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PIETŲ DEMOKRATAI VIS NERIMSTA
New Yorkas. — Nors de- r

mokratų konvente buvo dėtos 
visos pastangos išlyginti nuo
monių skirtumus tarp šiaurie
čių ir pietiečių, tačiau ypač 
South Carolina, Virginia, 
Louisiana ir Mississippi demo
kratų tarpe yra aiškių nuotai
kų rinkimuose remti ne de
mokratų partijos kandidatą, 
bet Eisenhowerj. Jie esą pasi
piktinę konvente iškeltu loja
lumo reikalavimu ir nepaten
kinti Stevensono nusistatymu 
pilietinių teisių klausimu. Be
veik visose šiose valstybėse ne
ilgai trukus bus sušaukti par
tijos konventai, kurie svarstys, 
kokį kandidatą rinkimuose

Kils kainos
Washingtonas. — Aukšti pa

reigūnai pareiškė, jog pragy
venimo kainos, kurios dabar 
jau yra pasiekusios rekordinį 
aukštį, neišvengiamai turės kil
ti. Priežastys nurodomos plie
no kainos $5.20 pakėlimas to
nai, numatomas aliuminijaus 
kainos pakėlimas ir pakėlimas 
atlyginimų šimtams tūkstančių 
darbininkų.

Taip pat laukiama kainų pa
kilimo vaisių ir daržovių, nes 
kongresas panaikino jų kainų 
kontrolę. Nuo birželio mėn. y- 
ra pakilusios ir bulvių kainos. 
O jų derlius šiais metais numa
tomas toks, jog nežinia, ar pa
tenkins paklausą.

PAKILO KIAII JENOS
KAINA

Washingtonas. — Vyriausy
bė leido kumpiams, kotletams 
ir kitai liesesnei kiaulienai pa
kelti kainas nuo 1 ligi 8 cen
tų svarui. Šis kainos pakėlimas 
yra sezoninis, ir manoma, jog 
nuo spalio mėn. kaina bus vėl 
sumažinta.

Bando atgvti
fašistai

Roma. — čia įvyko visos 
Italijos neofašistų, vadinamo 
“Italų ’ Socialinio Sąjūdžio”, 
konferencija, kuri tos partijos 
vadu išrinko princą Borghese. 
Konferencijoj dalyvavo apie 
600 atstovų, tarp jų ir visa ei
lė senųjų Mussolinio draugų bei 
fašistų valdymo laikų buvusių 
aukštų pareigūnų. Savo kalbo
se jie daugelis pamėgdžiojo net 
ir buvusio dučės mostus bei 
kalbos toną.

Ką vyriausybė mano daryti 
fašistiniam sąjūdžiui sulaikyti, 
kol kas nėra paaiškėję. Praėju
sį mėnesį Italijos parlamentas 
nusprendė uždrausti bet kokių 
fašistinių partijų veiklą, tačiau 
ligi šiol vyriausybė prieš “Italų 
Socialinį Sąjūdį” nesiėmė dar 
jokių priemonių. Fašistai yra 
susiblokavę su monarchistais 
ir nori bendrom jėgom paverž
ti iš krikščionių demokratų 
valdžią.

PLIENO TRUKS DAR TRIS
MENESIUS

VVashingtonas. — Karinės 
Gamybos Valdyba įspėjo, jog 
dabar jau pasibaigęs ilgai užsi
tęsęs plieno streikas dar pri
vers visą eilę įmonių paleisti 
darbininkus, nes praeis apie 
trys mėnesiai, kol nekarinės 
gamybas įmonės gaus plieno. 
Dėl streiko plieno gamyba šiais 
metais būsianti mažesnė, negu 
buvo laukta, apie 20.000,000 
tonų.

remti. Mississippi viceguberna- 
torius net pareiškė, kad jų 
valstybės demokratų konvente 
kandidatu į prezidentus bus 
statomas ir Eisenhoweris.

Tačiau šis dalykas sudaro 
rūpesčio ne vieniems demokra
tams, bet ir respublikonams. 
Kas labai artimai susidės su 
pietiečiais diksikratais ir su
tiks daryti jiems žymesnių 
nuolaidų, tam yra tikro pavo
jaus pralaimėti šiaurės didžiuo
siuose miestuose.

Mažina Prancūzijai 
paramą

VVashingtonas.— Valst. De
partamento sekretorius D. A- 
chesonas pareiškė, jog kongre
sui sumažinus prez. Trumano 
pasiūlyta užsienio paramai su
mą, negalės būti numatytu 
mastu išplėstas ir sulėtės Va
karų kraštų ginklavimasis. 
Kartu jis patvirtino, jog JAV 
pranešė Prancūzijai, kad iš 
Prancūzijos prašytų 625 mili
jonų dolerių šiuo metu jos gin
klavimuisi tegali būti išmokė
ta tik 185 milijonai. Taip pat 
numatoma pranešti ir Ispani
jai, kad jai numatyta paramos 
suma turės būti sumažinta.

Prez. Trumanas buvo pasiū
lęs užsienio paramai skirti $7.- 
900,000,000, bet kongresas tą 
sumą sumažino ligi $6,447.- 
730,750.

ANGLAI KEIČIA GINKLAVI
MOSI PLAN4

Londonas. — Min. pirm. W. 
Churchillis parlamente prane
šė, jog dėl finansinių sunkumų 
vyriausybė nutarė pakeisti 
ginklavimosi programą, kad 
mašinų pramonė galėtų dau
giau gaminių eksportuoti.

Churchillis nurodė, jog rei
kia taip gamybą derinti, kad 
būtų įmanoma tęsti ginklavi
mąsi. neįstumiant krašto į 
bankroto pavojų.

SIŪLO IŠVARYTI JAV MISIJAS
Teheranas. — Daugelis Ira

no parlamento atstovų pareiš
kė pageidavimą, kad iš Irano 
būtų atšaukta JAV karinė mi
sija. Kai kurie kraštutiniai na
cionalistai net kelia reikalavi
mą, kad iš Irano išvyktų visi 

amerikiečiai. Nuotaikos prieš 
JAV sustiprėjo po to. kai mi- 
nisteriu pirmininku buvo pas
kirtas jau dabar patraukęs 
Quavam. Irano nacionalistų 
tarpe susidarė įspūdis, kad 
JAV palaikiusios Quavam 
prieš Mossadeghą, tikėdamosi, 
jog Quavam susitars su ang- ’ 
lais dėl naftos.

JAV turi Irane tris misijas: 
kariuomenei apmokyti, pata
riamąją grupę prie policijos ir 
tokią pat patariamąją grupę 
aprūpinimo reikalams. Iranas 
taip pat įtrauktas į paramą iš 
JAV gaunančių kraštų tarpą. 
Kiek jam paramos numatyta, 
kol kas nėra paskelbta. Tačiau

PANAIKINO PASKUTINIUS 
SUVARŽYMUS

Bonna. — Vakarų Vokietijai 
įsijungus į Schumano planą. 
Vakarų sąjungininkai sutiko 
panaikinti dar ligi šiol veiku
sius Vakarų Vokietijos plieno 
gamybos suvaržymus. Taip pat 
sumažinta ligi šiol veikę su
varžymai ir daliai cheminės 
vokiečių pramonės.

Komunistai tik smurtu gali
JAV įsigalėti — sako Stalinas

VVashingtonas. — Senato pa
komisė vidaus saugumo reika
lams paskelbė FBI surinktus 
duomenis, kaip komunistų va
dai žiūri į komunistų įsigalė
jimo JAV galimybes. Iš tų 
duomenų aiškiai matyti, jog

KĄ DAVĖ PARYŽIAUS PASITARIMAI
New Yorkas.— Per Lietuvos 

Konsulatą New Yorke gautas 
apie Paryžiaus pasitarimus 
toks komunikatas:

1952. VII. 21-24 d.d. Pary
žiuje įvyko pasitarimai, ku
riuose dalyvavo Lietuvos Dip
lomatijos Šefas Ministeris S. 
Lozoraitis, Lietuvos Ministeris 
Londone p. B. K. Balutis, Dr. 
S. Bačkis, e. Lietuvos Atstovo 
p. Paryžiuje, ir VLKo Delega
cija, kurią sudarė p.p. J. Nor- 
kaitis, Dr. P. Karvelis, T. Ši
diškis ir Dr. Ivinskis.

Nubaudė Liuksus
Whiteville, N. C. — Čia bu

vo teisiami 63 KuKlux-KIano 
nariai, kurie nuplakė vieną 
negrę. Didžiausia bausmė — 4 
metai kalėjimo — paskirta 
Klano “Imperial Wizard” Th. 
Hamilton. Byloj teisiamieji pa
aiškino. jog negrę nuplakę už 
tai, kad ji vaikštinėjo su bal
taisiais vyrais.

Kukluksai yra fanatikų or
ganizacija, kuri yra nusista
čiusi prieš negrus, katalikus ir 
žydus.

Nuo praėjusių metų jie šio
je srityje, naktimis ištraukę iš 
namų, nuplakė apie 12 asmenų. 
Jų įgąsdinti, žmonės pradėjo 
nakčiai barikaduoti duris.

Teismas pažymėjo, jog ne
galima prileisti, kad. saulei nu
sileidus. žmonės turėtų užsi- 
ramstyti nuo užpuolikų duris.

manoma, jog apie $100,000,- 
000. Bet kokia karinė parama 
buvo praėjusį pavasarį Iranui 
sustabdyta, kai Mossadegh ne
norėjo duoti patikinimo, jog 
rems laisvojo pasaulio gynybą. 
Tačiau vėl ji buvo pradėta teik
ti. kai Iranas pasižadėjo remti 
Jungt. Tautas, stiprinti savo 
karines pajėgas ir gintis nuo 
bet kokio užpuolimo. 

J»mes M. Copeland (kairėje) ir Jame* M. Ritchey, abu iš A.e -a.i.:. 
ria. Va., radaro specialistai stebi. kas skraido apie Vašingtonu. Yra 
duotas įsakymas specialiam kariniam daliniui nulėkti į žemę kiek
viena pastebėtą 10 mylių spindulyje svetima lėktuvą, jei jis nesu
tiktų pato lėtutis žemyn.

vyriausias komunistų bosas 
Stalinas yra aiškiai įsitikinęs, 
jog JAV komunistai taikiu de
mokratiniu keliu niekad nega
lės įsigalėti. Valdžią JAV, Sta
lino nuomone, komunistai galį 
pasiekti tik smurtu. Stalinas

Pasitarimuose buvo svarsty
ti VLIKo ir Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos bendradarbia
vimo reikalai. Susitarta priim
ti diplomatų pasiūlymą, ku
riuo einant tasai bendradarbia
vimas vyks tariantis VLIKo 
Pirmininkui su Lietuvos Diplo
matijos Šefu.

Platesnės Lietuvių Konfe
rencijos klausimu sutarta, kad 
tokia Konferencija yra reika
linga. Ją bendrai šauks Lietu
vos Diplomatijos Šefas ir Vliko 
Pirmininkas, susitarę dėl jos 
vietos, laiko, dalyvių ir darbo
tvarkės.”

Konsulato atsiųstą komuni
katą papildo ir sukonkretina 
pp. šidiškio ir Norkaičio liepos 
24 d. atsiųsta p.p. Sidzikauskui 
ir Rasteniui telegrama, kurioje 
sakoma, kad diplomatai nuo 
Vliko distansuojasi, Vykdomo
sios Tarybos sudarymu nesiin- 

teresuoja, ' kad telegramos 
siuntėjai abejoja, ar VT keltina 
į Paryžių ir kad namo grįžta 
be nieko.

VLIKo pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus sveikata nesitai- 
so.

Mūsų žiniomis, minimąjį su
sitarimą dėl praktinio tarp Lie
tuvos diplomatų ir Vliko ben
dradarbiavimo būdo turės dar 
patvirtinti Vliko plenumas. 
Vliko posėdis šaukiamas rug- 
piūčio 1 d. Nors komunikatas 
taip suredaguotas, kad atrodo, 
lyg jį būtų pasirašę visi Vliko 
delegacijos nariai, bet taip iš 
tikro nėra. Iš Vliko pusės pa
sirašė tik trys nariai.

Naujosias Tarybos pirminin
kas prof. K. Zaikauskas siūląs 
Vliką perkelti į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Tuo tikima 
jį daugiau sustiprinti dedant 
pastangų, kad jo sąstate galė
tų dalyvauti patys pajėgiausi 
žmonės.

Vykd. Taryba tuo atveju bū
tų sudaryta laikinė, pereina
mojo pobūdžio, kuri paruoštų 
Vliko perkėlimą į JAV-es. 

pažymi, jog Marksas buvęs 
nuomonės, kad JAV ir Angli
joj komunizmas galįs būti į- 
vestas ir ramiu būdu. Tačiau 
pats Stalinas yra kitos nuomo
nės. Jo nuomone, sąlygos da
bar esančios pasikeitusios ir 
nelikę jokių galimybių komu
nistams ramiu būdu paimti į 
savo rankas krašto valdžią.

Iš tos medžiagos apie Stali
no pažiūras į galimybę komu 
nistams JAV paimti valdžią į 
savo rankas visiškai išaiškėja 
ir JAV komunistų tikslai. Jie 
dažnai bando tvirtinti, kad ne
siekią smurtu nuversti JAV 
vyriausybę ir tuo būdu paimti 
valdžią. Tačiau yra aiškiai įro
dyta, jog JAV komunistai va
dovaujasi Stalino nuomone ir 
jo raštus laiko savo veiklos va
dovu. Tad neabejotinai ir jie 
yra įsitikinę, jog komunizmo į- 
sigalėjimas JAV’ yra galimas 
tik kruvinos revoliucijos keliu, 
ir tuo keliu pasiryžę eiti.

LAISVOJO PASAULIO TEI
SININKAI POSĖDŽIAI JA

Berlynas. — čia posėdžiauja 
tarptautinis teisininkų kongre
sas, kuris turi tikslo pasauliui 
visu ryškumu atskleisti, kaip 
Sovietuose ir jų satelitų kraš
tuose faLsifikuojami teisės da
lykai. Kongrese atstovaujami 
42 kraštai, tarp kurių ir Lie
tuva.

Kongrese nagrinėjama So
vietų ir jų satelitų darbo, civi
linė, ūkio ir baudžiamoji teisė. 
Kaip vokiečių laisvųjų teisinin
kų atstovas pareiškė, iš Rytų 
Vokietijos pabėgo 1718 teisėjų, 
advokatų ir kitų teisininkų. 
Joks advokatas ten negali im
tis rimtai ginti savo kliento 
bylą, nes už tai gresia didelės 
bausmės.

Kongresui yra įteikta daugy
bė dokumentų, iš kurių matyti, 
kaip komunistai neatsižvelgia 
į jokią teisę, kad tik sunaikintų 
savo politikos priešininkus.

MIRĖ SENATORIUS 
McMAHON

VVashingtonas. — Sulaukęs 
vos 48 m. amžiaus, vėžiu mirė 
Connecticut senatorius Mc- 
Mahon. Savo valstybės demok
ratų jis dar buvo siūlomas 
praėjusiam demokratų kon» 
vente kandidatu į prezidentus. 
Mirė staigiai pradėjus ligai įsi
galėti, nors po birželio mėn. 
padarytos operacijos jo sveika
ta ir buvo pagerėjusi.

Senate McMahon priklausė 
bendrajam abejų rūmų atomi
nės energijos komitetui. Pra
džioj jis buvo šalininkas, kad 
atominiai ginklai būtų uždrau 
sti ir sunaikinti. Tačiau ilgai
niui pamatęs, jog su Sovietais 
jokio susitarimo pasiekti neį
manoma, o tuo pačiu neįma
noma pasiekti ir pasaulio sau 
gurno. McMahon dėto dideles 
pastangas, kad JAV skubiai 
imtųsi vandenilio boml>os ga
mybos, nes kitaip gali būti So
vietų panašaus ginklo sunaikin
tos.

KALIFORNIJOJ VĖL DRE
BĖJO ŽEMĖ

Bakersfield, Calif.— čia vėl 
pasikarto o žemės drebėjimas, 
tačiau ne toks stiprus, kaip 
anksčiau. Kilo dėl to gaisrų ir 
sugriuvo keli namai. Daugelio 
kitų namų išbyrėjo langai.

Scn. John »l. Sparknian. demokratų kandidatas i v iceprezidvniu'.. 
jo žmona (<!»-iinėj<-> ir duktė Julija iškilmingai sutinkami V asti:“- 
tone, kur jie Krizo i* Cikados.

VĖL PUOLA KOMIMSTi; PRAMONIŲ
aukščio ir numesta 3<K> bombų.Tokio. — 66 oro tvirtovės 

trimis bangomis puolė prie 
Mandžurijos Korėjos komunis
tų metalo fabrikus. Pultose į- 
monėse gaminamas aliumini 
.jus ir. kaip manoma, metalas 
ginklams bei municijai. Puoli
mas įvykdytas iš 20,(XM) pūdų

TUNISO BĖJUS PRIEŠ

PRANCŪZŲ PASIŪLYMUS

Tunisas. — Tuniso bėjus ne
sutiko pasirašyti prancūzų pa
ruošto Tuniso valdymo refor
mos projekto. Tas projektas 
nepatenkinąs nė pačių mažiau
sių Tuniso arabų reikalavimų. 
Ligi šiol šio prancūzų protekto
rato kova už didesnę savivaldą 
jau pareikalavo nemaža gyvy
bių ir nenumatoma dar. kad 
susitarimo tarp tunisiečių ir 
prancūzų greitu laiku būtų pa
siekta.

• Naujai Aly Maher sudalytą Egipto vyriausybę pažadėjo 
remti ir stipriausia krašte Vafdistų partija. Faruko pašalinimu 
nuo sosto vafdistai patenkinti, nes jis buvo juos po sausio mėn;' 
šio neramumų pašalinęs nuo valdžios.

• Anglijos min pirm. \V. Churchillis paskelliė. jog nuo atei
nančio rudens darbiečių nacionalizuota plieno pramonė vėl bus 
suprivatinta.

• Jugoslavijos diktatorius Tito pareiškė, kad Jugoslavija iš
pildys savo pasižadėjimus ir laikysis įsipareigojimo gintis nuo 
kiekvieno Rytų puolimo.

• Argentinos prez. Perono žmonos Ievos laidotuvės turėjo 
būti atidėtos, nes labai dideles minios veržėsi su ja atsisveikinti. 
Spūsty 8 žmones negyvai sumindžioti ir apie 2JMX) buvo sužeis
ta.

• Jungt. Tautti karinai jėgų Korėjoj štabo viršininko :>a\ i- 
duotoju paskirtas anglų generolas S. N. Shosmith. Jis atsakingas 
tiesiog vyriausiam vadui gen. M. CIark.

• Pietų Korėjos prez. S. Rhee atšaukė dviem savaitėm karo 
padėtį, kad rugpjūčio 5 d. įvykstanti prezidento rinkimai galėtų 
būti pravesti "laisvės atmosferoj.”

• Prancūzų vyr. karo vadas Indokinijoj gen. R Šilan paskel
bė, jog Kinijos komunistai vėl pradėjo Indokimjos komunisti
niams partizanams tiekti karinius reikmenis Prancūzai deda pa
stangas užkirsti tiems tiekimams kelią.

• Anglai nepripažįsta Egipto parlamento nutarimo, kuriuo 
Faruko sūnus paskelbtas ne tik Egipto, bet ir Sudano karalium.

Lakūnų pranešimu, puolimas 
pavyko labai sėkmingai.

Šio, kaip ii- anksčiau įvyk
dytų didelių oro puolimų, tik
slas buvo parodyti komunis
tams, ko jie turi laukti jei ne
norės sudaryti paliaubas.
Paliaubų viltys labai menkos

Šis puolimas, tur būt. turi 
ryšio su tuo. kad paliaubų 
perspektyvos yra labai suma- 
žėjusios. Gen. J. A. Van F’leet 
spaudos konferencijoj pareiš
kė. jog taikos viltys esančios 
šiuo metu mažesnės, kaip kada 
nors ligi šiol. Kai praėjusią 
žiemą komunistai sustiprino 
savo frontą, derybos su jais pa
sidarė beveik nebeįmanomos. 
Šiuo metu jie savo fronto lini
jas kiek susilpnino ir naujai ka
riuomenę pergrupavo. Iš to 
sprendžiama, jog jie nenumato 
taikos, liet nelaukia ir priešo 
ofensvvos.

ŽINIOJ
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NEVAINIKUOTA KARALIENE
Tokia buvo ji — Eva Peron. 

dabar jau mirusi, vos 30 metų 
teišgyvenusi, bet nuskambėjusi 
per visų pasaulį garsiau nei ki
tos karalienės ir su karūno
mis.

Tuščia kiM-nė

Eva Duarte iš trečiaeilės rū
šies (>ensiono. iš tylaus miegui
sto Junin miestelio, su pustuš
tėmis kišenėmis leidosi j sos
tinę. kad išsikovotų vietų ir 
vardų sostinės scenoje. Sosti
nės teatras nebuvo labai jaut
rus jos artistiniams talentams 
ir įgeidžiam*. Davė menkaver
tes roles, didelio artistės ta
lento nerasdamas, Uždarbiavo 
ir radiofone. Gaudavo 35 dole
rius mėnesiui. Visai kas kita 
buvo sostinės kavinėse. 
Ten j Evą sužiūru akys. Ten ji 
susipažino ir su pulk. Peronu, 
kuris jau tada buvo įtakingas 
politikoje.

PrnerMna* Im- kraujo

Po susitikimo su Peronu Eva 
pakeitė savo pianus. Pasiseki
mo ėmė ieškoti ne tiek aristo
kratiniuose teatruose. kiek 
liaudyje, proletariate. Ji sukū
rė liaudies artistų draugijų ir 
su meno gastrolėmis patraukė 
j minias. Čia pasireiškė .jos ta
lentas liaudies simpatijoms lai
mėti. Kai Peronas iki nevyku
sio sukilimo atsidūrė kalėjime. 
Evos žodžio užteko, kad su ja 
atžygiuotų iš pramonės kvarta
lų 50.000 darbininkų, apgultų 
vyriausybės rūmus ir fjer visų 
naktį kauktų šauktų, reikalau
dami į valdžią Perono. Ryto
jaus dieną Argentina buvo jau 
be vyriausybės, ir Peronas val
džią galėjo paimti be kovo.'.

Trečią dieną po to Eva Du
arte slaptai jau buvo Peronie- 
nė.

Politiko* artistė

Peronienė surado savo talen
tą — būti ne menininke, artis
te, bet politikos artiste. Su Pe- 
į-onu puikiai pasiskirstė, rolė
mis. Peronas įtakingas kariuo
menėje ir ja rėmėsi. Eva pa
siėmė sunkesnę rolę — turėti 
savo rankose proletariatą.

Roię politikoje Peronienė 
vaidino talentingiau nei teatre. 
Iš šalies žiūrint, ji mokėjo pi
giais triukais laimėti masių 
simpatijas. Bet žmonėms lai
mėti daug ir nereikia. Visas 
menas nujausti, kokia smulk
mena ir kokiu momentu patai
kyti į žmogaus širdį, kad ji 

laimėtum. Peronienė buvo tam 
meisteris. Pasirodžiusi min oj 
ji kalbasi su moterimis, pasi
renka kokią nuskurusią prole
tarę. pristato ją savo vyrui, 
vežasi namo, vaišina. Garsas 
apie tai nuskamba per tūkstan
čius tokių pat proletarių. Gim
dančiai moteriai, kur Peronie- 
nės pagalbos šaukiasi, ji pa
siunčia lėktuvą arba ir pati nu
vyksta. nugabena moterį į li
goninę ir laimingai vėl parga- 
liena. šitokie reiškiniai kūrė j<:i 
legendas ne tik tarp vyrų, ku
rie galėjo žavėtis jos grožiu, 
bet ir tarp moterų.

Peroinenė ne iš tokių moterų 
politikių, kurios pačios būtų 
proletarėmis dėjusios. Ji jau
tėsi kaip karalienė, elegantiš
ka. [puošni, madinga. Ji mokė
jo parodyti ir miniai, kad ii 
yra kažkas aukštesnio už visus, 
nors ir labai jiems draugiška 
ir paslaugi. Esą jos šaldytuvuo
se buvę laikoma apie 50 ele
gantiškų kailių, o skrybėlaičių 
ji ir skaičiaus negalėjo žino 
ti.

Diktatūros ramstis

Kad jos pasisekimas nebūtų 
tik momento plykstels j: na s. 
Peronienė įsteigė fondą, iš ku
rio rėmė karitatyv ines ir da> - 
hininkų organizacijas. Fondo 
skirstomomis lėšomis ji galėjo 
palaikyti savo rankose to< ar 
kitos darbininkų dalies rėmi
mą. Be Peronienės žinios fak
tiškai darbdaviai negalėjo nie
ko su darbininkais darvti. O 
ji stovėjo darbininkų pusėje, 
žinodama, kad populiarumui 
svarbiau turėt; darbininkų ma
ses. ne kapitalistų saujeles. Už 
tat darbininkai ir buvo jos pu
sėje. Kai vienas fabriko savi
ninkas. Perono vyirausybės o- 
pozicionierius. pašalino Evos 
paveikslą iš fabriko kontoros, 
darbininkai paskelbė streiką.

Toika Eva tiko pietų Ameri
kai. Gal kas kita būtų buvę 
europinėje politikos scenoje. 
Kai ji pasirodė Šveicarijoje — 
bu/o apmėtyta pomidorais, o 
Prancūzijos galantiškasis mi- 
nisteris Bidault tai Argentinos 
diktatūros propagandiste; ran
ką bučiavo.

Eva buvo didžiausias dikta
toriaus Perono ramstis šalyje. 
Nors gyvenime nėra ‘‘nepamai
nomų žmonių", bet pažiūrėsim, 
kaip laikysis Perono diktatory- 
stė be Evos.

Tankai ir kulkosvydžiai privertė Egipto karalių liroukii iš jo vasaros rezidencijos Aleksandrijoje ke
liauti j t'apri sala. Italijoje. Ten jis nuvyko jau nebe karalius.

Paryžius. —Geg. 28. komu
nistų riaušėse Paryžiuje buvo 
suimti ir trys kunigai. Jie da
lyvavo demonst racijose sykiu 
su komunistais.

Ta proga spaudoje iškeliama 
priekaištų vadinamiesiems rau
donojo Paryžiaus apaštalams— 
kunigams, kurie padėjo suta
nas. užsivilko darbininko dra
bužį ir dirba fabrikuose sykiu 
su kitais darbininkais, ypač 
ten. kur tirščiausia yra komu
nistų. Šitos rūšies pastoracija 
atsirado tuojau po karo. Ji 
buvo remiama visom išgalėm 
kardinolo Suhard. dabar jau 
mirusio. -

Santaykiai tarp tokių kunigų 
ir vyskupų vieno tokio kunigo 
šiaip nusakyti: "Nuo 1944 mes

Eva ir Auna
Iš gyvenimo ji iškrito vos 

trisdešimties metų. Nuo vėžio 
jos neišgelbėjo nei New Yorko 
nei Vokietijos gydytojai. Gal 
ir gerai jai. kad iškrito jauna 
pačiame savo politinės garbės 
klestėjime. Daug geriau, kad 
nesulaukė garbės lapelių krin
tant. kaip tai nutiko su kita 
šios dienos diktatūros didvyre— 
Anna Pauker. Bet tarp jų di
delis skirtumas: Eva nebuvo 
pastatyta jokio biuro: ji visa 
pasiekė savo pačios pastango
mis ir sugebėjimais.

AREŠTI OTI PARYŽIAUS APAŠTALAI
laikome savo uždaviniu infor
muoti mūsų vyskupus lojaliai 
ir broliškai apie visas proble
mas. visas neteisybes, visus 
kentėjimus ir žmoniškąsias ver 
tvbes. kurias mes pastebime 
tarp mūsų kaimynų ir brolių 
proletariate mūsų bendro dar- 
bo ir kasdieninio gyvenimo me
tu. Ir šitas bendradarbiavimas 
tarp mūsų kunigų, kurie pasi
rinkome prancūzų pi-oletariato 
likimą ir viltis, ir tarp mūsų 
vyskupų, kurie laiko savo ran

BROLIŠKA“ PAGALBA
Varšuva. — Tomasovo gele

žinkelio stotyje (Mazovieckas) 
darbininkai krovė javus, gabe
namus j Sovietų Sąjunga. Be
kraudamas vienas darbininkas 
nusivilko odinį švarką ir pasi
dėjo vagono kamputy, kol dir
bo. Kelioms minutėms nuėjo j 
kitą vagoną dirbti. Grįžęs rado 
aną vagoną jau užplombuotą.

Aukso ofenzyva
ė

.Maskva. — “Saizd. Nach- 
richten” praneša, kad Sovietai 
jau 1933 m. aukso gamyboje 
pasiekę 1913 metų lygį. Per 
paskutinius dvejus dešimtme
čius ji žymiai pakilo. 1940 m. 
buvo pagaminama 300 tonų 
aukso. Paskutiniais metais pri- 
skaitoma iki 400-420 tonų.

kose Bažnyčios ateitį, trunka 
lig šiol.”

Areštas davė progą mesti 
jiems kaltinimų, kad jie esą nu
ėję per toli ir virtę komunistų 
įrankiais. O iš tikrųjų ta proga 
tik naudojama jiems kompro
mituoti. nes komunistai nieko 
labiau nenorėtų., kaip tik išimti 
tuos sau didžiausius konkuren
tus. kurie savo gyvenimą au
koja Evangelijos šviesai, kad 
ją neštų proletariatui savo gy
venimo ir darbo pavyzdžiu.

Švarkas išvyko su javais į Ru
siją.

Po keliolikos dienų toje pat 
stotyje atėjo traukinys su už
rašu: “Broliškoji Sovietų Są
jungos pagalba Lenkijos liau
džiai.” Kai vagoną atidai?, ra
do jame javus, ir kamputyje 
tebegulėjo odinis švarkas.

Tarptautiniuose finansiniuo
se sluoksniuose sekama, ar 
Sovetai nemėgins sukelti tarp
tautinės finansinės krizės iš
mesdami į rinką daug aukso— 
panašiai kaip 1937 m. Tada jie 
norėjo pakirsti anglų svarą. 
Dabar turėtų būti akcija nu
kreipta prieš JAV’ dolerį.

Spaudos puslapiuose

Iš MELŲ SKRYNELES
Vienybė 29 nr. susirūpino 

Lietuvos aukso fondu, kuris y- 
ra įšaldytas JAV. Esą “krikde
mai ruošiasi pateikti sąmatą, 
kad iš tų fondų būtų duota pi
nigų katalikiškai spaudai rem
ti. Ir kuri gintų ką? Lietuvos 
interessus? Ne, tik Vatikano.”

“Tai kodėl tada neprašoma 
pinigų iš Vatikano. Juk ten ir
gi nemažai per metų metus bu
vo lietuviško aukso pasiųsta ir 
vis dar tebesiunčiojama. Bet 
apie tuos pinigus nė žodžio. Ta
bu.”

“Vienybė" turi gerus infor
matorius, jei žino, ką krikde
mai ruošiasi daryti. Deja, šis 
Vienybės pranešimas tai tik 
karštose dienose kilęs nevykęs 
prasimanymas iš jos “melų 
skrynelės”, paleistas į liustelį. 
Jis tiek pat tikras, kaip, saky
sim, Informacija, jog “Vieny
bės” štabas ruošiasi pateikti 
sąmatą, kad iš tų fondų būtų 
skirta lėšų remti jos “rezisten
cijai”, nors ją galėtų paremti 
masonų organizacijos, kurias 
paskutiniu laiku “Vienybė” iš
sijuosus giriaa sykiu su pasi- 
koliojimu Vatikanui

SKAITYTOJU BALSAI

Dėl propagandos
Propaganda ir informacija 

turi milžiniškos įtakos. Ypač 
tai ryšku JAV. kur žodžio lais
vė nėra ribojama. Tikslios in
formacijos nebuvimas įstūmė 
pasaulį į dabartinę padėtį. Kla
stingos Sovietų propagandos 
paveikti. Vakarai leido Sovie
tams skinti laimėjimą po lai
mėjimo. Tiksliai informuota 
Amerikos visuomenės būtų ga
lėjusi spausti vyriausybę, kad 
ji anksčiau pradėtų stabdyti 
komunizmo ekspansiją.

Savo tautos likimą tinkamai 
pristatydami amerikiečiams, ir 
dabar dar galime prisidėti prie 
jų greitesnio susiorientavimo ir 
veiklos. Tuo turėtų susirūpinti 
ne tik mūsų vadovaują veiks
niai. bet ir visa lietuviškai gal
vojanti visuomenė. Tiesa, 
klausimas nėra užmirštas, de
dama daug pastangų, bet veži
mas nerieda pakankamai spar
čiai. Trūksta glaudesnio ryšio 
tarp tvarkančių šią sritį veiks
nių ir periferijos. Taip pat nė
ra nustatyta, kuriomis krypti
mis veikti ir kaip tikslo siek
ti.

Vyriausia šios rūšies institu

Sarbesnis susirūpinimas lie
tuvišku auksu, siųstu į Vati
kaną. Mums žinoma, kad A. L. 
R. Katalikų Federacija pasiun
tė Lietuvos atstovybei prie Va
tikano išlaikyti 500 dol.. Kuni
gų Vienybė 415 dol.. dauginu 
tam reikalui pasiuntė episko
patas. Bet jei dar buvo siunčia
mas ir Lieuvos auksas pačiam 
Vatikanui, kaip “Vienybė” ra
šo, tai tas mums yra nauja, ir 
apie to aukso likimą galėtų pa
informuoti tik Lietuvos atsto
vas prie Vatikano, be kurio ži
nios tokie dalykai nedaromi. O 
jei tai buvo ne Lietuvos auk
sas, bet Jono, Petro. Onos pi
nigai. titkinčiųjų aukos, tai 
“Vienybė ’ tuos privačius pini
gus laikydama Lietuvos vals
tybės auksu, parodė dar vieną 
sugebėjimą: privačių asmenų ir 
tikinčiųjų sudėtas aukas na
cionalizuoti, suvalstybinti. Tik 
kaip Lietuvoj turtų nacionali- 
zatoriai neįnešė į tuos turtus 
savo nė cento, tai ir tarp tų 
pinigų Vatikanui, kuriais "Vie
nybė” susirūpino. Juozo Tys- 
liavos tikrai nėra nė grašio. 
Bet apie tai nė žodžio! Tabu!

cija JAV reiktų laikyti ALT 
išlaikomą Lietuvių Informacijų 
Centrą (LAIC). Lig šiol jo 
veikla ribojasi daugiau diplo
matinių sferų informavimu. 
Tačiau šis centras yra atitrū
kęs nuo plačiosios masės, ku
rioje yra norinčių kovoti, bet 
ne kiekvienas yra pakankamai 
pajėgus tai kovai tinkamus bū
dus susirasti. LAIC galėtų 
kiekvienoje kolonijoje susiras
ti talkininkų, kurie jam pa
lengvintų darbą. Reikėtų orga
nizuoti informacijos skyrius 
prie ALT ar ALB (bendruome
nės). Jiems LAIC duotų nuro
dymų. o skyriai juos vykdytų 
jau taikindamiesi prie vietinių 
sąlygų.

Tokių informacijos skyrių 
uždavinys būtų: 1. skleisti tei
singą informaciją apie komu
nizmą ir jo tikslus: 2. užkirsti 
kelią klaidingai propagandai, 
kurią skleidžia mūsų priešai; 
3. ieškoti simpatijų mūsų lais
vės kovai amerikiečių tarpe; 4. 
skverbtis į kultūrines amerikie
čių organizacijas, kurios prita
ria mūsų reikalams.

Petras Petrušaitis
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LIETUVIŲ DIENĄ « PIKNIKĄ
ŠV. ANTANO KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS 

Apeigas atliks Jo Ekscelencija Portlando Vyskupas 
MOST REV. DANIEL J. FEENEY, D. D.
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JAV prezidentus. Maskva nusikeikė, kad pravirto tie. kurie buvo 
prasikiš? su izoliacionizmo pasiūlymais, o laimėjo Vakarų solida
rumo ir kolektyvinio saugumo šalininkai. Europa nurimo, kad 
viskas eina kaip seniau. Akys nukrypo j artimuosius Rytus — j 
Egiptą ir ypačiai Persiją, kuri tiesiogiai susisiekia su Sovietų Są
junga.

Kai sausio mėn. minia apgulė Persijos parlamente užsidariu
sią opoziciją, britų laikraštininkas Teheraną pavadino “Degan
čiu bepročių miestu.” Tada buvo tik degtuko liepsnelės nalysinti 
su šiom dienom. “Mirtis išdavikui šachui! Mirtis išdavikui Gha- 
vam! Lai gyvuoja Mossadegh! Reikalaujam respublikos!” šūkius 
lydėjo šacho biustų skeveldros, kruvinos riaušės, naujos vyriausy
bės atsistatydinimas.

Šachas, kuris buvo pasipriešinęs Mossadegho reikalavimui 
perduoti j jo rankas kariuomenę, dabar kapituliavo ir tik šešėliu 
virto. Iškilo vėl faktinis diktatorius Mossadegh. Ghavam tikras 
pusbrolis, mirtinas priešas. Mossadegh rankose vyriausybė, ka
riuomenė, minia, parlamentas. Gatvė ir parlamentas enutziastin- 
gai pritarė šūkiams prieš amerikiečius, net griežčiau nei prieš 
anglus.

“New York Times” aiškina, kad tai kylančio artimuose Rv- 
tuose nacionalinio ir religinio fanatizmo padaras. Mossadegh 
sąjūdis ir jo politika prosovietinių tendencijų galį neturėti. O anti- 
amerikietiniai šūkiai esąs padaras ypač to. kad JAV atstovas Haa- 
gos teisme palaikė britus prieš persus.

Vis tai tiesa, ir neabejotina, kad tautinis susipratimas Rvtuo- 
se kyla; kad ten neapykanta prieš svetimšalius rirmiausia iš
provokavo britų naftos politika. Bet neabejotina taip pat, kad 
Sovietai daro griežtų pastangų sunaikinti amerikiečių įtakai. Ge
gužės mėn. kaip bomba nustebino Viišnskio nota Persijai, 
kad apribotų JAV ginklų tiekimą Persijos karinome-/ 
nei ir suvaržytu am. karinės misijos veiklą. Grasina, kad 
gali būti pasinaudota 1921 metų sutartimi ir įvesta Sovietų ka
riuomenė į Persiją.

Sovietai negalėjo užmiršti, kad Ghavam. sena lapė, seniau, 
būdamas vyriausybės prieky, flirtavo su komunistine Tudei par
tija, važinėjo net pas Staliną, bet kai tik pasisekė atsikratvti So
vietų kariuomenės iš Persijos šiaurės, nutraukė su Sovietais naf
tos sutartį ir komuinstų vadus sukišo į kalėjimą. Taigi Maskva į- 
sakė persų komuinstams paremti riaušes Mossadegh naudai.

Mossadegh greičiausia nori išspausti tik juo daugiau naudos 
Persijai .eidamas pačiu prarajos pakraštėliu tarp Amerikos ir 
Sovietų. Visas klausimas, ar jis išsilaikys ant tos aštrumos, ir ar 
sovietinė trauka nebus stipresnė jam prieš jo paties valią į pra
rają nutraukti. Bent šiuo tarpu ta trauka yra padidėjus. O atsva
rai prieš Sovietus Vakarai realios jėgos prie Persijos neturi. Dėl 
to suprantamas amerikiečių susirūpinimas kuo greičiau suorga
nizuoti Rytų Vidurio Komandą iš Prancūzijos ir Turkijos jėgų 
su būstine Kipro saloje.
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Vienas bolševikų kelias 
užako

•
Praėjusio karo pabaigoje 

raudonoji armija liejosi visais 
kraštais. Jei niekas nebūtų jos 
laikęs, ji niekur nebūtų sus
tojusi, nes Maskvos apetitai ne
pasotinami. Europoje ji to
liausiai įlindo Vokietijoje, bet 
labai giliai įsibriovė ir į Balka
nus, užimdama Rumuniją ir 
Bulgariją. Jugoslaviją ir Alba
niją savo rankose turėjo Mask
vai ištikimas Tito. Jis stengėsi 
drauge su Stalinu užimti dar 
Graikiją, bet abudu buvo at
mušti. Po to ir Tito kiek nuto
lo nuo Maskvos, nors čia vis 
dar lieka klausimas, ar tik jis 
gudriai nevaidina “sūnaus pa
laidūno.” Aišku, tik tiek, kad 
Maskvos planai užimti visus 
Balkanus nepavyko. Liko lais
va Graikija ir nedidelis Turki
jos lopas prie Bosforo sąsiau
rio. Galima suprasti, kaip Mas
kvai dėl to pikta: savo laivų iš 
Juodosios jūros ji negali visai 
laisvai nuplukdyti į Viduržemio 
jūrą. Sėdi turkas ties Bosforu 
ir neleidžia. Bolševikams kelias 
čia yra užakęs.

Kadangi kabinėjosi, tai gavo 
per nosį

Bolševikai patys Turkiją pa
darė sau nedraugą. Tai atsiti
ko 1945 m. Tada rusai pareika
lavo, kad būtų pakeistos sutar
tys, kurios tvarkė laivų navi
gaciją pro Bosforo ir Dardane
lų sąsiaurius. Turkai sutiko 
tartis ir duoti rusų laivams 
daugiau laisvės. Deja, Maskva 
tada buvo perdaug raji. Ji pas
tatė Turkijai griežtus reikala
vimus: viena, ji pareiškė, kad 
pro Bosforą plauks su visais 
savo laivais, net ir didžiaisiais 
kreiseriais; antra, ji laiko ne
galiojančia draugiškumo sutar
tį su Turkija; trečia, Turkija 
turi duoti visišką laisvę komu
nistams. Turkai pasakė “Ne!” 
— ir tai buvo Maskvai smūgis 
per nosį. Kas turkams davė 
drąsos pasipriešinti?

Iškalbingiausias argumentas 
yra ginklas

Bolševikai pasakyto ar pa
rašyto ”Ne!” nebūtų paklausę. 
Jie skaitosi tiktai su jėga. O 
Turkija tos jėgos turėjo. Pra
ėjusiame kare ji nedalyvavo, 
bet bijodama, kad pro jos že
mę nesiveržtų naciai arba bol
ševikai, po ginklu buvo pasta
čiusi milijoną vyrų. Juos gink
lavo ir išlaikė pardavinėdama 
kariaujančioms šalims chromą. 
Taip pat buvo stipriai pilvą su
veržusi: 20 milijonų gyventojų 
iš nederlingo krašto turėjo iš
laikyti gana didelę kariuome
nę. Ji dar buvo nepaleista 1945

Strategija ties Bosforu
BOLŠEVIKŲ KABINĖJIMASIS PASTATE TURKI S ANT KO
JĮ' • UŽ KOMUNIZMĄ ČIA GRASO MIRTIES BAUSMĖ. 
• KUR AMERIKIEČIU PINIGAS NENUĖJO VELTUI ?

metais, kai rusai užšoko su sa
vo reikalavimais. Pradėti nau
ją karą, kai jis tik ką buvo už
baigtas, Maskvai nebuvo pąto- 
gu ir rizikinga. Su savo reika
lavimais čia suklupo net ir “ge
nialiausio draugo protas”. Jis 
būtų, be abejo, ieškojęs kitų 
kelių prasiveržti, bet juos užki
šo amerikiečiai.

Amerikos žodis ir pinigas

Maskva vis dar kabinėjosi 
prie turkų apie dvejus metus. 
Armėnijos pasienyje bandė su
kurstyti kurdus ir tą dalį at- 
plėti nuo Turkijos. Amerika 
tada tarė savo žodį. 1947 m. 
prez. Trumanas pareiškė, kad 
JAV suteiks pagalbą “toms 
laisvoms tautoms, kurios ginsis 
nuo didesnio kaimyno pasikėsi
nimų”. Po tų žodžių atėjo ir pi
nigas. Turkijai buvo suteikta 
parama 250 milijonų dolerių 
(iki 1951 m.) naujiems gink
lams įgyti ir keliams taisyti. Be 
to. 200 milijonų dolerių Turki
ja gavo iš Marshallo fondo Eu
ropai atstatyti. Patys turkai iš 

Dviem* marinams Korėjoje kuopos vadas uždraudė toliau “žaisti 
savo gyvybe". Vienas iš jt», Pvt. Henry A. Friday (dešinėje) kyš- 
teldavo galva iš apkasų, kad priešas šautų, o antras. Sjjt. John E. 
Boitnott, taiklus šaulys, nudėdavo priešų vietoje. Jo slėpyne nusta
tydamas iš šūvio. Taip jie savo sųskaiton “nurašė” 9 priešus.

savo biudžeto kariniams reika
lams paskyrė 40 procentų. Už 
tuos pinigus pradėjo plaukti į 
Turkiją JAV lėktuvai, tankai, 
automobiliai, povandeniniai lai
vai, minogaudžiai, laivai nai
kintuvai ir kita karinė parama. 
Atvyko ir karinė bei ūkinė 
JAV misija iš 450 žmonių pri
žiūrėti, kaip pašalpa sunaudo
jama. Pasirodė, pinigas nebuvo 
leidžiamas veltui: Turkija gin
klavosi ir stiprėjo.

Dabar jau nebūtų lengva 
užimti

1948 metais vienas ameri
kiečių kariškių, susipažinęs su 
Turkijos padėtimi. pranešė 
JAV vyriausiam štabui, kad 
Sovietų Rusija gali Turkiją o- 
kupuoti per astuonias dienas. 
Po ketverių metų padėtis pasi
keitė. Pasieniais padaryti sus
tiprinimai. išvesti nauji keliai, 
įsteigtos laivyno ir lėktuvų ba
zės. Apie 30 turkų divizijų yra 
parengties padėtyje. Rusams 
pro Turkiją prasiveržti jau ne
būtų taip lengva ir jai užimti 

aštuonių dienų nepakaktų. 
Priešingai, bolševikams yra 
pasidariusi pavojinga ta sritis, 
iš kur jie lengviausiai gali būti 
prieiti. Apie tai prancūzų laik
raštis ir yra rašęs. Dėl to bol
ševikai stengiasi sukelti ant 
kojų visą šiaurinę Afriką, E- 
giptą ir Artimuosius Rytus, 
kad apsuptų Turkiją ir sukliu
dytų jai Atlanto Sąjungos pa
ramą. Turkija prie tos Sąjun
gos taip pat priklauso. Kitados 
puolę Europą, dabar turkai pa
sidarė jos gynėjais.

Vidaus frontas taip pat 
stiprus

Turkai pavyzdingai ginasi 
nuo komunistų ir viduje. Ko
munistų partija yra įstatymu 
uždrausta, o už bolševikinę 
propagandą numatyta mirties 
bausmė. Tai yra drąsus žings- 

STALINAS PLOJA STALINUI
Maskva. — Tarp jaunųjų

Sovietų armijos generolų žino-
miausias yra Vasilijus Stalinas, 
diktatoriaus sūnus. Jis yra Mo
lotovo žentas, net su dideliau- 
siomis iškilmėmis vedė jo duk
terį Svetlaną. Šiuo metu jis turi 
32 metus, skelbiama, kad yra 
“laimėjęs 34 oro pergales”, iš
kovotas prie Maskvos, Stalin
grado, Voronežo, Budapešto ir 
Berlyno. Karo metu, pasirodo, 
buvo uždrausta viešai apie jį 
kalbėti: mat, buvo bijoma, kad 
tuo nesusidomėtų vokiečiai ir 
jo nenumuštų. Tačiau kai pasi
baigė karas, pulk. Stalinas pra
dėjo dalyvauti visuose para
duose .buvo veikliai pakeltas į 
generolus ir paskelbtas sostinės 
karinės apygardos oro pajėgų 
komendantu.

Jaunasis Stalinas mėgsta fri
zuoti plaukus (tai atlikti turi 
teisę tik spec. “maršalų Figa
ro” — t. y. vid. reik, ministerio 
pusbrolis Ivanas Maksimovi- 
čius), dažnai lankosi linksmo
se draugėse ir visur rodosi su 
pasižymėjusiais Sovietų lakū
nais Kiričenka ir Pavlovu. Jo 
paskaitų Sovietų oro laivyno a- 
kademijoj pasiklausyti kartais 
atvyksta ir pats “generalisi
mus”.

nis iš turkų pusės. Jie juk kai
mynai su Sovietų Sąjunga — 
išstatyti pirmam jos užpuoli
mui. Bet ta kaimynystė kaip 
tik ir nustato turkus prieš bol
ševikus. Iš už geležinės sienos 
dažnai atbėga žmonių, kurie 
pasakoja apie baisų terorą 
Rusijoje. Komunistams dėl to 
propaganda nedėkinga. Slaptų 
komunistų priskaitoma ne dau
giau kaip 10.000. Maskva norė
jo jų skaičių padidinti, atitrem- 
dama iš Bulgarijos ten nuo se
no gyvenusius turkus. Šimtus 
jų atitrėmė, bet pasiekė prie
šingų rezultatų: agentai buvo 
išgydyti, o ramūs žmonės, 
džiaugėsi ištrūkę iš raudonojo 
rojaus. Jie kaip tik labiausiai 
bolševikų nekenčia. Kai Turkija 
siuntė savo dalinį į Korėją, ne
mažai. tų ištremtųjų įsirašė į 
kovotojų su bolševikais eiles.. 
Jie pasirodė Korėjoje labai nar
sūs kariai. “Už savo krašto 
laisvę mes dar narsiau kovotu
me” — parašo turkų laikraš
čiai ir prasitaria žmonės gat
vėse.

“Jei taip kovotų su komunis
tais visos Europos tautos, ku
rios dar gali ginklą pakelti, bol
ševikai turėtų trauktis atgal į 
savo stepes”, prasitarė vienas 
amerikietis, aplankęs Turkiją.

L. Kn.

Pasirodo, jaunasis Stalinas 
yra priešas sudaryti ore tvir-
tas. sunkias oro formacijas, y- 
pač mėgsta santarvininkų 
1940 - 1945 m. Bet dabar jau ii 
Vakarai yra jų atsisakę, kaip 
“atgyvenusios ir pasenusios 
taktikos”. Stalino įsitikinimu, 
totalinės ore pergalės dar ilgai 
nebus įmanoma pasiekti. Užtat 
jis didelę reikšmę skiria desan
tams ir “oro pėstininkams”, 
galimiems ypač pavartoti ten, 
kur iškovoja vietinio pobūdžio 
pergalė.

Stalinas jr. laikosi nuomonės, 
kad sunkieji bombonešiai yra 
taip pat “jau atgyvenę savo 
amžių” — pirmiausia dėl to, 
kad jų pagaminimas labai 
brangus, o antra, jų paleidimas 
atlikti skirtųjų uždavinių yra 
susijęs su labai didele rizika. 
Todėl jis siūlo Sov. Sąjungai 
ateity masiškai gaminti tik to
kius lėktuvus, kurie galėtų 
skraidyti labai dideliam aukš
ty. būtų aprūpinti elektronine 
šarvuote. kuri įgalintų mėtyti 
bombas visai nenusileidžiant iš 
stratosferos žemyn. Tam tiks
lui. švecarų “Die Tat” žiniomis. 
Sovietai yra išradę spec. “oro 
tanką”, už kurį Stalinui jr. pa
plojo net ir Stalinas sjr....

GEDULINGA KALBA
Vieną gražų rytmetį buvo 

laidojamas asesorius Kirilas 
Ivanovičius. Jį numarino dvi 
labai paplitusios ligos: moterys 
ir alkoholis. Kai gedulo eisena, 
pasibaigus cerkvėje pamal
doms, patraukė į kapines, mi
rusiojo draugas, kaž koks Pop- 
lavskis, šuktelėjo vežiką ir nu
dūmė pas savo draugą Sapoj- 
kiną, dar jauną ,bet plačiai pa
garsėjusį vyruką.

Jis turėjo retą dovaną rasti 
tinkamą žodį vestuvėse, sukak
čių minėjimuose, laidotuvėse. 
Kalbėti jis galėdavo kiekvieną 
progą ir tuojau, nors būtų ne
miegojęs, nevalgęs, nusilakęs, 
ar net neišsipagiriojęs.

“Štai aš ir čia, mano balan
dėli!” — kreipėsi Poplavskis į 
savo draugą, kurį kaip tiktai 
rado namie. "Ruoškis greičiau, 
kiek tik gali, ir dumk su ma
nim. Mūsų sekretorius mirė. 
Jis kaip tiktai dabar gabena
mas į anapus, į geresnį gyve
nimą. ir reikia gi. tu supranti, 
bent prakalba atsisveikinti.”

Sapojkinas mielai sutiko. Jis 
pašiaušė savo plaukus, surim
tėjo, lyg didelio graudulio ap
imtas. ir su Poplavskiu išėjo į 
gatvę. Jiedu prisivijo gedulingą 
eiseną ir įsiterpė į tarpą žmo
nių, visai netoli vežamo grabo.

Kapuose buvo dar atlaikytos 
pamaldos. Mirusiojo uošvė, 
žmona ir svainė ašaras liejo u- 
peliais. Kai grabas buvo nuleis
tas į duobę, žmona suklyko:

“Leiskite ir mane pas jį!”
Vis dėlto savo vyro nepase

kė. matyti, prisiminusi, kad jai 
palieka nemaža pensija.

Kai visi jau aptilo. Sapojki
nas išėjo į priekį, apžvelgė vi
sus liūdnu žvilgsniu ir pradėjo 
maždaug taip kalbėti:

“Argi galima savo akims pa
tikėti? Ar tai ne baisus sapnas, 
tas kapas, tie įsiraudoję vei
dai, tos aimanos ir verksmas* 
Gaila, ne! Tai ne sapnas ir akys 
mūsų neapgaulios! Jis, kuris 
dar taip neseniai vaikščiojo 
tarpe mūsų toks stiprus, toks 
jaunuoliškai gaivus, kuris, kaip 

nepavargstanti bitelė, nešė me
dų į valstybinės tvarkos korį... 
tasai dabar yra dulkėmis pavir
tęs, tasai, ant kurio mirtis sa
vo ledinę ranką uždėjo ir taip 
netaiku. Nors ir nejauno buvo 
jau amžiaus, tiesa, bet dar pa
čiame savo jėgų išsiskleidime... 
Koks neapgailimas nuostolis!

Taurių tarnautojų yra daug, 
bet velionis Prokopijus Osipi- 
čius buvo vienintelis tos rūšies. 
Pareiga jam buvo širdies da
lykas; jis čia netaupė savo jė
gų. buvo nesavanaudis, žmogus 
nepaperkamas.”

Sapojkinas rėžė toliau, bet 
klausytojai pradėjo pečiais 
gūžčioti. Kalba visiems patiko, 
vienas kitas net ašaras braukė, 
beta jiems pasidarė nesupran
tama, kodėl kalbėtojas miru
siuoju pavadino Prokopijų Osi- 
pičių. o ne Kirilą Ivanovičių.

Staiga kalbėjusis įbedė akis 
į vieną tašką. Jis pradėjo vie
toje trypti ir galva purtyti. Jis 
visai nutilo, keistai išsižiojo ir 
nusigręžė į Poplavskio pusę.

“Klausyk, jis gyvas!”, Sapoj- 
kino veidas buvo baisiai iš
kreiptas.

‘Kas gyvas f’
“Prokopijus Osipičius! Ten 

jis stovi tarp paminklų!”
“Jis niekada ir nemirė. Pasi

miręs yra Kirilas Ivanovičius.”

“Bet gi tu pats man sakei, 
kad mirė sekretorius.”

“Taip. Kirilas Ivanovičius 
buvo mūsų sekretorius! Tu esi 
viską sujaukęs, tu idijote! Pro
kopijus Osipičius anksčiau yra 
buvęs sekretorium, prieš dve
jus metus. Dabar yra nukeltas 
į II skyrių.”

“Čia tik velnias gali susigau
dyti!”

“Kam tu jo šaukies. Tęsk to
liau! Tai yra baisiai nemalo
nu f’

Sapojkinas vėl atsigrįžo į 
grabą ir kalbėjo toliau, pilda-

ŠIRŠIŲ LIZDAS

----- W. RIKMERSCHMIPT -----

Savo vaikystėje, prisimenu, 
buvau apėjęs vieną širšių lizdą 
maudyklinėje būdelėje. Viena
me jos kamputyje tie laukiniai 
padarėliai buvo susukę savo 
pilkšvus rūmus. Tai buvo taip 
pat įrodymas, kad tas maudy
nes mažai kas lankė. Jos buvo 
pastatytos ant medinių rams
čių, prasikišusių iš maurais 
aptraukto vandens, ir tų būdo

mas tokias kalbos puošmenis, 
kaip ir buvo pradėjęs.

Tuo tarpu prie vieno akmens 
paminklo iš tikrųjų stovėjo 
Prokopijus Osipičius, senas 
tarnautojas.

“Negirdėtas daiktas, jaunuo
li!” — griaudė jis, kai laidoji
mas jau buvo užsibaigęs ir visi 
grįžo namo. “Mirusioms tokia 
kalba galėjo būti ir gera, bet 
gyviesiems ji yra tikra pašaipa. 
Atsiprašau, ko jūs ten nepri
kalbėjote? Nesavanaudis. žmo
gus nepaperkamas! Kiek tai 
taikoma gyviesiems, tai yra 
tikras pasityčiojimas! Dar 
daugiau: tai užgavimas!” 

lių nebuvo daugiau kaip šešios. 
Nuo aikštelės, kurioje nusiren
giama. galėjai tiesiai kopti že
myn į vandenį. Galėjai faip pat 
užeiti ant šokimo lentos, /lin
dusios į jūrą, ir nuo čia stebėti 
besipuškuojančius. Moterys ta
da vilkėjo rausvais, vėžinės 
spalvos maudymosi drabu
žiais. kurie joms siekė iki pat 
kulšių. Vyrai dengėsi dryžais, 

zebrinais apvalkalais, nutįsu
siais jiems nuo pečių iki kelių.

Pamenu, mane tada traukė 
ne tiek moterų veidai, temdomi 
plačiabrilių šiaudinių skrybė
lių, kiek tas širšų lizdas. Kaip 
puikiai atrodė tos laukinės da
mos savo ruožuotose suknelė
se! Jos buvo tempte aptemptos, 
dailių linijų, su geltonomis juo
stomis sužnybtame liemenyje 
ir gelsvais taškučiais ant krūti
nės ir galvos.

Deja .mano džiaugsmas bu
vo trumpas. Kitą dieną maudy
nių sargas su šluota nugram- 
dė širšių rūmus, o jas pačias 
išvaikė. Dailus popierinis jų liz
das paskui plūduriavo jūros už
tvaroje. it kokia dumblina maz
gotė. Mano graudulys buvo 
didelis, bet jį kiek švelnino 
mintis, jog maudynių sargas 
turėjęs būti gana drąsus vyras. 
Aš tai supratau iš žodžių vie
nos sudžiovusios, reumato su
ėstos vasarotojos, kuri sakė, 
kad septynios širšės ir kume
lę patiesia. Vaikas dar buvau, 
tai negalėjau apskaityti, kiek 
būtų reikėję širšių patiesti tai 
žagarinei moteriai, kurį kas 
rytas, kai tik valgydavome, sa
vo pirštus valydavo į lėkštę. Aš 
tada iš tikrųjų turėjau didelę 
trauką prie laukinių vapsvų.

Tikrąsias širšes aš ir dabar 

labai mėgstu. Jos mane žavi sa
vo meniškuoju triusu. Argi ne 
puikūs yra jų lizdai, kuriuos 
randi ant galo šakos pakabin
tus arba prie medžio liemens 
prilipdytus? Jie esti apvalūs ir 
pailgi, kūginiai ir rutuliniai — 
tikras menininko dirbinys. Yra 
kuo gėrėtis.

Deja, yra dar kitokie širšių 
lizdai, menami, bet laba? pa
vojingi. Jiems tinka patarlė: 
neliesk širšių lizdo! Vadinasi, jo 
negriebk, o jei jau čiumpi, tai 
čiupk tvirtai! Bet kas gali tu
rėti tiek drąsos? Mat. čia yra 
ta bėda, kad jie nematomi, 
nors jų yra prikabinėtų kiek
vienoje vietoje. Tos širšės taip 
pat skaudžiai gelia, tik ne taip, 
kaip tikrosios: jos gelia ne tie
siai, ne asmeniškai, o ii toio 
ir užlenktu geluonių. Aiškėti 
jauti, kaip tau duria, bet ne
matai iš kur ir dėl to sunku y- 
ra gintis, šitas širšes gali gau
dyti tiktai savo minčių pagal
ba. bet kada akis į akį susitin
ki su tokia tariama širše, visi 
tavo įtarinėjimai pakimba ore. 
Matyti, tavo minčių derinyje 
kas nors buvo netvarkoje, jei 
geliančia vapsva palaikei mie
lą. nuoširdų ir taktingą žmo
gų. Aišku, būsi apsirikęs, ne
pagavęs Jis juk mandagiai pa-

(Nukelta į 4 psl.)
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NAUJA ŠVENTOVE MAINE
Pranciškonų vienuolyne. Ke- 

nebunk Port. Maine, gyveni
mas verda kaip niekad. Vasar
vietėje atostogauja būrelis lie
tuvių. Vyksta berniukų stovyk
la. kuri subūrė apie 45 jaunuo
lius. Neseniai čia posėdžiavo 
Kunigų Vienybė, sušaukusi ku
nigų iš įvairiausių vietų.

Dabar vienuolyne ruošiama
si rugpjūčio 10 — lietuvių die
nai. Kiekvienais metais rug
pjūtyje čia susiburia keli tūks
tančiai piknikauti. šiemet čia 
bus ne eilinė šventė-piknikas. 
Šiemet pašventinama naujai į- 
regta.

šv. Antano šventovė
Šioj vietoj įsikūrus pranciš

konų vienuolynui, buvo įkurta 
ir šv. Antano šventovė. Vie
nuolyne prieangyje prie koply
čios stovėjo gražiai papuošta 
šv. Antano statula.

Daugelis vasarotojų čia lan
kosi paprastomis dienomis, o 
sekmadieniais jų suvažiuoja di
deli būriai mišių išklausyti. 
Vienuolyno koplyčia jų netalpi
na. Vienuolynas, norėdamas 
pagelbėti šiems maldininkams.

LIZDAS...
stoarauja apie tavo sveikatą, 
darbą, rūpesčius ir palenkęs 
galvą palinki geriausios sek
mos. Ne. toks asmuo negali 
būti širšė, kadangi per vidinį 
nei neperžnybta.

Per pastaruosius metus aš 
tiek da 'g pažinau šitų širš;ų. 
kad -usidarytų stora knyga. j->i 
panorėčiau išvardinti visas jų 
rūši<. Vieną ypatingą rūšį. po. 
pu rines širšes. sudaro tos, ku
rios savo lizdus suka ant rašo
mojo stalo. (Nežinau, ar gerai 
darau jas čia primindamas, nes. 
galimas daiktas, savo gūz.ii 
.tos yra numaniusios ir mano 
paties stalą). Paskui yra auk
sinės širšė-', kitaip dar vadina
mos korupcinės vapsvos, kur u 
kojos yra nes kas kita .kain už
riesti nagai. Kai kurios iš tų 
širšių lipdosi labai didelius liz
dus: jų pakaktų sukišti į vidų 
visą kraštą, kuriame jos j<;voi- 
sia.

Pastangom tokius lizdus nu
gramdyti. kaip tai padarė mau
dynių sargas, dažniausia būn i 
bergždžios. .Mat. šios rūšies šir

Kennebunk Port. Maine

ir sumanė praplėsti šv. Antano 
šventovę, prijungdamas dar 
vieną prieškambarį ir pastaty
damas altorių. Dabar mišių 
klausytis galės ne tik koplyčio
je. bet ir jauke.

Šių metų pavasarį iš It a Ii; s 
atvežė gražią mozaiką, mar
murinį altorių ir marmurinę 
šv. Antano statulą. Mozaikos 
dugnas šviesiąją mėlynas. Iš 
jos vidurio trykšta spinduliai, 
aplink būriuojasi balti debesė
liai. Šv. Antanas ant knygos 
laiko Kūdikėlį Jėzų. Kartu 
parvežtos ir švento Antano re
likvijos. kurios patalpinto- al
toriuje.

Praplėtus* koplyčią, pasidarė 
šeši nauji langai, čia į talką 
pašaukti lietuviai dailininkai. 
Dail. Kolba baigia daryti vit
ražus. kurie iš Chicagos atke
liaus dar prieš šventę ir bis 
įdėti į langus. Juose vaizduo
jama: šv. Kazimieras. šv.
Pranciškus, šv. Antanas, šv.

Atkelta is 3 psl.

sės. politinės. % isad i yr : ■ -
ties valdovės. Niekas, nei < ’ i- 
jėgus užsėsti jų jau užimtą \ 
tą. .Jos nepaiso net jokio per
sekiojimo. jei tokie kad i ir pa
sitaiko. Jų valstybė, kurią jos 
sulipdo su dideliu užsispyrimu, 
.jėga ir gudrumu, yra beveik 
neįveikiama. Su-savo aukomis, 
sakykime priešais, jo- daro pa
našiai, kaip tikros sienie. •< šir
šės: įgėlusios ir suparaiižavu- 
sios savo priešą, jos čiiim; . į 
už galvos ir pasišokinėdamos 
nusitempia į tamsiausi s ava liz
do kamputį ir čia prilipdo • zie 
sienos.

Klausite, koks galas G 
mas daiktas, gali būti ir toks, 
kaip pas tikras širšes, kuro,- 
savo lizde kai kada visos su
minga. aprimsta, o kai k ».’a 
tarp savęs taip susipeša. - ’ i- 
gelia. kad iš lizdo išžarsto ir 
kiaušinėlius, ir vikšrus .ir į-::i 
prasikalusias kirmėlaites, ir 
taip viskas nueina vėjais. I>*. 
žinote, ne kiekvienas palyg 
mas tinka. Geriau būtų, iei tu 
žmogiškų širšių visai nebūtų.

Peria: mine iome vysk. Mo-
Valančiais 150 metę 

gimimo sukaktį. Ją minėjome 
savi' • i> je Didesnių i - - ■ 
mių niekur nebuvo surengta, 
nes buvome užimti Lietuvos 
k ’ik O 7('•) melų mi 
Lietuvių R. K. Federacijos va
dovybė. nenorėdama. kad šio 
didžiojo mūsų tautos vyro. di
džiojo tautos švietėjo, tautinės 
sąmones ’rūiūie ir kovotojo su 
Rusijos caro valdžia už Lietu
vos žmonių teises ir laisvę. šu
le iktis f1 -įeitų be ryškesni > dė
mesio. nutarė prašyti ALRKF 
kon.rr rengimo komitetą į- 
j ingti j k mgreso pro gramą ir 
iškilmingą vysk. M. Valančiaus 
atminties pagerbimą. Tasai pa
gerbimas planuojamus iškil- 
mingomis pamaldomis ir aka
demija (masiniu susirinkimu) 
Iškilmėms vadovauti yra kvie
čiamas J. E. vyskupas V. Briz
gus. Lietuvos episkopato atsto
vas.

ALRKF 32-sis kongresas 
vysk. M. Valančiui pagerbti y- 
r kviečiamas š. ir., rugsėjo 26. 
27 ir 28 d:t*nomis Hotel Stat
ler. Detroit. Mieli. Jis prasidės 
pamaldomis šv. Antano par. 
bažnyčioj 9 vai. rytą penkta
dienį (rūgs. 26 d.) ir baigsis 
iškilmingu akademija sekma
dienį po pietų (rūgs. 28 d.) 
Statler viešbutyje. Su paskai
tomis yra kviečiami mūsų žy-

Jurgis. Aušros Vartai ir Malda 
už Tėvynę.
Šios šventovės pašventinimas 

įvyks rugpjūčio 10 d. Atvažiuo
ja specialiai į šias iškilmes

du vyskupai.
Vysk. Brizgys vienuolyno 

aikštėje laikys pamaldas ir pa 
sakys pamokslą. Iš Portlando 
atvyksta vysk. Wer.ey, kuris 
pašventins šv. Antano švento
vę. Prie jos kalbės dar vysk. V. 
Brizgys.

Iškilmėm giedos New Bri
tain lietuvių parapijos choras, 
vedamas garsaus dirigento Vy
tauto Marijošiaus. Po pamaldų 
jie rengia šaunų dainų koncer
tą. Prie jų programos jungsis 
ir tautiniai šokiai, kuriuos iš
pildys Nevc Britain lietumi 
grups. vedama p. Marijošįenė

Iš apylinkinių miestų atva
žiuoja dideli autobusai, kurie 
atveš šimtus piknikautojų ir 
maldininkų. Daugelis jų atsku- 
l)ės ir kitais keliais. Juos visus 
nuoišrdžiai priims gražus vie
nuolynas. a. r.

\ew Britain lati’cini okiti sru;^. ladevaujanm K
Eort. Me.. kur <lal>•• ati- Lietuvių

Steimnaitytės - MarijoSienės,, vyksta i Kennrhtinl^ 
Dieno* meninėje programoje.

KVIETIMAS

mokslininkai ir visuome- 
Ai RKF 1-tasis sky- 

korgreso atstovams pa- 
koncertą iri;

i n* ts 
nin inkai, 
rius 
linksminti rengia 
ikinis gražias pramogas.

Kongreso atstovai

ALRKF konstitucijos XIV 
i l aipsnio 3 ir 4 paragrafai nu

rodo. kad:
' Kongresan siunčia delega

tu': a) apskritis — 5; b) sky
rius — 3: c) kuopa — 1; drau
gi ar organizacijos turinčios 
i! i 50 narių — 1; e) o turin
čios virš 50 narių —2: kata
likiškų laikraščių redakcijos — 
1; f) centrinių organizacijų 
centrai, turį iki 1.000 narių — 
1 ir po vieną atstovą nuo kiek
vieno sekančio 1.000 ar jo da
lies. nemažesnės kaip 100.

“Delegatai turi turėti raštu 
įgaliojimą. Laikraščių atsto
vus įgalioja redaktorius, o cen
trinių organizacijų — jų cent
ro valdybos. Kitų delegatų 
įgaliojimus tvirtina dvasios va
das. Nepripažinto mandato at
stovas skaitomas tiktai kong
reso nariu — svečiu. Rekomen
duojant kuriam nors atstovui, 
kongrese gali dalyvauti svečiai 
su patariamuoju balsu.”

Svarbu, kad draugijos ir or
ganizacijos, siųsdamos atstovus 
į kongresą, būtų sumokėjusios 
ALRKF centrui savo metinius 
mokesčius. Centrinės organiza
cijos moka SlO.fM) per metus, o 
lokalinės draugijos ir organi
zacijų kuopos l*ei skyriai — 
S 1.00 per metus.- Siunčiant mo
kesčius. čekius reikia rašyti 
prel Pr. Juro, iždininko, var
du ir siųsti sekretoriatui (2334 
So. Oakley Avė., Chicago 8. 
III.).

Kandidatai į valdybą

ALRKF apskritys ir skyriai 
prieš kongresą (juo anksčiau,

\ ykstame į

Vv’aterburiečiai, padedami 
kun. A. Čebatoriaus, organi
zuoja ekskursiją į Kennebunk 
Port. Me.. kur tėvai pranciško
nai. rugpjūčio mėn. 10 d. ruo
šia pikniką ir Lietuvių Dieną. 
Dalyvaus ten New Britain lie
tuvių choras, vedamas prof. V’. 
Marijošiaus. ir tautinių šokių 
grupė. Pamaldas laikys ir pa
mokslą pasakys vysk. V. Briz
gys. Port lando vysk. D. Feeney 
pašventins šv. Antano koply
čią.

.juo geriau), laikantis konstitu
cijos XIV’ straipsnio 12 parag
rafo. nominuoja kandidatus j 
ALRKF centro valdybą. Iš no 
minuotųjų kandidatų kongre
sas išrenka devynis centrinėn 
valdybom Pakartojame — no
minaciją reikia atlikti kiek ga
lint anksčiau ir nominuotųjų 
vardus tuoj pasiųsti j sekre
toriatą — 2334 So. Oaktey 
Avė., Chicago 8, III.

Atsižvelgiant j tai, kad Fede
racijos 32-rojo kongreso metu 
minėsime didžiojo Lietuvos 
vyskupo. M. Valančiaus sukak
tį, kad šie laikai reikalauja iš 
mūsų organizacijos ir stiprios 
veiklos, reikalauja tampraus 
vieningumo, prašome lietuvių 
katalikų organizacijas ir drau
gijas, visas be išimties, išrinkti 
atstovus į kongresą, aprūpinti 
juos naudingais sumanymais ir 
būtinai sudaryti galimumus 
jiems į kongresą atvykti.

Savosios veiklos stiprinimas

Kad kongreso nutarimai bū
tų sėkmingiau įgyvendinami, 
kad katalikiškoji akcija eitų 
sistematingiau ir platesniu ma
stu, kad lietuvių kultūrinė vei
kla būtų stipriau ugdoma, kon
greso proga nepašvkštėkime ir 
aukų paskirti. Draugijų, sky
rių., ar atskirų asmenų aukos 
įteikiamos 
atstovus ar 
į kongresą (Congress of the 
Lithuanian American Roman 
Catholic Federation, Hotel 
Statler. Detroit 31. Mich.) arba 
jei dar prieš kongresą — tie
siog ALRKF sekretoriatui.

per išrinktuosius 
siunčiamos tiesiai

Kviečiame visus, kuo kas ga
li. prisidėti prie kongreso pasi
sekimo. prie tinkamo vysk. M. 
Valančiaus brangios atminties 
pagerbimo.

St. Pieža, ALRKF pirmininkas 
Leonardas šimutis, sekretorius

Kennebunk!

WATERBURY, CONN, PAVERGTOJE LIETUVOJE I 
I

Visą tai galėsite pamatyti ir 
praleisti maloniai laiką, 
vykdami iš Waterbury autobu
su. Jis išeis rugpjūčio 9 d. iš 
ryto 7:30 vai., o atgalios grįš 
rugpjūčio 10 d. Bilietai (tikin
tai) į abu galus 8,00 dol. Tikie- 
tus galima gauti pas rengėjus, 
klebonijoje, pas Uršulę Liutke- 
vičienę, 122 Norton St., tel. 
3-5926 ir Marijoną Slenkevičie- 
nę.

• Popiežius Pijus XII liepos 
25 d. į rusų tautą kreipėsi spe
cialiu laišku. Rašydami apaš
tališkus laiškus, popiežiai pa
prastai kreipiasi į to krašto 
vyskupus ir per juos — į ti
kinčiuosius. Tiktai popiežius 
Leonas XIII buvo tiesiai krei
pęsis į anglus nekatalikus ir 
prašęs juos grįžti į Katalikų 
Bažnyčią. Dabar Pijus XII tie
siai kreipėsi į rusų tautą, “reli
gijos priešų pavergtą”, pam« - 
koto ją Švč. Marijos gird-iai ir 
ragino tvirtai la’kyth tikė’imn. 
“nors reiktų ųž jį :r "'to: i.” 
Popiežiaus laiškas buvo per
duotas per Vatikano radiją. Jį 
įvairiau, ion.is kalboms pakur
tojo “Vc’ce of America” ir 
“Fiee Europa” radijo stotys. 
Komunistų radijas ir spauda 
popiežiaus laišką ir jį įžūliai 
puola. Jiems nepatiko įspėji
mas, kad Dievo priešų galas 
visada būna liūdnas.

• Eucharistiniai kongresai 
numatyti 1955 metais Brazili
joje, Rio de Janeiro mieste, o 
1957 m. — Afrikoje, Portugali
jos kolonijoje Mozambiųue.

• Demokratai į savo progra
mą Čikagoje įrašė, kad "Dievo 
įstatymai yra matas žmogaus 
veiksmams.”

• Kanadoje, Toronte, buvo 
susirinkę į pirmąjį kongresą 
jaunieji krikščionys darbinin
kai (Young Christian Wor- 
kers — YCW), kurių tikslas 
sekti Kristumi šeimoje, darbe 
ir laisvalaikyje.

• Lenkijoje popiežius Pijus 
XII paskyrė naują vyskupą — 
Liublino seminarijos rektorių 
kun. T. Wilczynski. Jis bus 
Liublino vyskupo pagelbinin- 
kas.

• šiaurės korepečių belais
vių tarpe pasitaiko nemaža at
sivertimų į katalikų tikėjimą. 
Labai daug įtakos daro filmą 
“Bernadetos giesmė”, kurioje 
vaizduojami Dievo Motinos ap
sireiškimai Liurde.

Kolūkiniai milijonieriai ir 
skurdas

Mečys Gedvilą, bolševikinis 
“ministeris pirmiinnkas”, rusų 
šunuodegis, neseniai pagyrė 
kai kuriuos kolchozus, kad jie 
“milijonieriais pasidarę” (pav., 
Šiaulių rajono kolchozas “Liau
dies kovotojas”, Marijampolės 
rajono Čemiavskio vardo 
kolchozas ir k.). Seniau milijo
nierius keikė, o dabar giriasi. 
Girtis, žinoma, niekas neuž
draus, bet reikėtų taip pat pa
sigirti, kad tuose kolchozuose 
žmonės pusbadžiu gyvena, nes 
milijonai kalami ir atiduoda
mi raudoniems kacapams.

Daug žemės nedirbamos
Yra Lietuvoje rajonų, kur 

beveik pusė žemės dirvonais 
virtę. Vienur žmones suėmė ir 
išvežė, o kitur, suvarius į kol
chozus, išstipo gyvuliai ir išsi
mėtė arba sugedo ūkio įran
kiai. Daug kur vėl pjaunama 
dalgiais, nors N. Lietuvoje jau 
buvo vartojamos plaunamos 
mašinos. Apie pusė gyvulių žie
mą išdvėsė.

Nori šviesos — duok degtinės
Kaune elektros srovė dažnai 

nutrūksta kelioms valandoms 
arba net ir kelioms dienoms. 
Kažkas sugenda, pritrūksta 
kuro. Dėlto elektra yra nor
muota. Jei kas nutveriamas, 
kad elektrą žibino nelaiku ar
ba perdaug, baudžiami. Atsi
pirkti galima tik degtine. Ta
čiau kaime negausi elektros nei 
už “vodką”. O bolševikai giria
si, kad ten šviečia Lenino lem
putės”... jų propagandoje.

Viską liaudžiai
Rusiškam laikraštyje (Sov. 

Litva) rašytojas A. Vienuolis

• “Cathoiica Unio” jungia 
užsienyje esančius ukrainie
čius pabėgėlius. Ši organizacija 
buvo įsteigtai 1921 m. Vienoje 
tėvo benedikto Von Gallen, 
Miunsterio kardinolo brolio. 
Dabartinis jos pirmininkas yra 
Lozanos vyskupas Charriere. 
“Cathoiica Unio” ypač gyvai 
reiškiasi Vokietijoje, kur jai 
priklauso apie 40.000 narių. Jų 
tarpe yra apie 3.500 kunigų. 
Organizacijai taip pat priklau
so apie 5000 vaikų iki 15 metų 
amžiaus. Be to, organizacija y- 
ra pasidalinusi į 40 įvairių kon
gregacijų, draugijų bei vienuo
lijų, jungiančių iš viso apie 28.- 
OOO asmenų, kurie visi sudaro 
“Maldos kryžiaus žygį”. Aust
rijoje organizacijos pirminin
kas yra Salzburgo arkivysku
pas. Dedama pastangų orga
nizaciją išplėsti Argentinoje.

Ji stipriai vekia taip pat Bra
zilijoj ir švecarijoj.

• Argentinoje Tarptautinė 
Katalikų Emigracijos Komisija, 
įsetigta 1951 m. su centru Že
nevoj, atidarė pirmąją regiona
line įstaigą. Jos uždavinys gin
ti Pietų Amerikos emigrantų 
reikalus, padėti įsikurti šei
moms ir studijuoti šio plataus 
krašto emigracijos galimybes.

• Indokinijoj artimiausiu 
laiku bus suteiktas krikšto sa
kramentas 40.000 vietinių gy
ventojų. Praėjusiais metais bu
vo pakrikštyta tik 10.000. šis 
nepaprastas atsivertimų skai
čius laikomas nuopelnu vieti
nio vyskupo domininkono. 
Nors politinė padėtis neaiški, 
katalikybė Indokinijoj daro di
delę pažangą.

• Asutralijoje, Melbourno 
arkivyskupas Mannix, reika
laudamas finansinės paramos 
katalikų mokykloms, pareiškė, 
kad Australijos valstybei šian
dien neišveingiamai grėstų ko
munizmo pavojus, jei katalikai 
savo veikla jo nebūtų pašalinę.

Žukauskas dievažijasi, kad jis 
visas savo jėgas atiduos “tary
binei liaudžiai,” nes iš Paleckio 
gavo “garbės pažymėjimą.” 
Gera žadėti, sulaukus jau 70 
metų. Mažai tų jėgų beliko.

Prie Telšių manlevnvo

Vokiečiai belaisviai, atvyku
sieji iš Lietuovs, pasakoja, kad 
1951 m. pavasarį prie Telšių 
buvo dideli rusų manievrai. 
Dalyvavo visos ginklų rūšys ir 
visa vyriausioji rusų karo va
dovybė.

čia kojos nekelk

Prie Kaišadorių miške yra 
slapta karinė zona. Jei ką čia 
pagauna, tuojau likviduoja. J- 
eiti i B griežčiausia uždrausta.

KARALIAUČIUJE DAUG 
KARIUOMENES

Naujausiomis Vakarus 
pasiekusiomis žiniomis, Sovietų 
Kaliningradu pavadintame Ka
raliaučiuje šiuo metu Sovietai 
yra sutelkę dideles karines pa
jėgas. Kareivinėse nepakan
kant vietos, daug gyventojų 
buvo išvaryti iš butų ir juose 
apgyvendinti raudonarmiečiai. 
Iš butų išvaryti net ir čia ko
lonizacijai atgabenti rusai. So
vietų valdoma Karaliaučiaus 
sritis nuo lenkų valdomos Ryt
prūsių dalies griežtai atskirta 
ir jokio tarp jų susisiekimo nė
ra. Siena užtverta spygliuoto
mis violomis ir saugoma tan
kiai sustatytų sargybų bokš
tų.

Iš Klaipėdos kas naktį eina 
j vakarus Karauliaučiaus kryp
timi karūnai transportai su ka
riais ir pabūklais Atgal jie 
grįžta tušti.
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Visiems patinka, kas gražu. 

Patinka žmogui ir pačiam būti 
gražiam .Ypač moterys nori 
būti gražios. Deja, ne visos dai 
lios išauga. Kartais nelaimės 
žmones sužaloja, senatvė sūdė 
vi. Pasitaiko ir tokių, kuriem 
reikia būtinai pasikeisti, kad 
nebūtų pažintas.

Dėl šių ir kitų priežasčių es
tetinė ar grožinė operacija šian
dien yra tiek pat populiari, 
kaip ir gelbstinti tiktai žmo
gaus sveikatą. “Kam man ta 
sveikata”, skundėsi viena mo
teris, “jei aš liksiu negraži: 
padaryk, daktare, mane ir svei
ką ir vėl gražią". Ir daktarai 
šioje srityje daug padaro.

Pirmiausia keitėsi žydai

Prieš prasidedant praėju
siam karui, o taip pat ir karo 
metu, vokiečiai naciai masiškai 
žudė žydus. Daug kas iš žydų 
gelbėjosi “grožio salionuose” 
arba daktarų kabinetuose. Jie 
bėgdavo pas patikimus specia
listus, kad žydišką nosį per
dirbtų į vokišką. Įdėjus dar 
spalvotus akinius, nešiojamus 
po akių vokais, perdažius plau
kus, Rachilės vaikai būdavo ne
atskiriami nuo vokiečių. Kas 
tik turėjo pinigo ir pirmas pa
siskubino, ne vienas išsige!l>ėjo 
iš mirties. Liko nepažintas ir 
nesuimtas. Dokumentus pasi
dirbti buvo lengviau.

Paskui keitėsi naciai

Karui pasibaigus, atėjo pras
tos dienos naciams, ypač tiems, 
kurie kitus žudė koncentracijos 
stovyklose. Reikėjo slėptis, jei 
dar neįkliuvo, reikėjo “persi
dirbti.” Tie patys gydytojai 
specialistai, kurie “pertaisinė- 
jo” žydus, dabar ėmė naujinti 
nacius. Po karo Berlyne dyg- 
te pridygo “grožio klinikų”, 
kurios nusikaltėlius perdirbinėjo 
j “padoraus veido” žmones. 
Atsirado ir įstaigų, kurios pa
dirbdavo geriausius dokumen
tus. O su nauja nosim ir nau
ju pasu jau buvo galima pia- 
dėti ir naują gyvenimą, no: 
sąžinė liko neatnaujinta.

Sugriauto Berlyno kvartale 
atsirado “institutas”, kuriame 
prityręs chirurgas, prieš pra
dėdamas grožinę operaciją, pa
kišdavo didžiulį albumą, iš ku
rio buvo galima pasirinkti sau 
veido dalis: bezmėninę nosį ar 
smulkią nosytę, keikūno snukį 
ar Hollywoodo deivės burnytę.

Amerikoje kiti reikalai

Amerikoje estetinės operaci
jos irgi plačiai praktikuoja
mos. Don Cash, garsus Hollv- 
uoodo grimorius, neseniai tapo 
kariuomenėje pakeltas į majo
ro laipsnį už jo nuopelnus šioje 
srityje.- Jis savo patyrimu ir 
išradimais “atžekiė” daugeliui

Nedelsdamas įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU PRANCIŠKONU LEIDINĮ 

“LIETUVOS ARCHYVU” 
(BOLŠEVIZMO METAI)

Knyga vaizdžiai piešia orginialiais dokumentais komunizmo 
smurtą ir lietuvių kančias. Neįkainuojamos vertės ir pirmoji 

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribotas kiekis, todėl patartina .ją skubiai įsigyti. 

Knyga turi 428 puslapius. Kaina—53.00.
Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu: 

“DARBININKAS”.
680 BISHWICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti ................... egz. “LIETUVIŲ ARCHYVO”

sekančiu adresu:
Vardas ...................... Pavardė ........... ........................................

Adresas......................................................................................

PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške □< vėliau prisiųsiu □
(Savo pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)

< 

Estetine operacija

Ne visi gimsta gražūs, bet visi 
nori gražūs būti • Medicina at

eina -j pagalbą • Kartais būna 
gyvas reikalas pasikeisti • Kaip 
buvo keičiami žydai, o paskui 
naciai • Grožio klinikoje gali 
pasirinkti nosį .akis ir ausis • 
Ko ieško vyrai ir ko nori mote
rys? • Ar galima storą žmogų 
aptašyti?

Amerikos sužalotų kareiviu 
veidus, nosis, ausis ir odą.

Moterys prašo jas “atjaunin
ti”, kad “bosas neatleistų iš 
darbo”, kad “patiktų turtinga
jam dėdei” ir t.t. Trys ketvir
čiai moterų reikalauja, kad bū 
tų pašalinti poakių sudribimai, 
raukšlės kaktoje ir išilginės li
nijos burnos kampuose. Ame
rikos moterys yra įsitikinusios, 
kad minėtų grožio “nelaimių” 
dalinai galima išvengti kram
tant gumą ir čiulpiant saldai
nius, o kai tas negelbsti — pri- 
seina pasiduoti chirurgo malo
nei.

Ko nori vyrai?

Kai moterys jauninasi. vyrai 
daugiausia ateina su rimtes
niais reikalais: prašo panaikin
ti karo žaizdų likučius, nelai
mių pasekmes darbe, bokso pa
darinius. Be šių reikalų, pasi
taiko ir kiti, savotiškai rimti 
— tai nosių ir ausų perdirbi
mo problemos. Pasitaiko įvai
riausių ir nenormalių nosių, ku
rios jų savininkams neteiki i y- 
patingų privilegijų, o kai kada 
tiesiog sudaro nemalonumų.

“Ko taip švaistaisi su pini
gais, negi aukso kalnus turi”, 
sakydavo seniau žmonės tam, 
kas pinigų netaupė. Dabar iš
laidžiam piliečiui reikėtų jau 
sakyti: “Matyti, Buttės kalną 
valdai, kad su pinigu neiskai- 
tai.” Taigi, pasiskaitykime. kas 
yra tas pinigingasis kalnas.

Aukso ieškojo ,o varį rado

Prieš kokį devyniasdešimts 
metų Montanos valstybės dar 
nebuvo, bet kalnai ten jau sto
vėjo. O kalnuose buvo ieškoma 
aukso. Kam laimė nusišypso
davo, pririnkdavo tų aukso 
grūdelių už pusantro dolerio į 
dieną. Bet ir tai pinigas. Kiek 
už jį buvo keikiamas varis, ku
ris sužibėdavo kaip auksas, bet 
prigaudavo, nei ant dramblio 
odos nesurašysi. Daje. “ne- 
spiauk į vandenį, rasi pats gerT 
si!” Tas keikiamas varis ligi 

Tokiu atveju operacijos daž
niausia daromos iš vidaus, kad 
neliktų randų. Net ir bezmėni- 
nės nosys, kurios paprastai lai
komos nugeriančiųjų nosimis, 
gali būti pataisytos, nors iš
gerti norės ir su nauja nosimi. 
Tas pats ir su ausimis. Sta
čiosios, kaip šikšnosparnio, ar
ba nulinkusios, aplėpusios — 
visos lygiai gali būti pataisytos.

Čia jau sunkiau

Reikalas būna rimtesnis ir 
sunkesnis, kai norima pataisyti 
pagrindines kūno linijas. Vis 
dėlto kino artistės mėgina pa
kelti arba nuleisti krūtinę, bet 
tokios operacijos rimtos ir pa
vojingos. Kūno suploninimas, 
kurio daugumas norėtų, chi
rurgijai dar neprieinamas.

Buvo taip ir anksčiau

Estetinės chirurgijos negali 
me smerkti: ji. kaip ir daugelis 
dalykų, vieniems reikalinga 
būtinybė, kitiems — tik tušty
bės ir prabangos reikalas. 
Kiekvienas, prieš kapituliuoda
mas chirurgo peiliui, jaučiasi 
turįs pagrindo pakentėti dėl bū
simo gėrio. Ir pati istorija ro
do, kad senovės graikai, romė
nai ir indėnai šį tą žinojo šioje 
srityje. Ypač indėnų metodus 
yra pasisavinusi ir modernioji 
estetinė chirurgija. Jau 1597 
metais garsusis tų laikų italų 
chirurgas G. Tagliacozzi para
šė išsamią studiją šiuo klausi
mu ir parėmė faktais iš savo 
darbų patirties. Jis pats buvo 
laikomas geriausias šios srities 
specialistai ir turėjo savo klini
ką, tik jam neatėjo galvon pa
ruošti albumo, kaip tam Ber
lyno specialistui.

S. J-m-s

BRANGIAUSIAS KALNAS PASAULYJE
Bl'TTE, MONTANA

šiol į žmonių kišenes yra suki-
šęs nei mažiau nei daugiau kaip 
pusantro milijardo dolerių. Tai 
bent suma! Ją užkalė grubios 
darbininkų rankos, nuo Buttės 
kalno nugramdžiusios 15 mili
jardų svarų vario. Iš .jo susi
darytų aukštas dangorėžis, bet 
ką tai reiškia prieš kalną?

Viršuje sniegas, apačioje 
pasaga

Tas varinis kalnas priklauso 
prie Rocky Mountains grandi
nės. kuri nueina į Kanadą. Jos 
pasienyje yra Montanos valsty
bė (amerikoniška žvaigžde pa
žymėta tiktai 1889 m.), o toje 
valstybėje yra Butte kalnas ir 
prie .jo, kaip kokia pasaga, pri
sikabinęs vra Butte miestelis 
(tik 37.000 dūšių). Jis turi 25 
bažnyčias, bet 292 saliūnus ir 
labai daug lošimų klubų. Su
prantama, kad čia liejasi “šiltas 
vandenėlis” ir žvanga pinigas. 
Buttiečiai nemėgsta popierinių, 
smagiau jiems mesti ant stalo 
skambantį auksą arba sidabrą. 
Jie ir tuo didžiuojasi, kad viso
je Amerikoje daugiausia išge
ria ir daugiausia pralošia. Kai 
valstybė uždraudė lošti ir paš
tu siuntusi loterijų bilietus ki
tiems. žinoma dar su pinigais, 
tai Buttės paštas į metus iš vo
kų iškrapštydavo iki 26.(XX) do
lerių. Vadinasi, grynas uždar
bis pašto išlaikymui.

O visus tuo geriančius ir lo
šiančius kalnas išlaiko. Jis dide
lis. masyvus, sniego kepure ap
sidengęs. bet visas subadytas ir 
supiaustytas. kaip sunkiai ope
ruotas žmogus. Tas operacijas 
atlieka “Anaconda Copper Mi- 
ning Company". Ji aprūpina vi
są Ameriką variu. Bet kol pra
simušė prie tos garbės, daug 
prakaito išliejo ir... kraujo.

Amerikiečiu tankas Korėjoje apšaudo komuimtų pezieija*. Lietu* 
daugelyje vietų karo veiksmu* sustabdė.

D E 1 V l? su atomine B O M B A
Kas lanko muziejus, gali daž

nai užtikti baltą gipsinę statu
lą, vaizduojančią grožio ir mei
lės deivę Afroditę. Kartais ga
lima pamatyti ir paveikslą, 
kaip ji gimsta iš marių putų. 
Kas nuvyktų į Kipro salą, sa
kysime keliaudamas šventosios 
Žemės lankyti, galėtų pasidai
ryti ir po tas marias, iš kurių 
dailioji Afroditė išsinėrė. Taip 
senieji graikai pasakoja.

Šiandien jie pasakoja, kad ta 
Kipro sala, Afroditės gimtinė, 
ne kam kitam, o tiktai jiems 
priklauso. Tuo tarpu turkai, 
kurie yra daug arčiau tos sa
los. kaip graikai nuo Kretos, 
dėsto savo argumentus: ta sala 
jiems priklausanti. Girdi, mė
nulis. o ypač pusiau perpjautas, 
labai jau tinka į gražiosios dei
vės kasas. O iš tikrųjų ant tos 
salos, kuri visam pasauliui da
vė grožio deivę, sėdi niūrus 
angliškas liūtas. Gal kada ma
tėte ir paveikslą muziejuje ar-

Varinis karas

Aukso karštligė Montanoje 
jau buvo atslūgusi. kai rasti di
deli vario klodai ir imta jie vis 
labiau eksplotuoti. Savo nagus 
tada čia susmeigė daug fir rų, 
ir kone visos kabinosi i Buttės 
kalną, nors vario slucgsnių 
gausu ir kitur. Bet kal^a kasti 
—pelningiausia. Jis kone visas 
varinis. Visi čia ir spraudėsi: 
su darbininkais, grąžtais, ma
šinomis. kastuvais. Vieni kasė 
iš vieno šono, kiti iš kito, bet vi
siems skaudėjo šonai dėl muš
tynių ir varžytinių. Teismai ap
sikrovė bylomis: papirkinėjami 
teismai ir grasinami. Vario ka
syklos paslaptingai sprogin’ 

jo. vandeniu užsilipdavo, že
mėmis užgriūdavo. Vienas kon
kurentas kitam kenkė, kol il
sus įveikė ir kalno milžinu pa
sidaro “Anaconda Copper Co."

Po to ir žmonės aprimo. Kaž 
kur dingo peiliai ir revolveriai, 
kurie buvo seniau tokio veik
lūs. Pasirodo jie tiktai sunkiu 
metu. Sakysime, dar 1946 pi
kai per Ameriką liejosi s-icikų 
banga, buvo iškulti visi langai 
“Anacondos” firmai. Dabar 
taip pat streikai gyvi, bet lan
gai dar stovi. Ir ko jiems ne
stovėti? Kas dirba, gerai už
dirba. Tačiau ir prie to bran
giausio pasaulyje kalno auk
so nėra paviršiuje. Jį reikia pa
sidaryti iš vario sunkiu triūsu.

L. Kh.

Išklausė

— Pone teisėjau. — šaukė 
sušilęs advokatas gindamas sa
vo klijentą, — duokite jam lai 
ko. as jį pažįstu — jis pašilai 
sys.

Teisėjas davė laiko pasitai
syti: 7 metus pasėdėti kalė’i- 
me.

ba cirke: graži moteris šalia 
laukinio žvėries. Tai traukia 
labiau negu marių putos su 
gimstančia deive.

Dabar Kipro saloje gimsta 
nebe tokie žavūs ir patrauklūs 
dalykai, kaip seniau. Kipro sa
loje (3,572 kv. mylios) bruzda 
nepilnas pusmilijonis gyventojų 
(393.709): vieni nori dėtis su 
graikais, kiti su turkais, tre
ti — būti visai nepriklausomi, 
“dieviški”, kaip ir jų salos gra
žuolė. Bet kadangi pasaulyje 
dabar yra tiktai vienas “ga
lingas dievas”, kuris sėdi 
Kremliuje, tai ir ta sala turėtų 
linkti prie jo. Juk senasis grai
kų dainius Homeras pasakoja, 
kad vyriausias dievas Dzeusas 
pasiėmė pas save mieląją Afro
ditę, kai jos sesuo Atena pra
dėjo iš jos tyčiotis, kad ji ka
riauti ginklu nemokanti. Dzeu
sas tada pasakęs deivei gražuo
lei: “Mano dukrele, tau netinka 
karo amatas; geriau jau tu 
vestuvėmis rūpinkis.” O Krem
liaus dievai visą laiką tik “ves
tuvėmis" ir rūpinasi: daug jau 
nuotakų yra pasigrobę. Kipro 
sala su Afroditės lopšiu marių 
bangose labai jiems pritiktų. 
Čia jie uždarytų Viduržemio 
jūros vartus į Mažąją Aziją. 
Raudonąją jūrą ir toliau, kur 
tik keliai iš ten veda.

Tas pavojus čia atvedė ame
rikiečius. Mat, pasirodė, kad 
angliškas liūtas yra suglebęs 
ir pats vienas gražiosios deivės 
nuo rusiškos meškos gali ne
apginti. Kas iš jos tada pasida
rytų? Tik raudonas skarma
las. Kad to neatsitiktų, Kipro 
salon iš marių atskrenda vis 
daugiau lėktuvų. Jie visi turi 
baltas žvaigždes. Nėra jokios 
abejonės, kad deivės aureolei 
jos labiau pritinka, negu rau
donosios. Marių putos taip pat 
buvo baltos, kai Afroditė gimė.

Taigi, dabar čia gema stipri 
aviacijos bazė — Nicosia mies
te. Buvo anksčiau angliška, bet 
gerokai apleista: dabar įtaiso
ma amerikoniška, visai jau už
baigta. Lėktuvai galės kilti ir 
lėkti, kur tik reikės, kad ir į 
Kremlių. Su atominėmis bom
bomis. Kad tokiu atveju Afro
ditė turėtų atidėti ilgesniam 
laikui daugelį vestuvių, yra aiš
ku.

Aišku ir tai, kad amerikie
čiai linkę Afroditės gimtinę 
pripažinti Graikijai, kurioje se- 
nau yra buvę daug jos giminių: 
visokių dievų ir dievaičių. Esą 
praeitį reikia pagerbti, nes ji 
daug senesnė už turkų ir ang
lų. Turkai Kipro salą užvaldė 
tik 1571 metais, o anglai iš jų 
atėmė 1914 m., paskui dar pa
skelbė "britiško vainiko žeme” 
(1925 m.). Amerikiečiai turi 
pakankamai savo žemių ir ne
turi karališko vainiko, tai ne
mano ir Kipro salas savintis. 
Sakoma .atiduos graikams, o 
turkai tylės, nes iš to šono 
jiems bus saugu: žvaigždėms 
padabintą Afroditė moderniš
kais laikais rankoje turės ne 
balandį, o it ominę bombą. S.

MOKSLO NAUJIENOS

DŽIOVA APGALĖTA

Prieš džiovą po karo atsira
do daug naujų vaistų. Išradimų 
prieky stovi vokiečiai ir ameri
kiečiai. Vokečiai surado Neote- 
ben, amerikiečiai Rimifon.

Neotebenu buvo apvainikuo
tas ilgas mokslininkų darbas, 
kurį atliko gydytojai ir chemi
kai. Cheminių priemonių taiky
mas prieš apkrečiamas ligas 
vadinas chemoterapija. Jos pa
grinde yra chemikalai, veiks
mingi prieš bakterijas ir para
zitus, bet nekenkiu žmogui.

1909 m. vokietis Paulius 
Ehrlichas atrado Salvarsaną— 
vaistą prieš sifilį. Vėliau tų ty
rimų centru pasidarė Wupper- 
talio miestas Vokietijoje. Čia 
pagamintas Germaninas, vais
tas prieš miego ligą. Piasmo- 
chinas ir Atebrinas — prieš 
malariją. Šitie vaistai daugiau
sia pritaikomi šiltuose kraštuo
se, kur ligų sukėlėjai dažniau
sia yra protozojai, kitaip sa
kant pirmuonys, kurie priklau
so prie gyvulių pasaulio. Bak
terijos jau priskiriamos prie 
augalų ir jos prieš chemikalus 
rodo didesnį atsparumą.

Bet paskutinieji tyrimai pa
darė didelę pažangą. Vokiečių 
chemikai Dr. Mietsch, Dr. Kla- 
rer ir gydtojas Prof. Dr. Do- 
magk 1929 m. pagamino Pron- 
tozil (azu—dažai), kurie pasi
rodė veiksminga priemonė 
prie streptokokus. Naują medi
cinos puslapį atvertė sulfona- 
midų atradimas. Reikia pasa
kyti, kad sulfonamidai bakteri
jų nesunaikiana, bet sugadina 
jų .apykaitą, tuo būdu žmogaus 
organiano apsigynimo medžia
gos pasidaro padėties viešpats. 
O medžiagų apykaita yra bet 
kokios gyvybės pagrindas.

Chemikalų veiksmingumas 
prieš bakterijas, deja, yra api
brėžtas: bakterijos chemikalų 
atžvilgiu įsigyja atsparumo. 
Tokių pavyzdžių yra labai 
daug. Atsitinka, kad bakterijos 
įsigyja atsparumo, kurio anks
čiau neturėjo. Tada ir vaistai 
nieko nepadeda.

Sulfonamidai sudaro žalos ir 
pačiam organizmui (vadinamo
sios allerginės reakcijos) todėl 
jų naudojimas yra apibrėžtas.

------------- KAS KĄ SAKE --------------
Nauji išradimai

laikraštis: “Pagaliau pati
politika yra mokslo šaka"... 
“Politika atvarė 99'< DP į A- 
meriką. Australiją. Vak. Vo
kietiją.”

Skaitytojas: (galvą pakrai
pęs): “Va, vis galvojau, kad 
mane iš tėvynės išvarė bolše
vikų siaubas, o dabar patyriau, 
kad mane atvarė čia “mokslo 
šaka.”

I^aikraštis: “Kas turi pasau
lėžiūrą, tas turi ir partiją.”

Skaitytojas (nepriklausąs 
jokiai partijai): “Taigi, bičiuli, 
dabar pasaulėžiūras teks vadin 
ti jau partijų vardais. Kokios 
pats esi pasaulėžiūros: demok
ratiškos, respublikoniškos, dar- 
bietiškos, ūkininkų sąjungiš- 
kos, valstietiškos ar kitokios?" 
Ši išradimą reikėtų pasisku
binti apdrausti, kad kiti nepasi
savintų.

Atsiprašymai

laikraštis parašė: "šis mar
šalas, atsiprašau gen. stabo 
pulkininkas, spaudoje yra iš
kėlęs mintį: “Et, kokie čia da 
bar rezistentai?"

Skaitytoja* paskaitęs pasa
kė: “Šis paršas, atsiprašau, 
straipsnio autorius, taip mėgi
na šaipytis iš pulk. Lanskoron- 
skio.”

Recenzentas
Kurie veikalai yra geresni ir 

kodėl? “Per paskutinį pusmetį 
aš tegalėjau perskaityti tik tris

Tur būt. nėra augalo, metalo 
ar cheminio junginio, kuris ne
būtų buvęs naudotas prieš džio
vą. kovos su džiova dabar ilga 
istorija. 1943 metais vokiečių 
chemikai Dr. Behnisch. Dr. 
Mietsch ir Prof. Schmidt kartu 
su prof. Domagk pagamino che
minį junginį Thiosemikarba- 
zoną, kuris pasirodė aktyvus 
prieš džiovos bakterijas. Thio- 
semikarbazonai sudaro jungi
nių grupę, kurios aktingiausias 
atstovas prieš džiovą pavadin
tas Contebe.n (TB I).

Atradus Conteben. kurio pri
taikymas prieš džiovą susidūrė 
su dideliais sunkumais. Sename 
ir Naujame Pasauly prasidėjo 
karštligiškas naujų vaistų prieš 
džiovą ieškojimas. Cheminių 
tyrimų pagrindą sudaro vadi
namieji Hydrazino junginiai, 
prie kurių priklauso ir Thiose- 
mikarbazonai (pvz. Conteben). 
Dabar pagaminta keli šimtai 
Hydrazino junginių, kurių veik 
smingumą prieš džiovą tiria 
Prof. Domagk. Iso-nikotino 
rūgšties Hydrazidas. kūriau 
dabar duotas vardas “Neote- 
ben", atrodo prieš tuberkulio
zės bakterijas labili veiksmin
gas. Panašų junginį pagamino 
ir amerikiečiai, pavadindami jį 
“Rimifon”.

Su Neoteben pirmasis ban
dymus atliko Prof. Klee iš Wu- 
pertalio.. Rezultatai kol kas 
atrodo labai geri, nors tyrimų 
laikas dar per trumpas. Todėl 
nuo galutinio sprendimo dar 
susilaikoma. Bet šiandie jau 
tikrai nustatyta, kad organiz
mas Neoteben lengvai perne
ša. Neoteben gerai tirpsta van
deny, todėl organizme lengvai 
išsisklaido ir vėl greit išskiria 
mas. šalutinis jo veikimas or
ganizme nėra didelis. Ligo
niams, kurių džiovos bacilos 
prieš anksčiau žinomus vaistus 
rodė didelį atsparumą. Neote
ben padėjo. Vokiečių manymu. 
Neoteben yra galinga priemo
nė prieš džiovą. Neoteben yra 
geresnis kaip sterptomycinas ir 
kiti dabar žinomi antibiotikai. 
Tuo būdu vis atsiranda nauji) 
vilčių, kad džiova bus nugalė
ta.

Dr. V. Litas

lietuvių geresnius romanus. 
Putino Altorių Šešėly pakarto
tinai. Alanto Pragaro Pošvais
tes. o dabar Jankaus Paklydu
sius Paukščius. Visuose trijuo
se romanuose kunigas turi vai
ką.” (B. Raila “Vienybė”).

Iš ko recenzentas sprendžia, 
ar knyga jam tiks ar ne? Tas 
pats recenzentas prisipažįsta, 
kas jis yra ir kada jis imasi 
veikalą skaityti: “štai neseniai 
skaitau Drauge (52.VI.28) 
trumpą, liet žiaurią naujausio 
Jankaus dviejų tomų romano, 
Gabijos gražiai išleisto, recen
ziją... Nuo čia susidomėjau 
.Jankumi iš naujo. Jei jau 
Draugas taip pasmerkia, tai 
greičiausia turėtų būti ne visai 
bloga knyga. Anot paties 
Draugo įsakymo vieną sykį 
man, kaip kilusiam iš pačių 
bolševikinių ateistų, taigi rau
donųjų bedievių padugnių — 
tokis romanas privalėtų būti 
įdomus.”

Neaiškus klausima*
Bostone leidžiamas ' Ryta-'" 

klausia, "Kaip stovi demokra
tai.” Klausimas neaiškus. Gali 
būti įvairūs atsakymai: tvirtai, 
silpnai, išsižergę, ant abiejų 
kojų arba net vienos.

Vasaros problemos
— Kaip geriausia per kars

čius išlaikyti šviežią mėsa ' 
klausė viena šeimininkė kitos, 
o nugirdusi maža mergaitė pa
tarė:

— Per ka’*ščė»<s gyvulio ne
pjauti.



e DARBININKAS

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
MIELA SUTIKTI TOKĮ LIETUVĮ

TORONTO, ONT.

Brizgys dalyvaus 
rengiamoje Lietu- 
Kennebunk Port.

Jis yra 
mokslus

•Vysk. V.
pranciškonų 
vių Dienoje 
Me.. rugpiūčio 10 d., ten atna
šaus šv. Mišias ir pasakys po- 
mokslą.

• Leonardas Pečeliūnas pa
skirtas direktorium Gieemvood 
mokyklos Čikagoje, 
baigęs pedagogikos
Notre Dame universitete.

• Edv. Šulcas pirmininkauja 
komitetui, kuris ruošia Vakaru 
Pennsylvanijos III Lietuv. Die
ną. Ji įvyks rugpiūčio 10 d. 
West Vietv parke.

• Juozas Fidleris savo lėšo
mis padarė ir padovanojo gra
žią sakyklą Los Anegeles lietu- 
\ ių šv. Kazimiero naujajai baž
nyčiai.

• Erika Pranckevičiūtė bai
gė pirmąja mokine Vašingtono 
mokyklą E. Chicago. Ind. Ji 
gavo už tai valstybinę stipen
diją kalboms studijuoti.

• Prof. M. Biržiškos 70 metų 
sukakčiai paminėti Los Ange
les lietuviai sudarė komitetą. 
Minėjimas numatomas suruošti 
rugsėjo 28 — sukaktuvininko 
vardinių proga.

• Alg. ir Roi. Giedraičiai iš 
New Britain. Conn.. išbuvę li
goninėje apie tris savaites, gri
žo namo. Jie buvo sužeisti au
tomobilio nelaimėje liepos 6 d. 
grįžtant jiems iš ateitininkų 
stovyklos, prie Pittsburhgo.

Girardville. Pa
Lietuviu Diena

Lietuvių Diena šiais metais 
ruošiama rugpiūčio 15 d. Lake- 
\vood Parke. Girardvillės kleb. 
Mykolas Daumantas. Lietuvių 
Dienos pirmininkas. pranešė 
pagrindinius programos punk
tus ir asmenų pavardes, kurie 
programoje dalyvaus.

Pagridiniu kalbėtoju 1 
Pennsylvanijos zuberantoriu>. 
Mr. John Fine ir prel. J. Bal- 
kūnas. Gubern. J. Fine jau ne 
pirmą kartą yra parodęs dausr 
prieteliškumo lietuviams. Todėl 
ir mūsų pareiga jo kalboje gau
siau dalyvauji. Prel. J. Balkū- 
nas. gerai visiems žinomas lie
tuviškos dvasios žadintojas, 
mielai sutiko aktyviai progra
moje dalyvauti. Operos solistė 
Zuzana Griška programą pra
turtins savo gražiu balsu. Gros 
vienas iš didesniųjų orkestrų. 
Programos vedėju bus adv. 
John Rugienius. Programa 
prasidės 2 p. p. Bingo 4 p.p. 
Šokiai 9 p.p. Visas pelnas bus 
paskirstytas lietuvėms seselėms 
—vienuolėms Kr. J. C.

bus

Iš Vyčiu veiklos
• L. Vyčių 25-ta kp. pasku

tiniame savo susirinkime nuta
rė rugpiūčio 3 d., švč. P-lės N. 
Pagalbos parap. sode, bendrai 
su parapija surengti pikniką. 
Jame uždirbtas pelnas yra ski
riamas naujos bažnyčios staty
bos reikalams.

Tikimės, kad Clevelando lie
tuviškoji visuomenė šį pikniką 
parems, savo skaitlingu atsi
lankymu. nes šokiams gros 
geras orkestras, sode bus bu
fetas. o kas svarbiausia —tai 
po savaitės sunkaus darbo ge
ra yra kelias valandas praleis
ti tyrame ore. Žinoma, bus ir 
kitokių pamarginimų. bet susi
ėjimas su savo draugais ir pa
žįstamais tai jau neabejotinas. 
Ruoškimės visi į parapijos ir 
vyčių rengiamąjį pikniką.

• Kuopa paskyrė iš savo iždo 
$10.00 vyčių, busimojo seimo 
reikalams. Seimas įvyks rug
sėjo mėnesyje. Dayton. Ohio. 
Kiek numatoma, tai 25-ta kuo
pa šiame seime turės didoką 
reprezentaciją.

• Valerija Žitkiūtė ir A. 
Palšis patiekė iš Ohio ir Mich. 
valstybių vyčių apskrities bu
vusiojo seimelio raportą. Ypa
tingai vytės Valerijos praneši
mas visiems patiko, nes jis bu
vo trumpas ir daug pasakan
tis.

• Vytei M. Liutkienei Sam- 
sonaitei. kuri nepersenai su
kūrė šeimynini židinį su A. 
Liutkum, kuopa įteikė jai •gra
žią dovaną — Kristaus paveik
slą. M. Liutkienė išreiškė šir
dingiausią padėką. Ji yra 25- 
tos kp. nut. rast, ir viena iš 
veikliausių narių. Vyčiai ir vi
si jų draugai Liutkam linki 
saulėtų dienelių jųjų sukurta
me naujame šeimyniniame gy
venime!

• Kuopos susirinkime neti
kėtai apsilankė du svečiai iš 
tolimojo Boston. Mass.. L. Vy
čių lTtos kp. nariai: Arnaldas 
Pleveckas ir Gilbertas Gai
lius Abu svečiai teikėsi pakal
bėti sus-me. Arnaldas Plevec
kas kalbėjo lietuvių k., o Gil
bertas Gailius — anglų. Vytis 
Arnaldas. iš kurio kai kurie 
nariai pageidavo. kad jis kal
bėtų anglų kalba, atsakė, kad 
mokąs tik lietuviškai ir jis kal-

bėsiąs savo tėvų kalba. Bravo. 
Arnaldai. už vytišką dvasią ir 
gražiąją lietuvių kalbą!

Bostoniečiai vyčiai abu yra 
čia gimę ir augę, bet lietuvių 
kalbą puikiai ir laisvai varto 
ja. ypatingai jiedu gražiai pa- 
danavo lietuviškų liaudies dai
nų. nes abu yra ir gabūs akor- 
dionistai. tai savo muzika ir 
dainomis palinksmino vietinius 
vyčius, kurie irgi pasirodė, kad 
ir jie moka liet, dainuoti ir šok
ti.

Po sus-mo svečiai buvo pa
vaišinti užkandžiais ir gėrimu, 
o po tam buvo dainos, šokiai i- 
ki vėlumos. Clevelando vyčiai 
juodu labai pamilo. Valio bo
stoniečiai vyčiai!

Liepos 4 d: iš Patersono at
vyko senas Amerikos lietuvis 
Jonas Sprainaitis aplankyti sa
vo gimines, gyvenančias To
ronte ir apylinkėje.

Gyvenant svečiame krašte, 
yra labai malonu sutikti kiek
vieną lietuvį, o ypatingai džiu
gu matyti senosios išeivijos at
stovą. Daugelis pirmųjų emig
rantų, kurie Lietuvą paliko 
prieš Didįjį karą, tautiniu at
žvilgiu yra išsilaikę tokiais pat. 
kokiais buvo išvažiuodami iš 
Lietuvos.

Senelis

Vienas iš jų yra ir aukščiau 
minėtas J. Sprainaitis. aoie ku
rį. jam viešint Toronte visą sa
vaitę laiko, teko susidaryti la
bai gerą ir džiuginantį įspūdį. 
Kalboje svetys nevartoja nei 
jokių svetimybių, ką dažnai jas 
pastebime vėlesniosios išeivijos 
narių tarpe. Lietuviškiems rei
kalams labai jautrus ir duos-

nūs. Didelią dalį savo pajamų 
skiria labdaringoms organiza
cijoms ir pats tiesioginiai yra 
pasiuntęs daugelį pakietų su 
maistu. laibais ir kitokiomis 
gerybėmis į Voiketiją. kad su
šelptų savo vargstančius bro
lius. Nors būdamas labai toli 
nuo jų ir nematęs pats viso to 
vargo ir skurdo, kurį atnešė 
tremtiniams antrasis pasaulinis 
karas, visa taip gerai supranta 
ir atjaučia, ką ne kiekvienas 
gali. Degdamas savo gimtojo 
krašto meile, niekad nenusto
ja tikėjęs Lietuvos Nepriklau
somybe ir žada pats dar su
grįžti į gražiąją Sudavos apy
linkę. T-kis

Kun. dr. P. Celiešius, grįžda
mas į Chicagą po dviejų savai
čių atostoginės kelionės, liepos 
18 d. buvo sustojęs ir Cleve
lande, kur aplankė savo pažįs- 
amus.

MIRĖ ŠVIESI LIETUVE

1952 m. rugpiūčio 1 d., nr. 56

JAV krepšinio komanda laimėjo prieš Cilf rezultatu 103:35. C. E. 
Lovelette (dešinėje), amerikietis, kovoja dėl kamuolio su Cil«”s 
žvaigždėms ( tlincilla Galio (3) ir V. Badrie Mahanne <4>.

DRAMOS KONKURSO
PASEKMES

RADIO VALANDOS 
IŠESTOIENIĄĮS

g IiiOK 107 5 M

JACKJSTUKAS
D1H( KTOPJIIS

1264 WHITE ST. 
HILLSIDE.N.J
’ _ TEL. ~ *

VVAVERLY
6 3525

Vliko Vykdomosios Tarybos 
Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos scenos veikalo konkurso 
Jury Komisija, kurios sudary
mas buvo patikėtas Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Valdybai. 
1952 m. liepos 24 d. apsvars
čiusi 14 atsiųstų veikalų, vienu 
balsu nusprendė, kad nė vienas 
jų neatitinka scenos veikalui 
taikomų meninių reikalavimų. 
Nors vienur kitur ir įžiūrėta 
pragiedrulių, iš kurių autorių 
galima tikėtis kūrybinių laimė
jimų. tačiau tos prošvaistės bu
vo per menkos, 
būtų galėjusi jų 
minioti.

P. S. Komisija 
šė.

Leonardas šimutis. Julius 
Kaupas, Antanas Rūkas, J. 
Augustaitytė Vaičiūnienė, 

Jurgis B'ekaitis

kad komisija 
autorius pre-

vokų neatplė-

Taip neseniai, rodos dar tik 
vakar šnekėjomės ir dalinomės 
bendrais gyvenimo vargais ir 
džiaugsmais, ir taip staigiai 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
taurią lietuvišką širdį, nuolati
nę šio laikraščio skaitytoją ir 
mylėtoją.

Nelaukta skaudi žinia: liepos 
18 d. savo namuos. 107-29 115 
St.. Richmond Hill. N. Y., mirė 
Uršulė Stepanavičiūtė-Čižaus- 
kienė. gimusi Vilkaviškio ap.. 
Alvito v., čyčkų k., ūkininkų • 
šeimoje. Augo gražioj Širvintos 
pašonėj dviejų seserų ir penkių 
brolių tarpe.

Gausi šeima, savo tėvų ir tė
vukų pavyzdžiu sekdama, 
skleidė savo apylinkėje anais 
cafro priespaudos laikais lietu
višką ir katalikišką dvasią. 
Daug metų jaunystėje jie tar
navo Alvito bažnyčiai, ją puoš
dami. dalyvaudami parapijos 
d-jų gyvenime ir joje giedoda
mi (rodos, net 5 iš šios šeimos 
per daugelį metų sudarė baž
nyčios choro branduolį), šiaip 
apylinkės gyvenime palaikė lie
tuvišką rašytą žodį ir jį platino 
aplinkiniuos kaimuos. O lietu
viška liaudies daina buvo jų 
gyvenimo paguoda. Kai tik per 
Veiverių seminariją juos pa
siekdavo nauja lietuviška daina 
ar naujas lietuviškas eilėraštis, 
žiūrėk, jau jie ir mėgina moky
ti savo kaimo jaunimą ar net 
pritaiko liaudies meliodiją nau
jiems posmams. Dainavo ir ti
kėjo: “Kad tu gude nesulauk
tum. nebus kaip tu nori.”

Bet kai vyriausias sūnus 
Juozas grįžta iš caro armijos 
(karalienės pulko — gvardi
jos). apkeliavęs Rusijos ir Af
rikos kraštus, ir kai jam ru
sai pasiūlo valdišką darbą, bet 
liepia išsižadėti katalikų tikė
jimo ir lietuviškumo, jis visko 
atsisako ir išvažiuoja į Ameri
ką.

Paskui jį atvažiuoja dar trys 
broliai Pjus, Kazys, Jonas ir 
Uršulė (sesuo Agota išvažiuo
ja į Angliją), kuri išgyveno A- 
merikoje 46 m.

Atsivežusi gyvą lietuvišką 
dvasią į JAV. ją išlaikė iki 
gyvenimo pabaigos, dalyvauda
ma lietuviškose katalikiškose 
moterų organizacijose, važinė
dama po seimus, remdama lie
tuvišką spaudą, šalpos d-jas. 
siųsdama aukas Lieuvos reika
lams.

RICHMOND HILL, N. Y.

Ištekėjusi už lietuvio Jurgio 
Čižausko, sukūrė gražią lietu
višką šeimą. Abu rūpestingai 
savo vaikus mokė lietuviškai, 
vėliau leido į katalikiškas mo
kyklas ir rūpinosi, kad vaikai 
išaugtų geri Dievui ir savo tė
vų žemei Lietuvai. Pirmutinė 
tėvų mokykla namuose juose

A. n. I . Čižnuskienė

užsiliko ir iki dabar. Pradėję 
mokslus kitose mokyklose, tu
rėjo sunkumų su anglų k., nes 
namuos buvo girdimas tik lie
tuviškas žodis. Vaikai ir dabar 
nepamiršo lietuvių k., ir jų tė
vų gimtųjų namų.

Uršulė Čižauskienė ir jos šei
ma palaikė ryšius su Lietuva 
Nepriklausomybės metais, ne
nusisuko nuo Lietuvos, kai ji 
buvo bolševikų okupuota ir pa
teko į vargą: ji rūpinosi viso
mis išgalėmis padėti lietu
viams, ištrukusiems iš bolševi
kiško pragaro. Ji ir jos šeima 
sušelpė daug žmonių Vokieti
joje (daug visai nepažįstamų), 
priglaudė gausų būrį lietuvių 
tremtinių savo namuos.

Visą amžių buvo darbšti, 
duosni ir kukli savo Bažnyčiai, 
ir savo mylimai tėvynei. “O 
kad Tave. Lietuva, aš pamaty
čiau laisvą ir jus visus susirin
kusius namuos...” dažnai

«• :«• •»

išsitardavo pas ją prisiglaudu- 
siems tremtiniams.

Paliko giliam skausme duk
terį Aldoną, du sūnus Juozą. 
Telefono Co. inžinierių. Jurgį. 
Crystal Plastic Co. savininką, 
dvi marčias, 4 anūkus, žentą: 
du brolius Kazį ir Juozą Stepo
navičius su jų šeimomis, seserį 
Marijoną Samušienę (Lietuvo
je). du sūnėnus, dvi dukterė
čias. brolienę ir daug kitų gimi
nių. draugų, išsisklaidžiusių 
Amerikoje ir plačiam pasauly.

Velionė buvo pašarvuota 
Shalins (Šalinskų) laidojimo 
koplyčioj. Per tris dienas ap
lankė velionę didelis skaičius 
žmonių. Jos
draugės, d-jos . jos karstą ap
klojo puošniais vainikais ir gė
lėmis. Užprašyta daug šv. mi
šių.

Liepos 22 d. iš koplyčios bu
vo nulydėta į Apreiškimo p-jos 
bažnyčią. Velionę bažnyčioje 
pasitiko su žvakėmis jos my
limos draugijos: Moterų Sąjun
gos 29 kuopos. Gyvojo Rožan
čiaus ir šv. Pranciškaus d-jų 
narės.

Chicago. lilinois
A

Gėrėkitės UŽSITARNAUTU UŽDARBIU iš Sutaupą
Pasidėkit savo pinigus ten. kur nuolat atneš jums didesni Uždarbi — 
saugiai. Pradėkit taupymo sąskaitą pas mus — gaukit geresni—negu 

bendra uždarbį... be darbo ar rūpesčio. Pradėkit šiandien.

FAIRFIELD SAVINGS& L0A\ ASS’N
1601 N. MILMAUKEE AVĖ., CHICAGO, ILL.

EVerglade 4-3600
Fairfield Savings and Ix>an Ass'n.
1601 N. Miluaukee Avė. Dept. L
Chicago. lilinois

Siunčiame čekį ar money orderi

Sutaupęs Apdraustos iki

§10.000

šeima, giminės.

Per gedulingas šv. mišias gie
dojo vargonininkui P. Sakui 
vedant kvarteetas. savo gražio
mis ir liūdnomis melodijomis 
pažadindamas visų jausmus, 
kurie tyliai siuntė savo maldas 
prie Aukščiausiojo už uolią šios 
lietuviškos parapijos narės vė
lę. Laidotuvių apeigas pravedė 
kun. Br. Kruzas.

Po pamaldų gausus būrelis 
žmonių velionę palydėjo į Kal
varijos kapines, kur jau ilsisi 
jos sūnelis Algirdas ir .jos vy
ras Jurgis.

Amžiną atilsį Uršulei Ci- 
žauskienei. Ilsėkis ramiai, nors 
toli nuo savo tėvų kapų. Ame
rikos žemėje, geroji Lietuvos 
laukų dukra.

Tremtinys

LDS SEIMAS
Šiemet saukiamas rugpiūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero 

lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. Parapijos klebonas 
kun. A. Petraitis Seimui numatytas dienas užgyrė ir su
darė seimo Rengimo Komisiją iš LDS 7 kuopos.

S
>:

M
>1

Lietuvos V yčių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

už S pradėti taupymo saskaita
mano vardu
Vardas .............................................................
Adresas ............................................................

Dividendai prasideda nuo 1- 
mos dienos mėnesio, jei pini
gai gaunami pirm 10-tą.

Miestas . Va’.st................ TAIPYKIT PAŠTĮ

( ITIZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION

1542 H AUSTEI) ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

AH Accounts Insured Federallv up to 810,000 
ž'/2%

CURRENT DIA IDEND RATE PER ANNTM

CITJZF.NS FEDERAL SAVINOS AND LOAN ASSOf I.ATION Dept. LI>
1542 Halsted St.. Chicago Ueights. lilinois
Enclose

Name ............  Address ... ................................

City .............................................................................. Smte

Help Wanted Malė Help H’anted Malė

L $
$
V
V

z-

1550 KYT.OCYCLES
KIEKVIENA SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

J*-i norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF IJTHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA.

«• ne- «• •»

■

LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis sekmadienį, rug

piūčio 24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia apskričius ir kuopas iš

rinkti atstovus ir paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti.

Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalioti j Seimą 
po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi daugiau kaip 10 na
rių, gali išrinkti po vieną atstovą nuo kiekvienų 10 narių. 
Apskričiai gali išrinkti po du atstovus. Atstovai turi gauti 
įgaliojimus su kuopos ar apskrities Dvasios Vado, Valdybos 
pirmininko ir raštininko parašais.

Pirmadienio rytą, rugpūčio 25 d. šv. Kazimiero parap. 
bažnyčioje bus atnašaujamos šv. mišios už gy vus ir miru
sius LDS narius.

Norintieji gauti daugiau žinių apie Seimą rašykite sek
retoriui adresu: MR. A. F. KNEIŽYS, 50 Cottage Street, 
Nonvood, Mass.

INTERNAT10NAL
IIARVESTER CO.

MOTOR TRUCK ENGINEERING DIVISION

NEEDS AT ONCE

CHASSIS RODY
ENGINE LAYOUTMEN 

LONG RANGE RODY

EXCELLENT OPPORTFMTY’

GOOD MORKING CONDiTIONS IN A NEM MODERN

AIR-CONDITTONED ENGINEERING DEPARTMENT 

WRITE OR CALL
EMPLOYMENT OFFICE 

INTERNATIONAL 
IIARVESTER CO.

PONTIAC ST. and REUTER RD.
FT. VVAYNE, INDIANA
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Dešimtkovė* Helsinky laimėtoja Bob Mathias iš Tu.are. Calif., 
sveikina antros ir trečios vietos laimėtojai M. Campbell iš Plainfield. 
N. J., ir F. Nimmons iš Los Angeles. Mathias pasiekė nauja pasaulini '

I REAL ESTATE

BAYSIDE
MID-SUMMER SI’rciAL

Mūrinis namas 1 šeiniai, atski
ras. 71-j dideli kar.ib.. 3 miega
mieji. 11 o vonios, puikus užda
ras sodas, garažas. 30x100. Tik 
$15.500. Cash $1.000.

Taippat gražus, moderniškas, 
mūrinis namas 2*šeim.. 5 metų, 
cor 30x100. 4 1., dideli kamb..
pirkėjui po 60 dienų. 11 2 kamb. 
duoda nuomos mėn. $< 0. Pirmas 
mtge $15.000, kaina $19.500. 
Cash $1.500.

Daug kitų puikių pirkinių. 1 ir 2 
šeim. namai. Bayside - Flushing 
ir apyl. Martincich. 108 - 36 53 
Avė.. Corona HA 4-4473.

ARMONK — $17.500 6 room Cape
Cod. Asbestos shingles. 11., baths. 
fireplace. full cellar, moderi. kit- 
chen. oak floors. 3-coat plaster, ce- 
dar elosets. 2-car detached garage, 
extras. Plot 75x133 nicely land- 
sca;>ed. Owner. Rudy. SA 2-7274 
days: FL 3-8393 eves.

§ A C A A I
— Veda K. Merkis —

sporto įvykis. 
Saltzjobadene. 
po Helsinkio 
20 žymiausių

lilinois Statė pirmenybės nuskir 
tos rugpiūčio 30 — rugsėjo 1 d.d 
Rock Isiand, III. įsirašoma 
Warren, 1336 15 St., Rock 
III

pas G 
Isiand

Ali

1-2-3-4 ROOM APTS.
228 Beach. 122nd St.

BELLE HARBOR. L. I. 
conveniences. near EVERYTHING

( ai! Belleharbor 5-2165WP. Vaitonio. Kanados meisterio, da
lyvavimas tarpzoninėse rungtynėse 
Švedijoje bus reikšmingiausias pas
tarųjų metų lietuvių 
Tos rungtynės įvyks 
rugsėjo mėn.. tuojau 
olimpiados. Dalyvaus
šachmatų meisterių. Vaitonio kelio
nei lėšas surinkti pasiėmė Kanados 
Šachmatų Federacija. Būtų gražu, 
jei ir lietuviai iš visur prie tų lėšų 
prisidėtų. Aukos siunčiamos: D. A. 
MacAdam. 2084 Decarie Blvd., Mon- 
treal, Que.

Helsinkio olimpiadoj komandinės 
šachmatų p-bės įvyks nuo rugpiūčio 
10 iki 31 d. Komandos iš 4 žaidėjų ir 
2 atsarginių. Kanada dėl lėšų stokos 
komandos nesiunčia.

JAV komanda i olimpiadą siun
čiama tokios sudėties: Larry Evans. 
S. Reshevsky. A. Bisguier. Robert 
Byrne (visi iš New Yorko). Her- 
man Steiner (Los Angeles) ir Hans 
Berliner < Washington).

Larry Evans. Amerikos meisteris, 
po Helsinkio olimpiados vyks į Šve
diją ir dalyvaus tarpzoninėse rung
tynėse Saltzjobadene.
Australijos koresp. pirmenybių pa

dėtis šiuo metu tokia: Klass 8t2— 
21.',. Romanas Arlauskas 8-1 <2 ly- 
g’om). Szewczyk 7-2. Salm 7-4. lat
vis Endzelins 6-3, latvis Ozols 51/2- 
41.', ir kt. mažiau.

Arlauskas įveikė ‘indą Sarabham 
per korespondencines rungtynes 
Australija - Indija.

Australijos koresp. žaidėjai < ši 
600 šiuo metu vertinami šitaip: 
Purdy (Australijos meisteris) 2450. 
Koshnicky 2000. VVillison 1900. Ward 
1890. Klass 1842. Arlauskas 1796. 
Wilson 1740. Žile (estas) 1706. Lat
vis Endzelins 12 vietoj su 1622. Ozols 
18 v. su 1524. lietuvis Kazakevičius 
30 v. su 1426. latvis Berzarins 1380. 
lietuvis Liūgą su 1010.

New York Chess Review Ameri
kos koresp. žaidėjus < iš 2500 žaidėjų) 
vertina šitaip: J. Shaw —• 2000. A. 
D. Gibbs 1966. L. Weaks 1942 4 vie
toj Kazys Merkis 1920. G. W. Buck- 
endorf 1908. L. Slolzenberg 1906. 15 
vietoj stovi Ignas Žalys su 1806. ki
ti lietuviai turi šitaip: Tautvaiša — 
1622. S. Žilius — 1510, K. Škėma— 
1360. J. Stonkus — 1350. kt. ma
žiau.

New Yorko Statė pirmenybės j- 
vyks rugpiūčio 23—rugsėjo 1 d. Ca- 
zenovia. N. Y. įsirašyti pas H. M. 
Phillips. 258 Broadwav. Nek York.

Okupuotos Lietuvos p-bes
jo R. Cholmov (Vilnius). 2 v. Vlada 
Mikėnas. v. E. Cukajev < Kaunas) 
ir V. Landsbergis iš Vilniaus.

laimė

ISNUOMUOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi ir 
aptarnauti. 72 Ocean Avė., 
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba į Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

Į

L

&
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THE BELLE HARBOR
216 Beach 129th St.. 

Rockauay Beach. N. Y.
Room and Board. VVeek or Scason.
Tel. NE 4-7836. Ask for Mr. Thomas

VIŠČIUKŲ FARMA, N. Y.
Tarp Liberty ir Monticello. Pilnai 

įrengti, žibalu <oil> apšildomi 3 pa
statai su modernišku gyvenamu na
mu iš 41 į kambariu. 140 pėdų iš
gręžtas šalttinio šulinys, elektrinis 
gręžtas šaltinio šulinys, plotas žemės 
farmos reikalams.

Rašyti arba telefonu kreiptis į

Bostone ir apylinkėse

Ofiso tel. LExington 2635

TR 6-6434

Kainos tos 
miestus.

197 \VFBSTFK AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKl S
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsam uoto jas 
NOTARY PUBLIC

910 W. I-omhard Street, Baltimore 23, Maryland

Patarnavimas diena ir naktį.
Nauja moderniška koplyčia šer. 
meninis dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

pačios ir i kitus
Reikale laukite: TeL

NAUJA GYDUOLE

Priėmimo valandos: 1O 12 ir 7- 9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis pagal susitarimą.

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston. Mass.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

185 Clinton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-232#

Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai

Tel. SOuth Boston 8-2590
AVenue 2-2184

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namu teL GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Ave^ Brooklyn 7, N. Y.

> valandos:
Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 

išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

Namų tel. FOrest 8212

S. Ankiidas (Ankudavičius) M. I)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Real Estate & Insurance 
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Res. 37 Oriole Street
VVest Roxbury. Mass.

TeL PA. 7-O402-M

PRIMAUK.
54-17 18th Avė.. Brooklyn. N. Y.

DE 9-5151 — BE 6-1700 —
Libert y 439 M2

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigęs Europoje

564 EAST BROAINVAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, I'. E. Zalrtskac 
Grahoriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2606

VAITKUS
FUNERAL HOME |

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė., N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamerey 7-7A697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai.
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45 

Šeštadieniais 10-1.
Sekmadieniais uždaryta

SHALINS
(Shalinskas)

I

|

s

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkuay Station) 
VVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

F. W. SHALINS IR 
J. B. SHALINS 
TeL VTrginia 7-4499

BI SINESSS OPP.

A GF.M OF A IIOI SE"
MASPETH $16.500. Owner leaving 
Statė; 5-room bungalow with ga
rage, newly decorated: broadioom 
throughout. storms. screens. awn- 
ings. gas heat. finished basoment. 2 
stovės. 2 refrigerators. automatie 
vvashing machine; purchase furni- 
ture optionai: other extras: bus on 
corner; principais only. Ou nėr — !

HAvemeyer 4-6984

VVonderfuI Income Opportunity 
BKLYNL HTGS Furnished Apts. 
all 6 units. completely furnished. No 
service. oil heat — vacant — Posse- 
ssion by September 15th. if desired 
rage. newly decoraaed: 
Income over $6.500 <
MAin 4-2675. or write 
K - 267 — 11 W. 42nd

broadioom
Call owner
Rm 10. Box 
St_ NYC.

Sl RMER RENTAKS

KEI.LY’S BAYVIEM IjODGE
556 Beach 1301 h St.. Belle Harbor 
L. I.. N. Y. Rooms. week. month or 
season. With or vvithout ooard.

BELLE HARBOR 5-9769

176 Beach 116th St. Rockaway Park 
L. I. Beautiful large rooms —near 
bordvvalk. Excellent accomodations 
Reasonable Rentals. Act now. —

MARTIN — BE 5-9735

WANTED

k

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti U 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

1

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS. GERI. GEROJE VIETOJE

RLDGEVVOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori isigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, 
tuvių aplinkoje.

Ue-

AIexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų. uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų.nerviškų 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidnevs) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny v- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALENANDER’S CO. 

414 West Broaduay, 
South Boston 27, Mass.

Patenkino Brockloniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Angl ius-Coke-AIiejų-Oil Bumerius

BROCKTON 1CE & COAL CO.
27 Lau rence St Brockton, Mass.

e

Tel. 189

SAVE»Hv}“""’^/Tel. EVergreen <-4333

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamnotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoEntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

Ifoksale^
UPSTATE BROKER OFFERS 

FOR SALE
DAIRY A POULTRY FARMS

Tourists Homes. Cabin Courts. Road 
Starkis. Gas Stations. Restaurants- 
Bars-Hotels, large and small. New 
Car Agencies. Low Tax Retirement 
Country 
others.

Ėst. Bar - Restaurant. Queens. 
College Point. main thorofare. sum 
mer garden. refgrigeration throgh 
out .rent reas. Gross $850 w’kly — 
can be increased. Ideal for couple.

Price only $13.500 — trems
OWXER FL 8-0653

Homes and Cottages. Many

SPECIAL 
old established. electrical 

locatcd in liveiy
19 year 
Store, contractor 
village on Main Routc vvishes to re- 
tire. Real set-up. income from ren
tai $130 per month. plūs ov.ners 
store, totai price $15.500. For de- 
tails call Hempstead 2-2412. Note 
for convenience at our Branch of
fice 250 Fulton Avė.. Hempstead. 
N. Y. Every Sun. & Mon. To show 
photos and descriptions.

BAGNARDI RE A LT)
216 Main St. Oneonto, N. Y
f I f I f f I f l I l f I f l I I I I I I I I ( rc

i
MEN’S SIITS

makes.Slightly used. famous
Some custom made—up to $100. .
Priced from $12.75 up. LOUIS *

1541 Irt Avė. — i

DRAFTSMAN
ORN’AMF.N’TAL — Steady work 

Knovvledge of stair construction ne 
cessary. Mušt understand English. 
Augint Brllon. Ine.. 251 Beach 
82nd St.. Rockavvav Beach. L. I.

BE 5-0644

Dėmesio Automobiliy Savininkams!
LIETUVIAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽĄ

Taisome sudaužytus automobilius, ištiesiame sulaužytas ir 
sužalotas dalis. Perdažome naujai, poliruojame.

M. and Z. Collision Works
Bodies & Fenders straightened. Complete auto painting. 

Duco refinishing
1506 — 16 MYRTLE AVĖ. 

Bet. Gatės Avė. & Linden Avė.
BROOKLYN 27, N. Y.

J. MALDUTIS 
Z. ŽALIAUSKAS
Telef. EV. 6-6438

■ hhiiihihhhhhiiihihhihhhhhmhiihh »

’; Telefonas: EVergreen 4-8934 ■;

* 
h

SANDERS,
N. Y. C. (betw. 86-81) Re 4-5643 ’
VVHITE DRESS SHIRT FREE '

WITH THIS AD.

Į PARAMOUNT BAR & GRILL
' STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

■; SAVININKAI
LietnvUka Užeiga, kur risi myH užeiti.

;; Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - UikaaMal • Televtiija - Muzika - Sporto*- Ui

50? GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

4 I I I I I I < I I I I l I I < I I I l < t I I r >♦♦1111 HHH4HIIIIIIIIMHI1HIII1HHI11IH»«
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KAS SKAITO RAŠO

DARBININKU
UŽSIRAŠO

CAROLINE
CASPER’S I

Tel. EV 4-9672

t

1VASTONAS
REALTY and INSURANCE 

3225 Fulton St. Brooklyn, N. Y
Tel. AP. 7-2796

Palaikykite ir paremkite tuos 
biznierius ir prekybininkus, ku
rie skelbiasi “Darbininke.”

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS
66-03 WAREHAM PU 

JAMAICA, N. T.
TeL JAmaica 6-7722

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas i
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9 u 0

Josepli Garszva
Graborius - balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VTrginia 7-1896

Namų tel. EV. 4-1913

LIETUVIV AMERIKOS PILIEČIV 
KLIBAS

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir t.t.

J. ZAKARAUSKAS, Mgr.
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVTCE 

5’0 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

GROŽIO SALONE 
JI MS SUDĖS PLAU
KUS LYGIAI, GLAU

DŽIAI IR 
padarys galvos plaukų 
sudėstymą skulptūriškos 
išvaizdos, klasiškai mo

terišką. tartum

Tanagros 
F i g ū r a I r* «•

arba

Poodi c Cui
Stvle

Caroline Casper’s grožio salonui vadovauja Anna Janus, 
yra gerų plaukų dėjimo specialistų, iš kurių penki kalba 
lietuviškai. .Tie labai greitai ir gerai padaro įvairias ilgalai
kes plaukų šukuosenas, pataiso plaukų spalvas ir kitokius 
pagražinimus prideda žemiausiomis kainomis.

Interesantų patogumui salone rasite įvairių plaukti stilių 
albumų, iš kurių nesunkiai galėsite sau pasirinkti ir prisi
derinti reikalingą modelį.

Visais reikalais kreipkitės į
ANNA JANUS CAROLINE CASPER’S BEAUTY SALON

738 E. Broaduav, So. Boston. Mass.
Tel. SO. 8-4645

/
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Petras Minkūnas,
BALFo reikalų vedėjas, iš

vyko atostogų j Roehesterj ir 
Kanadą.

Pr. Liaugaudas.
gavęs JAV pilietybę. iš Brook- 
lyno persikėlė gyventi Į Spring- 
field. III., kur dirbs vienoje Ka
riškoje įmonėje.

Jonas Jankus.
sulaukęs 71 m. amžiaus, gyve
nęs 154 S. 3rd St.. Brookiyne, 
mirė liepos 2 3d. Palaidotas 
liepos 26 d. šv. Jono kapinėse, 
po gedulingų pamaldų Karalie
nės Angelų bažnyčioje. Velio
nis buvo susipratęs lietuvis, 
prieš 50 metų atvykęs iš Lietu
vos. Liko žmona Katrė, sūnus 
Jonas, marti Katrina. duktė 
Katerina Juknienė, duktė Al- 
fina Katinienė. du žentai —P. 
Juknys ir K. Katinas, keturi a- 
nūkai. broliai Pranas ir Vincas 
Brooklyne ir trys seserys Lie
tuvoje.

Aštuoni liet, vyru
kostiumai, jų tarpe keturi 

kaimiečio ir keturi miestiečio, 
reikalingi “March of Time” 
vadovybei Nevv Yorke. Jeigu 
kas iš Didžiojo New Yorko lie
tuvių. tiek seniau atvykusių, 
tiek dabar, turėtų ką nors iš 
lietuvių apsirengimo: ar kepu
rę. apsiaustą, aulinius batus, ar 
kostiumą, kviečiami pranešti 
Ks. Strumskiui. skambinant 
EV 7-2089 arba asmeniškai 
Liet. Taut. Klube. 337 Union 
Avė. Už drabužių paskolinimą 
bus atlyginta, o pasinaudojus 
jais, ir sugrąžinta.

Long Island lietuviai.
norėdami atsidėkoti dr. kun. 
St. Valiušaičiui už jo ypatingą 
rūpinimąsi jų religiniais ir tau

tiniais reikalais, rugpūčio 17 d. 
ruošia jam pagerbimo vakarie
nę su menine programa.

Tremtinių D-jos gegužinė 
pc reitą sekmadienį Klasčiaus 
parke sutraukė stebėtinai ma
žai žmonių. Nedaug buvo pačių 
tremtinių, bet senosios kartos 
lietuvių tik vienas kitas.Loteri- 
jai buvo paleista lietuviškų 
knygų, kurių šešias Tremtinių 
Draugijai paaukojo tėvai pran
ciškonai ir penkias Juozas Ka
počius. J. Cinkus loterijai pa
aukojo saldainių dėžę.

Bronius Kulys,
Rytinių JAV Lietuvių Mokyto
jų Sąjungos Centro Valdybos 
pirmininkas, liepos 21-27 die
nomis lenkėsi Putnamo N. Pr. 
Šv. Marijos Seserų vedamoje 
mergaičių stovykloje. Kaip jis 
parvykęs sako, ši stovykla yra 
tikras lietuvybės ugdymo ir pa
laikymo židinys. Br. Kulys sa
vo Įspūdžiais žadėjo netrukus 
pasidalinti su "Darbininko" 
skaitytojais.

Padėka
Amžinojo Rožančiaus Drau

gija buvo suruošusi šv. Onos 
dienoje, po pamaldų, pusryčius. 
Į kuriuos teikėsi atsilankyti ir 
pasakyti žodį: Angelų Karalie
nės par. klebonas kun. J. Alek- 
siūnas. vikaras kun. V. Piktur
na. pranciškonų vienuolyno vir
šininkas Brooklyne tėv. V. Gi
džiūnas OFM. tėvas Benv< nu- 
tas CFM. Buvo taip pat gau
siai kitų svečių. Draugijos na
rės sudėjo aukų Mišioms ir gė
lėms bažnyčiai papuošti. Per 
pusryčius šeimininkavo: O. 
Panatauskienė. M. Putinienė. 
?.I. Malonienė. P. Stravinskienė. 
B. Adomaitienė. U. Šarkausk'.e- 
nė.

Visiems už dalyvavimą, kal
bas. aukas ir triūsą nuoširdžiai 
dėkoja Amžnojo Rožančiaus 
Draugijos vardu

O. Sijrvičienč, pirm.
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i► 
STONY BROOK LODGE Ę — - - - ----- ■■ --- ,►

Vedėja Pr. Lapienė Į
»► »

Kas mėgsta maudytis juru vandenyse, žavėtis gamta, » 
džiaugtis lietuviška aplinka, kviečiamas į STONY BROOK » 
LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND. Čia ideali » 
vieta Įvairiems pobūviams bei piknikams. >

►
Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms » 

prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPfi, » 
STONY BROOK, L. I., N. Y. Telef. Stony Brook 7-0586 J 

» »
Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu: arba iš » 

Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. » 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos. J

» » __ »

Spausdinamas elementorius 
••Aušrelė”

Leidykla “Patria", tremtyje 
išleidusi visą eilę veikalų. JAV 
pirmoj eilėj leidžia Stp. Zobar- 
sko elementorių "Aušrelę". E- 
lementorius pasirodys dar šį 
rudenį.

Be vadovėlių. “Patria” keti
na išleisti A. Vienuolio premi
juotą romaną "Kryžkelės” su 
naujomis dail. V. K. Jonyno i- 
Iiustracijomis: geriausių pasau
lio novelistų rinkinį "Meilę ir 
duoną": pilną Kazio Binkio 
raštų rinkinį ir k.

Pragyvenimas dabar branges
nis, negu buvo kada nors

Vašingtono valdinio 
darbo statistikos biuro paskelb
tais duomenimis, pragyvenimo 
kainos liepos 15 d. pasiekusios 
aukštesnį lygį kaip kada nors 
anksčiau. Maisto, padaro, nuo
mų ir kitų kasdieninių pragy
venimo reikmenų kainos, lygi
nant su 1935-1939 m., yra pa
kilusios ligi 189.6'•. Nuo Korė
jos karo pradžios jos pakilo 
11.4G. Pagal šiuos duomenis 
apie 40.000 darbininkų bus pa
kelti atlyginimai, nes jų darbo 
sutartyse numatyta, kad jų at
lyginimai turi būti keliami, jei 
kyla kainos.

Gražiai praėjusi šventė
Liepos 26 dieną. Angelų Ka

ralienės parap. bažnyčioje už
sibaigė šv. Onos novena su iš
kilmingomis mišiomis ir palai
minimu šv. Sakramentu. Gra
žų ir turiningą užbaigimo žodį 
tarė kun. Vytautas Pikturna. 
Be to parapijos salėje šv. Onos 
proga buvo suruošti iškilmingi 
pusryčiai ir taip pagerbė virš 
30 Onų. šventės programą pra
vedė Ona Sijavičienė. didi ir 
nenuilstama minėtos parapijos 
bei viso Brooklyno žinoma vi
suomenės veikėja. Pirmiausia 
ji pasveikino visas Onas varda
dienio proga ir svečius. Vaišių 
metu Onas taip pat sveikino 
visos parapijos brolijos ir 
draugijos, viešnios iš kitų lie
tuvių parapijų ir atstovės. Prie 
vašių stalo sėdėjo svečiai ku
nigai ir vietos klebonas. Pran
ciškonų vardu trumpai pasvei
kino T. Benvenutas, OFM. 
Sveikino taip pat ir T. Viktoras 
Gidžiūnas. OFM.. vienuolyno 
viršininkas — gražiai nušvies
damas šventės prasmę. Galiau
siai ir klebonas J. Aleksiūnas 
tarė savo šiltą žodį visoms O- 
noms bei svečiams juos pasvei
kindamas. Ir taip visi sveteliai, 
pasidalinę įspūdžiais, pasisoti
nę skaniais blyneliais su kavu
te. kurią priruošė rūpestingos 
ir uolios Angelų Karalienės 
parapijietės. Joms yra dėkingos 
visos Onutės ir sveteliai.

Dalyvavusi

J. E. Vysk. V. Brizgys 
dalį liepos mėn. praleido Nau
jojoj Anglijoj, Bostono apylin
kėse. Buvo prel. Pr. Juro ir 
kun. Pr. Juškaičio svečiu jų 
vasaros vilose. Liepos 25 d. da
lyvavo ALRK Federacijos Bo
stono skyriaus susirinkime ir 
pasakė aktualų žodį. Liepos 26 
d. išvyko į Putnam. į seselių 
šventę.
Mūsų parapijos bažnyčioje pa

maldų tvarko tokia:
Sekmadieniais ir šventadie

niais šv. Mišios laikomos:
7 vai. r. sk. šv. Mišios ir pa

mokslas lietuviškai.
8 vai. r. sk. šv. Mišios ir pa

mokslas lietuviškai.
9 vai. r. sk. šv. Mišios ir pa

mokslas angliškai.
10 vai. r. gied. šv. Mišios ir 

pamokslas lietuviškai.
11 vai. 30 min. šv. Mišios ir 

pamokslas angliškai.
Parcinkulio atlaidai parapijos 

bažnyčioje 
pradedami penktadienį, rugp. 
1 d.. 12 vai. dieną ir baigiami 
šeštadienį, rugp. 2 d. 12 vai. 
naktį. Atlaidus galima gauti 
atlikus išpažintį, priėmus šv. 
Komuniją ir aplankius pran
ciškonų bažnyčią. Tretininkai 
gali gauti ir be aplankymo 
pranciškonų bažnyčios.

Tretininkų metinės 
rekolekcijos 

pradedamos ketvirtadieni, lie
pos 31 d.. 7 vai. 30 min. vakare 
ir truks ligi sekmadienio, rugp. 
3d. Rekolekcijas veda pranciš

konas T. Kęstutis M. Butkevi
čius. Sekmadienį 8 vai. ryto 
tretininkų Mišios. 3 va!, p.p. 
tretininkų vizitacija.

Kun. J. Klimas ir muz. J. 
Kačinskas su žmona 

grįžo iš atostogų ir vėl dirba 
savo darbą. Parapijos biulete
nį, kun. Klimui esant atostogo
se, redegavo kun. A. Kontau- 
tas.
Kun. A. Abračinskas išvyksta 

atostogų
pirmadienį, rugp. 4 d. Tuo tar
pu numato būti tik vieną sa
vaitę. nes nori lankyti sergan
čią motiną.

A. Kneižio radijo programa 
veikia toliau ir žada tobulėti. 
P. A. Kneižys išuo metu gavo 
darbo savo gyvenamoj vietoj 
— Norvvoode ir tik šeštadie
niais išvyksta radijo programos 
reikalais.

Juozas Boley
pereitą sekmadineį buvo išvy
kęs į lietuvių susiartinimo 
šventę Putname ir Amerikos 
Balsui Įrašė į juostas šventės 
programą.

B A Y O N N E. N. J.

Lietuvių Radijo Draugijos
P R 0 G R A M 0 S

J. P. GINKI S, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—VVVVRL 1600 ko—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Or bargorr.is transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 
nau.-no- muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai >r t t Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

J. P. GINKI s
Direktorius

Tel. EVergreen 4-9293
AD. JEZA VITAS

Muzikos Dr.
J. VALAKAS 

Pranešimu Dir.

• Mūsų parap. klebonas kun. 
M. Kemėžis išvyksta atostogų 
rugpiūčio mėn. pradžioje. Jį 
pavaduos marijonas tėvas A. 
Mažukna. MIC.

• Šiuo metu atostogauja 
mūsų parapijos antrasis vika
ras kun. J. Pragulbickas.

• Širdingai dėkojam jėzuitui 
tėvui Aukštikalniui. S.J. už 
pagalbą parapijos darbe liepos 
mėnesio pirmoje pusėje. Jo 
vietoje atvyko .jėzuitas tėvas 
Mešlis. S. J., kuris liepos 23-25 
d. vedė 3 dienų pamaldas į šv. 
Oną ir pagelbėjo parapijos 
darbe iki mėnesio pabaigos. 
Klebonas ir parapijiečiai jam 
už tai dėkingi.

• Pranešame iš anksto, kad 
moterų sodaliečių ruošiamas 
piknikas parapijos naudai įvyks 
sekmadienį, š. m. rugpiūčio 24 
d. Tai bus paskutinis piknikas 
šiais metais. Ruoškimės jame 
dalyvauti iš anksto.

• Mūsų parapijos klebonas 
kun. M. Kemėžis praneša, kad 
mūsų parapijos 45 metų sukak

tuvių minėjimas įvyks š. m. 
lapkričio mėnesį. Tikslesnė da
ta bus paskelbta vėliau. Numa- 

pamaldos 
lietuviška 

salėje va- 
Vik.

tomos iškilmingos 
ryte ir iškilminga 
vakarienė parapijos 
kare.

Bostono Advokatų Sąjungos 
Valdyboje

1952-1953 metams vėl [Mu
rink tas lietuvis advokatas A. 
O. Shallna, Lietuvos garbės 
konsulas.

Ryšium su nauja valdyba jis 
perrinktas ir nariu “Comnii'- 
tee on Unlavvful Practice of the 
Lavvof the Boston Bar Asso- 
ciation.” Šis Komitetas rūpi
nasi. kad kas nesiverstų nele
galia advokato praktika ir tuo 
būdu nepridarvtų žmonėms 
nuostolių.

Keikės padidinti mokesčius
Šv. Jono pašalpinės draugi

jos pusmetiniame susirinkime 
jos pirm. Vincas Stakutis pra
nešė. kad draugija kitais metais 
turės padidinti nariams mokes
čius už mirusius narius. Vieto
je dabar mokamo 81 už tris 
mirusius narius reikės mokėti 
$1.50 arba po 50 c. už kiekvie
ną mirusį narį. Priežastis — 
narių skaičiaus sumažėjimas. 
Kasmet išmiršta po keliolika, o 
naujų neprisirašo.

Kun. A. Kantautas ir kelios 
seselės 

lanko vasaros kursus Boston 
College. Kitos seselės studi
juoja lituanistiką ir pedagogi
ką Brocktone. Lituanistinius 
dalykus 3 savaites dėstė S. 
Sužiedėlis, [pedagoginius dėsto 
sesuo Imelda C.J.C.

Inžinieriai renkasi
Rugpiūčio 1 d. 7:30 vai. va

kare inž. Dabrilos bute, 23 
Romsey St.. Dorchester. Inž. 
K. Daugirdas skaito paskaitą: 
“Naujieji metodai liejininkys- 
tėje”. Bus apsvarstyta ALIAS 
visuotinio suvažiavimo reika
lai.

Komp. Jer. Kačinskas ato
stogų metu buvo nuvykęs į Či
kagą atlankyti pažįstamų. Jo 
parašytos karaliaus Mindaugo ' 
krikštui priminti Mišios jau 
baigiamos spausdinti.

Gimė
Eduardas - Pranciškus gi

mė birželio 17 d., sūnus Petro 
ir Gertrūdos (Kibeldvtės) Bu
drių.

Karolina - Ona, duktė Alfre
do ir Pranės (Dravinskaitės) 
Žardeckių. gimė birželio 23 d.

Ričardas - Juozas, sūnus Jo
no ir Sofijos (Pašakarnytės) 
Hermanavičių, gimė birželio 25 
d.

Susituokė
Vladas Kasiulis su Irena Gi- 

Iis susituokė liepos 20 d.
Petras Četkauskas su Angel. 

Birskyte susituokė liepos 26 d.
MIRft

Pranė Karsokienė, gyv. 313 
W. 4th St., S. B., 72 metų, mi
rė liepos 15 d.

Juzė Eišmontienė, 60 m., 
gyv. 376 W. 2nd St., mirė liepos 
13 d.

Juozas Grimas, 67 m., gyv. 
212 W. 9th St. So. B. mirė lie
pos 17 d.

Juozapas Tarbokas, 72 m., 
gvv. 433 Warren St., Ro.vbury, 
mirė liepos 18 d.

Peliksas Jakavičius, 74 m., 
gyv. 253 E. Cottage St. Dor
chester. mirė liep. 20 d.

Rožė Vyšniauskienė, 55 m., 
gyv. Brighton. mirė liepos 20 
d.

Motiejus Kudarauskas, 55 
m., gyv. 157 W. 5th St., mirė 
liepos 21 d.

Audra nusiaubė Bostono 
kaimynus

Atlanto pakraščiu sekmadie
nį. liepos 2 7d., tarp 10 ir 11 
vai. ryto nusiaubė labai stiprus 
viesulas, ėjęs 85 mylias per va
landą greičiu pro pat Bostoną 
ir palietęs keletą mažesnių vie
tovių. Staiga kilusi audra jūro
je išvartė daug pa kiančio lai
velių, plaukiojusių ramiai pa
kraščiu. Penki asmenys pasken
do. Viesulas išvartė medžius, 
išvertė telefono linijas, suga
dindamas elektros tinklą ir p. 
Padaryta daug nuostolių. Oro 
spėjimo specialistai sako, kad 
tai ne “tornado”, “thunder- 
sųuall”, kuris gali šiame rajo
ne pasikartoti per 5-6 metus 
vieną kartą. Skęstančių žmonių 
Atlanto pakrašty buvo daug

IEŠKOMI

šiumakaris, Albinas, iš Alvi
to k., Alvito vi., Vilkaviškio ap.

Petrauskas ir jo žmona Rim- 
kauskytė - Petrauskienė, Nina 
Consulate General fo Lithua- 

nia, 41 West 82nd Stree, Nevv 
York, 24, N. Y.

Zoologijos sode (Bronx. X. Y.) 
prijaukintas vanagas ketina 
sukti gūžtų ant ga'vos bemiir- 
ko, atvykusio iš Miami. Ha. 
Saulėtoje Floridoje jis tokiu 
drųsii; paukščiu nematė.

BROCKTON, MASS.
J. Falcon su žmona Olga 

(Breiviūte) ir vaikais lėktuvu 
išvyko į Athenus, Graikiją. Jis 
vienoje Amerikos firmoje ga 
vo gerą darbą. Jis radijo ir 
televizijos technikas. Mrs. OI 
ga Falcon porą ar daugiau me
tų vedė lietuvišką radijo pus- 
valandj iš VVBET radijo stoties. 
Laimingo pasisekimo. Mrs. 
Falcon yra kurį laiką dirbusi 
“Darbininko” administracijo
je.

Povilas Lapenas penkius me
tus vedęs Lietuvių Radijo Me- 
liodijos valandą Bostone. Mrs. 
Falcon išvykus į Graikiją, 
Brocktone iš VVBET pradėjo 
lietuvišką pusvalandį. Progra
ma, kaip ir pirmiau, yra per
duodama oro bangomis kas 
sekmadienį 12:30 iki 1 vai. p.p.

Ruošiasi. — Brocktoniečiai 
smarkiai surošiasi vykti į TT.

Pranciškonų pikniką, kuris į- 
vyks rugsėjo 10 d. Kennebunk 
Port, Me.

Inž. Kristaforas ir Halina 
Daugirdai ir Vanda Mačiulie
nė. buvę brocktoniečiai. atosto
gų proga aplankė Baltuosius 
Kalnus. N. II. valstijoje. H. 
Daugirdienė (Mačiulytė) yra 
suredagavusi "Taupioji Virė
ja.” Rap.

TJthnanian 
Fnrnitnre G).

MOVERS— 
SO 8 4618 

TNSURED and BONDED 
Local and Long Distance Mover- 

326-328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON. MASS.

326 W. Broaduay —:— So. Boston 27, Mass.
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

9

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocycles—Marblehead-Salem. Mass.

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta I.i<*tuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ka nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai prisuokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2IUI. arba skyriuose šiais adresais:

I.ITHI ANIAN RADIO IIOl R
50 Cottage Street, —:— Noruood. Mass.
Skyrius: LITUI ANIAN FT RNITCRE CO.

A. ir O. IVAŠKAI

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA !l

502 E. Broadvvay, So. Boston 27. Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stoti \VBMS. 1090 kilocycles, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadieni bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkestrą
2— Artistė Ona Kubilienė iš ( ambridge
3— Magdutės Pasaka
4— Dialogas “Moteris gamtiškai viršija vyrus’’

Po programai, malonėkit parašyt laiškeli ar atvirute i stoti WBMS 
Lithuanian Program. 35 Court St.. Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus
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CORRUGATED—EXPERIENCED < 
SLITTER OPERATORS į 

PRINTER SLOTTERS OPERATORS| 
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y.

HELPERS & BUNDLERS
Steady Work — Good \Vorking Conditions
BONUS—PREMIUM FOR NIGHT VVORK 

Paid Hospitalization — Paid Vacations 
CAFETERIA PLANT

Industi ial Gintai nur and Pap<>r 
G>rporation
1717 W. 74th STREET

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

• Žurnalai • Parengimų programos• Laikraščiai • Plakatai• Knygos • Bilietai• Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEK A MI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

'I “DARBININKAS”
| 680 Bushvvick Avė., Brooklyn 21, N. Y. Tel. GL. 5-7068


