pavyzdžiui, kai tavo 
mama prie svečių mane vadina 
šeimos galva.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-0434

We have ataady work — Good pay.
Don't driay, apply today.

JAYVEE DANTEE 
FINISHING CO.
5108 Pnlisade Avė.

W«*t New York, N. J.

SAGTIMS APSTOTI 
tooMta maktiša odiniu dirtu ga-

TUOJAU REIKALINGA auklė 
—pastovi arba ateinanti Kreip
tis po 5 vai. vakaro adresu: 
Sofija Sližys 1738 Greene Avė., 
Brooklyn 27, N.*Y.

“Ptrmiauda užeik pas Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE RElkALAIS

Adam Realty Co. 
1144 KAST JTERSEY ST.

ELCL, N. 3.
Adam Stankūnas EL. 4-1570

nuo 20 iki 26 metų 
patynuna ir napatyruaioa dirbti prie 
vokų (envelope) mašinų. Pastovus 
darbas. Gerai apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti angliškai skaityti 
ir raiytt. Kreiptis:

BSRLIN «nd JONĖS
601 W. St. (T aukštas), N.Y.C.

Tetef. WA 4-4440

SLAUGES (NURSES) 
registruotos ir turinčios leidimus 

praktikuoti. Geros sąlygos. Privatus 
darins, bet tokiomto pat sąlygomis, 
kaip ligoninėse. Kreiptis:

UNITED MISS1ONARY
Lšcensed Nurses Registry 

1239 Bedford Avė. Brooklyn, N. Y.
TeL MAin 2-1784

TeL STagg 2-5443

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL H O-M E 
M. P. Baltas — Direktorius 

. Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY .PUBLIC

Pątyrnsi. ApdnRmime ir priežiūros 
iurbM. DarbM pąsteva*. Intai geras 
atlyginimas. Kreiptis:

SIG HELLER CO.
514 B’way, N.YXL TeL CA 6-4149

J. B. SHALINS-
ŠALINSKĄSį 

Laidetuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. Į (prie Forest Parkway Station) 1

Woodhaven, N. Y. • J Suteikiam garbingas laidotuves, i Koplyčios nemokamai visose i miesto dalyse; veikia ventiliaci- (

DARBININKES 
mtontaaą sMti gerą* Mdomle*. Dar
ba* paatovna, atlycinlnia* gera*.

Krtiptis:

GLENMORE DRESS 
116 W. 99 Street (6 aukšta*), N.Y.C.

ZALFTSKAS
i FUNERAL HOMJ 

564 EAST BROADVVAY 
South Boston, Mes*.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletska* 
Graborial ir Bahamuotojai Patarnavimas dieną ir naktj Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
ToL 80 8-4815 

SOnth Boston 8-2669

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadway, Brooklyn, N. Y- 

telet EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas
Paltai, eilutės, “toppers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausių 
100% vilnos medžiagų ir "pood- 
le” didm*nų prekybos kainomis. 
Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

TeLEV 8-6656

PRITYRĘ SIUVĖJAI ■ SIUVĖJOS 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo mašinos operatorius 
tik prityręs.

Siuvyklos bendrų darbų padėjėjas.
Braižytoja* ir matuotojas reikalingas
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: IANNONE COAT CO.
57 Thames St., Brooklyn

(Thames ir Knickerbocker gatvių 
kampąs). Tel.: HY 7-4440

p wanted Female JOHN DERUHA, M. D
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigės Europoje
12* E. 84th STREET NEW YORK CITY

Virė Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti - 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel EVergreen 6-5181

KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
49-38 Mirtie Avė.

134-49 Rooeevelt Avenue 
Flushinc, N. Y.

48-38 Foreat Avenue 
Ridgewoed, N. Y.
84 MT------*-*J- > ,

Woodsi4e, N. Y.

184-24 Horae^, Hardinf Blvd 
Freak Meadom, Flmhlng

219-17 Jamaica Avenue
Oueens VUla*e, N. V.

174 Beeka*ay Avenue
Valiey Stonam, N. Y.

4380 White Plato* Road
Brena, N. Y.

VVhite Pi*!**, N. T.

Winnipeg 
17. Praeitų 
to jas P- Vai- 
as ginti turi- 
erio vardą, 
imas tebėra 
ikūs tėra šie 
meisteris F. 
meisteris R. 

netų Kanados 
>fsky ir Dr. 
dpeg, suomis 
tylor iš Van-

u

MAIN STORE 
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

PARDUODAM NAMUS

Arkh 
80 me 

mas Bro 
kričio 8

A
parapij 

madienį 
Ladentou

M*
VABJB

anksčiau 
buvo pas 
racijos N 
valdybos

- mui ren? 
kad min 
originali

> Bostono ko- 
galėjo Vakarų 
intykiu ll’/2- 
vyko praėjusį 
field, Mass.
R. Arlauskas 

irodė viešose 
ino B kl. pir- 
iėdamas I vie- 
ir II v. baig- 
Arlauskas lai- 
meisterio var

liniame loš
imui atžymėti 
ustralijosšach- 
Chess World” 
rlauskas per 20 
ičaą vagą šach
tą tai plačiau 
ęsėjo mėn. 
šachmatų sekė, 

ragos, pateikia 
rialų pranešimą 
turnyrą: 
etikos lietuvių 
nių metu rug- 
goje, Lietuvių 
33 So. Halsted 
šachmatų tur- 
veicarų sistema, 
čiami visi Ame- 
doje gyveną lie
tų mėgėjai. I ra-

de Patricia Buli, tik 26 metų 
atsidūrė teisme už pergreitą 
važinėjimą. Tai jau nėra dide
lė laimė. Kaltino, kad ji važia
vus 35 mylias, taigi 10 mylių 
greičiau, nei ten buvo leidžia
ma. Bet ji pareiškė: negali būt, 
kad ji būtų taip greit važiavu
si, nes jos plaukai buvo visai 
tvarkoj. Iš patirties ji žinanti,

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, VVoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

į.

B

* svečių, 1( 
žėti gam 
tiek ir tr 
ka buvo; 
tenkinti, 
vo choro 
šia rūpės 
Pranys ii

• Kitados gydytojai pasakė 
ligoniui: apsivilk laimingo 
žmogaus marškiniais ir pas
veiksi. Kai tokį laimingą žmogų 
surado, paaiškėjo, kad jis netu
ri nė marškinių. Gal dėl to, 
norėdami būti laimingi, kai 
kurie žmonės nusimeta ir 
marškinius ir kuria nudistų, 
arba nuogalių, ” klufaps. ‘ Tik
Califomijos vienam nuogalių kad jos plaukai sūsivelja, jeigu 
klubui vis dėlto* atsirado rū
pesčių. Jų didžiausias — tai 
kišenių problema. Kas gali pa
vaduoti kišenius? O be jų ir 
nuogas negali gyventi. šiai 
problemai išspręsti klubas savo 
22 metų suvažiavime paskirsiąs 
premiją. Tada bus laimingi 
nuogaliai, o dar labiau tas, 
kuris gaus premiją.

• Laimę pats susi kursi, jei 
laiku ir vietoj mokėsi žodį su
rasti ir argumentą pavartoti. 
Antai, viena mokytoja, pavar-

ji važiuoja greičiau nei 25 my
lios. Ir ji buvo išteisinta.

• Žmogus eina ir savo laimę 
praeina, jos nepastebėjęs, jei 
kokis geras šuo dviejų nelai
mingų nesuves ir nesukurs tarp 
jų laimės. Taip nutiko su auk
ščiausiu Švedijos vyru ir auk
ščiausia mergina. Kari Ivar 
Hansson, 2,16 metrų aukščio, ir 
UHa Alguren, 1,90 metro, ne
galėjo susirasti tinkamos sau 
poros. Tik netyčia pabėgo Ul- 
los šuniukas. Netyčia jį suga
vo Hansson. Jis grąžino šuniu
ką savininkei. Netyčia tokiu 
būdu vienas antram patiko iš 
pirmo žvilgsnio, ir juodu susi
tuokė.

Kad būty linksmiau
žmona su vyru planuoja 

vykti atostogų ir aptaria šei
mos svarbesnius reikalus.

— Vadinasi, kaimynai mielai 
sutinka paimti katiną, tavo se
suo šunį, o mano motina vai
kus. Jei taip viskas puikiai se
kasi, tai mudu galiva liktis na
mie ir visą mėnesį džiaugtis 
ramybe.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-BaJsamaotojas
Moderniška Koplyčia 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

S. Baracevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOnth Boston 8-2590

f

Vyi 
fotogra 

vykęs į J 
pranciško 
grafavo v 
ir vienuo 
Rafaelio 
cijas, Liu 
Lietuvių

tas, šeštadienį, rugsėjo 5 
d. 8:30 ryte, H — 12:- 
30, m — 5:00 pp. IV ratas 
sekmadienį 8:30, V—12:30. 
Pirmos, antros ir trečios vie
tos laimėtojams skiriamos do- ,jęja netyčia apčiupinėta ranko

vė. Bet ją gali išgelbėti lygiai 
pakištas geras žodis — kaip 
tai nutiko Romoje su viena pa
gyvenusia rimta šeima. Joje 
kilo visai rimtas nesusiprati
mas, kai žmona, apčiupinėdama 
vyro apsiaustą, už rankogalio 
rado meilės laišką kažkokiai ki
tai moteriai rašytą. Užkluptas 
vyras dar tik vartė akim, skėt
riojo rankom. nesurasdamas 
žodžio, kai įsiveržė į kambarį 
duktė ir tėvas akim dar labiau 
ėmė vartyti: ji pareiškė, kad 
tai jos laiškas vienam iš tėvo 
biuro tarnautojų; juodu 
susitarę pasikeisti laiškais 
tėvo apsiausto rankogalį; 
lig šiol viskas buvę gerai.
tikrai taip buvo, kaip ji nuaiš- 
kino, kas žino, bet laimė buvo 
atstatyta.

vanos. Norintieji dalyvauti re
gistruojasi iki rugpiūčio 25 d. 
adresu: E. Vengianskis, 6100 

' So. Peoria Avė., Chicago 21,
UI. Kartu prašoma pridėti 
registracijos ir pradinės mo
kesčio”.

Du “susirgę” meile bėgdavo 
į Terminai geležinkelio stotį ir, 
apsimetę vienas važiuojančiu, o 
kita lydinčia, prieš išvažiuojant 
kiekvienam traukiniui, tarpdu
ryje alpdami ilgai bučiuodavę
si. Po kelių “išvažiavimų” 
kombinaciją pastebėjo nešikas 
ir pritykynęs patarė: “Eikite 
ant Penktosios, ten busai va
žiuoja pas 3 minutės”

)NY BROOK LODGE,
*r. Lapienė* vasarvietė
’ius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
trose vilose išnuomojami kambariai norintiems 
mininkauti. Miškas ir salė tinka vasaros pra
sti jūra.
ezoną vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 
K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų, P. Kiaulėno, 
R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan- 
nečiami.
nas automobiliais 25A keliu ir Long Island 
Į Stonny Brook. Rezervacijos raštu. .

MRS. LAPE, STONY BROOK, L. L, N .Y.
Telef. Stony Brook 7-0586

esą 
per 

ir
Ar

Lietuvis Advokatas
HAM PL, JAMAICA, N. Y.

Tel. Jąmaic* 6-7278

EVergreen 8-9770

ISPANIŠKAS DZIN GELIS

New Tori 
ruošia 

d.d. graži 
ke New 
lių nuo T 
vykioj dž 
skautės, j 
čiai. Liei 
virš 10 ir 
kviečiams 
autobusu 
mokestis 
truotis r 
čio 17 d. 
tę (810 
B’klyn),; 
(338 Hai

liotus asn 
bažnyčios 
mos. Regi 
įmokėti p 
kesčio.

N. Y.

Paterst

mirus, 
nui Sts 
džiausi;

Joseph GarszvaTel. EV 8-9794

Md L AUTO COU1SSIOM WORXS
Lietuvių specalistų collision ir auto taisymo, d-vė

BODIES AND FENDERS STRAĮGHTENED .
COMPLETE AUTO PAINTING DUOO REFINISHIKG

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.PARDUODAMI namai 

Ridgeiroode — 4, 
Eart New Yorke — 3, 
Woodhąvene —5. 
Rietunond Hill — 6, 
Ozone Park — 3, 
Jamaica — 3,

Sekantys namai yra pradedant 
vienai, baigiant devynioms šei
moms; kaikurios iš jų yra su 
krautuvėms bei bizniais. Plates
nes informacijas gauti pas:

J. VAOTCNAS 
146-97 TBąrfy Avė.

T*L Vlrgfata 8-2238

ui* t >

Intongt 
Rate

J. MAUDUTB 
«17OniU Street

Z ŽALIAUSKAS 

Brooklyn, N. Y.

3a*. teL EV. 4-9872 Office tel EV. 4-68*9 Mauni teL EV. 4-191*

Lietuviu Amerikos Piliečiu Klubas

J. Zakarauskas, Mgr.

280 UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y.

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 
VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

1VINGS ACOOUNTS COKDIALLY

On Regular Scvtngi Accoanto 
Interest atarto the fint of the month

SAVINGS BANK
135 BROADWAY «t BEOTORti AVĖ.

Up to *10,000.

Skaitykite ir platinkite

Skaitykite tr platinkite **Sv.

Kvepiančio Dzingeito 
šaknis turi padavimu 
nuo senovės, kad Dzin- 

. gelis buvo vartojam*.* 
nuo išpūtimų, dusinimo 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus- 

mėnetinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio žaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį tr pat) ligoni, 
suskutus žaknis darytis arbatą tr 
gerti, sutrynus šaknis maišyti i taba
ką — rūkysi ir džiaugtai maloniu 
kvepėjimu.’ Svaras Dzingelio *3.00; 
kvoteris svąro *1.00.

ALFAANDER’S CO. 
414 BROADWAY 

SOUTH BOSTON 27? MASS.

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

Lithuanian 
Forai ture Co.

80 M818
INSJRED and BONDED

Baras, SALE vestuvėms.

kiniams, etc.

VYT. BELECKAS, savininkas

r
f

1883 MADI3ON ST. BROOKLYN 27. N. Y.
TeL EV 2-9586 (Prie Forett Avė. stoties), Rldgtvrood

S*'-

s.

K.


