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Bombonešiai — oro bazes lėktuvams

nė aviaciją skelbia išvadas ban*

Worth, Tex., su bombonešiu B- 
36 ir sprausminiu lėktuvu F- 
84F. Jie buvo ore sujungti ir iš
skirti. Tai reiškia^ kad bbmbo- 
nešis gali tą lėktuvą pasiimti, 
gerą galą pavežti, paleisti ir 
vėl jį*prisikabinti.

PIRMĄ KARTĄ BALSAVO
Kopenhaga. — Gegužės mė

nesyje Danija taisė savo kons
titucija. Ji numato, kad jos 
parlamente turi būti Tr Gren- 
lando atstovai. Ta didelė Dani
jos kolonija šiaurės ašigalyje 
dabar pirmą kartą savo istori
joje dalyvavo rinkimuose. Buvo 
išstatyti 8 atstovai: 7 grenlan- 
diečiai ir viena danė gydytoja. 
Balsuoto^ tebuvo 9000. Išrink
tieji dar nepaskelbti.

LAIKOSKITK sovietų
KARIUOMENES DURKLU
Berlynas. —Walter Ulbricht 

rytinės Vokietijos ministerio 
pirmininko pavaduotojas, kal
bėdamas “liaudies parlamen
te”, įspėjo, kad niekas ir ne
bandytų .vėl kelti riaušių, nes 
“Sovietų kariuomene kiekvieną 
pasikėsinimą sutriuškins.” Tai
gi, laikosi tik svetimos kariuo
menės durklu. ”

Komunisty unijos 
turi būti* 
aplenktos

Washingtonas. — Preziden-, 
tas D. Eisenhovveris pavedė 
JAV vyriausiam prokurorui 
Brownell pasirūpinti, kad visos 
federalinės įstaigos vięnodai 
elgtųsi su tomis įmonėmis ir 
fabrikais, kuriuose dar vyrauja 
komunistų vadovaujamos uni
jos. Pasirodo, kad ir tokios į- 
monės dar gauna iš vyriausybės 
svarbių užsakymų ginklavimo 
srityje. Kai kurios federalinės

mas kftmnnistinfi^.nni>g ..ideai 
aplenkti.

ŠNIPŲ SAUGOJAS! JAU Iš 
ANKSTO

Londonas. — Hanvellyje. 
britų atominių tyrinėjimų į- 
staigoje, ligi šiol dirbo Dr. Bo- 
ris Davison, gimęs Rusijoje. 
Ten ir dabar jis tebeturi savo 
tėvus. Šiomis dienomis jis bu
vo atleistas iš darbo, bet galės 

_ jį gauti Birminghamo univer- 
, sitete. Atleistas saugumo.; su

metimais. Skelbiama, kad jis 
galįs būti priverstas šnipinėti, 
jei rusai imtųsi prievartos prieš 
jo tėvus..
• Prancūzijos komunistai, ki

tiems darbininkams grįžus į 
darbą, toliau streiko išlaikyti 
negalėjo ir buvo priversti jį 
taip pat nutraukti.

Alto ir Lietuvos Laisves komiteto no.* ė- 
dis rezoliucijos vykdymo reikalu

New Y orka s. — Rugsėjo 29 
d., šeštadienį, New Yorke, Bal- 
tic Freedom Hou.se, susirenka 
posėdžio Alto ir Lietuvos Lais-

' • Sau WUlfaun F. Knotriand, 
kuris po Tafto mirties perėmė 
vadovauti Senate respublikonų 
partijai, šiuo metu keliauja po 
Tolimuosius Rytus.

Ta “kengūrinė kombinacija” 
gali būti taip panaudota. Bom
bonešis vežasi po pilvu lėktu
vą iki kokių 900 mylių nuo 
taikinio. Lėktuvui tuo metu sa
vo kuro naudoti nereikia. At
sipalaidavęs jis gali nuskristi 
850 mylių ir vėl grįžęs prisika
binti. O skrenda jis 600 mylių 
į valandą. Taigi, bombonešis 
palieka toli užnugaryje priešo 
nepasiekiamas, o lėktuvas at
lieka jam pavestą uždavinį. 
Bombonešis jam tarnauja it 
koks aerodromas debesyse. Jis 
gali lėktuvą nuvežti, per 4000 
mylių nuo aerodromo žemėje.

Sakoma, kad tokie “paraziti
niai” lėktuvai gali turėti oro 
kautynėse labai didelės reikš
mės.

uli"" ▼ a o cilllAnij 11^

dabar neria gilvn
CasteHammare^di Stabia. — 

Rugp. 26 d. atvyko į Italiją, j 
Capri salą, žinomas mokslinin
kas prof. Auguste Piccard su

savo sūnumi Jacęues. Jiedu ties 
Capri sala nusileido į jūros 
dugną iki 3609 pėdų. Antrąjį 
kartą sieks 13.000 pėdų gilumo. 
Tokio gilumo žmogus dar ne
buvo siekęs. Prieš dvi savaites 
du prancūzų jūrininkai iš Tou-

•806.,pėdų- «______
Prof. A. Piccard seniau ba

lionais kilo į aukštį oro sluoks
nių tyrinėti, o dabar grimsta 
i marias.

TIKINČIŲJŲ SKAIČIUS
AMERIKOJE AUGA

Pagal naujausią statistiką A- 
merikos gyventojų 59 pri
klauso bažnyčiom. Protestantų 
yra 54.229.963. arba 34.7r<; 
katalikų 30.253..427. arba 19.- 
3r<, žydų 5 mil. Katalikų ir 
protestantų skaičius auga pas
kutiniu laiku dvigubai smar
kiau nei gyventojų skaičius; žy
dų skaičius liko toj pačioj vie
toj kaip 1951.

• Apie 800 amerikiečių bu- 
vušių karo belaisvių iš Korėjos 
jau grįžo rugpjūčio 23 į Ame
riką.

vės Komiteto nariai. Jie svars
tys "būdus ir priemones, kaip 
pilniau ir tiksliau surinkti visą 
medžiagą, kuri bus reikalinga 
Kongreso komisijai, sudarytai 
Baltijos valstybių įjungimui į 
Sovietų Sąjungą ištirti. Tais 
pačiais reikalais minėtos komi
sijos pirmininkas kongr?=ma- 
nas Kersten yra išvykęs j Euro
pą.

Paseno dar nepradėjusi veikti 
pareiškė valstybes sekretorius įJulles apie JTchartę

Bostonas---- Bostone susirin
ko posėdžio JAV Advokatų Są
junga (American Bar Associa- 
tion), kuri žieme mini 75 metų 
savo veiklos sukaktį. Suvažia
vimo pasveikinti buvo nuvykęs 
valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles. Jis kalbėjo apie JT 
chąrtos keitimo reikalą ir siū
lymą papildyti JAV konstituci
ją. šiais klausimais jis štai ką 
pareiškė.

“Jungtinių Tautų charta ank
sčiau paseno negu pradėjo veik
ti” — pabrėžė Dulles. Kai ji 
buvusi redaguojama Dumbor.- 
ton Oaks ir priimta San Fran- 
cisco 1945 m., atominė bomba 
dar nebuvo kritusi ir niekas ne
žinojo, kad ji tiap paveiksianti 
tautų santykius. “Jei moksli
ninkai fizikai duoda žmogui į 
rankas jėgą patį save sunai
kinti. tai politikų išmintis turi 
duoti galimybę save apsaugo
ti.” Dulles nurodė, kad tos iš-

• minties ligi šiol nebūta. Jungti
nių tautų organizacija. į kurią 
buvo dedama tiek daug vilčių, 
savęs nepateisino. Jos visuoti
niai susirinkimai yra tik rę-

R. KRYŽIAUS MISIJĄ NEPAVYKO
Munsanas. — Tarptautinio 

Raudonojo Kryžiaus atstovai 
buvo įsileisti į šiaurirfę Korėją 
lankyli belaisvių stovyklų. Grį
žę atstovai pareiškė, kad jie 
savo tikslo nepasiekė, nes prie 
belaisvių nepriėjo. Jiems buvo 
leista kalbėti tik su parinktais 
belaisviais ir prie akių ginkluo- 

♦tos sargybos bei vertėjų, kurie 
pokalbį sekė. Komunistai taip 
pat nedavė jokių žinių apie A- 
merikos generolą VVilliam 
Dean, kuris pateko į nelaisvę 
1950 m.

Delegacijos pirmininkas ang
las Jerram pareiškė, kad visi 
belaisviai ,sū kuriais jam teko

het.ka prasitarti. Api^BIMI

ir apie elgimąsi su jais. Grį- kęs yra į Norvegiją. Jis nori 
žusieji gi pasakoja, kad bu vo~~~suslpa ž in t i su Norvegijos siau- 
visai priešingai. Delegacijai ne- rinėmis sritimi.! kurios yra iš
buvo leista laisvai to patikrin- statytos pirmam Sovietų Są- 
ti. jungos puolimui.

“GALI TAIP ATSITIKTI IR SU TAVO KRAŠTU, TAVO MIESTU IR TAVO VAIKI ” 'skelbia 
Grotind Observer Corps atsišaukimai, kuriais raęhuima savanoriškai rašytis į krašto apsaugos da
linius Ją uždavinys sekti, kad į kraštą neįskristų priešo lėktuvai. Dabar tame korpe yra jau 
250,000 sekk-j. Reikia jo daugiau, nes apie 1000 raudonu bombonešiu gali nesunkiai pasiekti 89 
JAV miestus. “Kol yra geležinė uždanga, kad ir kaip bolševikai tikintu savo taikumu, mes nega

lime pasitikėti” — pabrėžiama ataHatgiimc.

• JT charta ir atominė bom
ba- • JAV siūlys JT chartą 
keisti • Ar keistina ir JAV 
konstitucija • Kas reikia dary-

bolševizmo grėsmei? • Ame
rikos alvokatai prieš komunis
tus.

kemendaciniai, o Saugumo Ta
ryba savo darbuose stabdoma 
veto. Juo naudojasi daugiausia ■ 
tik viena šalis. Yra reikalas tą 
padėtį užbaigti. JT charta nu
mato, kad po dešimties metų, t. 
y. 1955 metais, gali būti su- 
šąuktas^visuotinis susirinkirpas 
JT chartai keisti. JAV vyriau-\ 
sybė numato tuo pasinaudoti ir / 
tą klausimą iškelti.

Keliais'žodžiais Dulles užsi
minė ir apie Sovietų Sąjrfhgos 
sudaromą taikai pavojų. “MdSt 
stovime prieš nuolatinę grės
mę, kurią sudaro vis didėjanti 
Sov. Sąjungos apimto pasau
lio gal^bfc Čia nėra jau taip 
lengvas njums uždavinys užtik
rinti JAV saugumą. Sovietų Są-

Tuo tarpu Raudonojo Kry
žiaus atstovams iš antros pu
sės—Kinijos ir šiaurės Korėjos 
— leidžiam laisvai lankyti be
laisvių stovyklos sąjungininkų 
pusėje. Jie gali belaisvius klau
sinėti, ragauti jų maisto, ap
žiūrinėti jų patalpas.

Pittsburghas. — Distrikto 
teismas priteisė pęnkerių metų 
kalėjimą penkiems komunis- 

. tams, kurių byla pradėta dar 
,1952 m. lapkričio 14 d*. Nuteis-

• Gen. Alfred M. Gruenther,
AtlantoSaū^Mm^tarinįuD  ̂
■■■■MusiasvacB 

jungą ir jos satelitus galima su
laikyti tik tada, jei rišo pasau
lio taikios tautos sudarys bend
rą gynimosi frontą. Tam reikia, 
kad mes turėtume draugų bei 
sąjungininkų ir kiti mus taip 
pat turėtų savo draugais.”-Iš 
to kyląs reikalas JAV daryti 
atskiras sutartis su kitomis 
valstybėmis, nes JT taikos ga
rantijos negali duoti.

Dulles pasisakė prieš iškeltą 
Advokatų Sąjungoje mintį, kad 
reikėtų JAV konstituciją pa
pildyk vienu straipsniu, kuris 
“stipriai suvaržytų” prezidento 
teisę sutartis su kitomis vals
tybėmis sudarinėti. Tokį pasiū
lymą Senatai? įnešė John W. 
Bricker, senatoriaus iš Ohio. 
Jis palaikomas Advokatų Są
jungos. Advokatų suvažiavi
mas lud ^klausimu dar nespėjo 
pasisakyti.

Advokatų suvažiavime iškilo 
pasiūlymas atimti teisę stoti į 
teismus advokatams komunis
tams. Buvo pasakyta, kad jų y- 
ra nemaža, tačiaiųpavardės ne
paminėtos. Tokiems advoka
tams prikišama, kad jie gina
muosius kursto neliūdyti teis
me ir plačiau negu galima nau
dotis penktuoju konstitucijos 
papildymu. Taip pat ir jų ko
munistiniai įsitikinimai neside
rina su lojalumu JAV įstaty
mams.

tieji yra: Steve Nelson, buvęs 
vakarinės Pennsylvanijos ko
munistų partijos pirmininkas; 
James Dclsen, komunistų laik
raščio “The Daily Worker” 
bendradarbis.: Irving Weiss- 
man, buvęs vakarinės Virgini
jos komunistų partijos pirmi- 

1 bert son 

lyvavo sąmoksle, kuris “^siė5 
kė nuversti JAV vyriausybę. 
Nuteistieji padavė apeliacijas.

HENRY C. LODGE. JAV ambasadorius prie Jungtiniu Tautų, kal
basi-su Indijos atstovu V. K. Kiršna Manonu (dešinoje). Indijos at
stovo įsileidimas j Korėjos taikos derybas kelia karštu ginfu.

KAS DARO TAUTAS DIDŽIAS?
Latvių spauda vis dar tep

rašo ir tebegaili mirusio Juli- 
jaus~Keldmanio, Latvijos minis
terio Vyashingtone. Apie jo 
mirtį (rugp. 16) buvo jau ir 
Darbininke rašyta. Užsiminta, 
kad valstybės sekretoriaus pa

vaduotojas Bedell Smith išreiš
kė užuojautą Latvijos diploma
tų dekanui Zariniui, ministeriui 
Londone, ir visai latvių tautai. 
Ištisai tas užuojautos raštas, 
kaip spauda jį pateikia, yra 
toks:

“Latvija, Sovietų Sąjungos 
laikinai pavergta, su ministerio 
Feldmanio mirtimi netenka 
didžio savo patrioto ir uolaus 
kovotojo už pastovią tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Ka
dangi mes esame įsitikinę, kad 
teisė j laisvę ir nepriklausomy
bę neturi būti brutalios jėgos 
mindžiojama, tai Jungtinės 
Valstybės niekada ir nepripa
žino Latvijos paglemžimo po 
Sovietų Sąjunga. Dėka tokių 
patriotų, kaip Feldrnanis,’ Lat
vija vėl btfš Idlšva.

Ministeris Feldmanis
dar jaunas vyras, kai jo šalis 
laimėjo savo nepriklausomybę. 
Jis Išaugo kartu su laisva Lat
vija. Per tuos nuostabius augi
mo metus Latvija įrodė, kad ne 
žmonių skaičius, ne plotas ir 
turtai daro tautas didžias, o jų 

^Kasinė ir moralinė stiprybė bęį

buvo

dos ir didesnės stipriybės tas 
faktas, kad jo paliktieji narsūs 
tautiečiai pasižymi tomis pačio
mis savybėmis.

IŠĖJO Iš KALĖJIMO 
PO 50 METŲ

Thomaston, Me.— Maine val
stybinis kalėjimas neteko pa
ties seniausio savo kalinio — 
Edvvard Graffam, 77 metų. Ka
lėjime jis išbuvo 50 metų. Jis 
buvo apkaltintas ir nuteistas už 
tai, kad norėdamas apiplėšti 
užmušė žmogų, tačiau jis visą 
laiką tvirtino ir dabar tebesa
ko. kad jis to nusikaltimo ne
padaręs.

• Mrs. Clara Hali, rusaitė, 
ištekėjusi už Anglijos pasiunti
nybės tarnautojo, kuris paskui 
buvo atšauktas ir kitur paskir
tas. gavo pasą išvažiuoti pas 
vyrą. Jos neleido išvažiuoti a- 
pie septynerius metus. Jos vy
ras dabar yra Kanadoje, kur ji 
išskrido su septynerių metų sū
numi.-Savo metu apie kliudy
mą žmonai vykti pas vyrą pla
čiai rašė anglų spauda.

• Pragyvenimo kainos, paly
ginus su praėjusiu mėnesiu, vėl 
pakilo apie 2 procentais.

Latviją neteko savo sūnaus, 
tačiau niekada nėjnirs dvasia, 
kurią jis taip ištikimai ir kil
niai įkūnijo savyje. Latvija su 
savo tautos stiprybe ir dvasia, 
Dievo padedama, išgyvens šia; 
tamsias tautinio pavergimo die
nas, kad vėl užimtų savo teisė
tą vietą suverenių ir laisvų Eu
ropos tautų bendruomenėje.”

žodžiai yra šilti, ne diploma
tiški, o nuoširdžiai žmoniški, 
pasakyti didžios valstybės, ku
ri taip jau pigiai kitų negiria 
ir neužsistoja. Jungtinės Vals
tybės čia laikosi tiesos ir ją aiš
kiai ir atvteai išreiškia, būtent, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
į nepriklausomybę, būtų ji di
delė ar maža, ir pagrindu tam 
yra ne fizinė jėga, o dvasinė. 
Užuojautos žodyje ir pasakyta, 
kad dvasia turi laimėti prieš 
brutalią jėgą.

Lietuviams šia proga pravar
tu dar kartą prisiminti, kad 
tokius pat šiltus žodžius pasa
kė pats valstybės sekretorius 
Dulles Vasario 16 dienos pro
ga. Ir tada buvo pabrėžta, kad 
Jungtinės Valstybės, nepripa- 
žindamos Baltijos valstybių 
okupacijos, remiasi Amerikos 
žmonių nusistatymu, kad ne jė
ga, o teisė^tyj^^įjįkyti^san ty
ki

^7 aj>įp hnvn dafc
ėrrfTnta. kad ji buvo ir nema- 
valstybė ir sena, šiemet pri" 

”šimenanti pirmojo savo kara
liaus Mindaugo karūnaciją, į- 
vykusią prieš 700 metų. Pra
eities suminėjimas čia buvo 
mums tuo reikšmingas, jog ro
dė pripažinimą, kad turime se
nas ir valstybines tradicijas. 
Kokia tad teise remiantis, jos 
yra brutaliai mindžiojamos 
kartu su laisvės paglemžimu?

Baltijos valstybių okupacija 
sovietų vis tebedengiamas 
“liaudies seimų” valia. Tą ap
gaulę žinome. Ji bus dar viešiau 
atidengta Kongreso komisijos, 
paskirtos ištirti Baltijos vals
tybių “savanorišką įsijungi
mą”. šiuo atžvilgiu reikia lai
kyti svarbiu įvykiu — tai tos 
komisijos pirmininko kongres- 
mano Kersteno kelionę j Euro
pą. Jį lydi Alto Informacijos 
centro direktorė M. Kižytė. Jų 
kelionės tikslas susipažinti Eu
ropoje su Baltijos valstybių į- 
jungimo liudininkais ir medžia
ga. Žinia, kad tai kai kam ne
patinka. kaip ir visas tas So
vietų Sąjungos nusikaltimo ty
rinėjimas. bet Jungtinės Ame
rikos Valstybės čia eina atvi
ro ir tiesiu keliu: kas yra nege
ra, turi būti atidengta ir pas
merkta.
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Prisiima svetimus skausmus d(L Net sartis Marijos kelki

tinsta akis; kitai pacientei gali

mo
krypimo, aklosios kantas užde-

S- M. PfCKERlNG, lėktuvnešio “Antietain” kapitonas, su visa savo 
1SM vyry Įgula dalyvavo kraujo plazmos vajuje.

iš liįlrtii ■ hafrnės
ir iš *labai gyvo mirties iš.

no vieta buvo sveika. Visos ■pa
stangoj jai padėti niekais nu
ėjo: purvo vonios, raminamo
sios priemonės, medicina be ga
lo be krašto, elektriniai šokai 
—niekas negelbėjo.

Vėl ir vėl save klausiam, ko
dėl nebuvo gydomas stubur
kaulis, gal būt, pagrindinis vi
sų tų skausmų šaltinis, po to, 
kai pagaliau vienas gydytojas 
jį buvo nurodęs.
/ (Bus daugiau)

tėti ir jausti tos kančios regi
mus ženklus galima, jeigu nori, 
priskirti isterijos sričiai, ir gali 
jie derintis visai su ligos pa
veikslo, kurį piešta Teresės 
priešininkai: Teresė nuo pat 
pražios nėra tikras ligonis, ji 
neturi jokių organiškų sužalo
jimų; ji paprasčiausiai yra is- • 
terikė; jos įvairūs skausmai, jų 
staigus atsiradimas ir paskui 
pagijimas yra isterijos pada
ras.

skausmus arba tam, kad kitus 
nuo jų išvaduotų, arba kad at
gailėtu už svetimus nusikalti
mus.

' Antras mėginimas palietė jos 
pačios tėvą. Jis kankinosi nuo

nasiteikus. Bet pamažu ji 
ėsi. Iš prigimties ji buvo 

pilna humoro ir gyva. Ir da- 
fcar ji pamažu suvaldė save ir 

i parodydavo tam tikra hntesmu-

jos pirmas mėginimas kentėti

TERESE NEVMANN tarp lietuviu tremtiniu Vokietijoje dar 
tuo metu, kai dauguma lietuviu nebuvo išvykę i Ameriką.

Kas jos viduje dėjosi, neži
nom. Bet apie” jos didįjį pasi- 

. keitimą nujaučiame iš įvykio, 
kuris yra pirmasis eilėje nuo
stabių reiškinių, sunkiai ar vi
sai neišaiškinamų, kurie daliai* 
prasidėjo.

KENTĖJIMAI UŽ KITUS
1922 metų pabaigoje — po 

ketverių metų ligos— Teresė 
išgirdo apie to kaimo vieną jau-

‘ ’tis teologijos, bet kurį ištiko 
kaklo skausmai, neleidę jam

. kunigu tapti.*Teresė pasakė: 
“Aš daugiau niekam nebetin- 
ku; tad galėčiau dar ir tą ligą 

‘ prisiimti; prie visų mano skau
smų man tai nedaug pridėtų, o 
jauną žmogų išgelbėtų.” Ji 
ėmė melstis, kad Dievas leistų 
jai pakelti tuos ano vyro kaklo- 
skausmus. Ir atsitiko taip, 
kad anas vyras buvo staiga iš
gydytas; tuo tarpu Teresė nuo 
to laiko turėjo kaklo sutinimus 
ir ryklės paralyžių. Tai buvo 

panašios rūšies 
tai 1a jums For-

pirkti už Fordai

Fordas taip atrodo!
&

SINGLE DAY

BSERVER
CORPS

VUULU

Nuostabus! Daugiau stiklo vio- , 
tos negu kituose 
automobiliuose — 
das duoda! Jame parankus centri
nis kuro piltuvas, išjungiami stab

ui ir sankabų pedalai ir

daugiau vertas jį perkant, daugiau vertas ji keičiant!

Pamatyk jį

Pamėgink nauju Fordu pavažiuoti, 
pavyzdžiui, kuris sumažina priekio 
ir užpakalio kratymą ligi SO'V. 
Pamėgink Fordo "power steering” 
. . . naujausias ir geriausias indus
trijos laimėjimas! Ir pasirink 18 
Fordo modeliu — dKŽUnMtas For
do paMrillkimas. Nestebėtina, For
das laimėjo Amerikos "Worth 
More” autom<>biliu titulą!

Sensacija! Niekas n'gali peikti 
Fordo (,'restniark kūno! Jis taip 
santūriai padirbtas, kad nepra
leidžia oro nei triukšmo. Nesvar
bu. kokia išorine emalio spalva 
Fordui pasirinksi, viduj rasi spal
vas ir išmušalus prie jos priderin
tus!

,r»r-’VWw>MW

BOMBED
rip tvarte pastatė televiziją ir 
nudžiugo — jo karvės nuo to 
buvo produktingesnės. duodan
čios 15 galonų pieno daugiau. 
Priešingai televizija veikianti 
žmones, nes prie televizijos jie 
praleidžia daugiau ’ laiko nie
kais. Daroma išvada, kad tele
vizija turi būti vartojama tik 
gyvuliam, ne žmonėm.

• Jubiliejų aistra užsikrėtė 
mažo Danijos kaimelio Maloev * 
gyventojai ir. iškabino vėliavas 
savo kaimo .jubiliatui pagerbti. 
Tas jubiliatas buvo Tulle, susi
laukęs 55 metų, arklys. Esą 
tai seniausias pasaulio arklys, 
kuriam šeimininkas duoda kas
dien išgerti po bonką alaus. Ne 
kiekvienas pensininkas iš žmo
nių giminės jh> tokią porciją 
gauna.

• Vokietijoje Bodeno ež*'ro 
saioje Reichenau gyvena .'kM) 
ūkininkų. Bet jie savo ūkius 
motorizavo. Visame kaime pa
liko tik vienas arklys, kuris 
tarnauja nabašninkam į kapus 
vežioti.
• Moderniojo gyvenimo išra

dimas veikia žmones ir gyvu-

sunkaus reumatizmo. Teresė jį 
išvadavo, prisimdama sau. Tuo
jau po savo maldos ji pajuto, 
kaip jos kairioji ranka mėšlun
giškai buvo iškreipta, ir šita 
skausminga padėtis truko du 
mėnesius, palikdama įsispaudi- 
mo - nudegimo ženklą krūtinė
je.

Teresės ligos metais ir vėliau 
aplinkiniai gyventojai jautė’ 
nuostabius tos rūšies dalykus. 
Vieną sykį Teresą prisiėmė at
gailos kentėjimus • už vieną 
girtuoklį. Ji gavo aštrius vidu
rių skausmus ir buvo tąsoma, 
negalėdama išvemti. O iš jos 
burnos aštriai padvokė degtinė, 
jaučiama visam name— nors, 
žinoma, Teresė nieko nebuvo 
gėrusi. Tvaikas buvo ne kas ki
ta kaip reiškinys tas ydos, už 
kurią Teresė atgailojo.

Man šitas pasakojimas atro
dė kiek šiurkštus ir nevisai pa
tikimas. Dėl jo įsakmiai paklau
siau Teresės brolį. Jis' man jį 
patvirtino.

Ypatingai krito į akis Teresės 
kentėjimas už sergantį vandens 
liga: jos pačios kojos sutino, ir 

j)O kelių dienų pasirodė vanduo.

ISTERIJOS REIŠKINIAI?
Kaip tik tokie pavyzdžiai pa

kiša mintį, kad jie gali atsiras
ti isterijos keliu. Šiandien ži
nome gerai, kad isterikai paro
do nuostabių reiškinių, arba 
tikriau sakant, jų padaro: pa
cientei tik nuo įsivaizdavimo. 

pakilti temperatūra iki kritiško 
42 laipsnių aukščio; vienas ka
reivis tik nuo stipraus įsivaiz
davimo, kad jis gali gauti mėš
lungį, jį tikrai gavo; jaunos 
merginos iš įsivaizdavimo, kad 
esančios nėščios, eina pas gy
dytoją, ir tas tikrai girdi kūdi
kio širdies plakimą, kuris, kaip 
paprastai, skiriasi nuo motinos 
pulso; bet devintą ar .dešimtą 

. mėnesį nebuvo gimdymo, ir 
kai buvo operuota, nieko nera
sta;

AR TAI REIŠKIA VOKIEČIŲ GRASIMMV

Simo-

litau-
Simo-

Memeler Danipfboot 1953 
rugpiūčio 5,. aprašinėdamas 
Klaipėdos vokiečių atstovų su
sirinkimą, plačiau atpa-akoja 
Meyerio puolimus prieš ‘litau- 
ische Taryba dės Ponas 
naitis”. Laikraštis, rašo: 
riai pasisakė Meyer dėl 
ische Taryba dės Ponas 
naitis, kuri kalba ne tik apie 
Nemuno, bet ir apie Pregėlio 
sieną ir net Geldapę ir Brauns- 
bergą. Dėl to su šia lietuviška 
užmačia reikalą turi turėti ne 
tik klaipėdiškiai, bet ir visi Ryt
prūsiai. Ir Landmanschaft Ost- 
preussen turi lietuviam pasi
priešinti ir klaipėdiškių nusis
tatymą ginti. Dėl pasitarimų 
tarp vokiečių ir lietuvių Meyer 
sušuko: “Aš atsisakau su penu 
Simonaičiu drauge susėsti.” Jis 
atvaizdavo būdus, kaip Simo
naitis su savo Tarybos žmonė
mis balsus medžioja. Jis krei- 

s piasi į klaipėdiečius ir 'dalina 
jiem malonias dovanas iš Ame
rikos. Jis turi automobilį ir vi
lioja amerikoniškais kiaušinių 
milteliais, ir atsiranda tikrai 
kai kurie be charakterio klai
pėdiškiai, kurie dėl maisto ar 
drabužių siuntinio savo teisę į 
tėviškę išduoda. Simonaičio 
veikla — pabrėžė įsakmiai kal
bėtojas — yra rūpestingai se
kama ir renkama medžiaga.tai 
dienai, kadą globojanti ranka, 
kuri šiandien jį dar saugoja 
nuo teisingo įsikišimo, bus ati
traukta.”

Ar tatai reiškia grasinimus 
tik Simonaičiui ar apskritai 
lietuviam, ar dėl to. kad lietu
viai yra tam tikrų aspiracijų, 
ar dėl to/kad tarp lietuvių yra 
Simonaitis?

liūs, bet nevienodai. šiaurės 
Švedijoje automobiliui kelią 
staiga pastojo didelis lokys, Kai 
išsigandęs šoferis sustojo ir ne
žinojo ką daryti, staiga jo ma
šinos radijas ėmė duoti švelnią 
šokių muziką. Lokys sustbjo ir, 
linguodamas snukiu, atsidėjęs 
klausėti. Kai po kelių minučių 
šokio muzika pasikeitė, h* su
griovė iš aparato modernaus 
komponisto muzika, lokys gi
liai suriaumojo, pakratė galvą 
ir šoko j šalį nuo kelio.

NEUŽMIRŠTAMOS KALBOS *
• Abraomas Linkolnas 1853 

senato rinkimų metu sakė kal
bą. Jis aštriai kritikavo savo 
priešininko siūlymą pratęsti 
dar kuriam laikui vergiją. Lin- 
kolno draugai įspėjo Linkolną, 
kad jis prieš vergiją nekalbėtų, 
nes tarp rinkikų nebūsią popu
liaru. Linkolnas tada atsistojo 
ir visu aštrumu pasakė: “Mano 
ponai, nėra mano pareiga rin
kimus laimėti, bet mano parei
ga ginti teisingą reikalą.’’ Lin
kolnas buvo išrinktas ne tik se
natorium, bet netrukus ir pre
zidentu.

SPAUDA

Mazgote vietoj argumento *
Drauge (rugp. 21) paskelb

tas Clevelando “Ateities” klu
bo pareiškimas. Jis užsistoja P. 
Stravinską, kurį “Dirva” ėmė 
jau asmeniškai dtyoti, negalė
dama susidoroti su jo argu
mentais. Pareiškime 2 punktu 
sakoma:

“Dirva“ naudoja nusikalsta
mąjį metodą, t. y. niekinimą, 
dergimą oponento , asmens ir, 
taip pat būdinga, kad neberas- 

ą protingo atsakymo į dis
kusijose”"^ Įtus argumentus, 
griebiasi kvailinti asmenį, kad 
jo argumentai taptų beverčiais. 
Tas metodas įgyja neabejotino 
nusikalstamumo pobūdį, ypač 
tuo atveju, kai moralinis tero
ras nukreipiamas į šeimą ir į 
gimines. Oponento dergimas 
bei niekinimas ir spaudos cen-

Priekiai
Tai medus! Ir už stiprių gražiai 

atrodančiu savo griaučių slepiasi- 
VAŽIAVIMO širdis. Fordas vienin
telis leidžia jums pasirinkti že
miausios kainos V-8 arba Amerikos 
moderniškiausią Six su trijų rūšių 
vairavimu: Fordomatic, Overdrive 
ir ConventionaI Deive.

tžt- x

arba Šonai

F.D.A.F.

turime tdteu pašokti 
su jos jBfūdinan-

1923.

zūra iš tikrųjų siekia to pa
ties tikslo, būtent, užčiaupti o- 
ponentui burną: pirmuoju at
veju moralinėmis priemonė- 

-mis, antruoju — policinėmis.
Mūsų sąlygomis minėtas meto
das yra spaudos cenzūros pa-, 
kaitalas, taigi toks pat nusikal
timas kaip ir pati cenzūra lais
vam įžodžiui.”

čia galima būtų pridėti tiktai 
lietuvišką patarlę: miške augęs 
į mišką ir žiūri. Kas yra augęs 
diktatūrinės valdžios pasparnė
je, o ji visada kerta per asme
nį ir jo gimines, jei panori ką 
likviduoti, tas ir toliau nau
dojasi tokiais pat “įtikinimo” 
metodais.

Kas yr£ tikrieji * 
“donoščikai”?

Vilnis (nr. 194) užkliuvo 
už “Darbininko” koresponden
to Baltimorėje, kam jis įspėja, 

kad reikia pasiSEfeoti “Lietu
vių Literatūros Draugijos”, ku
rios skyrius yra ir Baltimorė- 
je. Ta draugija, kaip žinoma, 
yra įtraukta į subversyvinių 
organizacijų sąrašą. Pakliuvo ji 
ten dėl to, kad Amerikos sau
gumas, be jokių “donoščikų”, 
seka kiekvienos organizacijas 
veiklą ir padaro savo išvadas. 
“Lietuvių . Literatūros Draugi
jai” ta išvada nemaloni: ji į- 
tarta nelojali šiam kraštui, nes 
priklauso tam frontui, kuris tu
ri suspietęš*būrius “donoščikų”, 
tarnaujančių Maskvai. Viena 
pora tokių “donoščikų,” — 
paslapčių vagišių — buvo ir j 
elektros kėdę pasodyti. O kiek 
jų dar dangstosi nekaltais drau
gijų vardais! Žinoma, jie pyk
sta, kam apie tai rašoma ir 
žmonės įspėjami pasisaugoti.

Be to, kad būtų aiškiau pri- 
minsme, jog donoščikais caro 
laikais buvo vadinami agentai, 

kurie įdavinėdavo žandarams 
žmones. Bet kas tada buvo, nu
blanksta prieš “bolševikinius 
donoščikus”, kurie Sovietų Są
jungoje ir okupuotoje Lietuvo
je yra pačios valstybės organi
zuoti ir seka kiekvieno žmo
gaus pajudėjimą. O tą “donoš
čikų” armiją mūsų komunisti
niai “literatai” ‘ Amerikoje už
gina ir Sovietams gražiausias 
giesmes gieda. Ar nuostabu, 
kad ir be jokių “donoščikų” 
JAV saugumas supranta, kokie 
čia paukščiai čiulbą.

AMERIKA SUSIRŪPINO ©KI
NE UŽSIENIO POLITIKA

Washhigtoaa$. — Prez. Ei- 
senhoweris sudarė komisiją ū- 
kinei užsienio politikai. Jos 
uždavinys išdirbti planą pre
kybiniam santykiam su lais
vuoju pasauliu.
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CIGARAS DU VYRU PAGULDO

blogi papročiai bei

atseit

šešerių metų mergaitė per 45 
minutes iškeliavo pas angeliu
kus, gavus Idtamą iš pusantro 
grame tabako. Mat motina to
kiu būdu iš dukters vari cpali-

nftokykla, 
kupo Dr. 
Tačiau ji

rinkon paleidžKfflf^BBPPl 
maišytos, turinčios nikotino 1

viename cigare yra tiek nikoti
no, kad du vyru, žalius kaip ą- 
žuohis, galima nusiųsti pas 
grabcrių.

įų mokslų insti- 
tas* popiežiaus

'"" 'Nikotinas yra ne cigaretės 
dūmų, bet Nicotiana Tabacum 
augalo lapų svarbiausioji sude
damoji dalis. Tai bespalvis, ore

SESERYS IR SU2ADETINRS, sulaukusios grįžusių iš Korėjos 2,310 
karių, bėga mestis saviesiems į glėbį.

Rugpiūčio 14-17 d.d. Medel
iene buvo suvažiavę lietuviai iš 
visos Kolumbijos. Svarstė savo 
reikalus, rengė koncertus, gar
sino Lietuvos vardą kolumbie
čių tarpe. Prezidentui įteikė 
memorandumą.

“Pažink pats save1 
girdimas ir net atsibosti spėjęs 
priminimas šiandie gretinamas 
su kitu — “Pažink savo prie
šą”. Seniau, rodos, ne .kiek tų 
priešų turejom 
pažinimu pasitenkinti galėjom. 
Šiandien kas kita. Tiesiog savų 
nenaudėlių jūroj atsidūrę, ne
galim apsieiti jų nepažinę; ki
taip jie mums kelias odas nu- 
ners.

Pirmas Kolumbijos lietuvių suvažiavimas

rudu virstąs, lengvai garuojąs 
šarminis skystis — nuodas, me
dicinoje aikaloidHnių medika
mentų grupei priklausąs. Tai 
joks vaistas. Gydytojai su šiuo 
nenaudėliu, panašiai, kaip, su 
musmirių nuodu muskarinu, tu
ri susipažinti, kad, reikalui e- 
sant, žmogui vykusiai pagelbė-

dantų 
minu-

pagaliau, vabzdz!5!H^W|i 
skirtą skystį išgėrus bei te 
skysčio garų prikvėpavus.

Kaip greit žmogus pribaigia
mas, matyti iš šių pavyzdžių

• J. Žakevičius Medei lyno 
mieste atidarė mėsinę. Tai ant
ra Kolumbijoje lietuviška mė
sinė.

• Lietuviškas bazaras įvyko 
liepos 26 d. Medellyno tėvų 
saleziečių namuose.

• Jonas žadeflds, baigęs Ita
lijoje agronomijos mokslus ir 
iš ten išvykęs į Kolumbiją, da
bar persikėlė gyventi į Ameri
ką, į Chicagą, kur gyvena jo 
giminės.

bos, trumpą muzikinę dalį atli
ko Rasa ir Vytenis Vasyliūnai.

8 v. v. Nutibare viešbutyje 
vyko iškilminga vakarienė, ku
rioje dalyvavo 84 suvažiavimo 
dalyviai.

Sekmadienį, rugpiūčio 16 d., 
ix> pamaldų bazilikoje lietuviai 
padėjo puošnų vainiką prie 
Kolumbijos išlaisvintojo Simo
no Bolivaro paminklo. Užde
dant vainiką, kolumbiečių var
du kalbėjo Dr. Andrės Riviera 
Tarnavo, nušviesdamas Lietu
vos politinę padėtį nuo 1939 m. 
Lietuvių vardu kalbėjo Kul
nys.

4. p.p. neseniai susiorganiza
vę Medellyno lietuvių teatro 
mėgėjai suvaidino “Partiza
nus”, įdomų ir į tėvynę perke
liantį vaizdelį. Vaidinimus re
žisavo Petrauskas. 9 v.v. Teat
ro de Bellas Artės salėje įvyko 
koncertas, kuris buvo trans
liuojamas per vietinę Voz de 
Medellin radiją. Koncerto pro- 
^gmą išpildė pianistė S. Gri-

B. čypienė, 
Vasyliūnas.smui

Po koncerto^HK 
baigiamąjį žodį tH 
Tamošiūnas. Konce 
važiavimas baigtas 
himnu.

Rugp. 17 d. 10 vai. lietuvių 
delegacija, vadovaujant kun. 
M. Tamošiūnui, sudaryta iš B. 
Cypienės, Karnauskienės, Gri
nienės, A. Dubauskienės, J. 
Totoraičio, Kulnio, pulk. A. 
Biknaičio lankėsi pas vietinį 
Kolumbijos prezidentą A. Ro- 
jas Pinilla. Audiencija užtruko 
15 min. Buvo kreiptasi žodžiu 
ir taip pat įteiktas memoran
dumas mūsų tėvynės reikalu, 
ieškant pritarimo ir draugys
tės kolumbiečių*. tarpe. Audien
ciją ir patį lietuvių suvažiavi
mą plačiai aprašė kolumbiečių 
laikraščiai, nesigailėdami šiltų 
žodžių. C. C. L.

Rugpiūčio 14-17 d.d. įvyko 
Koftmfbijoje gyvenančių lietu
vių pirmas suvažiavimas. Pla
čiai išsibarsčiusiems po didelį 
kraštą lietuviams šis suvažia
vimas turėjo didelės reikšmės.

Rugpiūčio 1 4d. vakare suva
žiavimas buvo pradėtas tėvų 
saleziečių bažnyčioje iškilminga 
religine valanda už Lietuvą. Pa
maldose dalyvavo ir daug ko
lumbiečių. Pamokslą ispaniškai 
pasakė taip pat vienas kolum- 
bietis kunigas. Specialiai pa
kviestas atvyko Medellyno ar
kivyskupas J. Garcia Benitez ir 
suteikė palaiminimą. Meninėje 
valandos programoje dalyvavo

• Prcf. K. Regelis buvęs V. 
D. Universiteto profesorius 
Kaune, dabar profesoriaująs 
Bagdade, kur dėsto gamtos 
mokslus, aplankė Ispaniją Ita
liją, Egiptą ir Turkiją. Visose 
tose šalyse jis buvo pakviestas 
laikyti paskaitas

kymą. Juk tai ne kas kita, kaip 
viešas savos rūšies narkomani
jos demonstravimas.

Bmojaikas^ kad niekas ne
buvo patenkintas tabokiaus 
dvokiančiu iškvėpalu savoj pa
nosėj. Dabar visa tai aukštu to
nu skaitoma — didžiausi mo
ralistai mums tai pademons
truoja, mūsų aplinkos orą terš
dami .

Taip viena po kitos visuome
nės erkės 
įpročiai su įvairiom šiukšlėm 
kyla paviršiurK Jie, kyla, nes 
mes su jais ne tik reikiamai 
nekovojame, bet patys dažnai 
prieš savo norą Įkandin pasi
leidžiamo.

GIPSINĮ LIETUVOS LAISVES 
STATULOS BARELJEFU 

pagamtatvpagal skulptoriaus V. Kniubos projektą
KAINA $4.00

NlįJ MOKSLŲ INSTITUTAS
K. PATAlAVlCtUS 

Mūsų bendradarbis Ispanijoje

socialinių mokslų, turi moky
tis bent ketverius metus. Jie 
įgyja teisę dėstyti universite
tuose ir dalyvauti įvairiose- ko
misijose, kurios sprendžia so- 
cialinisu klausimus.

Institute studijuojantieji 
daugiausiai yra ispanai, bet 
jau pradeda atvykti ir užsienie
čių: yra iš Pietų Amerikos, 
Portugalijos, Kinijos ir kitų 
kraštų, čia ligi šiol dar nusve
ria dvasiškiai, nes jiems leng
vesnės sąlygos įstoti į in-titu- 
tą: būna jau seminarijose susi
pažinę su pagrindiniais socio
logijos klausimais. Iš pasaulie
čių studentų reikalaujama iš 
laikyti tam tikri egzaminai iš 
sociologijos ir teisių mokslo-

Ligi šiol tarp studeųįų pasau
liečių vyrauja studijavusieji 
teisę bei politinius mokslus. Pa- 
Ižymėtina, kad daug įstoja in
žinierių, kurie savo profesijoje 
dažnai susiduria su opiais dar
bininkų pragyvenimo ir darbo 
klausimais. Studentams daro
mos didžiulės lengvatos: pri
imami ir negalintieji už mokslą 
sumokėti, jei tik yra gabūs ir 
pasiruošę aukštojo mokslo stu
dijoms.

Instituto tikslas, kaip jau 
minėjome, paruošti kiek gali
ma daugiau dvasiškių ir pasau
liečių, kurie gerai suprastų mū
sų laikų socialinius klausimus ir 
kaip juos Katalikų Bažnyčia 
sprendžia autoritetingu popie
žių žodžiu. Ispanijos katali
kams dabar rūpi, kiek tai gali
ma pritaikyti vietos sąlygoms. 
Bažnytinė Ispanijos vyresnybė 
čia daug deda vilčių į institli
tą. Praktiškų jo darbų taip pat 
laukiaa visuomenė ir darbini^ 
kija, kuri norėtų matyti įgy
vendintu paskutiniųjų popiežių 
reikalavimus šviesesniam ryto
jui kurti.

Gaunamas:
“DARBININKO” ADMĮN1JSTRACT.KN.

6M Rmhrick Avė. ’ ’ '' BrooMya ,21, N. Y

Nuo lietaus lašo uleprar, • 
o žallį užaatte deda

— Na, ir nušnekėta, — pasi-
Visa rūkom, per

liūnas. ’
Rugp. 15 d. Marijos Krikš

čionių Pagalbos koplyčioje su
važiavimo dalyviams buvo mi
šios, kurias laikė kun. M. Ta
mošiūnas, pamokslą — pasakė 
kun. Dr. Menkeliūnas. 3 vai. 
p.p. vienoje geriausių Medelly
no salių— Teatro de Bellas Ar
tės — įvyko iškilmingas posė
dis, kurį atidarė kun. M. Ta
mošiūnas. Po Lietuvos himno 
buvo sudarytas, garbės ir dar
bo prezidiumai, rezoliucijų ir 
sveikinimų komisijos. J garbės 
prezidiumą įėjo: gen. V. Griga
liūnas - Grovackis. pulk. A. Bik- 
naitis, kun. Dr. Mankeliūnas, 
Grinienė ir kun. M. Tamošiū
nas. J darbo prezidiumą pak
vietė: Dr. P .Totoraitienę. Su- 
batkeyičių ir Z. Garšvą. J i’czo- 
liucijų bei sveikinimų komisiją: 
E. Vasyliūnienę, Tauginą ir 
Kulnį. *

Po sveikinimo kalbų išsamią 
paskaitą apie lietuvybės išlai
kymą skaitė J. Totoraitis, nu
rodydamas ir konkrečius bū
dus. Įsijungė į diskusijas, su
važiavimo dalyviai pasisakė į- 
vairiais klausimais ir priėmė 
rezoliucijas bei sveikinimus.

Posėdžiui pasibaigus, pasi
rodė poete Ada Dubauskienė 
su pora savo eilėraščių, dr. V. 
Gaurišas naskaitp iš/savo kūry-

Tabako dūmuose nikotino 
kiekis priklauso' nuo rūkymo 
smarkumo, o kraujun pateku
sio — nuo rūkančio “mandru- 
mo.” Juo giliau užtraukiama, 
juo ilgiau pataikoma dūmas 
gerklėje, juo dažteau griebia
masi didesnio cigaro ir juo il
giau jis ėktiptamas, — tuo dau
giau n&otmo patenka į rūkan
čio kraują.

Visokių mat yra, visokių ir 
reikia. Vieni, būdami nykštukai, 
save demonstruoja cirkuose; 
kiti, rachitu sirgdami, ant kak
lo kojas sukryžiuoja. Ne ką 
gudresnės yra visokios rūkorių

Toks kompromisas yra nu
matytas įteiktų min. Lozorai
čiui nuostatų 2-me punkte. Tie
sa, ten reikalaujami du para
šai. K. Zaikauskas pasitari
muose, kaip matėt, pažadėjo 
procedūrinėj pusėj eit į kom
promisą. Visa bėda, kad prie 
jos neprieiname, nes min. Lo
zoraitis iš esmės čia VHko ben
dradarbiavimo nenori. Aš ma
nau, kad priėjus prie procedū
ros Vlikui nesunku būtų nuo 
savo nusistatymo nusileisti ir 
leisti pristatyti sutartą atstovą 
tik vieno min. Lozoraičio para
šu.”

Neseniai Madride, Ispanijos 
sostinėje, pradėjo darbą spe
cialus Sočiai 
tūtas, pavati
Leono XIII vardu Institutas 
yra įsteigtas Ispanijos vysku- 
jpų ir katalikiškosios akcijos 
pastangomis. Jo tikslas — pa
ruošti žmonių, pasauliečių ir 
dvasiškių, kurie imtųsi Ispani
joje įgyvenanti Katalikų Baž
nyčios socialinio mokslo reika
lavimus.

Dar prieš įsteigiant šį in :i- 
tutą, Malagos miesi, 
kė socialinių stvd’jų 
įsteigta te miesto vy 
Angel Hczrera Oria.
buvo skiriama tik kunigams. Ir 
jes programa bei paskirtis bu
vo žymiai siauresnės. Naujasis 
institutas yra jau aukštoji mo
kykla, skiriama ir pasaulie
čiams. šventasis Sostas ne tik
tai ją patvirtino ir pagyrė, bet 
išreiškė norą, 'kad Ispanijos 
vyskupai, kunigai ir pasaulie
čiai katalikai jai teiktų visoke
riopą paramą ir pagelbėtų no
rintiems joje studijuoti.

Yra sudaryta keturių vys
kupų komisija, kuri globoja in
stitutą, tvarko jo programą, ir 
priima profesūrą. Instituto pro- 
gramon įeina bendroji socio
logija, kitur dėstoma teisių bei 
ekonomikos arba filosofijos fa
kultetuose, socialinių mokslų 
vystymasis, socialinės proble
mos praeityje bei dabartyje, 
Bažnyčios socialinė doktrina, 
kaip ji yra aptarta Leono XIII, 
Pijaus XI ir Pijaus XII encik
likose, ir jos pritaikymas' Ispa
nijos gyvenimui bei darbo są
lygoms. Pagaliau institute su
sipažįstama su Ispanijos darbo 
įstatymais, darbininkų būkle, 
jų teisėmis ir gyvenimu.

Mokslas institute einamas 
nuo dvejų iki ketverių metų. 
Dvejų metų pakanka tik tiems, 
kurie nori bendrai susipažinti 
su socialiniu klausimu arba tik 
pagilinti savo žinias. Jiems 
duodama teisė dėstyti sociolo
giją kunigų seminarijoje, aukš
tesnėse mokyklose ir įvairiuo
se kursuose. Kas nori gauti 
aukštosios mokyklos diplomą iš

Musmirės tik miške auga ir 
tik trumpą laiką sudaro inums 
pavojų, o tabako preparatų 
šiam krašte kiekviename žings
ny kalnais virsta ant mūsų 
silpnų pečių, čia pūgainina per 
metus virš 5 bilijonų cigarų, 138 
bilijonus cigarečių, 95,000 to-, 
nas pypkei bei kramtymo ta
bako, dar 40 milijonų svarų 
uostymui. Pelnagaudžiai kas
met šuoliais didina šio nuodo 
gamybą, mat, žmonės, galvų 
netekę, kas kart vis stipriau 
nuodijąs. Gydytojai jau prieš 
125 metus nikotiną iš tabakla- 
pių išskyrė ir su juo gausybes 
bandymų atliko.

Šėtoniška nikotino stiprybė

Visa tabako stiprybė bei nuo
dingumas kyla iš nikotino. Apie 
jo šėtonišką galią mus žudyti 
kiekvienas gali suprasti iš at
liktų bandymų. Prikišus vieną 
nikotino lašą giedančiai kana
rėlei, ji tuoj krinta negyva. 
Veršiuko dydžio šuo tokia pat 
staigia mirtim nugaišta, vos 
dešimt nikotino lašų ant jo lie
žuvio sulaša. Rainai katytei ar 
mažam pupsiukui reikia tik. 
dviem lašais patrinti 
smegenis, ir jie per dvi 
te; nusikapstys.

— O kaip rūkorius, 
žmogus šiam nuodui atsparus? 
—paklausite. Nelaimei ir žmo
gus po šiuo dalgiu, tarsi šalnos 
pakąstas jurginas, palinksta: 
pusė gramo nikotino /žmogaus 
sielą atskiria nuo kūno. Nere
tai net 65 miligramai to nuodo 
žmogų dausosna palydi.

Gimęs Amerikoje — žydi 
visame pasaulyje.

Nusispiausit prieštarauda
mi, kad toks menkas augalas, 
kaip Nicotiana Tabacum, lie
tuviškai tabakas, mūsų priešų 
eilesna priskaitytinas. Bet nors 
ir spirsies netikėdamas, jis 
mūsų tarpe dažnai yra pasi
baisėtinai pragaištingas. Tai 
Amerikos produktas, čia gimęs 
augalas, vietos iiplėnų užliū
liuotas, pirmųjų ateivių Euro
pon parneštas ir vėliau visam 
pasaulyje sužydęs. Tabaklapių 
kramtymas, rūkymas ir čiulpi
mas, lyg pavasario upė išsilie
jus, vis plečiasi. Dar baisiau— 
šiam krašte net mūsiškius de- 
simtamečius baigia apsemti.

Tvora, kuri mus....
(Atkelta iš 3 p.)

Paskutinę pasitarimų dieną 
min. Lozoraitis dar kartą pa
reiškė... “Nematau reikalo ir 
prie diplomatinio ryšininko 
skyrimo prileisti Vliką.”

Iš viso to aišku, kad min. 
Lozoraičiui prie atstovų skyri
mo Vlikas nepriimtinas iš es
mės.

Ar nettumafcte tokio kom
promiso: — Diplomatiniai at
stovai sutariami VHko ar diplo
matą Šefo, • sutartas astoeuis 
pristato DipL Šefas vienas savo

Cigaretes valgyti ir kareiviai 
neapsimoka

Dažniausiai mirštama, pa
vartojus tabako lapus kompre
sams: to augalo nuoviras klo
jant ant uodos. įvairiais derma
titais negaluojant, kirminams 
išvaryti tabako nuovirų kliz
mas darant, sukramtytu taba
ko gabaliuku užspaudžiant

Mmns su mokytais nemokšom 
nepakeliui

Mes negalime būti panašūs į 
vieną kolegijos auklėtinį, kuris 
nesuvokė, kas jo priešąį, kas 
draugai. Kai jis su savo bendra
klasiais buvo to užklaustas, pa
simetė. Gi du trečdaliai auklėti
nių draugus su priešais sumai
šė. Tokie, gyveniman išėję ir 
vadais tapę, gali tautai pada
ryti daug nemalonumų.

Suprantama, mums lietu
viams su tokiais mokytais ne
mokšom nepakeliui. Mes savo 
draugus žinom ir jiems, kiek 
tik lietuviška širdis išneša, at- 
sidėkojam. Ar .mes juos taip 
pat gerai pažįstame, kaip ir 
draugus? Neatrodo. Tad ne 
pro šalį bus čia vieną jų pake
denti. .

Ne Nicotiana Tabacum mus 
puota, bet mes jai patalą 

klojam j 

“Nekramtyk, nerūkyk ciga
ro ir koks jis tada tau bus 
priešas — teisingai pastebėsi. 
Bet mes patys tam augalui sa
vo name patalą tiesiam—jo ieš
kom ir nenųrimstam, kol juo- 
mi savo kraują prisotinam. Nuo 
menkutės cigaretės pradėję, 
taip drūtai įsikimbame į taba
ką, kad esame šio įpročio su- 
kaustvtLJuniaiMHBflMMI

priešinsite.
dūmus žmogaus veido nema
tom, o nepastebėjom nė vieno 
ant menčių patiesto su cigarete 
dantyse. *-

Būtų gera, kad vienas, stai
ga susirgęs, primintų kitiems 
liautis savo gyvenimo siūlą pa
mažu kirpti. Tikra teisybė, rū
koriai nekrenta kaip ana kana
rėlė, katytė ar kareivis, ciga
retes suvalgęs. Žmogus rūky
damas nuodijasi pamažu, chro- _ 
niškai. Mirtiną nikotino kiekį 
sugeria per savaites ar mėne
sius. Bet nuodas, nors ir ma
žuose kėkiuose priimamas, pa
silieka nuodu Nemirštama, nes 
organizmas pripranta, /nors / 
sveikata ir labai žalojama. Ne-7 
nuostabu; kad čionykščiai 
žmonės skrupulingai bijo tyro - 
lietaus lašo/ visokiomis celiu- 
lioidinėmis marškomis skrybė
les, batus ir visą save dengia, 
bet čia pat nevengia milijoną 
kartų pavojingesnio dalyko — 
nikotino. Jį ūžsiplėšdami gerte 
geria į savo plaučius. Iš plaučių 
jis patenka kairion širdies da- 
lin. Atseit, mes užantin užsiki- 
šame atominę bombelę. Ji ne
sukontroliuojamu laiku mūsų 
sveikatą į šipulius suskaldo.

Nuogi skaičiai

Tabako lapuose nikotino yra 
nuo pusės iki aštuonių procen
tų. Cigaretę surūkius, jos dū
muose maišosi 6-8 miligramai. 
Šimtą gramų tabako susmil
kius, oran išlekia per 400 mi
ligramų. Nikotino kiekis ciga
retėje priklauso nuo tabako rū
šies. Pav., Virginijos tabakas 
turi 1,68% — 6,19% nikotino, 
o Havajaus tik 1,45% - 2,84%. 
Pypkinis tabakas turi nuo 1.- 
45% iki 2,84 proc., o cigaram 
paruošiamasis tik 0.91%-1.8%. 
Cigarečių tabakas irgi nevie
nodas. Egiptietiškos bei turkiš- 

jįy»g cicrąretėc nikotino turi 1,-
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Ji tari būti kiekvieno kataliko šeimoj

vės, “aptvarkomas” sava-dideles irimu
T Help wanted Femalc

JAUNIMO IŠKYLA CLEVELANDE
Cliicasos* Žinios iš

TELĘPHONE- 
DEARBORN 2 0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

UTKK K. HART, S*. I**“* tymu* 
advokatas ir katalikų veikėjas, 
išrinktas Kniehts of C-oliunbus 
vyriausiu vadovu.

Knyga “Dievas ir žmogus” jau pardavinėjama
O KO KO?

r 
r r •

t

S“

o 
t

SIAURA AB PLATU?
i

Montelloje — yra toks lie
tuviškas kaimas Amerikoje — 
pasitaikė man ant kelio toks 
lietuviškas senukas. Aš jį ir 
užkalbinau:
' — Tėvuk, —šaukiu jam gar
siai į ausį, — ar tu mokesčius 
šiai valstybei moki?

— Sakai, taksas. O kaip gi ? 
Daug išmokėjau ir dideles. Da
bar mano vaikai moka susi
riesdami.

— O tavo vaikai ar eina į 
Dėdės Šamo kariuomenę?

— Pabandytų neiti. Paimami 
ir atatupsti. Žinai, gi reikia 
ginti tą kantrę. Dar rusai ne
vidonai gali užlėkti.

— O tu, tėvuk, ar myli šį 
kraštą ir jo žmones?

— žinoma, kad laikinu, 'kaip 
savo pačią ir vaikus, čia jau 
penkiasdešimts metų gyvenu. - 
Gerai ir angliškai įkertu, o vai- • 
kai pila kaip žirnius.

— Tai, tur būt, namie angliš
kai tik ir kalbate ir angliškai 
bažnyčioje poteriaujate?

— Tai jau dabar pasakė. Pas 
mus to nėra. Namie lietuviškai 
kalbame, ir iš lietuviškų malda
knygių meldžiamės, savo para
piją turime. 0 kaip gi kitaip’/ “

— O ko ko! — nusikvatojau. 
Tai dabar gražiausia, tėvuk. Ę- 
si labai siauras 'žmogus ir vai
kai tavo siauri.

— Sakai, liesi, sudžiūvę. Aš 
tai tikrai sudžiūvau per ilgus 
metus, bet mano vaikai —kaip 
donacai riebūs. Ar lietuviškas 
liežuvis žmogų liesina? — pa
klausė jis manęs. -— Geras bū
tų receptas. Tuoj visi storuliai 
lietuviškai kalbėtų.

—. Aš kalbu apie kitokį liesu
mą. Dvasinį — supranti. Kas 
savo gimtosios kalbos ir tautos 
laikosi šiame krašte, yra siau
ras žmogus.

Mudu prisėdome ant akmens 
laukdami strytkario, ir aš jam 
papasakojau tokią nugirstu 

z naujieną.
Pargrįžo viena moterėlė iš 

susirinkimo, kur kalbėjo nelie
tuvis, bet kilnus žmogus. Jį 
vadino tėveliu. Žinote, iš pa
garbos, nes plauką turėjo dar 
nežilą. Jis joms taip pat daug 
parodė pagarbos pagirdą mas, 
kad jos tokios rimtos," ' doros, 
išmintingos, ir dar lietuvės. Tai 
turinti būti graži tauta, kuri 
jas tokias išugdė. Bet jos gy-, 
venančios dideliame krašte ii< 
tarp gausios tautos. Ar joms 
neatrodo, kaifjos būtų per siau
ros, jei taip jau ir laikytųsi to 
savo lietuvišk

Lietuvos Vyčių 25 kuopos 
vadovybės iniciatyva rugp. 23 
d. vyčiai ir ateitininkai buvo 
išvykę į vytės Onos Miheličie- 
nės ūkį šventadienio popietės 
praleisti, pasižmonėti, veiklos 
ir kitais klausimais pasikalbėti. 
Išvyka pavyko: vieni su kitais " 
pasimatė, išsikalbėjo, rūpimi 
klausimai viešai buvo pajudinti 
bendrame posėdy . susisėdus 
gražioj pievelėj. Pirmininkavo 
J. Sadauskas, be jo paties, kal
bas pasakė vyčių pirm. Alfr. 
Yatska, svečias kun. B. Sugin
tas, ateitininkų sendraugių 
pirm. S. Ląniauskas, šeiminin
kė O. Miheličienė ir šeiminin
kas Miheličius. Visi kėlė bend
ro darbo reikalingumą, skatino 
geriau susipažinti, pabrėžė ide
alų bei siekimų sutapimą. Bu
vo apgailestauta, kad skautų 
kelias šį kartą išsiskyrė — už
uot bendros išvykos jie suor
ganizavo atskirą laužą. Priežas
tys, kodėl taip įvyko, viešumai 
nežinomos, bet pats faktas 
džiaugsmo neteikia. Visi daly
viai šeimininkės garbei taip pat 
sugiedojo “Ilgiausių metų”. 
Prie išvykos pasisekimo prisi
dėjo nepaprastai gražus oras, 
lygiai graži pilniu žydinčių gė
lių bei žalumynų Miheličių re
zidencija, giedri dalyvaujančių 
nuotaika, prasiveržusi lietuviš
kos dainos garsais, žaidimų 
džiaugsmais, svečiavimosi kle
gesiais. Iš viso išųylfoj dalyva
vo apie 150 žmonių.

^^^|&n£iįa^Nas\-ytis, provizo-

žiavimo laikraštėlio redakcinėj 
komisijoj, Malinauskaitė pada
rė valdybos pranešimą apie 
letuvių studentų veiklą Cleve- 
lande. .

Kun. B. Sugintas, pavadavęs 
atostogaujančius šv. Jurgio pa
rapijos kunigus B. Ivanauską ir 
K. širvaitį, rugp. pabaigoje 
grįžo į Chicagą. Clevelande jis 
rSdo daug savo mokslo draugų 
ir pažįstamų.

Juozas Leimonas, buv. Lietu
vių Bendruomenės laik. organ. 
komiteto sekertorius ir akty
viai prisidėjęs prie Clevelando 
apylinkės suorganizavimo, aps
kritai gyvai reiškęsis Clevelan
do lietuvių visuomeniniame bei 
kultūriniame gyvenime, rugp. 
vidury išsikėlė į Chicagą. Ir 
ten gavo tą patį darbą' kaip 
Clevelande — New York Cent
ral System geležinkelių re
monto dirbtuvėse.

Ateities Įdubas spalio 25 d. 
WHK radijo , stoties # Salėje 

’ (5000 Euclid Avė.) rengia Cm- 
cagos vyrų choro, vadovaujamo 
B. Jonušo, koncertą. Dainuos 
tai pat solistas St. Baranaus
kas, prie pianinio muz. Al. Ku- 
čiūnas. Programoj — lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių kū
riniai. Tai bus didelio masto 
w 9 f

naujojo sezono parengimas, 
vertas lietuvių visuomenės dė
mesio ir paramos.

Aid. ir Juozas St*mpužiai, a- 
bu čiurlioniečai. ji — solistė, 
jis-— Lietuvių radijo klubo 

_j>irm., aktyvus kultūros veikė-

Lietuvių kalba ligi šiol nebu
vo pasauliečiams skirtų knygų, 
kuriose būt aiškiai, pagrindinai 
ir visierps suprantamai išdėsty
tos katalikų tikėjimo ir doros 
tiesos. Lietuvos vyskupai, jautę 
tokios knygbs būtiną reikalą, 
pakvietė specialistus, kunigų 
seminarijos ilgamečius profe
sorius prel. Dr. F. Bartkų ir 
Dr, P. Aleksą, ją parašyti. Po 
ilgo ir sunkaus darbo knyga 
buvo pąrašyta ir vysk. V. Pa- 
dolskio priežiūroje šiemet Ro
moje atspausdinta. Ji vadinasi 
“Dievas ir žmogus” ir yra jau 
pasiekusi Ameriką. Knyga 
stambi — 9,5 x 7 colių forma
to ir 558 puslapių. Išleista gra
žiai, gero popieriaus, svarbes
nieji dalykai surašyti stambes
nėmis raidėmis, paaiškinimai— 
smulkesnėmis. Neįrišta, storo 
popieriaus viršelio, kainuoja 5 
dolerius, o įrištą į kietą virše
lį — 6,50 dol.

Knyga “Dievas ir žmogus” 
labai pravers kunigams pa
mokslams besirengiant ir kai 
prireiks greitai surasti norimus 
šv. Rašto ir šv. Tėvų tekstus. 
Bet ypač ji reikalinga kiekvie
nam sąmoningam katalikui. 
Kiekvieno kataliko yra šventą 
pareiga gerai pažinti savo tikė
jimo tiesas. Dažnai juk pasitai
ko neaiškių tikėjimo dalykų, 
girdime prieš tikėjimą nukreip- . 
tas kalbas, daromi katalikų ti
kėjimui preikaištai, sukyla abe
jonės, nesusigaudoma kas at
sakyti, kai to prireikia. Atsi
vertus šią knygą, bus rasta kas 
atsakyti, abejones išsklaidyti ir 
patirti, ko Katalikų Bažnyčia 
moko ir koTiemoko.

Kartais žmogus atšąla tikė
jimui. ir apsileidžia savo religi
nėse pareigose tik dėl to, kad

tikėjimo tiesų gerai nepažįsta. 
Ta knyga tikrai padės geriau 
suprasti savo tikėjimą ir pasi
ryžti jo laikytis. Gi netikintie
ji, kurie klaidingai daug ką į- 
sivaizduoja ir paskui kovoja su 
tariamais “prietarais”, jų pačių 
sau į galvą įkaltais, ras minėto
je knygoje daug paaiškiniipų, 
ji privers pagalvoti rimčiau ir, 
rasi, padės vėl surasti pamestą 
jj kelią į Dievą.

Knyga yra taip sutvarkyta, 
kad joje labai lengva rasti tai, 
kas rūpi. Nereikia net jos^ir 
visos skaityti, nors tai, patartr- 
na ir naudinga. Tačiau ir per
skaitęs, negalėsi jos padėti į 
šalį, nes kada tik kils koks ne
aiškus klausimas ar abejonė, 
teks atsiversti atitinkamą pus
lapi ir susirasti atsakymą. Tai 
lengva padaryti, nes knygos 
pradžioje y^a 40 puslapių labai 
smulkiai surašyto turinio, o ga-

le pridėtos dalykų rodyklės nuo 
A iki Z. Tai yra knyga, kuri tu
ri būti kiekvieno gero kataliko 
šeimoje.

Mes žinome, kad Kristus į- 
sakė visiems tikintiesiems ko 
plačiausiai skleisti dieviškąjį Jo 
mokslą — būti apaštalais mi
sionieriais. Kas skaitys ir pla
tins tą kruopščiai parašytą ir 
Išleistą knygą “Dievas ir žmo
gus”, atliks gražų apaštalavimo 
darbą, nes' daug kam padės su
prasti, kaip Dievo karalysė že
mėje skleidžiasi ir neša žmo
nėms laimę. Gi žmogaus tikroji 
laimė kaipriBc yra tikrame ir 
gyvame tikėjime. Knyga to 
moko. Ji taip pat yra graži do
vana įvairiomis progomis.

Ją užsisakydami ir visais ki
tais knygos reikalais kreipki
tės adresu: Rev. C. A. Vasys, 
153 Sterling St„ VVorcester 4, 
Mass.
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Negi jo< galvoja, 
kad atsilaikys? Čia tai jau bū
tų neišmintinga. Paskui ir ne
padoru — neatlikti pareigos 
šiam kraštui. Paskui ir nerimta 
būti užsispyrus. Galų gale išėjo, 
kad jos ir neišmintigos, ir 
padorios, ir nerimtos. Tada 
viena iš jų paklausė:

—Mes mokame valstybei 
taksas, ar ne?

— Manau, kld mokate
— Mūsų vaikai eina į ka

riuomenę, ar ne?
— Manau, kad imami.
— Mes suprantame ir kalba

me angliškai, ar ne.’?
— Puikiai.
— Bet mes kalbame ir lietu

viškai
— To aš nesuprantu.
— Bet dar vieną kalbą mo

kėti juk ne bloga, nesiaura?
— Ne, didesnis išsilavinimas 

daro žmogų šviesesnį.
— Tai tada jis ir platesnis,— 

padarė savo išvadą klausėją.
— O kaip tu, tėvuk, galvoji. 

;— paklausiau aš to dzūkelio.— 
siaura ar platu yra hūti lietu
viu ir kartu geru šio krašto 
piliečiu.

— Mano galva, — atsakė jis 
man, — ne koks tas paukštis 
xr didelėj pastogėj, jei savo liz
do nepaiso.'

2v. BePastogia

nės bei kultūros darbininkas, 
pirmasis Clevelando lietuvių 
tremtinių draugijos pirminin
kas. buv. Tautinės - Sąjungos 
skyriaus pirm., veiklus Liet. 
Kultūros Fondo, Lietuvių radi
jo klubo, Lietuvių Bendruome
nės apylinkės. Alto skyriaus 
narys. Čiurlionio ansamblio 
garbės narys (jis priSįdėjo prie 
Čiurlionio ansamblio ni- 
zuoto atvykimo į Ameriką), 
rugp. 19 d. sulaukė 70 metų 
amžiaus. Kilęs iš Žemaitijos— 
gimė Palolyčio vienk., Vainuto 
vis., Tauragės aps. Mokėsi Pa
langos progimnazijoj, vaistinin
ko pad ėdė jo egzaminus išlaikė 
Charkove, vaistininko egzami
nus Maskvoje. Šitam veikliam, 
nepailstančiam, tolerantingam 
lietuviui linkime ilgiausių me
tų. geros sveikatos ir laimingo 
sugrįžimo į išlaisvintą jo di
džiai mylimą Lietuvą.

Lietuvių Studentą Sąjungos 
zoniniame suvažiavime Chica- 
goje rugp. 22-23 d. dalyvavo šie 
sąjungos Clevelando draugovės 
nariai: Arv. Barzdukas, A. 
Barzdukaitė, D. Bartuškaitė. G. 
G. Klimaitė, R. Nalinauskaitė 
ir J. Vyšniauskas. Barzdukas 
buvo išrinktas į suvažiavimo 
prezidiųfną (pirm), padarė 
pranešimą apie studijų dienų 
organizavimą, dalyvavo suva-

Mirė Petronėlė Urbienė, 
prel. B. Urbos motina, rugp. 22 
d, buvo * iškilmingai palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse. Ge
dulingas Mišias atnašavo ve
lionės sūnus.

Dainavos Ansamblis savo są
statą padidino 10 naujų narių 
ir po atostogų rimtai pradėta 
ruoštis rugsėjo 27 koncertui, 

. kuriame kartu su operos solis
tu Braziu ansamblis išpildys 
programą.

AleksLs Rannit, meno kriti
kas, greitu laikų, mano persi
kelti iš New Yorko J Chicagą, 
kur viename universitete gavo 
darbą.

Vargonininką seimas Chica- 
goje nutarė kitais metais or-

ganizuoti rajonines dainų šven
tes, o vėliau mėginti bendrą vi
sos Amerikos dainų švente.. 
Vieta ir laikas bus nustatytas 
vėliau.

CPL FJ)WARD S .KLIMAS, iš 
Cfricagos, paleistas iš nelaisvės, tu 
pačia diena, kai jo motina mirė. 
Jis buvo skubiai parskraidintas i 
motinos laidotuves.

KEARNY, N. J., LAUKIA IŠKILMIŲ
Harrison-Kearny, N. J., lie

tuvių didelis troškimas turėti 
naują ir puošnią savo bažnyčią 
pradeda pildytis.

Sekmadienį, rugp. 30, įvyks 
naujosios lietuvių bažnyčios že
mės prakasimo iškilmės. Nau
joji Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos bažnyčia bus sta
toma Keamy, N. J., Davis ir 
Bergen Avė. kampe, kur toje a- 
pylinkėje gyvena apie 500 lie-

-. tuviškų šeimų.
Iškilmės prasidės 3 v. p.p. 

ir jose dalyvaus abiejų miestų 
majorai, 
bei visi e

Liauba, OFM, Brooklyno pran
ciškonų vienuolyno viršininkas.

Bažnyčios statymo reikalas 
jau seniai brendo. Kun. Leo
nas Voisekauskas, 1931 m. at
sikėlęs pia klebonauti, dar uo
liau tą mintį ugdė, įsteigdamas 
naujosios bažnyčios . statymo 
fondą. Nors teko nugalėti daug 
ir didelių kliūčių, bet ritanties
metams fondas augo. Tai para- pijinėse mokyklose prasidės 
pijiečių dosnumo ir klebono ge
ležinės valios vaisius.

Jau praėjusiais metais Ne- 
vvarko arkiv. Walsh buvo davęs 
bažnyčiai statyti savo sutikį.-

Šv. Kry 
mokytojo 
vienuolyną 
toje pačioj 
čiau stovėjo dabar parduotas 
medinis namas.

Mokslo metai Chicagos para-

seserims 
etas statyti 

amas statomas 
vietoje, kur anks-

Kerny ir Harrisono 
•ylinkės kaimynai ku-

rugsėjo 9 d.

7cm. 12metu.t kai. uui

• mokslą T. Juvenalis

“DARBININKO” ^ĖMĖJAI
“Darbininką” aukomis yra 

parėmę (tąsa iš nr. 61):
ROCHESTER. N. Y. — W. 

Saunor, Mrs. M. Gražefiis, A. 
Naujokas.

WHITE PLAINS, N. Y. — 
B. Braziūnas, K. Prapuolenis.

NEW YQRK statė miesteliai. 
— V. Dailyda, Jamaica, L. I., 
N. Y., A. S. Kaušis, Utica, N. 
Y., R. Ališauskas, Glendale, L.
I. , N. Y., VI. Pivoriūnas, East* 
Meadow, L. L, N. Y., E. Žiau- 
šys, Amsterdam. N. Y.. J. A. 
August, Bronx, N. Y., V. K. 
Jonynas, Hollis, L. I„ N. Y, 
Mrs. N. Milach, Nesconset, L. I.

MN. Y., Dr. E. Noakas, Ozone 
Park. L. L. N. Y.. K. Ruškis, 
Elmhurst. L. I.. N. Y.
<JIEWARK, N. J. — B. Du- 
hietis. Mrs. A. Baltutis, Mrs.
J. Jasukaitis, Mrs. T. Staugai
tis. C. Vasiliauskas, F. Vaškas.

KEARNY, N. J. — P. Yuš- 
kevičius, Mrs. Aleksandravičie
nė, Mrs. E Milunaitis, A. Vit
kauskas, J. Vizgirda.

ELIZABETH, N. J. —A. Va-

- laitis,
reviči

LIN
& J. Sabe;

PATERS
sionis,

Širdinga
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

! Kaspariūnas, V. Bud- 
O. Kakštis.

, N. J. — Mrs. J.
A. Petrutis.
N. J. — A. Ma- 

kitkus.
dėkodami, linkime

’tis ir naujojo arkiv. Boland at
vykimas darbus kiek tolyn pa
stūmėjo. Pagaliau rugp. 21 d. 
Newarko arkiv. Thomas Bo
land užtvirtino naujosios baž§. 
nyčios planus ir kartu su kleb. ’ 
L. Voisekausku pasirašė 
raktus.

į/Zfj inufiimiį 
'į' RAOBO VA LAN DU 
■ kuuos ifta.

ŠEOTADIENIAI.3 
išNew 'ior.ko stofięs 
V73/D /3s^k IO7.5m 

DIREKTORIŲ^
Jcku^J.STUKAf

Alf.PETRUTl/ 
!2C9 31.
hill<side/;n. j 
Te£~

• LAB TECHNICIAN
• X-RAY TECHNICIAN

Modemiška virtuvė

Duodamos uniformos

Geros darbo sąlygos

Malonūs bendradarbiai

Kreiptis

SOPHIE KUSPER

5 day — 37 '/j hour wcek 
Good pay - Pcriodic inčreases 

Many benofits 
Applicants mušt be graduaies 

of accredited schools of 
nursing.

Excellent working conditions 
Permanent positions 

Write full dėtais of education 
and experience to: č 

HOLY CROSS HOSPITAL 
2700 West 691 h Street 

Chicago 29, BĮ.

ASSEMBLERS, SOLDERERS 
VVIRERS 
Good pa y 

Rapid advancement
Paid Vacations and Holi.lays 

Weekly Bonus 
Permanent Positions

Apply:
STAR PRODUCTS CO.
2335. S. Indiana Avė.

RESTAURRANT & LOUNGE
8155 \Vest Ogden 

"■**lfctoU£_3-4835

Help Wanted Malė

REIKALINGAS PAtYRĘS 
MĖSININKAS ♦ 

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

COMPANY
835 Fulton St. MO G-0361

REIKALINGI
DARBININKAI

Kreiptis asmeniškai:

tiek 
kitais

Politūros ir buferaVimo 
darbams

Neturintiel praktikos bus 
išmokyti.

Ankštas pradinis atlyginimas, 
pastovus darbas, maloni ’• 

aplinka,
palankios darbininkų 

beneficijos.

kont-

4600 W. PAIJfER

ftnamario'

Šiais laikais, kuomet 
statybinė medžiaga, tiek 
sumetimais, didesnė statyba y- 
ra truputėli varžoma, leidimas 
statyti lietuvių parapijos baž
nyčią yra mūsų tautos .laimė
jimas. Statymo darbai bus pra
dėti tuojau ir viskas kaštuos 
daugiau kaip 400.000 dol.

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA
Santaupos, įdėtos prieš I-ją mėnesįo d. veikia nuo 1-mo

Jsteiirta
191*Dovanai d riedama* kemplektas

plunksnų ir pieštukų su kiekvienų' 
indėliu.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p. Ant
radieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Trečiadieniais visa diena už
daryta.

LOMBARDO Savings and Loan Amociatina 
FRANK -if. KENST. vykd. direktftrim

WFRT CERMAK ROAD GUadenoa 4-2600



Kas naujo New Yorko ekranuose?

LafanSjfanv vakarai
reklamuotąjį “House of Wax”,

matyti pažanga. Pirmasis pio
nierius “Bvana Devil” ir pas-

Vyčių jubiliejinis seimas 
prasidėjo -rugp. 28 d., 8 vai.

filmo turiniu. “Second Chance” 
triukų beveik visai neturi. Ja
me pirmoj vietoj* jau atsižvel-

Vykstančių I studentų ąt-kų stovyklon 
į Kennebunk Port, Maine, dėmesiui

MM 

NAUJIENOS^/

* Angelų Karalienės parap. visos 
draugijos rengia laimėjimų va
karą parapijos salėje. Laimėji
mui leidžiami vertingi dalykai.

, Kviečiami visi. Pelnas skiria- 
’ mas parapijos naudai.

Prof. J. Brazaitis, 
pasinaudodamas savo atosto
goms “Darbininko” redakcijo
je, rugp. 26 d. “Queen Mary” 
laivu iš New Yorko išplaukė į 
Europą. Kelionėje prabus apie 
dvi savaites.

&

Į stud. at-kų stovyklą,
kuri įvyks Kennebunk Port, 

Me., šeštadienį išvyksta būrelis 
studentų. Pakelyje sustos Bos
tone, kur dalyvaus Vyčių sei
me.

New Yorke ir Brooklyne dabar 
rodomi: Charge at Feather Ri- 
ver (Wamer Bros, pastaty
mas) ir Second Chance (RięO).

Abu šie filmai jau gana gerai 
padaryti. Trijų matavimų rea
lybė perteikiama žiūrovui na
tūraliai. Atrodo, kad ir akių 
šie filmai taip nevargina kaip 
pirmieji. “Charge at Feather 
River’F tuo atžvilgiu bene ge
resnis ir už “Second Chance”. 
Tiesa, "jame neapsieinama be 
publiką gąsdinančių triukų: į ją 
mėtomi peiliai, tomahaukai, 
šaudoma iš lankų, net spjaudo
ma. Bet visa tai suderinta su

r?

(

Uršulė Kubiliene,
gyv. 73-43 Grand Avė., Mas- 

pethe, mirė rugp. 24 d. Ge
dulingos Mišios buvo iškilmin
gai atlaikytos rugp. 27 d., 10 
va]. Atsimainymo bažnyčioje, 
po kurių laidotuvės įvyko šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi Beliausko laidojimo į- 
staiga.

r
S?
fe

Dėl radijo inžinierių streiko,
New Yor 

tisą praeitą 
transliuoti programas, tad Jo
kūbo Stuko va Lietuvos At-i- 

raeitą rugp.

WEVD stotis iš- 
vaitę negalėjo

Padolskio pamaldomis ir pa
mokslu liet, parapijos bažny
čioje So. Boston. Po šv. Mišių 
salėje po ^bažnyčia buvo iškil
mingi pusryčiai. 10 vai. 30 min.

* prasidėjo' seimo posėd’Jai Ho- 
tel Statler.

Šeštadienį. 8 vai. ryto gedu
lingos pamaldos už mirusius, 
kurias laiko seimo globėjas 
kun. Pr. Virmauskis.-Pamoks
lą sako kun. A. Konfautas, vy
čių dvasios vadas. Po to vyčiai 
vyks pagerbti savo mirusius 
veikėjus — Myk. Norkūną 
Lawrence kapuose ir prel. K. 
Urbonavičių — N. Kalvarijos 
kapuose Mattapan. šeštadienį 
po piet įvyks iškilmingas posė
dis 40 m. veiklos jubiliejui pa
minėti.

Sekmadienį 10 vai. parapijos 
bažnyčioje iškilmingos pamal
dos, kurias laiko ir pamokslą 

’ sako vysk. V. Brizgys. Sakma- 
> dienio vakare seimo baigimo 

banketas, kuriame dalyvauja 
daug aukštų svečių.

Visoje seimo programoje yra 
kviečiami dalyvauti ^bostoniš- 
kiai lietuviai ir tuo parodyti sa
vo susidomėjimą Amerikos lie
tuvių jaunimo veikla.

Rita Lauginaitė 
išteka už Jono Rankin rugp. 29 
d., šeštadienį, 10 vai. Šv. Petro 
parap. bažnyčioje. .

A{uz. J. Kačinskas,
Šv. Petro parap. vargoninin

kas, nuo rugp. 17 d. yra ato
stogose. Jį pavaduoja mok. 
Petras Biziųkauskas.

žymūs svečiai Bostone
Rūgs. 21 d. į Bostoną atvyks 

prez.' Eisenhower ir dalyvaus 
respublikonų mitinge, kurio 
tikslas sustiprinti partijos fon
dą. Lapkrity į Bostoną atvyks 
Graikijos karalius su žmona.

Kun. Jonaitis iš 
Amsterdam, N. Y. * 

buvo atvykęs į Bostoną gi
minių ir pažįstamų lankyti.

Kun. Vacį. Sadauskas iš Do
norą, Pa., šv. Juozapo parapi
jos, atskrido į Bostoną pas gi
mines rugp. 23 d.’ir pasilieka 
vyčių seime.

Gaisras cukraus fabrike
Šeštadienį, rugp. 22 d., už

sidegė ir sudegė Domino cuk
raus fabriko nuosavybėj buvęs ~ 
medinis pastatas. Fabriko gais
rininkams pasisekė sustabdyti 
gaisro plitimą toliau, todėl nuo
stoliai ne taip dideli. Sudegė 
keli prie to pastato buvę auto
mobiliai. Pats fabrikas gaisro

Studentų ateitink&ų stovyklos p.p. (paskutinis tik savaitg.) 
dalyvią dėmesiui Daylight Saving Time? Iš Ken-

Atvažiuojantiems automobi- nebunk skambinti 7-4414 arki 
liais. Važiuoti tiesiai į Kerint 
bunk Pert, Maine. Bostono mie
stą galima aplenkti, taikant į 
US Route 128, kuris veda tie
siai į Rte 1 šiaurėj 
tono. Rte 1 važiučti beveik iki 
paties Ken Port.

Atvažiuojantiems autobusu 
(Greyhound). Atvažiavus šeš
tadienį,. rugp. 29, Bostonan, 
nuo 8 vai. ryto iki 6 v.v. gali
ma skambinti teleforiu So. 
Boston 8-4618. Stotyje bus pa
sitikta ir parūpinta kelionė į 
Kenneburfk Port. Atvažiavus 
kitu metu, reikia Greyhoundu 
ir toliau važiuoti — j Kenne
bunk, Maine. Autobusai kiek
vieną dieną išeina 8.30, 11.59 
ryto; 12.40, 4.00, 6.00 ir 8.30

važiuoti vieton taksiu,
Atvažiuo'autiems traukiniu. 

Šeštadienį nuo ;8 v. ryto iki 6 
v.v. skambinti So. Boston 8- 
4618. Kitu metu atvykus, iš 
Bostono geležinkelio South sta- 
tkm pervažiuoti požeminiu ar
ba taksiu į North statton. t Iš 
ten į Kennebunką traukiniai 
išeina: šiokiadieniais — 8.30 
ryto, 1.15 p.p., 4.50 p.p. Sek
madieniais: 9.30 ryto ir 1.15 
p.p. Atvažiavus vėliau vakare, 
dar galima važiuoti 7.00 (šio- 
kiedieniais) ir 7.30 (sekmadie
niais) į Biddeford (Kennebun- 
ke nestoja). Lš ten skambinti 
7-4414.

Stovyklos rengimo komisiją

Turinio atžvilgiu abu filmai 
neblogi. ‘Charge at Feather 
River” rodo amerikiečių kovas 
su indėnais pereitame šimtme
ty. Istorija daug kartų matyta, 
bet šiaip ar taip ji geresnė, ne
gu kaubojnių ar kriminalių fil
mų. ‘Second Chance” rodo pie
tines Amerikos gyvoiimo iš
karpą Andų kalnuose. Gražūs 
kalnų vaizdai, truputis krimi
nalinio elemento ir nepaprastai 
didelė įtampa, pasiekianti 
aukščiausią tašką, kai sugenda 
kalnų keltuvas ir kiekvieną mi
nutę grąso nukristi su kelei
viais į bedugnę.

HoudinL
Šio šimtmečio pradžioje gy

veno garsus magikas Harry 
» Houdini, kilęs iš Wisconsino 

valstybės ir savo triukais pla
čiai išgarsėjęs Amerikoje ir Eu
ropoje. Sakomą, kad iki šiol

SUMMER G. WmTTTER, Mass. 
valstybės gubern. pavaduotojas 
(Lta. Gov*rwor). rt»CO. SS <*- pa- 
sakė kalba. Dasvendnrtanias Lie
tuvos Vyčiu seimą.
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Cambridge, Mass.Bendruomenės gegužinė
Romuvos parke, Brockton, 

Mass. rugp. 23 d. praėjo labai 
gražiai. Pasitaikė gražus oras 
ir prisirinko daug žmonių iš 
senesnių ir naujesnių ateivių. 
Buvo daug jaunimo. Programo
je gražiai pasirodė J. Gaidelio 
vedamas choras. Taip pat su
sidomėjimo sukėlė jaunas akor
deonistas, 10 metų amžiaus Ri
mantas Manomaitis, kuris pra
džioj vienas paskui su savo ma
ma grojo akordeonu. Progra
mos pabaigoj, Manomaitienei a- 
kordeonu vedant, visi susirin
kusieji padainavo keletą lietu
viškų dainų.

Gegužinės metu buvo ir do
vanų skirstymas. Laikrodis te
ko Nr. 1543. Laimėtojas pra
šomas atsiimti dovaną pas ren
gėjus. Laikrodį dovanojo Ket
virčio brangenybių krautuvė, 
W. Broadway, So. Boston. Lith-
uanian Fumiture Co. dovanotą čius. 
lempą laimėjo Nr.'144. Prašo
me atsiimti. Vyno bonką, pado
vanotą Third St. Cafe, ir tortą, 
dovanotą p. Santvarienės, lai
mėjo Vyt. Stelmokas, 155 KiAg 
St., Dorchester, sūrį — Romu
aldas Veitas, 19 Ceylon St., 
Dorchester, kumpį—Nr. 37089. 
Dovanų neptsiėmusieji prašomi 
teirauits Vakauzų maisto krau
tuvėje, kampas I ir 3rd St., So. 
Boston.

A. H. Plekavičiai
sulaukė iš Miami, Floridos, sa
vo dukters B. Jonės su vaiku
čiais. Ji vieši pas tėvelius dv 
savaites.Vykstantiems į skautą 

stovyklą

Stovykla tęsis nuo rūgs. 4 
iki 7 d.d. Vieta — Eatontovvn, 
N. J. (Dale’s Drive-in vasarvie
tėje). Mašinomis Važiuoti 35 
keliu. Organizuotai išvykstama 
rūgs. 4 d. 7 vai. 30 mint iš 
Apreiškimo bažnyčios aikštelės. - 
Autobusas išeina iš Greyhound 
Bus station (50 gatvė ir 8 
Avė., Manhattan), 8 vai. 30 
min. Stovyklos atidarymas — 
rūgs. 4 d. 3 vai. p.p. Sekmadie
nį. rūgs. 6 d. 11 vai. kun. Pa
kalniškis atlaikys šv. mišias, o 
tą pačią dieną 7 .vai, yąk. ^.us

A. Urbonienė
Šiomis dienomis grįžo iš ligo 
ninės po sunkios operacijos 
Linkime greitai pasveikti.

Lietuviškas sąskrydis
Rugsėjo 7 d. visi N. Anglijos 

lietuviai renkasi Brocktonan į 
N. J. seselių vienuolyno sodybą. 
Cambridžius organizuoja auto
busus ir rengia savo stalą. Bi 
lietus autobusams galima gau
ti Daukanto krautuvėje. Ten ii 
atgal $1.25.

Rinkliava Romos lietuviu 
kolegijai

Sekmadienį, rugp. 30 d., iš^ 
■ kilmingųjų pamaldų metu 10 
vai. bus daroma parapijos baž
nyčioje rinkliava lietuvių ko
legijos Romoje naudai. Kadan-

dar niekas nėra pralenkęs Hou- . gi ši mokslo įstaiga lietuviams 
dini savo magiškosiomis jėgo
mis. Paramount filmų bendrovė 
dabar pastatė spalvotą biogra
finį filmą, kuriame Houdini 
vaidina aktorius Tony Curtis, 
o jo žmoną — Janet Leigh. Fil
mas įdomus ne tik įvairiais 
triukais, bet ir didžiojo magiko 
biografinėmis gyvenimo ištrau
koms. Jo pirmieji žingsniai cir
kuose ir įvąii* ose mažos ver

 

tės teatrėliuose) susipažinimas 

 

su savo busimąja žmona, kuri 
vėliau tampa jo istente, pir
mosios savarankiškos gastrolės 

į Ameri- 
26/m. 

kos 
isvi- 

ir užrakintų

yra labai svarbi, ji sunkiai ver
čiasi, todėl visi dosniai rinklia
voj aukokime.

Kun. J. Žuromskis
buvo išvykęs

atostogų į New
keletui dienų 

orką.

Biž. J. Gimbu 
seikaitė - Gi tienė, 

nusipirkę save*- narną, ^persi
kėlė gyventi į West Roxbury. 
Jų dabartinis adresas: 4 Rut- 
ledge St., Boston 32, Mass.

Stony Brook bus rodomos liet filmos

PIRMĄ KARTĄ
V

2j

PARDAVĖJAI:

PARDUODAMA maisto krau
tuvė (Grocernė). Kaina $3.000. 
Nuoma (Rent) mokama $35.-

ALĖS, INC
Rrooklyn, N. Y.

110 Meserole St., 
Brooklyn 6, N. Y. 
Phone EV 4-9293

IŠNUOMOJAMI 2 atskiri 
kambariai. Kreiptis po 6 v. 
^rak. adresu: A .KAUNAS, 103 
So. 4th St, Brooklyn 11, N. Y., 
arba nuo 7 vai .iki 20 vai. ‘tel.

4MCBRAND ST.
J. P. CINKUS 
Direktoriui
.»< „■ » ...

rai atlygins už darpą. Rašyti jos gimtadienio proga buvo su- 
nurodytu adresu ar pašaukti tel. rengtas Daukantų namuose po-

VValtham 5-9539 būvis. A. D.

BROOKLYN 11, N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

į kurį 
ma visuomenė. Stovyk- 

os uždarymas —rūgs. 7 d. 12 
vai. dieną. Į New Yęrką sto-

PARDUODAMA saldžiu Kerimu (so- 
dės) gamybos įmonė, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera

J. M. S. Cinkus. Jr
495 Grand St, 

Brooklvn 11, N. Y. 
Phone EV 4-9293

Ona Želvienė
57 m., mirė rugp. 23 d. Gy-

er.

Koncertas įvyks rugsėjo 20

t'*

4:45 iki 5:30 vai. p.p., (f330 
kil., 97.9 meg.)

UETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WFSX—kilocyete*—Marbiebead-Saiem. M n m*.

Kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite k* 
nors pasvekinti ar^įSskelbti, tai sųąkite: LITfR'ANIAN RADIO 
HOLU, 5* Cottage St, Norvrood, ~Maas.

Skyrius: UTHLANTA.N FURNTTV'RE CO.. 32« W. Broadw«’- 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston' 8-4618

GYVUOJA PER J3 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairus visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika.
TeL EV. 4-»»3 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

minimų valandė
22 d. nebuvo < a. Tiki
ma, kad streikas-greTl si-
baigs ir sekapti lietuvišk

ma iš tos stoties bus norma
lei girdima šeštadiepiais nuo vyklautojai grįžta rūgs. 7 d.

apie 8 vai. vak. (prie Apreiš
kimo par. bažnyčios).

Stovyklos vadovybė
Dr. Pr. Padalis,

kuris profesoriauja Detroite, 
(dėsto ekonomiją), savaitei 
buvo atvykęs į New Yorką. Iš 
čia išvažiavo į Kennebunk Port, 
kur studentams skaitys paskai
tą.

is

• Pakrikštyta 
sekmadienį, rugp. 23 d. - pa
krikštyta Marytės ir Kazio 

Ambrozaičių dukrelė Ramunė- 
Marytė. Krikšto tėvais buvo J. 
Ambrozaitis ir A. Brizgienė.

Jieyparuošė originalią programą lieti
niam Angelų Karalienes par. koncertui

PO 
ką, tragiška jo 
Visa tai paįvairi 
nuotrupomis: Houdįhil 
na iš apkaust 
dėžių, seifų, net iš Londono ka
lėjimo celės. Išsilaisvina iš dė
žės, įmestos į ledinį Detroito 
upės vandenį po ledu, ir lieka 
gyvas, išgirdęs paslaptingą jo 
mirusios .motinos balsą. Paro
dyta daugybė jo triukų. Tačiau 
paslaptis, kaip jis juos padarė, 
neatidengiama. Abiejų pagrin^ 
dinių artistų vaidyba puiki, 
spalvos geros, filmas įdomus.

jb.

Našlių vestuves
Pranas Medeckis vedė Bar

borą Tamašauskienę, gyv. 397 
Centre St. Dorchester. Vestu
vės buvo rugp. 22 d.

Jonas Karnyla,
58 m., gyv. 111 G St., Sp. 

Boston, po 6 mėn. ligos mirė 
rugp. 21 d. Paliko žmoną, duk
terį, 4 brolius ir seserį.

Kun. Y. Karaveckas,
iš Pittsburgh, Pa., šv. Kazi

miero parapijos asist. atlydėjo 
vysk. Padolskį į vyčių seimą.
P. Kengrytė, soda liečiu veikė

ja, paskirta mokytoja į Norton, 
Mass.

Gimė
Rugp. 22 d. pakrikštytas To

mas Leonas, sūnus Stasio ir I- 
renos Lengvytės Urbonavičių, 
gyv. 820 E. 3rd St., So. Bos
ton.

Mirė
Rugp. 1 7d. mirė K. Simanavi- 

Velionis palaidotas šv.
Mykolo kapuose. Nuliūdime li
ko žmona Barbora ir sūnus 
Vincas. Reiškiame nuliūdusiai 
šeimai užuojautą.

Televizijos centras
Bostono arkivyskupo pas

tangomis Bostone statomas Te
levizijos centras. Aukos renka
mos ir fondas keliamas lioteri- 
jos keliu.

Muzikas L. Buinis, 
baigės koncertavimo maršrutą, 
buvo sugrįžęs į namus pas savo 
žmoną ir mamyte. Longinas, 
paviešėjęs keletą dienų, išvyk
sta pareigoms į New Yorką.'

J. J. Lenkauskai 
šventė savo 20 metų vedybinio 

su
NORI LIETUVIO VIRfiJO-OS

Union Avę., Brooklyn, N. Y. Dorev. Stanislovo parap. saieje, 
Driggs Avė. ir Newell St. kam
pas, Greenpoint, N. Y.

Programai vadovaus rež. J. 
Blekaitis. Po programos šokiai, 
gros “Nakties Pelėdų” orkest-

Rėžis. Jurgis Blekaitis, An
tį Karalienės parapijos me- 

oncerto programai, pa- 
lietpvių poezijos ir pfo- 

ūkas, o jas į vieną iš* 
įkalą surišo rašytoja 

itė. Tai visiškai

tinio 
rinko

tisą 
Nele 
nauja ik originali koncerto pro

 

grama, ) kokios dar iki šiol 

 

brooklyrfiečiai neturęjp^Tiki- 
masi, kad koncertas sutrauks 
daug žmonių ir visi atsilankiu
sieji bus labai patenkinti.

Pr. Lapienės Stony Brok se), Jakšto - Dambrausko pa- 
Lodge vasarvietėje rugpjūčio- gerbimas Kaune, 1938 m. kovo 
29 d. atvirame ore bus rodo
mos filmos, daug kam visai 
nematytos arba kai kurios tik
tai mažai saujelei žmonių. Jų 
turinį sudaro Amerikos lietu
vių gyvenimo ir ilgų metų veik
los pavaizdavimas, Lietuvos 
sportininkų atvykimas ir jų pa
sitikimas New Yorke ir Wa- 
shingtone, Lietuvos skautų sto
vyklą Washingtone, Garsioji 
Baltimorė, jos vyrai, salė ir lie
tuviškas ąžuolas, pasodintas 
Marylando sostinėje, Didžioji 
Lietuvių Diena 1937 m. (Lietu
vos vyskupui Reiniui dalyvau
jant), Lietuvių Diena Pasauli
nėje Parodoje 1940 m., Lietu
viai At War Parade 1941 m. ir 
k.

Iš Lietuvos vaizdų bus rodo
mi : 15 metų Klaipėdos atvada
vimo sukaktuvės (žuvusiųjų 
pagerbimas Klaipėdos kapinė-

19 d. Įvykių vaizdai (iš inci
dento su lenkais, vaizdai iš de
markacijos linijos), Amerikos 
lietuviai atvyksta Lietuvon, 
Vilniečiai sportininkai Olimpi- 
jados vaizdų ištrauka (plauky
mo ir jojimo rungtynės). Tarp
tautinė regata Klaipėdoje. Pa
vasarininkų konferencija KaU- proga ir laiminga ateitis. 1X1 plates- 
ir atlaidai Lietuvoje (žemaičių nių žinių kreipkitės: b. eident, 26 
Kalvarijoje). Lincoln Parkway, Somerville, Mass.

esanti So. Bostone ir vedama lietuvio virėjo ar virėjos ir ge- 
katalikių seselių, numato grei
tai išsikelti i naujas patalpas, 
kurias pastatyti kaštavo apie 
6.000.000 dol. Pati ligoninė yra 
įsteigta 1863 m. ir pavadinta 
jos pirmo geradario Carney 
vardu. Įskaitant gydytojus, šiuo 
metu ligoninė turi per 500 tar
nautojų.

Lietuvių Radio Draugijos Programos
J. P. GTNKUS, Direktorius

Lietuvių Radijo Korporacija
Wt E. Pi—J n T. S". Boston n. Mmm. Trt. SO 8-O4M 

Lietuviu Radijo programa ii stoties' WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviikos dainos, 
i^pzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKŲ, Baltic Florists Gėlių ir Dovanu krautuve. 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas", lietuviikos 
knygos ir ranku darbo dovanos.

New Yorko valstybėje, visame mieste ir jo apylinkėje 
LIETUVIŠKAS ALUS

WHITE BEAR—BALTOJI MEŠKA
Amerikoje gaminamas alus, lygus importuotam 
iš Vokietijos. Galimą gauti įvairiais kiekiais, 

pristatomas ir j namus.

EV.


