


Naujas Amerikos

šeiminiu

Daugiau vertas jį perkant

daugiau vertas ]t parduodant!

tte, įdėjo amerikiečių žinią a* 
gentūros IMS pranešimą apie 

Kertieno kelionę po Europą te 
jo rezoliucijos reikšmę paverg
tiems Pabaltijo kratam.

600 mūsų brolių kunigų ir kad 
jfe didelę daugumą erių, leta- 
vių te latvių (m, pbr.) taip pat 
išžudė, ištrėmė arba' pavergė

tai baime, tai vėl gaflesflu, vS 
susirūpinimu ir meile, arta vėl 
rūstybe ir pykčiu to veido V

įtariu* tatati
žiaurius tarnus. JI krutina lū
pas, bet jos tieka nebylės. O iš 
jos akių teka dvi srovės krau
jo, jos rankų stigmos kraujūo-

atsimtnimų, kurią savo metu 
buvo skelbti ir Darbininke. At
spausdino tuos V. Krėvės liudi
jimus ir kiti vokiečių laikraš
čiai Liudijimai rodo, kad Mas^ 
kva apgalvotai ir pasirengusi 
okupavo Lietuvą. Jokio sava-

tį. Vėliau pranešė, kad jos tik 
rai nunuodytos
šypsojosi iŠ tokių kvailų paaiš
kinimų. Jteug koicboašrūnkų

“Devteefees Votobiatt” įsi
dėjo ilgą pranešimą, pavadintą 
"Molotovas užkulisiuose”. Me-

Fordomatic Drive, 
OverDrive, baltų pa
krančių padangos, 
ekstra kaina to pa
geidaujant. įrengi
mai, priedai bei kita 
gali būtTkeičiami be 
paskelbimo.

Vilės apylinkių, kur ji dau
giausia buvo.

Kilusi nuo Gerduvos, iš Ma
žosios 'Lietuvos, ji buvo atskirta 
nuo tėvų, bolševikams puolant 
Karaliaučių. Daugiau jų'nebe.

ji mato ir pergyvena; taip, sa
kysim, ji pykstu, kad apaštalai 
Alyvų kalne miega, arba ji drą
sina Simoną Kyrenfetj padėti 
Kristui kryžių nešti, arba ji

Ęe to, jis yra Princeton Teolo
ginės Seminarijos prezidento ?. 
Taigi? aukštas protestantų dva- 
stokjs, Dt> Poiiag ir mniftltimd5, 
kad. jų tarpe yrą tokių dvata-

“Baseter NąctafehteB**, švei
carų dienraštis, pažymi, kad 
dabar bus visiškai išblaškyta

“Visame krašte (Prūsijoje), 
— pasakoja ta vokietaitė, — 
buvo kalbama, kad Lietuvoje 
esą pakankamai maisto, kad 
lietuviai labai gerai priima vo
kiečius ir juos slepia nuo ru
sų. Ir aš panorau šį gandą pati 
pasitikrinti, nors jau niekuo 
Btoulvįenebetikėjaa. Po ilgų

ša (fidelės, tamsios augančios 
dėmės, nuo kurių pagaliau su
sikruvina skalbiniai ir priegal
vis. Tai vaizdas, kuris keistu 
būdu neturi Savyje nieko ne
estetiško, atstumiančio, kaip 
tai pasakoja visi mačiusieji. Vi
siem palieka įspūdis, kad tai 
kažkas didingo, kas eina jau ne 
iš kaimiško paprastumo, ypa
čiai kai stebi Teresės veidą. Ga
lėtum sakyti, tai veidas didelės 
tragikės. Po kurio laiko veidas 
jau atrodo kaip mirštančios, iki 
pagaliau tai, kas guli priegal
vyje, atrodo kaip kažkas mirti
nai nukankintas. Paskui jai 
rūpestingai nuplauja veidą ir 
rankas, bet tik kitą dieną ji pa
jėgia skalbinius pakeisti. Ligi 
tol ji guli visiškai išsisėmus ir 
jegu nemiega, tai ji gyvena sa
vo dvasia su tuo, ką ji buvo 

(B. d;)

baltojo tragediją. taikrąščiai 
atkreipi* dtaea| i Kerstano re
zoliuciją Pabaltijo otaąpavfanui 
ištirti. Nurodoma, kad A. Vt- 
Ši—Iriu, kuris dabar sovietus 
atstovauja Jungtinėse Tautose, 
pats vadovavo Pabaltijo įjun
gimui.

Jauna vokietaitė, išbuvusi 
įstotų okupuotoje Lietuvoje 
Šerias metus ir patinti grąfin- 
t j Vokietiją, duoda pluokštą

kas turėjo bent šiokios tokios 
vertės. Atėmė ir visus gyvu
lius, retai kam palikdami ir 
vištą. Surinkti kolchoze gyvu
liai stipo badu, o bolševikai 
skelbė, kad tai sabotažas, kad 
kapitalistų' šnipei gyvulius ty
čia nuodija. Kartą, pastipus 10 
karvių, jos buvo išvežtos į Kau-

Pirmas
Pirmas
Pirmas

atidaryti batsiuvio dirbtuvę. 
Tačiau jam ši kombinacija ne
pavyko — namą bolševikai 
konfiskavo, o jo ūkį prijungė 
prie “Didvyrio” vardo kolcho
zo. Gyvenimas pasidarė sun
kus, bet vis tik šiaip taip šei
mininkas vertes!, slapta taisy
damas ir siūdamas batus.”

liko Ugi Standteh te krerajooja 
šabai smalkiai pasijų metu. Bet 
tai nėra tikrotioa žaizdos. 
Kraujas iština iš nesužeistos 
odos. Sukrešėjęs duodasi nu- 

Įgų. piaųtotoM, to jokio rando nelie- 
ka. Tokios pat rūtas yra ir 

n* tėMsą. kurios flgmntni atsi-

Nemakščiai to Skaudvilė per 
karą labai nukentėjo. Dabar 
yra pastatyta mažų namrftų, 
kurie atrodo lyg grybai po lie
taus. Nemakščiuose i rišrto vfe- 
na krautuvėlė, kurioje nieko 
negalima gauti pirkti. Skaud
vilėje yra kelios toMoa krautu
vėlės to viena tekstais krautu
vė, laikoma privačiai riesto Žy- 
do. Tačiau jam prekyba ne
vyksta, nes viskas pasakiškai 
brangu. z

Susisiekimas labai blogas. I- 
ki 1950 metų nebuvo jokių ke
leivinių autobusų to kitokių su- 

(Nukelta j 6 psl.)

PAGALVt- 
ALT. 8TAN-

tadienį. Kraujo nuteka gana 
žymiai. Kadangi Teresė nieko 
nevalgo, kraujas nepasipildo. 
Nuo to Teresė būtų turėjus se- 

. niai mirti. Bet ji gyvena. Ji 
het gali dirbti, važinėti, lanky
tojus be skaičiaus priiminėti...

Per paskutinius dvidešimt 
septynęris metus daug tūkstan
čių žmonių buvo jos kančių ir 
kraujavimo liudininkai. Aš pa
ti to nemačiau. Man teko pa
matyti tik spalvoto filmo juos
tas, kurtos susuko jos brolis 
Ferdinandas ir kurtos jis retai 
kam rodo. Jų tikrumu netenka 
abejoti. Bet įvykis, jau ir filme 
atvaizduotas, jaudina. Jame 
vnatyt, kaip Teresė guli lovoje mačiusi.

toto tavo galimą parduoti par- sšofpi'i^rtaDemeryše taspokta*- 
davė to nusipirko Skaudvilėje Ja Geaeral Services prekta šau
namą, tikslu ten persikelti ir tfHo*

tarp 
Pirmųjų

'• Ryšium su režąliucijas pri- Doriška įrijungjmo | Sov. Są 
ėmimu Kongrese ir Ch. Kers- ■' jungą mbuvo. t
teno kelionei Europą, svetimo
je spaudoje pagausėjo straips
nių apie Pabaltijo padėtį ir so
vietų terorą, nukreiptą prieš 
tas tris tautas. 1

LietuvTC*Mtati| ! 
vykau iki NrttaBH)
Raseinių. Pakelyje visur‘mane 
lietuviai šelpė maistu to apnak- 
vyndlhd&vo. Kai pirmą'kartą, 
pamačiau ant stalo padėtus 
sviestą, duoną, lašinius, pieną 
to kt, apsiverkiau to pati neti
kėjau savo akimis, kad tokių 
dalykų pasaulyje dar esama. O 
viena lietuvė senutė, su pasigai- 
HJhhu į mane žiūrėdama, vis 
kartojo: "Esaen, essen. J’

Kadangi vokiečių pabėgėjai 
masiniai plūdo į Lietuvą, tai 
vienoje vietoje ilgiau' išbūti ne- 
griCjau.’ Bet to amžinas basty
tasis buvo įgrisęs ir pavojin
gas. Laimingu sutapimu mane 
prigtaurit vterta lietuvių ūki- 
Btnkų V. veima prie Nemakš- 
dkj. CJta flgai ntišbuvau, nes 

i>-stribai labai perse- 
kfojo. Pb kiek laiko mane pri- 
gtetriė kito kaimo ūkininkas 
X, kuris kartu buvo to bat- 
titrvysJ Čtil išbuvau iki išvyki
mo vakarų Vokietijon, fteimi- 
itinkas A. turėjo 10 ha. žemės 
to gerai vertėti, tačiau, prado-

71), prancūzųkemiteto už Lai
svąją Europą tarmhs, davė 
stiprios mztižtagos prieš Sorie- 
tų pofltKąP»tafttjo>. nurodė, kad “Korėjoje komu
gą paruošė totai genu vn> itende dantini ksir

kas grįžo^ątMj, dau
giau rietaie^tojo.^Sr^^-^:

A. sesuo slapta laikė vieną 
vokietį gydytoją, kuris buvo 
pabėgęs iš sovietų karo belais
vės. Kažin kokiu būdu milicija 
apie tai sužinojo ir A. seserį su 
visa šeima ištrėmė. Vokiečiui 
gydytojui pavyko pabėgti į 
mišką pas partizanus. Ištrem
tųjų ūkis liko išplėštas ir ap
leistas, tačiau pastatai nebuvo 
nugriauti, šioje apylinkėje ma
siniai trėmimai vyko 1948 ir 
1949 m., per kuriuos ištrėmė 
apie 30% gyventojų. A. kartais 
gaudavo iš savo ištremto į Si
birą švogerio laiškų, kur buvo 
rašoma, kad jis esąs nuo savo 
šeimos atskirtas ir dirbąs sun
kiai anglių kasykloje. Prąšė at
siųsti maisto ir rūbų.

Kolchozuose išstipo gyvuliai

Trėmimai į Sibirą

Bolševikinis teroras, ir kol
chozų įvedimas žmones stūmė 
tiesiog depresijon: bet vis tik 
šiaip taip dar laikėsi, vildamie
si, kad greitai prasidės karas 
ir juos išgelbės iš sovietinės 
vergijos. Tačiau visos viltys 
sudužo, kai vieną naktį prasi
dėjo žmonių deportacijos Sibi
ran. Ūkis buvo netoli Žemaičių 
plento, kuriuo šimtai sunkveži
mių tūkstančius nekaltų lietu
vių vežė Rusijon. Iš mano kai- 
mo4švežė-epie-4^šdznjCJSjB

Pirmas *uv»ri»y>«i
ATUDABA2KMM

VALV«M! ,
PirnUM ■moratyjero ___> *■ iu«o AUTonOBONUIS ALCMfMFAtS 

ranoNAB!

'tiri tat pąro^D0Mato negu visa: 
tai?* ih putini pritariąs 

?e *T**T^ . . JĮT tam, kad “būtų atidengti to ati- 
ditoti tetanui tie to > tarpo, 

' tente, tavo iranų pasukimą 
• jugojtitiDl), taflzintakmija arba 

Dr. Da- raeria JOamžiatiapririą, priešą

rūšyje su
<mHK»BXVZ TKANSMISUA! 
•avUTūšyje su
lama ii iii imli v-s abba 
SOI MOTOSV!
auvo rūšyje su
raanoNKiMu tbuų 
MBUOJų VABUVIMV!

rūšyje didesnio petnrumo 
fumesNE ranųia vieta < 
amw rūšyje su moderniu, patogiu 
esnrsnau koko jhltvvv! 
■h rūšyje su 
■JVNGIAMAB STABDMŲ IB

PimtliT® savo rūšyje su
>111UUB VISMKAI NAUJU, MODEMfTU 

STILIUM!

Pirmas^^mna^nm

gonė daugiau kaip tref metai 
negali valgyti, tik truputį gali 
skysčių prisiimti to nori viena 
būti.” Bet lankytojų bangą 
sunku buvo sulaikyti. Kon- 
nersreuth virto sensacijų vieta. 
Ypačiai kad vėl nauji dalykai 
ten reiškėsi.

ASTUONIOS KRAUJO 
’ VIETOS

.1926 lapkričio mėn. prie pen
kių žaizdų prisidėjo naujos stig
mas. Vėl po keturiolikos dienų 
galvos skausmų vizijos to eks-

savo rūšyje su moderniom linijom ■ 
MAŽOS TRINTIES, AUKOTOS 
ĮTAMPOS SK! 
savo rūšyje su plačiu valytojų 
LENKTAS, VIENO GABALO 
LANGAS! 
savo rūšyje su
VIENO GABALO, AUTO PLATUMO 
UraAKALINIU LANGU!
savo rūšyje su
VnSATTLE AUTOMATINE TBAN8- 
1OKJA, K<M<BINNUMAN<1A SU 
VAŠKO PRIETAISU SKLANDUMU 
Bl AUTOMATINIU SANKABŲ



ATEINA

ai nieko neturėčiau prieš... be 
to, mano tėvas man iždraudi 
aptarnauti svefius Jų katate*

depaueris ųpectaHai - pri 
kad nauji betveri metai 
būti ypatingai skirti -

tikrųjų išgelbėja li- 
be* tai nenori patys 

o honoraras yra

Visa kraštų Pasaulio Lietuviu Bendruomenes valdybos ar to
lygios uigenhaiijoi yra pakviestas mėtis vietose visą šitą darbą 
attikti.

te? Cha-cha- 
kad juokiuo-

kas turi būti pristatytas, prie* 
do kokios penkios žąsys, dėžė 
kiaušinių, o kas svarbiausia, vi
sas tabako maišelis pinigų. Ta
da ponas daktaras imasi gydy
ti, ir jam, žinoma, visuomet ge
rai pavyksta, nes ligonis po il
go gulėjimo ir taip pasveiks
ta. — Taigi, matote, tokiais ir 
panašiais būdais gali kiekvie
nas gydytojas sukurti žemėje 
rojų. Bet Čia, Austrijoje, dak
tarai yra tikri neišmanėliai Jei-

visa demokratija tai tik žaidi
mas, kuriame vienas žulikas pa
keičia kitą... Jeigu vfi socialde
mokratus vis dėlto tiek balsavo, 
tai ne tiek už jų idėias, kiek iš 
partinės drausmės, nes nartija 
yra labiau organizuota, turi sa-

— Gerai, — atsakiau sau
sai, — aš pats mačiau, tad 
jums sunku, neturint pakanta* 
mai samanių. Jums per daug, 
dartbo..

— Pavyzdžiui, pas mus, Ru
munijoje, — kalbėjo grafas 
Mayer, — ypač kaimų gydy- 
jai, taip sakant, yra dievaičiai; 
sakysim, Je neina tol operuoti, 
kol šalia operacijos stalo atsi-

lidjos agentas.
—Galbūt, jūs atspėjote...— 

šyptelėjau.
Baronienė bejėgiškai atsilo

šė kėdėje jr jos airi rtankos nu
sviro Išbalęs grafas Mayer 
žengė j mane, bet, sutikęs ma
no šaltą .rimtą žvilgsnį, susto
jo vietoje kaip įbestas. Tik po
nia Ambros čiupo mano ranką 
ir, smarkiai ją purtydama,' be
keik maldavo:

— Daktare, nekrėskfte juo-

sušvebeldžiavo baronienė.— 
ktaras kalife taip, lyg būtų 
tyręs vokiečių slaptosios po-

tos, švelniai patakšnojo sumišu
siam graftd jo gerai nuskustą 
veidą ir pati pradėjo šūkalioti 
radijo aparatą.

— Dėl. Dievo meilės, geriau 
ne, — sušnibždėjo baronienė ir 
baimingai pa&urėjo j mane, ta
čiau, sutikusi mano ramų žvilg
snį nurimo. Ji pritraukė kėdę 
arčiau aparato ir ėmė atidžiai 
klausytis. Ponia Ambros tuo 
tarpu, pasuko duryse raktą, pa
kabino am durų* rankenos kaž- 
kokią skepetaitę ir atrištojo ša- 
rn StMĮOpOVK). -

Surotas Anglijos stotį, gra
fas nustatė aparatą taip tyliai,

GHsižmoguk. Ne; asesu labai 
atsargi moteris, cha, cha! ži
note, daktare, mes norėtume 
pasiklausyti žinių iš Anglijos.

rokai išsibląškęs. Na, bet ne
nuostabu, šitokiame chaose gy
venant .

Ir j sunkiai atsiduso.
Ponia Ambros tuo tarpu vėl 

pripylė stiklus ir kreipėsi į 
mane.

— Taigi, daktare, dabar su
losime bridžruką.

— Gaila, bet menkas iš ma
nęs žaidėjas.

— Ach, — vėl atsiduso ba
ronienė, tartum norėdama pa
sakyti: “Koks nuobodus žmo
gus, ir ko jis iš viso čia atėjo.” 
Ji atsisuko j ironiškai besišyp
santi grafą.

—'Jau dešimta valanda,—tas 
sumurmėjo. .

Jis atsistojo, priėjo prie apa
rato, pasukinėjo jį,' bet kažką 
atsiminęs, vėl grįžo prie stalo 
ir, visai pamiršęs savo grnfik 
ką išsiauklėjimą, pasilenkė ir 
ėmė tyliai kažką kuždėti pd-‘ 
niai Ambros į ausį. Ij'

Staiga ponia nusijuosė, t 
purtė galvą ir ganiai panpflfc

—Bet be beimta, ponai gūą- 
fe. tikrai. — Ir a&ftuttatadU
A..mane: . > if

Anglijoje (Douglas) rugsėjo 
12 užsibaigė didžiausios pasau
lyje darbininkų unijos (IU<ft 
suvažiavimas, užtrukęs * pen
kias dienas. Tai unijai ligi šiol 
vadovavo Arthur Deakin. ku
ris buvo pakeistas nauju pir
mininku Jack Tanner. I*irma- 
sis priklausė, transporto darbi
ninkų grupės, antrasis —me
chanikų.- Nei pirmasis nei ant
rasis nėra kraštutiniai savo 
politikoje: jie laikosi daugiau 
vidurio.
, Paskutinę kongreso dieną A. 
Deakin turėjo aštrų susikirti-

išdaiga atneš tiek oau^^HF 
mo, būčiau niekuomet to . ne
daręs, bet dabar jau per vėlu 
aiškintis,. kr aš nemanau, kad 
mano žodžiais kas bepatikėtų.

Pirmiausia krito į akis, išba
lęs Brigitos veidas ir nepapras
tai. liūdnos akys, kai ji atnešė 
man.pusryčius. Mačiau kaip 
drebėjo jos rankos. Jos balsas 
buvo tylus ir prislėgtas:

— Jeigu ponas dąjrtaras to

įtempę nervus Tr baimingi pė 
klausės Uždraustos . stoties. 
Ponios Ambros akyrnuolat 
žvalgėsi į uždengtas duris, gi 
baronienė, gebėdama gerai už
daryto langę užuolaidą, sunkiai 
alsavo. Tik vienas grafas Ma
yer atrodė nelabai susijaiKŪnęs. 
Prikišęs veidą prie aparato, su 
didžiausiu atsidėjimu klausėsi 
pųanešėjo žinių. Staiga jfe pa
suko į muš galvą ir džiaugsmin
gai sušnibždėjo: Tš

— Ar girdėjote, Tyrolį už) 

ims amerikiečiai. Patariamai

tiesa, pone daktare? 
aįą dalykas, — atsa- 
M tik vienu daiktu 
kad JOr nestucBjavo-

neduodami savo konstruktyvios 
programos; jų opozicija buvo 
naudinga sovietaip, o salto šū
kiais > priminė nacionalsocia
listą vokišką išdidumą. Opozi
cija dėl opozicijos buvo taip 
toli nuėjus, kad anot vieno vo
kiečių laikraštininko, pilietis iš 
jos buvo susidaręs -įspūdį: 
šiandieninės vyriausybės narysTau> nutartam sovietinis bolševizmas traukiamas tieson už 

mūsų laisvės ir nepriklausomybės išplėšimą.
Mtaą pareiga alsNeisti prieš vfao pasaulio akis tą baisią tik

rove, kas yra ištikę mūsų nelaimingą Tėvynę. Atskleisti nr pagrįsti

menės rdūrtatf*
rdsis j“ *
jo, kad tarp tų 86*sū viršum • ''
procentą kurie dalyvavo rtn- panašiai kaip Amerikoje.
Sm^Įbuvo Vokietijos rinktinai, ’ kata ir

Italijos, buvo kova tarp Rytų
labai <hog naajų balsuotoją— • ir Vakarų Ją triumfahai ląi-

jBuadmo. mėjo VakaraLNacmį eletaentą
Rinkimą įstatymas prisidėjo, dejnaskudti padėjo britai, jų -tais, o praktiškai talkino sovie

yra atsitikę su nieku nekaltais randais Lietuvos gyventojais.
Tūkstantiai mūsų tautos kankinių teprabyla su mūsą pagal

ba | viso laisvojo pasaulio sutinę^
Mūsą rankose yra ginklas, kūrino mes galūne kirsti bolše

vizmui tok| smūgį, nuo kurio jis niekad nebepajėgs atsipeikėti.
Visos bolševikų kalbos apie taikingumą. apie gerą gyveni

mam Sovietų Sąjungoje, apie darbo žmonių valdžią nublanks aki-

su komunistais, norėjus&fe 

pravesti palankias Sovietų Są
jungai rezoliuci jaą. Abi jos bu
vo atmestos dauguma balsų. 
Kodėl jų negalima priimti, la
bai vykusiai motyvavo A* 
Deakin.

Pirmąją rezoliuciją įnešė ko
munistų partijos sekretoriai 
John Horner. Jis siųle Anglijos 
darbininkams, kad tie reika
lautų vyriausybės sumažinti 
ginklavimai. Deakin jam taip 
atsakė:

nuomonių. Jau dabar frakcijos 
pirmininaks Dr. Brentano pa
reiškė, kad reiks panhikinti už
sienių reikalų ministeriją, o tą 
pat dieną Adenaueris savo 
ruožtu paskelbė, kad jis dėsiąs 
pastangų ją palikti. Kitas klau
simas, kuriuo nuomonės jau da
bar kryžiuojasi, tai Saaro liki
mo reikalas. •

- Bet tai ateities- reikalas, o: 
dabar dar visi gyvam palengvė
jimu Jcad Adenaueris išgelbėjo 
Europos Vakarus ir sykiu Ame
rikos politiką nuo katastrofos.

Uetuvoje, kur kimttonhiin gyvenimas yra virtęs tikru pragapu.
Tautieti, attik savo pareiga skurde ir ašarose skęstančiai sa

vo Tėvynei. Padaryk viską, kad ši be goto svarbi proga Lietuvos 
išsilaisvtaiHnri psgreittati būtų pilnai išnaudota.

Liudyti ir orgąnhsnti. kad nė vienas svaribe^nis sovietinių 
žiaurumu faktas netiktų neatskleistas, yra šventa kiekvieno lie
tuvio pareiga, kurią~visi mūsų tautiečiai kviečiami ir fpareigc 
mi neatidėtio jaut attikti

uima kovoja.

. Ttenrfai JungtMų Amerikos Valstybių tuntai ir kuriems jos 
vadovybėje storintiems vyrams priklauso dHfiansia visos Beta
ria tautas padėka.

Mūsų broliai amerikiečiai, vadovaujami Amerikos. lietuvių 
Tarybos, pristodami prie šfo žygio, yra padarę nejkaiao’amą

fe
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sienų užrašuose, rasime tai jo

Ė?

toli Antverpeno yra ir bepro-

Anglų darbininkai

(Atkelta iš 3 psl.)

lytojas panaudotų savo įtaką,

sutartų nuolat su jais maišytis

Nemakščiai labai nukentėjų nuo kare™i

vadinamas.
Nemėgink pirkti traukinio 

bilieto tiesiai į tą miestą: tave

L*

Praverkime senas Vilniaus

' Mažiausi mikrobai ropotų kaip

Virbas '

Lauras, kad mieliau moky
tųsi pasaulinių mokslų k*, bū-

mieux, prancūzas, kurio at
vaizdą viršuje matome, gyvena 
Saskatoon, Kanadoje.

šimto mefų bandymų būtų su
rastas būdas laboratorijose pa
gaminti kristalinį cukrų, kurį 
dabar išgaunaipe iš augalinių 
medžiagų, kaip cukrinių nend-

neapsileklna. UŽ jo mandagu
mą, už pažangumą moksle pa
mėgsta jį Vilniaus ’ vyskupas

nuolat
kontroliuojami J jų

• ATETIS telkia aplink save jaunuosius žmones, ugdo jų pa- 
saulėaūr

dabar ji ugdo jaunuosius talentus, plečia jaunimo 

lituanistinį iėsfiavinimą.
<

• ATEITIS metams kaštuoja tik 4 dol. Už juos gstori& 10 gra

žių numerių, kurie jus tikrai pradžiugins.

žiuosius Verkius, Vilniaus Ver

niaus vyskupo r&tiai. Ž jų be- 
Eko tik vienas pastatas, l>et ir 
šis ptactifugina savo skoniu, 
proporcijom. ■

Ir susimąstai tada,
kas šiuos rūmus sta.&f Kas į-

rankų, fiettiviškos širdies

Laarno Stoka - OneevicteB.
Tuo metu, maždaug prieš 

- 200 metų, sostinės architektai 
buvo italai, prancųzai, vokie
čiai, ne čia gimę, ne čia ir 
mokslus ėję. Stoka - Gucevičius 

vienas iš pirmųjų lietuvių pa- 
rireiškė architektūroje iri'savo 
kūryba įsitvirtino tarp kitų me
nininkų, puošusių Vilnių.

Šis tžmogus atėjo iš ano me-

kad ten pasikeistų jų politikos 
kryptis, tai mes mielai nusi- 
mestume naštą, kurią nešame 
dėl gyvo rei ir ulio tai-

gardžiai nusijuokta ir 
ejja atmesta.

Antroj rezoliucija buvo pa
siūlyta išreikšti protestą TUC 
(Trade Union Congress) va
dovybei, kam ji pareiškusi už
uojautą Berlyne rusų sutremp
tiems darbininkams. Girdi, jie 
buvę sukurstyti vakariečių a- 
gentų, ne savo reikalus gynę. 
A. Deakin čia atrėžė tokiais 
žodžas:

“Vienas jaunas berniukas, 
kuris rytų Berlyno policininkui 
parodė ilgą nosį, buvo vietoje 
nušautas. O kiek kartų mūsų 
vaikezai Londone policinin
kams parado ilgą nosį? Ar už 
tai jie Šaudomi?”. Didelis kva
tojimas ir... rezoliucija atmes-

Buvo taip pat atmesti kairių
jų siūlymai stengtis iŠ darbi-

• trinkų sudaryti “trečiąją jė
gą“ ,kuri laikytųsi vidurio tarp

* Rytų to Vakarų, ir ttdp pat re-

kaboti, kad įmdnfą sUVatetybi-

(b. d.)

Kad sveikieji turi savo sveti- - 
tuosius miestus, žiūrint kas yra 
kelkio tikėjimo ir tautos, tai 

Wiri gerai žino. Belgijon nuvy

sau į ‘^piligriminę kelionę.” Iš 
Antverpeno sveikieji, kurie tai 
žino, visada Mlietą perka tiktai 
iki kaimyninio miesto Moli, o 
ten jau mažiau kas stebisi, kad 
nusipefkamas bilietas į Geri.

Tai vienintelis pasaulyje 
mi 

to jų. Tačiau iš jų 3000 
čių, kurie laisvai ten vaikšto.

. Sveikieji juos, pažįsta ir nesi- 
stebį jų pokštais. Bet jei to ne
žinosi ir pateksi į dailios mer
gaitės glėbį, o nuo tavęs nusi
sukusi — kitam puls ant kak
lo, galėsi pamanyti: čia patvir
kęs miestas. Ne, jis tik iš proto 
išėjęs, ir tai ne visas. Suprasi 
tai iš t*, kad yra krautuvių , yra 
ir saldainių languose padėta, o 
juos per stiklą... laižo koks, nors 
suaugęs žmogus ar moteris. 
Paskui nusikvatoja ir nueina. 
Aišku, beprotis.

Jums dar pampina po kojų 
labai mandagus vyrukas ir pa
siūlo nuvesti į pačią svarbiau
sią miesto įstaigą — ligoninę. 
Nuveda tiksliai, duris pradaro,

jus tigooines. direktorius paste
bi : ‘Tasai vadovas irgi bepro- 

Iš tikrųjų jūs patenkate ne 
į ligoninę, o į tokią valdžios x 1 
ištaškomą įstaigą (seniau iAai- se buvo labai daug' partizanų, 
kė Božny&ą), kuri psichiškai

vačiuože namuose tarp sveikų
jų, šape globėjų, Ipire net sa- , 
ve vaite** jtene patiek* pa**u-

bepročių “šventasis miestas”, ir 
žmonės nepamena nuo kurio 
lako jis toks yra. Pasakojimai 
siekia penktojo amžiaus po 
Kristaus. Yra ir legenda, kaip nelaiminguosius, tiki, kad jie 
tas

kterj Damnodą, pabe- pasauli.

(atkelta iš 1 psl.Į 

ririekimo priemenių, kaip tik 
geležinkelis. Bet Viduklės sto
čiai esant gana toE, žmonės 
buvo priversti daugiausia*pės

čiomis keliauti. Tik vėliau buvo 
paruošti keleiviams pervežti du 
sunkvežimiai* kurie dažnai bū
davo taisomi ir susisiekimo 
tvarkaraščio nesilaikė. Kar
tais ištisomis dienomis tekdavo 
išstovėti prie kelio.

statytas paprastai medinis na
mas. Žmonės, man įvykstant 
(1951> kalbėjo, kad ji dėl fie- 
sumokėjimo didelių mokesčių 
būsianti uždaryta.

Pradžioje apylinkės fniškuo-

Aš ir pati juos kelis kartus 

pas ją ateidavo maisto. Jta» bu- 

forinų ir te*rišta» tetektų. 1950

partizanų ir NKVD garnizono.

&n£*MŠ* ttM* tgrtarM**** tu

vo toks didelis, kacį jis sugrau
deno tėvus.
Ir šie, įdėję duonos krepšeBn, 

£ieid* ketiateti į Vikrią.
Kiek vėliau taip pat pėsčias, 

su duonos krepšeliu, į Vilnių 
keliaus ir Simanas Daukantas, 

’ nes Vilnius visus traukė. Vil
nius buvo mokslo ir kultūros 
centras. Ten buvo galim* ath

ją $ pertvarkė i Ltetatoe vy-

tai mielai daro, o bepročių šew 
mos, kurios atsiunčia čia savo ■

čius buvo atvežami nušautų
partizanų lavonai ir paguldomi

nai būdavo įvairiausiai išnieki
nami, prikalami prie narnų sie
nų, įkišami būnam papirosai. 
Būdavo ir taip, kad įmesdavo 
j šulinį pas tuos žmones, kurie 
buvo įtarti patetiką stt partiea-

gerti to šulinio vandenį, kfamp 
i, šeimbtirHio duktė lohkė rdlę?

pasakojo, kad kalis teartu* visą 
gimnaziją vedė parodyti, kaip 
atrodo negyvi “banditai*’ ir Me

ko. Kartą, k»J NŠntafc&fas

ševtkų pareigūną* b Kauno, > 
dienos metu partizanai nufcvė

mielai joti gttGrt, ttir mane 
taip lab^l ttyįjb fatoftė* to da-

rtiu”
(PtB Inf.)

btfvO pavadintos

ra tokį* mažytė dalelė, kad 
mokslininkų apskaičiavimu, siu
vamojo pirštelio oro kiekyje jų 
telpaSOkvintifijonų. Tai yra. -■ 
skaičius 541 su 18 nttifų.

Nors šiandien . mokslininkai 
*tom* skaldo ir su juo elgia
si garttttr jte būtų ‘bent žvirb
lio galvos dydžio, tačiau ligi

tąfctūra. Jo* mokėsi pas too- 
roėf pagarsėjusį VUriaus ar- 
chitektą vokfetį Khaktasų. Ma
tematika ir architektūra pasi
daro mėgstamiausi Lauro mok- __ _____ ______

^roi^jojejs šiol , ir, turbūt, niekad jokfa 

__ j_. žmogiška akis jo dar nematė ir
nematys. Kad būtų pririna- 
miau įsivaizduoti atomo ma
žumą, didinksne visu* daiktus 
artink mus tiek, kad normali 
žmogaus akis galėtų atomą iš
vysti.

Fizikų skaitlinės keistos, bet 
gana įdomios. Pradėkime di
dinti viską 100 kartų. Iš žmo
gaus pasidarys milžinas. Di
dinkime viską dešimts tūkstan
čių kartų. Žmogaus ūgis siek-

tintam fcpš>, M lf Vaikinas

AirgfeSAS

storumas būtų vieno metro. Į- 
vairfattsfų ligų mikrobai jau 
būtų kaip rudosios skruzdės. 
Bet atomo savo akimis dar ne
matytume.

Tik viską padidinus šimtą 
milijonų kartų, pašaudytų ato
mas paprastai dkei, ottKmet 
plauko storumas-jau riektų 10 dinys būtų lygus žemei, 
kilometrų,.- apie 6,5 mylios.

■f n oi rtf ruic v i f a v IMENESINIS KATAL
JAUNIMO ŽURNALAS

jaunimo veiklą, duoda straips
nių jaunimo auklėjimo temomis, savos jaunatviš
kos kūrybos, plačių, apžvalgų, soprto ir juokų 
skyrius.

• ATEITIS gausiai iliustruota jaunimo gyvenimo vaizdais.

• ATEITIS eina nuo 1911 m. Per ją yra išėję ne vienas mūsų

Dr. Baymcąd Lemieux
CHiAgšjfe amerikie&ų chemi

kų suvažiavime, kuris įvyko šio 
mėnesio pradžioje, paskelbė,

gydyti Dr. E. Ą. Marshall iš 
Clevelando pagamino naujus 
vaistus (pilules), kurios ima
mo* kas pusę valandos dieną 
ir du kartus naktį. Ligonis po 
24 valandų vėl galis normaliai 
valgyti nesilaikydamas dietos. 
Iš 1000 jo gydytų ligonių 107 
po 29 mėnesių Vėl atkrito.
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ko 600 parMJte*r> j> gertų
jų iš ĮWĮnįyF ii miesto.
SvęSų tąrpe tirto matyti Lie
tasis tfashmg-

MU. A. Gannao, miesto ma- 
jųjrąs Tt tyAlesandrO, vyriau- 
«£» »to teisėjas M. J. Man-

J. t. Sherifin, 
MotmtSL Mar/s Cbflege pro 
zidentašį/kun. T. J. MčNamara, 
S.S.J. rirfmuliį i viršininkas, 
ir daug žymių dvariškių ir 
Civilių. , "

Vakarienės vedėjas buvo 
kun. J. Giedra, kilęs iš šv. Al-

Washlngtone *Kalbos užsitęsė 
apie 4 valandas. Išklausėme a- 
pie 20 kalbėtojų, kurie sveikino 
jubilijatą ir kėlė aikštėn jo 

atliktus gausus darbus per 25 
metus. Nėra vietos atpasakoti 
visų mintis. Paminėsime tik po
rą kalbėtojų, kurių mintis sa
vo žodžiais reiškė ir kiti.

Lietuvos Pasiuntinybės atstok 
vas J. Rajeckas pabrėžė, kad 
ketvirtis šimtmečio jubilijato 
produktingiausio amžiaus, ne
įskaitant ilgų metų 
skirto pasišventusiai ir 
vaisingai veiklai, be galo visus 
imponuoja. “Mus stebina nū-

lAtiumBtihąs mokykla ja. Pranas Rastas. Pamokos 
atidaroma rugs. 20 šv. Jur

gio parap. šv. Vardo draugijos 
patalpose, giemet jau užsirašė 
15 mokinių. Mokyklos komite
tas kviečia visus lietuvius siųsti 
savo vaikus, kad galėtų moky
tis lietuvių kalbos ir būtų su
pažindinami su lietuviška kul
tūra. Ir šiais metais mokytojau-

• šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas prel. Pr. M. Juras rug
sėjo 13 išvyko j Kunigų Vie
nybės seimą Chicagoje, kur 
darys pranešimą apie Nekalto 
Praridėijmo dogmos paskelbi- 
mošimto metų jubiliejų. . _

&gj ■šedftpgtil abrahta| r bio
grafijai. Tie darbaiM <B- 
džtaUs ir retas raorabniekapu 
tatos, Inhilijato sukurtas^ Die- 
vuLhimtorat, netompromismiu 

am kr visišku rialyma ir tautie
čiams ataMšrtmn Drįstu pri
jungti ir savo bei Manos šir
dingus sveikinimus. Turiu di- 
dafio iMOonurno sveikinti ir

tnvos fr Šv. Alfonso parapijos 
naudai bri garbei.” . <

M^joraa D'Alesandro tarp ki
ta ko penąira- “Periate L. Men- 
delto, Dievo lamo, kurį jūs čia 
p^eri>iatex:^4EąMktavėa yra iš
kilmė ne tik šv. Alfonso para- 
pi^ečiams, bet taip pat visiems 
tiems, kurie metų metais yra 
jo krikščioniškosios tarnybos į- 
takoje... giandien, kai krikščio
nybė be atodairos yra puolama 
ir norima pašalinti iš visur, 
mes esame reikalingi šventų 
vyrų su prelato Mendelkr uolu
mu, kad mes, kaip ėcatąlikai ir 
krikščionys, išliktume tvirti sa- 

studijų, vo tikėjime. Jo asmuo inums 
giliai primena, kad yra šaltinis, kuris 

gali atnaujinti lįtūsų jėgas. Yra 
Dievas, kuris bus su mumis vi-

Kfieriko Juosto Jtt&evičuuis 
(Yusksvage) 

išleistuves į Šv. Marijos Se
minariją Baltimorėje suruošė 
Jonas žaliaduonis savo namuo
se. Atsilankė, į pobūvį Juozo 
motina Marijona, Teresė Wal- 
ker, E. žaliaduoniai, Petruške
vičiai it kiti giminaičiai. Sve
čiai įteikė piniginę dovaną ir pa
linkėjo gero pasisekimo moksle.

Kathleen Raišefytįė
šv. Vincento* ligoninėje bai

gė slaugės mokslą ir rūgs. 6 
gavo diplomą. Jaunajai gra- 
’duantef tėvų namuose Fair- 
flride buvo suruoštos vaišės, į 
kurias atsilankė giminaičiai iš 

eur cnnffvo osrascM cjb 
mf Betartai daMntakM
gis Gaficas h4 Klemento Andrį*- 

>kus (AhdrthvsL
KaBetojų eilę užbaigė kun. ' 

J. Antoševskis, Rengimo Komi
teto garbės pirmininkas ir-pa
rapijos asistentas. Pasakyda
mas trumpą žodį, lietuviškai ir 
angliškai, parapijiečių ir šv. Al
fonso bažnyčios lankytojų var
du įteikė Prelatui dovaną — 
$3,000 čekį.

Pats Sukaktuvininkas prel. 
L. Mendelis kalbėjo, kad per 
tuos 25 metus su visu atsidėji
mu rūpinosi visas savo jėgas 

- pašvęsti savo žmonėms ir per 
juos Dievui. Jei darbų gausu
me, nežiūrint ir didžiausio troš
kimo kiekvieną pagerbti, gal 

-būt, kas nors jautėsi ne visai 
suprastas, Prelatas šią iškilmin
gą valandą nuoširdžiai kiekvie
ną atsiprašė. Tačiau nuo savo 
pagrindinio principo
ir ištikimumo tarnavimo Dievui 
ir Bažnyčiai, — jis jokiu atveju 
nė per mažumą neatsitrauks, 
nors reikėtų ir daugelio simpa
tijos prarasti, ir tam didžiajam 
principui yra pasiruošęs paau
koti viską. Dėkojo visiems, ir 
su bendrai Dievą garbinu
siems ,ir su juo bendrai dirbu-

visiško

siems bei į jį atsilankiusiems. 
Dėkojo ir už dovanas. Tačiau 
pažymėjo, kad gražiosios gėlės

Mirė A. Vilkišienė
Lowell, Mass.

Rugpiūčio 22 buvo iškilmin
gai palaidota a.a. Antanina Vil
kienė. Gedulingos pamaldos 
buvo laikomos šv. 
Juozapo liet, bažnyčioje. Mi-

1
3^ 1
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rytojaus dieną bus padėtos 
prie švč. Dievo Motinos alto
riaus, $2,000 atidodami šv. Al
fonso bažnyčios pagražinimo 
išlaidoms apmokėti $1,000 ski
riami parapijos mokyklai. Jubi- 
lijato kalba buvo palydėta en
tuziastingu pritarimu.

Paminėjimo vakarienė buvo 
suruošta ir įvykdyta labai rū-

SENIEJI MŪSŲ SVEIKATOS DRAUGAI
RAMUNES
(Camomile)

Ramunės’ arba ramunėlės 
renkamos pri^Jonines, t. y. žy
dėjimo metu. Apskritai, vais
tingųjų žolių rinkimo metas — 
jų žydėjimcfrif&as. šaknys Vai
stingųjų augalų renkamos ank
sti pavasarį arba vėlai rudenį.

Ramunėlės Lietuvoj ir Eu
ropoj yra plačiai vartojamas 
vaistas taip 'mokslinėj, taip 
liaudies medicinoj. Amerikoje 
ramunėlės retai vartojanios. 
Tačiau kai kuriose vaistinėse jų 
galima gauti, čia vieton jų var
tojama Epsom-saltsx karčioj! 
druska, kuri veikimo atžvilgiu 
negali susilyginti su ramunė
lėmis.

Ramunėlių augimo vieta — 
dirvos, pakelės, ganyklos. Ren
kamos žiedų galvelės saulėtą 
dieną, geriausia prieš p|ętus.

Ramunėlių arbata mažina 
skrandžio ,

pestingai ir tvarkingai. Visą šio 
parengimo naštą ant savo pečių 
išnešė Rengimo Komitetas. Jį 
sudarė: J. Kašinskas, pirminin
kas, Micefka 
jas, P. Grossi -
Fr. Sedbaras—sekretorė. Jiems 
padėjo visa eilė pagelbinių ko
mitetų, kuriuose dirbo uolūs 
parapijiečiai. J. M.

- pavaduoto- 
iždininkas ir

ku-ku.

Bičių dūzgimo, kurio Lietuvoj 
jūs klausydavote, lyg' kokios 
gražios muzikos. Panašiai yra 
su tvenkiniais, su didžiuliais, 
kdip miškas, parkais. Štai, pa
vasarį vakare Prospekt parke 
jflį gėritės- dldžtalta tvenkiniu, 
bet nei baįso.yaričs^.o Forest 
Parke neišgirsite

Žinote, vienas mano apyse
nis pažįstamas prisipažino, kad 
daugeliui mūsų išeivių stoka 
gegutės, varlių muzikos su
trumpina gyvenimą.

Dovanok, skaitytojau, kad 
truputį iš kelio nukrypau._Bet 
tai išėjo iš šnektos. ■

Liepos žiedus rinkti saulėtą 
dieną. Jų arbatą žmonės nuo 
senų laikų vartoja nušali
mams gydyti, kad išprakaituo
tų. Imamas valgomas šaukštas 
žiedų stiklinei arbatos. Dienos 
bėgyje išgerti tokios . karštos 
arbatos 3-5 sielines. Labai 
gerai pridėti stiklinei šios ’an- 

iBMBMKgatinįu šaukštuku 

jau hmjso 219 mokinių, 105 
berniukai ir 114 mergyčių. Iš 
to skaičiaus naujakurių yra

ŠvČ. Vardo Vyrų brolijai
sukako 25 veikimo metai.

Tuo tarpti^ tos sukaktuvės,- be 
kekių ypatingų iškilmių, pami
nėtos rugsėjo 13 <L bendra reli-

Dr. knfcmHtičtas-Ankudas 
. rugaėy) 1 2<£ atidarė gydymo 
kabtitotą fr pcilaM ligptouš kas- 
dfes: .vai. ir 7-9 vai. va-
kaA. Kąbtaeto adresas: 1«J2 
W. Badtimore SL 

vo gimęs 1909 m. Kelmėje, Ra
seinių apekr. Išėjęs juridinius 
mokslus Lietuvos Universitete, 
vertėsi advokatūra Kaune. Iš 
tremties atvyko j Baltimorę ir 
čia gyveno ligi mirties. Sunkiai 
susirgo jo senutė motina, susi
krimtusi dėl netikėtos savo sū
naus mirtift.

Al. Juškevičius
lietuvių radijo valandėlės ve

dėjas ir jo žmona susilaukė 
dukrelės. Laimingoji šeima, jau 
auginanti du sūneliu, ruošiasi 
naujagimės krikštui. J. M.

ir gražina odą, lygina veido 
raukšles, augina plaukus. Lie
pos anglių dvi dalys ir šalavijo 
lapų miltelių viena dalis —geri 
milteliai dantim valyti.

žemuoge
(Strawberry)

žemuogės yra laukinės ir na- 
auginamos. sodnuose, 

daržuose. Pastarosios vadina
mos braškėmis. Laukinės žem
uogės yra vaistui Vertingesnės 
už namines. < '

Žemuogių išdžiovinti lapai, 
sumaišyt su gervuogių, bruknių 
lapais, yra geras arbatos pakai
talas. Liaudies medicinoj žem
uogių džiovintų lapų arbata 
naudojama varytPslapumą, va
lyti kraują, gydyti geltligę, po
dagrą. Žemuogės, be kitų mi
neralinių druskų, turi geležies, 
kalcijaus ir vitamino C.

Uogas žmones naudoja prie 
aukščiau minėtų ligų. Po ligos 
niisi>pttsirtnsLfigffiiamMMM|i|

rugsėjo mėn. susijaukė -•— 
kų: Dovydo Karolio ir 
Juozapo. . •' M

• Hartford, Ccrau»LD64-tos 
kuopos susirinkimas * šaukia-, 
mas rūgs. 2t) d. 1 vai. p.pt 4v< 
Trejybės mokyklos svetainėje. 
Šiame pirmame po atostogų

ropoję tremtiniams sušelpti bos 
rūgs. 2 7d. setamefiari, 12 vai 
įėjimas 50 centų. Pikniką ruo
šia lietuviškųjų draugijų cent
ras. Viri Patersono ir apylin
kių lietuviai maloniai kvieėtą- 
mi atvykti ir prisidėti prie Eu
ropoje vargstančių šaipos.

• MukevMM (Jonas ir 
PTanė)f gyv. Paterson, N. X, 
rtcp* 24 d. susilaukė dukrelės 
Ęlenutės. Jų šeimoje yra dar 
sūnus Vytautas ir duktė Danu
tė. Jariukevičiai į Ameriką at
vyko prieš 4 metus. Lietuvoje 
J. Jasiukevičtas buvo teisinin
kas, o čia dirba paprastą eiklų 
darbą, tačiau veikliai dalyvau
ja visuomeniniame darbe ir 
dažnai parašo * laikraščiams 
straipsnių, feljetonų ir kores
pondencijų.

• E. KuprevičHitė, smuiki
ninkė, dalyvavusi muzikos fes
tivalyje Austrijoje, grįžo į Pa
ryžių, kur gros radijofone. Ji 
ketina greitu laiku atvykti kon
certuoti į Ameriką.
• J. gtaakas, inžinierius,’ 

Šveicarijos LB pirmininkas, 
spalių pradžioje išemigruoja į 
JAV. Jis yra daug pasidarba
vęs lietuvių Europoj šelpimui.-

jųjų namų remontas daromas 
visu spartumu. Spalių 1 d. jau 
norima pradėti mokslas nau- 

- juose rūmuose. Gimnazijai tvar- 
‘Mfytt sudaryta kuratorija iš at

stovų: Pasaulio Liet. Bendruo
menės, Vokietijos PLB krašto 
valdybos, Balfo, katalikų sie
lovados, evangelikų sielovados, 
gimnazijos vadovybės ir tėvų 
komiteto. Priimti du nauji mo
kytojai: dail. A. Krivickas ir 
sportininkas T. Gailius.

MUZKŲ DĖMESIUI

Darbininko administracijoje 
jau galima gauti tik ką atspaus
dintą knygą: Česlovas Sasaaus-4 
kas. Parašė J. Žilevičius. Išlei
do kun. L. E. Voisekauskas. 
Antra laida. Brooklyn, 1953. 
Kaina 2 dol. Knyga turi 126 
pusi, ir gausiai iliustruota.

irgrfflFravaR^PFItSta į kuni
gų rekolekcijas, kurios įvyks 
Brighton, Mass.

< Rūgs. 12 d. įvyko šv. Pran
ciškaus parapijos LRK Federa
cijos susirinkimas. Nutarta 
spalių JIS d suruošti parapijos 
vakarienę; o spalių 25 d. Kris
taus karaliaus šventės minėji
mą. Bos kviečiamos visos •ka
talikiškos draugijos ir bendrai 
viri parapijiečiai aktyviai da- 
lyvaut pamaldose ir rengiamoj 
iškilmėj.

jai įteiktos gražios dovanos. 
Slaugės brolis Donaldas lanko 
šv. Jono kunigų seminariją 
Brtghtone,‘MariL, brolis Jurgis 
tarnauja valstybes policijoje, o 
tėvelis Bassick kompanijos a- 
gintas.

• Rugsėjo 13 d. šv. Vardo 
ir Motinų Arkibrolijos draugi
jų sustrtfikfinaL Juose dalyvavo 
FedertMtfM'iaidybos Atstovai, 

prisidėti., prie 
liaurflventės B-

Motorų g»da
rūgs. 14 susirinkime nutarė pa
gyvinti savo veikimą. Naujoji 
valdyba, į kurią įeina O. Ru- 
secki, CL Chesriek, J. Ragaus
kas ir A. Dubak, patiesė šią 
parengimų tvarką: spalio 4 — 
št. Mišios ir bendra šv. Ko
munija, 11 — “Cake sale”,'42 
— susirinkimas, kuriame vie
tos gėlininkas pademonstruos 
kaip paruošti rudeninių gėlių 
buketus. Vėliau seks •'Harvest 
sale” ir kitos pramogbs. Naujai 
valdybai linkfrpe pasisekimo.

S- ■* F. J. F.

šias atnašavo 5 kunigai, į ka
pus lydėjo daugiau kaip 100 
automobilių, karstas skendo 
gėlių vainikuose, kuriuos padė
jo giminės, pažįstami ir orga
nizacijos.

Antaninai Vilkišienei mirus, 
loweffiečiai neteko uolios ir 
darbščios veikėjos. Velionė at
vyko iš Lietuvos prieš 50 m. ir 
visą savo gyvenimą praleido 
Lowejly. Ji prisidėję prie baž
nyčios statymo ir buvo gera 
katalikė h* susipratusi ’ lietu
vė. Priklausė prie visų katalikų 
draugijų ir aukomis remdavo 
kilnius darbus. Užaugėto didė
lę šeimą. Nuliūdime paliko vy
rą Andrių/^ sūnus, 5 drifteris, 
5 žentus ir 15 anūkų. Ilsėkis, 
ramybėje.

jam atvejuje labai gerai pridė
ti medaus, ypač jei žmogus nu
šalęs kosti. Kūdikiams ramu
nėlių arbata varo dujas, maži
na vidurių išpūtimą, dyglius, 
traukulius. .Ramunėlių arbatos 
veikimas padidėja, pridėjus 
mėtų lapų.

Susirgus gerklės įdegimu, 
plauti gerklę ramunėlių arbata 
•ir gerti šią šiltą arbatą su me
dum. Norint pagreitinti skau^ 
dūlio nokimą, daryti ramunėlių 
žiedų prišutinimą 
maišelin karštų ramunėlių žie
dų ir dėti ant skaudulio.

Be to, ramunėlės vartoja
mos kūno grožiui palaikyti. 
Plaunant veidą ramunių arba
ta, šalinamos jo raukšlės, vei
do oda darosi ružava. Ir švio- 
'sūs plaukai nuo patamsėjimo 
saugomi plaujant juos ramu
nėlių arbata.

LIEPOS ŽIEDAI
4 v (Liadeaį

Senovėj Lietuvoj buvo ištisi 
liepynai. Dabar liepynų Jau 
nėra. Pavadų liepų. Jfts gafite 
rasti miš^iOBe, peftOėto, sod
nuose, šventortaoto, pariraose. 
čia BrtJoMyno ptattaora irgi 
yra liepų. fUdp- Lietuvoj, taip 
ir čia žydėjfrho mėta Jų žiedų 
kvapsnis sudaro jūtas malonu
mo. Bet Brootayno žytiiMtom 
liepom kažko trūksta. Ko gi?

bata galima du<niT^WR5msr 
nušalus.

Liepos Žiedų arbata su va
lerijonu ramina nervus Prie 
inkstų ir šlapumo pūsles ligų 
žmonės vartoja liepos žfedų ar
batą dideliais kiekiais,' Iki 2 
kvortų per dieną. Liepų sulą 
žmonės vartoja valyti kraują.

Liepos medžio anglies milte
liai gerai vefltia prie žemų rG- 
gimOr viduriavimo. Imama ke
lis kaitra dienoje ant galo pei
lio gefažties.

Liepos žiedų nuoranka valo

H^^rzemuogių su J/2 kvor
tos šviežio pieno. Vietoj pieno 
galima naudoti nedideliais kie
kiais vyną.

RABARBAEAS 
(Bhobarb)

Rabarbaro gimtinė yra vidu
rinės Azijos aukštumos,. Mūsų 
kraštuose rabarbaras augina
mas daržuose. Tai keletas pėdų 
aukščio augalas su dideliais su
dribusiais lapais. Anksti pava- 
aerĮ S stiebo ir lapų kotelių gar 
minamas kompotas, kurs valo 
ir gerina kraują, lengvai tuš-

tina viatmHRMm 
niausią vartojami raraPRro^ 
džiovintų šaknų milteliai. Šak
nys renkamos rudenį.

Rabarbaro šaknų milteliai 
gerai valo vidurius. Suaugu
siems imamas arbatinis šaukš
tukas džiovintų šaknų miltelių 
stiklinei arbatos, kuri iš karto 
išgeriama. Vietoj arbatos ga
lima imti grynų miltelių ant 
galo peilio gelažties 3-4 kartas. 
per dieną. Po 8-10 valandų vi
duriai išsivalo be skausmo. Vai
stinėse gaminamas rabarbaro 
sirupas gerai valo vidurius kū
dikiams.

Rabarbaro milteliai didina 
apetitą, šalina kartelį.

— Btt. purap^to
pradžios mokykloje 101 moki
nys. Daugumą sudaro' buv. 
tremtinių Vaikai, gi kiti pir
mosios ir antrosios kartos 
tuvių vaikai. ,

dMtarig 12 <1 dalyva
vo HMfttcvto Betartų tautos 
šventos nriMCjktie, tar tooncėr- 
to meta pašoko kelB tratintas



ir

trikampy.

susilaukę dvynukų abu

kurtė davė $4JOO-pefaK>.ŽINIOS E KEARNY. N. J.
Ž92 vaikai, kuriems naudo-

būti daromoj visose Betartą 
kolonijose.

nes nždangcs yra sunkus. Apie 
tai nekartą buvo rašyta. *• Tą 
dabar patvirtina iŠ ten ateinan
tieji padėkos laiškai Jų tari
niai trumpi, , bet ,kdr žodžiai

“Karti srotttoa dtauT

f.
į*- ■ / i ■

R*.irtų aukos yra pasiekusios mū 
r ’ių tautiečius.

- Dauguma laiškų parašyta 
i Sėtuvių kalba, kiti —- lenkų, 

% tačiau iš pavardžių ir jų turi
nių nesunku suprasti, kad laiš
kų siuntėjai yra lietuviai.

? Pašto ženklai ir antspaudai—
- lenkiški. Laiškų siuntėjų adre- 
, suose, kuriais nurodoma jų gy

venamos vietos, yr žodis “Pols- 
ka.”K Taigi pažymima, kad ta

* vietovė priklauso Lenkajos val-

'. Tai Lietuvos žemių dalis, ku
rią pirmaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais atplėšė nuo 
Lietuvos lenkai. Svarbesnieji 
tos srities centrai yra Suvalkų 
ir Seinų miestai, kuriuose, y- 
pač Seinuose, prieš pirmąjį pa
saulini karą žymiai reiškėsi lie
tuvių kultūrinis judėjimas.
- Antrasis pasaulinis karas pa- ♦ 
keitė Lenkijos sienas, tačiau 
lietuviškosios sritys nebuvo 
prijungtos prie Lietuvos. Bet 
jų gyventojai pasiliko lietu
viais. Laike karo jie labai daug 
nūkentęjo, nes turėjo pakelti 
lenkų, vokiečių ir rusų okupaci
jas, o dabar vėl nešti sovietinės 
Lenkijos priespaudą. Be seniau 
Suvalkų trikampy gyvenančių 
mūsų tautiečių, reikia manyti, 
kad ten yra lietuvių, kilusių ir 
iš kitų Lietuvos vietų. Mat, ka
ro sūkuriai išblaškė žmones iš 
gimtųjų namų ir daug ką pri
vertė apsigyventi kitur.

Šiandien nesunku suprasti, 
kad gyvenimas anapus geleži-

Help Wanted Malė

Display

bariai ir 2 naujosios. Mokyto* 
jauja 6 seselės. Naująja mo
kykla vaikai labai patenkinti, 
nes klasės gražios ir erdvios.

kalbas pasakė
t J. Starkus,

rėjo 4 vaikučius. Laikantis* a- 
merikoniško papročio, A. Riš
kus, vaišina ugus dviem d*. *

Vietinis

“DARBININKO’’ RĖMĖJAI

POLIRŲOTOJAI
Patyrę prie bronzos 

apdirbimo

Geras atlyginimas

Antvalandžiai

Apmokamos šventės 
ir atostogps

Gydymo planas
PROGRESSIVE BRONZE

draugijos salėje. Lietuviškoji 
visuomenė prašoma kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Netikėta mirtis

Stoughton. Mass

P.
M.

Žemaitis.
ILLINOIS mišrus miesteliai— 

B. Ivanauskas, W. McHenry; 
Mrs. A. Žekonis, Aurora.’

DETROIT, Midi. — Mrs. A.

Discount on Purchases—Paid* Holidays and Vacations 
W. ADAMS STREET

Good Worfctag CondHtaun Appty ta Mr Krone

MEN WANTED AT ONCE
NTIAL

For jote as
ORDER FILLERS • PACKERS • STOCKMEN

Steady positions; 5 day 40 beur week

nu vardu reis-
m

raičiui
sv

a. Valerija Rugienė-Sta- 
pulionytė mirė š. m. rugpjūčio 
5 d.

Ilga varginanti liga ir galop 
plaučių uždegimo komplikaci
ja išskyrė ją iš gyvųjų tarpo, 
palikdama mane ir mažame
čius vaikučius, kuriems dar 
taip buvo reikalinga motiniška 
širdis ir globa. Jos netekus — 
mūsų širdies skausmas didelis. 

. Visi vietos lietusiai, senieji 
ir naujieji ateiviai,.© ir čia gi
musieji, sūrpasdami mūsų dide
lį širdies skausmą, pasistengė 
tuoj pat mums visokeriopai pa
dėti ir jų taip nuoširdžią pa- 
ram slaugą mes niekuomet

kiu nuoširdžią 
gams: Demikiui} 
Stoniui, aukojus 
šias, kun. Demikiui 
tą pamokslą, iškeliant velionės 
nuopelnus šeimai ir tėvynei.

Mano nuoširdžiausia padėka 
priklauso seniesiems ateiviam; 
— Rožei ir Antanui Bieiiū: ams, 
kurie šioj skaumo valandoj pa
rodė mums pasigėrėtinai gražią 
Širdį, paaukodami kapuose že- . 
mės sklypą velionei palaidoti.

Didelė padėka Šaulienei ir 
Jasiukevičiui.^curie visais ga
limais būdais padėjo tvarkyti ir 
organizuoti laidotuves. Jiems 
gi šiame darbe .talkininkavo J. 
Stanaitis, Aidukas, A. Bieliū
nas ir visi kiti, kurių aš negaliu 
ir suminėt, tad ir jiems visiems 
lygi mano padėka.

• Nuoširdžią padėką reiškiu: 
Masioniams, Eitmanfenėi ir „ 
brelhii Jonui, kurie buvo nuo
latiniai lankyto ai velionei ser
gant bei visokėricnai padedant 
tvarkytis su mažamečiais vai
kučiais. Gili mano padėka Pa-' 
lukaitienei, kuri virš 8 mėne
sių motiniškai globojo Ausų 
mf’.Yamctę dukrelę Mariją- 
Dainą.

Didelė padėką F. Sarankai ir

džiais va radžiui jžrrtšĮriarm vi
sais-sielvartas ir kančia.. Tai 
prispausto žmogaus dejonė. Ji 
jaučiama" visam laiško turiny, 
pavyzdžiui ir šiame šakiny: 
“Kada viltis žūsta, kada daina 
virsta liūdesiu, džiaugsmas —a- 
šaromis ir kada nėra jokio po
ilsio, tai gyventi pasidaro ne
malonu, sunku.”

Dėl visiems gerai žinomų 
priežasčių nereikia laukti iš jų 
didelių nusiskundimų ar atviro 
ir plataus savo gyvenimo apra
šymo. Tas ‘žodžio laisvės suvar
žymas žymu iš šių kelių žo
džių:

“Turėtumėm daug ką 
pasakyti, bet...”

Laiško “bet” duoda suprasti, 
kad lūpos yra užčiauptos. Gi 
neturėjimas laisvės dar dau
giau sunkina jų nelengvą buitį 
ir tuo būdu nedatekliai bei 
vargai dar labiau jaučiami ir 
darosi nepakeliami.

Taigi tenka apsidžiaugti Bal
to pastangomis, kad laiku suge-

Eitmanui, kurie daug kartų sa
vo susisiekimo priemonėmis su
darė galimybių man lankyti 
žmoną ligoninėje, jai kritiškai 
sergant .

Mano nuoširdi padėka vi
siems, kurie užprašė šv. Mi
šias-. Dėkoju A. Masioniui už 
pasakytą kapuos kalbą ir J. 
Jasiukevičiui už tartą taip jaut
rų žodį.

Dėkoju: Adomavičienei ir 
Jakubavičiui, tremtinių draugi
jai ir jos pirmininkui J. Sta
naičiui, kurie organizavo ir 
pravedė rinkliavą, kad paleng
vintų man lai 
naštą. L 
padėka į

mano 
aukojusiems.

ačiū visiems, kurie 
šiai dalyvavote šerme-

ir laidotuvėse ir skausmo 
landoje pareiškėte užuojautą 

bei prisiuntėte gėles. Aš ir vai
kučiai liksime jums visiems ne
užmirštamai dėkingi.

Antanas Rugys

IAJCTU4E BAJLL, Mm artteM, m mm vyra Deri Anm, |*n«w

aukų rinkėjai pasipils tų mies
tų gatvėmis ir paprašys dukos 
ne tik iš lietuvių,-bet ir iš kiek
vieno praeivio.

Reikia tikėtis, kad aukų rin
kimo judėjimas apims visas tas 
vietas, kur tik gyvena lietuvių, 
nes aukojimo pareiga liečia ne 
vienos kitos kolonijos gyvento
jus, -bet visus Amerikos lietu
vius.

Vajaus pravedimas mūsų ne
laimingųjų tremtinių šaipai tu
rėtų tapti kiekvienos, kad ir 
mažos, kolonijos kiekvienų me
tų pastoviu papročiu.

Tik visuotinu prisidėjimu ir 
bendru darbu galėsime pa
lengvintu gyvenimą mūsų taur 
tiečių, kurie tapo antrojo pa
saulinio kagp aukomis.

nike šiais metais pirmą kartą 
dalyvavo mūsų kolonijos žmo
nės su savo stalu. Aukomis pri
sidėjo: Liet. Tautinis namas,, 
moterys — Martini, P. Savic
kį, J. Overka, Revnoff, E. Va- 
lent, A. Antulionienė, E. Lig- 
naitienė, J. česnulevičienė, J. 
Tamulevičienė, Smith; vyrai — 
S. Ruseli, McKay, E. Fitzge- 
rald, W. Churchil. Pinigais au
kojo: Grigas, DeLuca, P. Ru
seli, A. Smith, Miškinienė, U. 
Kubilienė, McCourt. Visa tai 
padaryta, atsidėkojant seselėm 
už, vaikučių mokymą.

Bblislovas Krancevičhis, va
žiuodamas sunkvežimiu žu
vauti, apsi ir sunkveži-

e h* pcrlO d. mirė 
ligoninėje. Paskutiniu metu šio- ' 
je apylinkėje jau 5-ta panaši 
nelaimė.

Mirė šiais metais lietuviai: 
Petrąs Virmauskas, Alf. Dervi
nis, P. Pusinskas, Iz. Vaitiekū
naitė,- W. Turel, Iz. Pv^kelis^ 
Povilas Tirilis ir Krancevičius. 
Tokiai mažai kolonijai nuosto
lis didelis.

•4' V . ' -
Gal kięk pavėluotai, tačiau 

jaut einama prie galo su šios 
apylinkės Lietuvių Bendruome
nės organizavimu. Padaryta 
didelė pažanga. Rugsėjo 10 d. 
draugijų atstovų susirinkime 
išsiaiškint Bendruomenės tiks
lai, išklausyta atskirų organi
zacijų atstovų nuomonės ir nu
tarta ją steigti.

Bendruomenės riklus apibu
dino adv. Ch. Paulis. Iš jaunų
jų, čia gimusių lietuvių, lietuvių 
veikėjas P. Velevas, be to, 
LRKAS atstovas K. Nakrošis, 

. iš-tremtinių — muz. Alg. Ka- 
čanauskas ir Dr. St. Skripkus.

Išrinktas organizacinis ko
mitetas: pirm. muz. Alg. Ka- 
čanauskas, nariai — P. Vele
vas, J. Belza, Klimašauskaitė, 
E. Jankauskienė, K. Barzdu- 
kas, A. Vitkauskas ir J. Mėly- 
nis. Komitetas įpareigotas su
šaukti steigiamąjį susirinki- 

k- mą, kuris numatytas spalių 11 
d., 6 v. vak., Kearny šv. Vardo

“Darbininką” aukomis yra 
parėmę:

BALTIMORE, Md. — J. Bra- 
dūnas, J. Gailevičius, J. Rėkus.

KENOSHA, Wis.— St. Va
laitis, V. Strupaitis, M. Bajorū
nas.

OMAHA, Nebr. — Miss K. 
Pestininkaitė, Mrs. A. Yaku- 
b'auskas, J. Jonyka.

MISRŪSį> valstijų miesteliai— 
J. Desmand, Sheboygan, Wis., 
Mrs. A. žizminskas, Racine, 
Wis„ V. Balčiūnas, Milwaukee, 

Yankauskas,

Chičago, Ind., 
Hyattsville, Sld* P. 
linockėt, Me.

Po $1.00: BROOKLYN, N. 
Y. — M. Slavinskas, Mrs. S. 
Shukis, Mrs. J. Vaisiekauskas, 
L. Vizbickas, A. Aukštolis, St. 
Kligys, Mrs. E. Petraška, J. 
Medziukevičius, A. Yuška.

NEW JĖRSEY mišrūs mies
teliai: V. Lukas, Newark; 
Kaspariūnas, Eliza beth; 
Gurskis, Bayonhe.

MASPETH, N. Y. — V. Sa
vickas, V. Kunickas.

NEW YORKO valst mišrūs 
miesteliai — St Zobarskas, 
Woodhaven; E Sprindys, 
Franklin Sęuhre.

WORCESTER, Mass. —Mrs. 
E. Navickas, K. Bundza, A. 
Abračinskas.

So. Boston, Mass. —Mrs. U. 
Grubionskas, Mrs. M. Pauliu
kevičienė. k

MASS mišrūs, miesteliai — 
K Paliulis, Athol; J. Petkus; 
Hudsoni A. Witkus, Dorehe'- 
ter; P. Urten, Prftofield; K. 
Šimėnas,-Nonvood; VL Jakima
vičius, Brockton; Mrs. A. Ado
mavičienė. Lowell.

WATERBURY, Conn. — V. 
J. Urbonas, Mro. A. Jankaus 
kfa% Mro. B. Gruiaitta. 

lėtą dienų mirė Jonas Stasiulio
nis, apie 60 m. amžiaus, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Taukučių 
kaimp. Į Ameriką atvyko prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Daly
vavo įvairiose katalikiškose 
lietuvių organizacijose; šv. Var
do, Vyčių, R K. Susivienijime. 
Apdovanotas 4 laipsnio “Vyčių” 
garbės ženklu. Mėgo dainuoti ir 
dalyvavo įvairiuose lietuviš
kuose choruose. Rašinėdavo 
korespondencijas į “Garsą”, 
“Ameriką”* ir “Darbininką.”

1939 m. buvo parvykęs į 
Nepriklausomą Lietuvą ir bū
tų ten pasilikęs, jei ne prasidė
jusi pasaulinė suirutė. 1940 
m. grižo atgal į Ameriką.

% Kearny lietuviškoji visuome
nė liūdi netekusi pavyz^ngo ir’ 
darbštaus lietuvio. " j. M.

CONN. mišrus miesteliai — 
A. Chaplinskas, Ansonia; F. 
Tenusonis, New Britain; A. Sta- 
nišauskas, Bridgeport; K J. 
Ramanauskas, New Haven; J. 
Šatas, Southington.

PHILADELPHIA, Pa. — J. 
Bruzgis, Mrs. M. Bukėnas, J. 
Kalvaitis.

PENNA. mišrūs miesteliai — 
Mrs. A. E Gražulis, Pitts- 
burgh; Mrs. A. Didžius, Van- 
dergrift; Mrs. E. Provmey, 
Svvoyerville.

CHICAGO, m. — Mrs. M. 
Girdvainienė, V. Urbonas, Mrs.

. Pakalka, V.

Milkevičius, Mrs. B. Neveravi- 
čienė.

Širdingai dėkodami, link;me 
Viešpaties palaimos . visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA

. Darbo valandoa:
HmadientaM ir ketvirtadieni^* 

nuo 9 vai ryto iki 3 vai P-b Ant- 
radienJali ir penktaAentels nuo 
9 vai ryto iki 4 vai. p.p. Mtadie- x

Drive to LONBAKDO
‘J

jtatybta žandui
HyketrugpL3&,pa- pjj^

ris-dar būdamas Vokietijoje 
pasirūpino 6a pasiųstu žmo
nes, aplankė savo senus pažįs
tamus. Taip pat lankėsi kun. 
Simas MdHcūnas, Siou^ City 
liet par. klebonas.

Parapija didėja
ir žiponės perkasi namus. 

Persikėlusi čia gyventi Vinge
lių šeima iš Seattle, Wash. nu
sipirko namą prie bažnyčios. 
Trys jų vaikučiai lanko par. 
mokyklą. Patenkinti aplinku
ma, nes iš tikrųjų ir gatvė e 
girdima lietuviškai kalbant 
Antanėlis nusipirko namus iš 
statytojo Vyt. Požėlos’. 1

i Intai koloniją. Kun.

gardūs užkkni^ai ir šokiai. Te
levizijos aparatą laimėjo Em. 
Pruzina iš Omahos.

"""Statyto? fenilą pinigais pa
rėmė šie asmenys: Krikščiūnai- 
—x $260, M. V* Vainiūnai — 
-130, Dr. Petrikohis Ir Albin

152, Jadvyga ir J. Povilaičiai 
ir vienas asmuo flo $50, Juliją 
Geiežiūnienė — $10.

Aukoaoto ir parengimais per 
pusmetį landas pasiekė $21.- 
00d. ^.$136,000 skolos jau yra

Bayonne, N. J,
Išleistuvės

Palyginus per trumpą laiką 
šv. Mykolo lietuvių parapija 
neteko dviėjų savo dvasios va
dovų: klebono kun. M. Kemė- 
žio,. kuris birželio mėn. buvo 
paskirtas Elizabetho lietuvių 
parapijos klebonu, ir dabar, vi
sų mylimo fa* nuoširdaus kun. 
Juozo Pargulbicko, kuris rug
sėjo' 8 d. Nęwarko arkivysku
po buvo perifeltas taip pat į 
Elizabethą pas buvusį savo 
kleboną.

Kun. J. Pragulbickas atvyko 
į šv. Mykolo parapiją 1951 m. 
gruodžio 9 d, ir išbuvo-joje iki 
šiol. Parapijiečiai savo buvu
siam dvasios vadovui suruošė 
kuklias išleistuves parapijos 
salėje rugsėjo m. 11 d. Atsi
sveikinimo 
klebonas kun. 
parapijos vika 
ralevičius ir parapijos atstoyai.

Linkime kun. Juozui naujo- 
. je parapijoje daug sveikatos ir 
Dievo palaimos.

Rugsėjo 29 d.’ šv. Mykolo lie
tuvių parapija švenčia savo 
globėjo šventę. Iškilmingi miš
parai bus iš vakaro, rugsėjo 28 
d. 7.30 vai, ir taip pat rugsėjo 
29 vakare. Parapijos klebonas

I X

Dykai išbandymas . 
REUMATIKU SKAUSMŲ 

ARTHRITIS
Jei dar niekad' nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmų tan
kiai susijusių su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis, tai kodf*l juos nebandy
ti ŠIANDIEN mūsų išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 25 metu.

No taUkrai&o skaitytojams vaistai 
siunčiami dykai.

Mes kviečiame jus juos išbandyti. 
Leiskite atsiųsti jums siuntini 24 
TABLETES dykai Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos nė vieno cento. NESIŲSK i i'E 
PINIGŲ. Tik tuojau atsiųskite Vavo 
vardą, pavarde ir adresą •

- ROSSE PRODUCTS CO .
S7M Farwett Chicago 43. Iii.

Rept. X-3

HELP WANTE» ADS.
*• i __
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Bostono šeštadieninė mokytis 
pradeda darbą šį šeštadienį, 

rugsėjo 19 d., 9 vai. ryto.

kinti vien tik 
stiebu ir ne : , 
tėfe knr vaticai ir •riabortinfan 
medelius nutoužo. Jų nevienas

Uršulė Jarušienė, 73 m. , 
gyv. 665 E. 7th St, So. Bos

ton, mirė rūgs. 13 d.

PRANAS WABKUS 
Laidotuvių direktorius ir

po vasaros atostogų įvyko 
rūgs. 12 d. Susirinkimui vado
vavo St. Santvaras, pradžioje 
pasveikinęs klubo narį sukaktu
vininką St. Lūšį. Bėra Braz
džionis paskaitė eilę jo puikiai 
išverstų ne lietuvių autorių ei
lių. Buvo skaitomi kiniečių, ja
ponų, romėnų, aig’ų, vokiečių

Svarbi rinkHava mokyklai
Ateinantį sekmadienį . mūsų 

parapijos bažnyčioje daroma 
rinkliava parap. mokyklos reik
menims įsigyti: knygoms, po
pieriui, rašalui bei kitiems daly
kams. Visi prašomi gausiau au
koti.

AKORDEONAS, 12 bosų, ge
ram stovyje, pigiai parduoda
mas. Puiki proga — pasinaudo
kite. Kreiptis į Izidorių Ambra
zaitį, 59 Craigie St, Somerville, 
Mass. '

flfiTOyMRMRNPMIl^ratonus y- 
ra James J. Canavan. Straips
nio antraštėje nurodoma, kad 
eilė stipriausių Lietuvos intelek
tualų yra įsijungę į darbą išlei
sti 20 tomų lietuvių kalba en
ciklopediją So. Bostone.

kės: O. Montori, B. Litvinienė, 
O. Karušaitierjė ir O. Krasaus
kienė. šie vyrai atliko' vką pa
rengimo darbą: Dobrovolskis, 
Baciuška, Gružauskas, Židina- 
vičius, Kašėta, Maslauskis, Si
monaitis, Litvinas, Stelmokas, 
Sandanavičius ir Poderis.

rioae kun. A Kontautas sėk- 
mingri <firba Kaip žinome, 
kun. štofet metais į*
gijo magistro laipsni ir todėl 
jo paskyrimą mokytoju reikia 
laikyti pirmuoju Žingsniu į 
aukštesnes pareigas mokymo ir 
auklėjimo darbe. Apgailestau
dami joriustojimą, kartu linkė-

labai tvirtos sveikatos, nčreių 
rasti vietą lietuviškoj šeimoj 
lengvam aptarnavimui už ma
žą atlyginimą. Galėtų aptar
nauti senus ramius žmones ar 
invalidus. Prašau kreiptis į A. 
Staknis, 314 South Avė., Fan- 
wood, N. J. Tel. FAmvood 
2-6064.

Koplyčia fermentas dykai.
NOTARY PUBLIC 

TeL SO S-4S1S 
SKtatta Beitai S-ŽM*

mrtK^Mąto majotas tam 
projektui ištiripritaria ir rei
kia .laukti, kad ręttai taura- 
d&taą vykdyti. 4 *

Elizabetho liet. parapijos 
klebonas, rūgs. 15 d. iš Nevar
to* išskrido į Romą, kur jį 
asmeniškai pakvietė kardinolas 
Pizzardo dalyvauti jo 50 metų 
kunigystė minėjime. Minėjimo 
iškilmės įvyks rugsėjo 19 d. 
Romoje. Kardinoląs Pizzardo 
yra lietuvių bičiulis ir kuh. M. 
Kandžio draugas. Kum Kemė
šis Romoje išbus apie porą sa
vaičių.

antriem studijų 
tretiems

vikaras ,ir T. Juvenalis Liau- 
kbė> pranciškonų vienuolyno 
Brooklyne viršrdnkas.

Evyko studijuoti
> šią savaitę į College of Mt 

St. Joseph, prie Cincinnati, O- 
hio, išvyko studijuoti G. Mace- 
lytė, ilgesnį laiką dirbusį “At
eities* redakcijoje; D. Aleksan
dravičiūtė 
metam, Br. Kulytė 
metams. v ,

LAUKIAMA IBI riiiąiffr* *• tafete tm*1«—ų*i< *fe, 
tam, | kartam* Bitam nustotai* krteSa atvykti M**s. gatar*. 
Berte*. Krtetta* ttaflda Mta B. IlMrnii, stovi — Mr*. G. Mabsaty 
(ta&ie) ir Mta & Brttton. Prertdeata* kaltai* rotojo 21 d.

’ Liet Dramos studija,
per vasarą atostogavus, rug 

sėjo 14 d. pirmądienį, vėl pra
dėjo savo darbą.

Marijona Staafliotytė 
rugsėjo 19 d. 4 vai. p.p. išteka 
už Petro La Faille.

Kultūrai palaikyti studiją 
komisija

ALB I^ęw Yorko Apygardos 
Kultūros Tarybos prezidiumas 
1953 m. rugsėjo 12 d. posėdyje 
nutaė įsteigti. Lietuvių Kultūrai 
Palaikyti Studijų Komisiją: Jos 
vadovu išrinktos A. Musteikis.

Apie 861.000
pradės šiomis dienomis lan

kyti mokyklas. Todėl Mass. 
automobilių, registracijos įstai
ga kreipiasi į visuomenę; kad 
padėtų apsaugoti vaikus nuo 
eismo nelaimių. Miestų ir vals
tybinė policija atliks sąžiningai 
savo pareigas, bet pageidauja
ma, kad ir tėvai prisiimtų atsa
komybės dalį. Vairuotojai pra
šomi sulėtinti važiavimą.

Piknikas pajamų davė 1061 
dol. Klebonas nuoš:rdžiai dėko
ja atsilankiusiems, rengėjams 
ir programos išpildytojams.

Pabaltijo Moterų Tarybos
Lietuvių Atstovybėj Klubo 

New Yorke susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 19 d. 5 v.v. (ne 7, 
kaip buvo anksčiau skelbta) 
Baltic Freedom House patalpo
se, 131 E. 70 St. Bus priųnltinos 
naujos narės. •

NOTARY PUBUC 
!*■ tonu tau «*** > midi

Nauja moderBiika kopty&p ieT' 
menini* dykai. Aptarnauja Čam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausi omis kainomis. Kalno* >tos 

pačio* ir i totu* miestus.
Riitafe iMddte: TeL TB M«4

miųjų poetų kūriniai.

Stasio Lūšio 50 m. amžiaus 
sukakties proga K Mbckuskal- 
bėjo apie lietuvio visuomeniniD-

UEHJVJV BAMO VALANDOS HNMBMU . 
WW<X-12M Įrltoiyriii Msrtoetae r Retai, Mta .

Kiekviena MtacBeni nuo U iki 12 vai ytfudienio. Jeigu norite k* 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai stokite^ UTHUANIAM KAIMO

Svarbus susirmkhnas
šaukiamas kJeb. kun. L. Voi- 

siekausko iniciatyva rūgs. 20 
3 v. p.p. šv.; Vardo •salėje, 6 
Davis St., Keąrny, N. J. Susi
rinkime labai svarbiu reikalu 
kalbės lietuviai pranciškonai iš 
Brooklyno. Visi lietuviai mio- 
šittižiaj yra prašomi atsilanky-

Giinė
Dovydas Valteris, sūnus Ka

zimiero ir Elenos (Mickevičiū
tės) Umikių, gyv. 405 E. 3rd 
St So. Boston, pakrikštytas 
rugsėjo 13 d.

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS vienam arba dviem as
menim gražioje vietoje su vi
sais potogumais ir prieinama 
kaina. Kreiptis telefonu: VI 
8-6563 arba: 114 — 118th 
St., Ozone Park, L. I., N. Y.

WAITRUS 

FUH8I4LKOME 
197 Webster Amm

Bostomeccn jokiu auKųęamm- kindaari vieni kitų, 'mes pyk- 
klui statyti adv. S. Briedžiui damiesi tik ardome - pradėtą 
neįteikė. ? darbą. Viena valdyba jauSasi

Susirinkime buvo taip ; pat nepajėgi atlikti šio darbo: Ji 
kalbėta, kad Alksninio spAudo-r buvo- sueisi į kontąktą su 
je paskelbtas raštas atsiliepė liet, .inžinierių draugija ir daili- 
neigiamai į šiam reikalui aukų, ninku, bet jų darbus ir pastan- 
rinkimą. v (Raštas nurodė, fe gas palaikė vaikiškomis ir jie 
D-G komitetas- nesusitvarko. — atsisakė dalyvauti valdyboje. 
Red.). Nutarta ateityje kreip- Planavimaj tęsiasi metų metus, 
tis laiškais į visuomenę ir pra
šyti aukų. Manoma išsiuntinėti 
1000 laiškų.

Paminklo statymo re: kalu

PABDUODAMA caldfio gėrimo (w- 
dh) ganiybo* imoaC, plačiši žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
niu žinių kreipkitės: B. EIDENT, 26 
Lincoln Parkway, ŠomervfHe, Mass.

Apreiškimo par. piknikas, 
nors vyko salėse ir mokyklos 

aikštėje, sutraukė daug publi
kos.

Paįvairinimui išpildyta meni
nė programa. Al. šlepetytės 
baleto -studijos mergaitės, va 
dovaujamos pačios auklėtojos, 
scenoje gražiai pašoko keletą 
šokių. Akomponavo pianistė 
A. Kepalaitė. Ateitininkai pa
deklamavo ir paskaitė humo
ristinę politinę apžvalgą/Skau
tai davė taip pat humoristines 
“radijo” žinias iš viso pasaulio. 
Kun. J. Pakalniškis su gražia’s 
papildymais pravedė progra
mą.

Išrinkta karališka šeima: ka
raliene B. Lepre, karalium A. 
Baačiuška, karalaite 
kus ir karalaitis D. Kryger.

Daug pasidarbavo šeiminin

1953 m* rugsėjo ŽO dienią 
Š V. STANĮ SLOVO > AfeXHjOS S ALE JĖ
Drigp Avė- ir Newell St. « e ; L.L, BL Y.

Kleb. kun. N. Pakalnis tarė 
parapijiečiams nuoširdų žodį 
ir padėkojo už palaikymą ir pa
rapijos reikalų supratimą. Jis 
taip pat pareiškė, kad norima 
naujai nupirktame sklype pas
tatyti didžiulę salę, praplėsti 
mokyklą ir padaryti čia lietu
vių kultūros centrą. Publika 
plojmais pritarė ir apsidžiau-

Lietuviv Radijo Korporacija
Wt K Brutai, Bta* «, Mm Te*. SO

LtotavtV' Ito*jo programa H stoti** WBMS, lOto knocBtla, pcrdvo- 
tana *ekntaB*nlate nao 12 Ori Uh» aaL BOna ItaaviMm* data* 
naaika ir Mastote* pd—k*. Binto reikalai* kreipti* I STEPONĄ 
KINKŲ, Baltie Mortai* GflM Ir Doeaaa krautav*. 502 B. Broatoray. 
te. BoitoM. T*L SO Te" to®**”“ "Darbininką*", Betartam*

Jau dabar architektui už braiži
nį sumokėta 250 dol. ir braiži- 
nys dar reikalingas pataisų.

Yra pasiūlymas, kad pigiau
siai ir tinkamiausia vieta pa
minklui statyti būtų šv. Jono 
kapinės, kuriose daugiausia lai
dojami lietuviai. Belankydami 
savųjų kapus, jie aplankytų ir 
prisimintų per kelias generaci
jas ir mūsų Didvyriu'.

P. J. Montvila

Skyrius: LHBUANIAN FUBNITUKE CO^ W. Bratahvs* 
So. BMton 27, Mas*.

A ir O. IVAŠKAI
TeeUotud: NOrwood 7-144* ar SOuth Boston S-4818

Tomas Matulaitis
mirė rugsėjo 10 d. Buvo 63 

m., gyverib F St., So. Boston. 
Paliko tris dukteris ir du sū
nų. Jo pusbrolis yra kun. V. 
Skalandis.

BABASEYICIUS ir SONUS 
FUNEEAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSKFfeBAEACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TbL SOuth Boston 8-2590

ANGELŲ (KARALIENES PARAPIJOS

METINIS KONCERTAS

South Boston, itaM, 
D. A. VAtaiakaa, F. E. Zatetatai

Angių kalbos kursai

Apreiškimo parapijos mo
kykloje norime ir šiemet pra
dėti nuo sphlio pradžios. Kur
sus rengė ir mokytojams per 
5 metus mokėjo NCWC: dabar 
patys lankytojai turės mokėti. 
Jei kaip pernai klasėje būtų 
apie 30 lankytojų, tai mėnesiui 
tektų mokėti kiekvienam 1 dol. 
50 et. *Kas norėtų lankyti, pra 
šom klebonijos raštinėje užsi
registruoti iki rūgs. 27‘d. Jei 
susidarys reikiamas skaičius, 
tai spalio 6 d. 7.30 v.v. prasidės 
pamokos.

fuss. Rūgs. 19 d. 10 vaL para- 
pijoa bažnyčioje bus sutuoktu- 
vht Mšioa.

1 Badytojų kunti,
dėl vasaros atostogų pertrau

kę darbą, vėl pradėjo darbą. 
Kursai vyksta kas šeštadienį 3 
vai p.p. lietuvių šv. Petro par. 
mokykloj prie bažnyčkų. Kur
sus veda lietuviai infinieriai. 
Viri kursų dalyyiai yra prašomi

Paskirstė gegužinės pelną
AL Bendruomenės Bostono 

apylinkės komitetas savo posė
dyje rūgs. 11 d. suvedė gegiffi- 
nės sąskaitas ir nustatė, kad 
gryno pelno gauta $319.18. Iš 
sumos nutarta šimtą dolerių 
skirti šeštadieninei mokyklai ir 
šimtą lietuvių mokytojų spaus
dinamiems lietuviškiems vado
vėliams. Likusi suma bus su
naudota lietuviškų knygų bib
liotekai organizuoti ir kitiems 
kultūriniams reikalan^s.

■ ■ ■ ■ ■■ ■ : >

Žririų įdomi paroda
vyksta šią savaitę ^Jordan 

Marsh Annex Building penkta
me aukšte. Būna ir įvairi me
no programa.

“Boston Post Magarine”
įsidėjo rug. 13 laidoj lietu

viams labai palankų, visą pus
lapį užimantį straipsnį apie 
Liet, enciklopediją. Įdėta ir di
delė fotografiją, kurioje mato
me konsulą A. šalną sveiki
nant enciklopedijos personalą. 
Nuotraukoje matome: prof. 
Vacį. Biržišką, J. Kapočių, V. 
Šimkienę, dr. Pr. Galinį, St. 
Santvarą, Pr. Čepėną.

Kitoje nuotraukoje matoma

kybėse. Prie kapot dar kalbė
jo dr. J. Leimonas ir dr. J.GIr- 
nha, pagerbdami jūblltotą vi
suomenininką. Pabaigoj, A 
Gustaičhiį pariūlius, buvo nu
tarta imtis Hciatyvos sudaryti 
platesnį komitetų Liet endkto- 
petfi jos pirmo jo tomo paslrody- 
mui atžymi!!. Inšciatorito m- 
ririnldmm Brinko: St Lu|, dr.

CTtuHta m s meru* :

■Mma.iitf it k t. 
jOtAvrrAB t valakas

< ii


