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WltLAR<>l_ BEAULAC H Paw- 
tucket, R. I.- prez. Eisenhowerio 
paskirtas ambasadorium Argen
tinai.

Į derybas mes atėjome ne kaip elgetos 
DULLES PASAKĖ TIESIAI IR ATVIRAI

Washingtonas. Valst. sekre
torius Dulles per radiją į tau
tą pareiškė dėl Korėjos, kad 
JAV yra pasiruošusios garbin
gai taikai, “bet jeigu komunis
tai nori karo, mes turime būti 
ir tam pasiruošę”.

“Į paliaubų derybas mes 
atėjome ne kaip elgetos, ir jei
gu komunistai reikalauja ga
rantijų už piętų Korėjos elge
sį ateityje, tai aš galiu pareikš
ti pageidavimą, kad kas nors

elgesį... Prezidentas S. Rhee 
įsakmiai paaiškino, kad paliau
bų jis jokiu būdu nesuardys”.

Buvęs specialus atstovas Ro- 
bertsonas paaiškino, Rhee dėl

KERSTENO REZOLIUCIJA BŪSIANTI PRIIMTA

“Draugo” pranešimu, iš Wa- 
shingtono gauta žinia, kad 
Kersteno rezoliucija būsianti 
įrašyta į Atstovų rūmų darbo
tvarkę. Tai pasakęs Kerstenui 
pats Committee on Rules pir- •

MOSSADEGHAS IŠSIVAIKO 
PARLAMENTĄ 

Teheranas. Kai Mossadeghui 
nepasisekė pravesti ir parla
mentą įstatymo, kuriuo kariuo- 

. menė iš šacho būtų atimta ir 
perduota jam, tai Mossade- 

. ghas pareikalavo, kad jo šąli-- 
mokai pasitrauktų iš parla
mento. Tada parlamentas pats 
“pasileistų”, ir galima būtų 
tautos atsiklausimo keliu pri- 

/ imti Mossadeghui rūpimą įsta-

li Kard. Stepinac, kaip pra
neša “O. Romano, sveikata 
esanti kritiškoje padėtyje.

• Berlyne buvo nepaprastos 
vestuvės. Policija atvedė iš ka
lėjimo vokiečių profesorių Ha* 

' agen į burmistro įstaigą; ten 
‘ prisistatė panelė B. Crodell, jo 

buvusi asistentė ir šužadėtinė; 
juodu susituokė, ir policija jau
nikį vėl išsigabeno į kalėjimą.

Jaunieji buvo. pažįstami jau 
10 metų. Tada karo mėtį Ha- 
agen buvo paskirtas bakterio
logijos profesorium į Stras- 
bourgą. Jis sugalvojo ten nau
jus skiepus nuo šiltinės. Netoli 
buvo prancūzų kalinių lageris. 
Jis su asistente nuvyko ir iš
mėgino tuos skiepus. Poskiepy- pasivadinti ponia Ha-
tieji liko gyvi. Po karo Haage- agen/

Redakcija: GLenmore 5-7281

Nuo taikos žodžių prie durtuvų
Korėja. Praėjusią savaitę de- eAlIDŽIAUSIOS KOVOS PER 

rytos dėl paliaubų įstrigo. Ko
munistai atidėlįpjo savo pasku- 

, tinį žodį, vis dar reikalaudami 
didesnių garantijų, jog Rhee 
laikysis paliaubų, reikalauda
mi taip pat 27,000 paleistų be
laisvių. Tuo tarpu sustiprino 
kautynes, mesdami 10 divizijų, 
apie 100,000 kariuomenės. To
kių aštrių ir masinių puolimų 
nebuvo Korėjos kare jau ištisi 
dveji metai. Per kautynes sa
vaitės pradžioje vidurinį sąjun
gininkų frontą įlaužė per 7 
mylias gilumo.

Kaip tos kovos atrodė iš ar
ti, matyti iš liepos 17 kores
pondento pranešimų apie vie-

to tokis atsargus, kad jis bi
josi, jog komunistai norės tai
kiu būdu pasiekti to, ko jie ne
galėjo ginklu. Jeigu politinėj 
konferencijoj tatai paaiškėtų, 
tai bus padarytos išvados.

KOMUNISTAI PRANEŠĖ 
DEL PALIAUBŲ, 

kati jie pasiruošę kalbėtis “dėl 
pasiruošimo paliaubom pasira
šyti”. Tokie neišaiškinti klausi
mai yra demarkacijos linijos 
nustatymas, likusių nepaleistų

Gen. Clarkas žiūri optimis
tiškai. Valstybės departamen
tas ir prezidento įstaiga san
tūrūs, nes tiek sykių komunis
tai yra apgavę.

mininkas ats. Leon E. Allen. 
Allen pasakojęs, kad Atstovų 
rūmų pirmininkas Martin jį 
prašęs nedelsiant paduoti rezo
liuciją Atstovų rūmams nubal
suoti. Allen pareiškė, kad jo 
komitetas tuojau tai padarys ir

POTVYNIAI, ŠALČIAI
'Japonijoje pora šimtų mylių 

nuo sostinės didžiausi, šių lai
kų potvyniai sunaikino visą sa
lą. Baisūs lietūs pralaužė už
tvankas, ir bangos nuplovė iš
tisus namus į vandenyną. Žu
vo apie 6000 žmonių.

Argentinoje ir Australijoje 
tęmperatūra nukrito iki 25 
laipsnių. Pasnigo, Ausralijoje 
kai kur siautė sniego pūgos. 
Melbourne temperatūra krito 
iki 4 laipsnių. Tuo tarpu Sid- 
ney buvo 69 laipsniai — šilčiau 
nei tuo metu paprastai.

nas buvo teigiamas Niuihber- 
ge. Buvo išteisintas. Apsigyve
no Berlyne ir vėl buvo bakte
riologijos instituto vedė j s. 
Brit” karinė valdžia 1947 į iš
sikvietė pasišnekėti, ir Haage- 
nas daugiau negrįžo. Jį perda
vė prancūzams. Prancūzai iš
laikė ū tardydami 5 metus. 
Sužadėtinė vis laukė. Bet teis
mas nubaudė jį iki gyvos gal
vos. Nno tada sužadėtinė vis
ką darė, kad gautų leidimą su
situokti. Popieriai —metus 
vaikščiojo, iki panelė Crodell

DVEJUS METUS
• PER 42 MINUTES ŽUVO

BATALUONAS
• PIETŲ KORĖJIEČIAI

POZICIJAS ATGAUNA

no amerikiečių-dalinio padėtį. 
... Naktis buvo tamsi. Dangus 
sunkiais debesim aptrauktas. 
Amerikiečių' artilerijos batali- 
jonas mortyrų papliūpom rėmė 
prispaustą pietų karejiečių di
viziją Kapitol kalvoje į jrietus 
nuo Komsong ... Staiga mor
tyrų šauliai išgirdo trimitą. 
Karininkas sušuko: “šaudykit, 
kiniečiai čia pat!” Šaudė, kiek 
tik galėjo atlaikyti pabūklų 
tūtos. Kiniečiai buvo pastebėti 
už 300 jardų. Juos draskė 
sviediniai, bet jie tuojau buvo 
už 200 jardų. Kai jau buvo tik 
per šimtą, karininkas davė 
ženklą-- sugadinti pabūklus. 
“Kišome į tūtas magnezijos 
granatas, sprogdinome ir grie- 
bėmės šautuvų bei rankinių 
granatų, kad kiekvienas gin
tųsi, kaip įmano’ Aš dar ma
čiau savo leitenantą^ stovint,— 
pasakojo vienas iš ištikusiu gy
vų. — Jis buvo be ginklo. Aš 
jam atidaviau savo durtuvą. 
Paskui jo nemačiau”.

Per 42 minutes nuo trimito 
ženklo buvo viskas baigta. Ma
žiausia 300 amerikiečių čia 
dingot Išlikę gyvi rytą pasiro
dė parsigabenę dar 5 mortyras. 
Po 24 valandų jie vėl buvo 
kautynių linijoje. Kiniečių čia 
kritę apie 13.000

Tai buvo pirmą savaitės pu-

įtrauks rezoliuciją į darbotvar
kę.

Atstovų rūmuose nemano
ma. kad kas nors priešintųsi 
rezoliucijai priimti. Demokratų 
atstovai žadėjo remti tą rezo
liuciją šimtu procentu. Ji bū
sianti priimta dar šią savaitę.

Vėl sovietų tankai Berlyno gatvėse

Sintetinės

Berlynas. Sovietai lau kia 
Berlyne, neramumu. Atgabeno 
vėl dvi tankų divizijas. Apie 
300 tankų užėmė gatvėse stra
tegines vietas.
gumos fabrikuose Būna Merse- 
burge Ir Zeisso fabrikuose Je
noje kilo streikai.

Berlynas. Maskva įsakė per
organizuoti kom. Vokietijos

AMERIKIEČIŲ TANKAI tirta pozieljm, ne* prleta* praMjo telkti nauja* k vizija*.
Tankai remia puoiantlui pteCininkua.
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sę. Ketvirtadienį fronte pasi
rodė vyr. vadas gen. Clarkas 
ir prez. Rhee, drąsindamas sa
viškius, kad neužleistų nė pė
dos^ Penktadienį trys pietų 
korėjiečių _ divizijos pradėjo 
priešpuolį, kad atsiimtų pra
rastas pozicijas. Į sąjunginin
kų artilerijos šūvius iš komu
nistų pusės tebuvo silpnas at
sakymas. Korėjiečiai sutiko su- 
silpusį pasipriešinimą, veržda
miesi pirmyn kėliau mylias į 
savo buvusias pozicijas. Gal 
būt, kad dalį jėgų komunistai 
iš čia jąu buvo permetę į kitas 
fronto dalis'naujom atakom.

Gen. Clarkas pareiškė, kad 
linija viduriniame fronte atsta
tyta ir stabilizuota.

Kovos ėjo ir šeštadienį, ka
da jau komunistai pareiškė esą 
pasiryžę rašytis paliaubas. Jie 
telkė kariuomenę ir puolė ry
tinį sparną ir fronto vidurį. 
Amerikiečių aviacijos remiami 
pietų parejiečiai paėmė naują 
aukštumą, atsiimdami tokiu 
būdu apie 60 kv. mylių praras
tosios teritorijos.

Kraujas teka amerikiečių—biznis anglų
Vienodai galvoja ir demokratai ir respublikonai

Washmgtdpas. Senato komi- aplinkybėm komisija yra nuo- 
'* » monės, kad sąjungininkai tu- 

nuo Korėjos ka- retų nutraukti prekybą kuri 
Amerikos sąjungi- ' remia mūsų priešą, Kinijoš ko- 

niai kraštai su kom. Kinija pre- munistus”. Raportas reikalau- 
kiavo už 2 miliardu dol. Toji ja akcijos iš valstybės depar- 
prekyba sparčiai didinama: tamento. Jį pasirašęs McCar- 
šiemet per pirmus tris mėne
sius prekiavo 162 laivai, tarp 
kurių buvo 100 su Anglijos vė
liava; pernai tuo pačiu metu 
buvo 92 laivai, tarp jų 46 ang
lų. Sąjungininkų eksportas į 
Kiniją šiemet dvylika kartų di
desnis nei per pernai per tuos 
pirmus tris mėnesius.

Raporte sakoma: “Devynias
dešimt penki procentai kraujo, 
kuris išliejamas Korėjoje, ir pi
nigų, išleidžiamų Korėjos ka- 
ruį yra amerikiečių. Tokiom

sija pateikė ■ raportą, iš kurio 
aiškėjaF 

vyriausybę. Prezidentu vietoj 
Piecko, kuris yra 77 metų ir 
dabar gydomas sovietų gydy
tojų, numatomas gen. W. Muel- 
ler, nelaisvėje perauklėtas į ko
munistus.

• Bagirovas, Azerbeidžano 
respublikos min. pirmininkas, 
numestas kaip Beri jos šJinin- 
kas.
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JAPONIJOJE būva dideli potvyniai, kuruze žuvo ap,e-6000 žmonio. Vaizde žmonis sulip?
ant stogų.

VIENI MES NIEKO NEGALIME
“Crusade for Freedom” palei
do jau antru kartu milijonus 
lapelių balionėliais į Čekoslo
vakiją. Po Stalino mirties rytų 
Vokietijoje, Austrijoje, Veng
rijoje išplatinta apie pusantro 
milijono lapelių,„pasirašytų ru
sų revoliucionierių štabo — 

thy ir kiti trys respublikonai. 
Demokratai, nors raportui pri
taria, bet jų parašų nėra, nes 
jie laiko save išėjus iš konrisi- 
jos.

Molotovo
Stockholmas. Socialistų In

ternacionalas, kuris atstovauja 
33 kraštų socialistam, priėmė 
rezoliuciją, kurioje reikalauja
ma konferencijos su Maskva 
anksčiau nei rugsėjo mėn. Ki
toj rezoliucijoje pasisako 
prieš ... Amerikos ir Ispanijos 
tarpusavio pagalbos sutartį.

DERETIS
Kairo. Išvyksta į Egiptą bri

tų atstovas Robertsonas. kuris 
mėgins atnaujinti derybas su 
Egipto vyriausybe dėl Suezo 
kanalo. Paskutiniu laiku darė 
įtakos Dulles susij rntimui su
rasti.

solidaristų. Viename tokiame 
lapely rusų kalba skaitome 
kreipimąsi į raudonarmiečius:

“Nešaudyk į beginklę minią. 
Ji trokšta tik to, apie ką tu 
svajoji — laisvės.

“Tu ne žandaras. Tu tar
nauji ne MVD, o Rusijai. Tu 
karys. Tavo pareiga šaudyti į 
ginkluotą priešą, o ne į be
ginklius gyventojus.

“Nebūk aklas įrankis tironų 
rankose. Priešingai. Nešk tiro
nams mirtį. Nešk darbo žmo
nėms laisvę”.

Tokie lapeliai buvo gausiai 
skleidžiami birželio 17 sukilimo 
metu.

Ar ta visa akcija paveikti 
anapus uždangos esančius pro
tus turi įtakos? Ar ji gali pa
kurstyti bolševikų pavergtuo
sius žmones sukilti — kaip 
svajoja propagandinio karo or- 

. ganizatoriai ? Sunku tiksliai 
atsakyti. Gal buvo jos paveik
ti ir tie aštuoniolika raudon
armiečių, kurie atsisakė šau
dyti į vokiečių darbininkus ir 
buvo už tai patys sušaudyti. 
Klausimą šiek tiek padeda iš
aiškinti atbėgėliai iš anapus už
dangos.

—o—
Vienas toks atbėgėlis yra 

vyr. leitenantas Majevas, 34 
metų, gydytojas, ukrainietis, 
pakartotinai mobilizuotas 1951 
ir atkeltas į Vokietiją prie 
Leipzigo. Iš ten po metų jis 
atsidūrė Miunchene.

“Aš esu čia joks emigran
tas. Amerikiečiai man siūlė 
keliauti į Ameriką. Bet aš no
riu būti prie fronto ir kovoti, 
kaip galėsiu, kad sykį į tėvy
nę galėčiau sugrįžti be bai
mės."

Klausė jį, ar Stalinui mirus 
nebus geriau? Jis kajbėjo-: “Aš 
pats tuo netikiu. Mano drau
gai Miunchene mano, kad Ma- 
lenkovas dvejus - trejus me
tus atleis ūkinius varžtus, kaip dirva propagandai palanki ak- 
-tai—buvo—padaryta 1922-25. 
kad būtų nuramintas nepasi
tenkinimas. Tai truks, iki Ma

Drąsiausias 5000- parašiutininkų žygis
Indokinija. Žinios apie pa

aštrėjusias kovas ateina it* iš 
Indokinijos. Prancūzų parašiu
tininkai padarė ten drąsiausią 
žygį iš viso šiame kare. Prie 
Langson miesto, netoli Kinijos 
s eros, pro kur eina karo me
džiagų pristatymas komunis-’ 
tams iš Kinijos. Amerikos 
transporto lėktuvai keliom 
bangom nuleido 5000 parašiu
tininkų. Jie pataikė tuo metu.

Kalbėjo sovietų karininkas 

lenkovas tvirtai suims vadžias 
ir vėl galės veržti”.

Ar liaudis pati nenuvers re
žimo? Jis nenSVom atsakinėjo: 
“Nemanau. Jei kiltų karas, ta
da ir viduje turėtume karą. 
Bet dabar mes nieko negalim 
padaryti. Iš 10 karininkų tik
riausiai 4 klausos “Amerikos 
balso” ir kitų užsieninių sto
čių. Kiti 6 išgirsta iš tų, kurie 
klausėsi.'Bet man niekados ne
kilo mintis ką nors -ten dary
ti. Tam aš atsiradau čia. Kai 
po Stalino mirties “Amerikos 
Balsas” raginamai kalbėjo apie 
sukilimą — buvo nesąmonė”.

Ką gi ten esantiem pasaky
ti? “Stalino, piktojo dievaičio 
nėr. Kiti antraeiliai ir liaudyje 
nėra dievaičiai. Jų vietoj rei
kia duoti idėjų iš vakarų. Ga
lima ten būtų sabotažo mintis 
ir šūkis: ką darai, pagalvok, 
ąfr savo tautai darai, ar Krem
liaus klikai”. •

Ar liaudis nepatenkinta re
žimu ar gyvenimo ūkiniais 
sunkumais? Majevas dėstė, 
kad vienas nuo antro neatski
riami. Kas kaltas, gyventojui 
mažiau svarbu, bet svarbu, 
kad jis jaučia naštą. “Aš gy
dytojas mėnesiui gavau 800 
rb.; kvalifikuotas darbininkas 
gauna 5-600. Uždarbiai ket
virtadaliu didesni kaip prieš 
karą; pragyvenimo kainos dvi
gubai didesnės. Aštuoneri me
tai po karo, bet nepasiekėm 
prieškarinio lygio. Prabanga 
naudojasi tik mažas “aukštuo
menės” skaičius. Prieš karą 
galėjai pirkti be eilės, šian
dien atrodo taip: antradienį 
nueini batų pirkti; pasirodo, 
kad batų bus tik. penktadienį; 
penktadienį stovi eilėj 100 
žmonių; pasirodo, batų atga
benta tik 35 poros; 65 be rei
kalo laukė”.

—o—
Išvados pačios prašosi: ten 

tyvios revoliucinės jėgos daug, 
bet viena propaganda tautų 
neišvaduos. z 

kai mažiausia priešas tikėjosi 
ir ramiausiai pusryčiavo. Pa
rašiutininkam pasisekė užimti 
tuojau miestą, susprogdinti ka
reivines. sandėlius, tiltus. J jų 
rankas pateko medžiagos kie
kiai, kurių pakaktų apginkluo
ti dviem divizijom.

Langson miestas yra. tik 30 
mylių nuo prancūzų linijos, bet 
atkirstas giliom džiunglėm.
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NAMAS, KARAS IR ĮSIKŪRIMAS
PROF. K. PAKŠTAS kalbėjo apie naujųjų ateivių įsikūri- 

rną. Apie tai kalbėjo jam pagerbti suruoštame pobūvy; kalbėjo 
“Darbininke?. Apie įsikūrimą kalbėjo su kartumu kaip apie pir
mą stotį ir tiltą į nutautimą, į tautinęlmirtį.

Vienas ir kitas taurus lietuvis paskiau dėstė nepasitenki
nimą, kam prof. Pakštas taip varėsi prieš įsikūrimą. Girdi, nu
sipirkau namą, taigi įsikūriau. Mano kaimynas nusipirko au
tomobilį, taigi pakeliui į kūrimąsi. O ir namas ir automobilis 
priklauso prie amerikoniško gyvenimo būtinybių, gyvenimo pa
lengvinimo. Kam turiu mokėti nuomą ir taikstytis prie šeimi
ninko kaprizų, jei už tuos pačius pinigus galiu turėti savo na
mą ir, svarbiausia, ramybę sau ir vaikam! Kam mano drau
gui su keliais persėdimais traukiniu ir autobusu trankytis į dar
bą, jei automobiliu tai patogiau! Kam sau gyvenimą tyčiom 
sunkinti, jei galima jį palengvinti be jokios skriaudos kitam!...

Cerai. kad žmonės reaguoja. Tegul ir privačiai. Vadinas, 
girdėjo ir į širdį įsidėjo ... Tik grįžtant prie to “įsikūrimo”. — 
ne namo ar automobilio įsigijimas reiškia tą įsikūrimą, kuris 
toks nemielas buvo prof. Pakštui ir kėlė jo pasipiktinimą. Duok, 
Dieve, kiekvienam po nainus ir po dvejus, po automobilį ir dar 
į automobilį. Bet ne tai yra įsikūrimas ...

Įsikūrimas yra dvasia. Yra nusiteikimas susirasti gūžtą, jo
je įsitūpti ir užsimerkti. Užsimerkti prieš visa, kas yra pareiga 
tautos ir visuomenės atžvilgiu.

Įsikūrimas yra praradimas atminties, kad prieš keleris me
tus laukei iš kitų maisto gabalo ir drabužio ir džiaugeis, jog 
atsirado nepažįstamasis, kuris už tave garantavo šio krašto vieš
pačiam.

Įsikūrimas yra stoka sąžinės nervo, kuris dilgintu mintį, 
kad esi dabar skolingas kitiem nepažįstamiem tuo pačiu atsi
keisti; kuris pakeltų ranką ir išimtų iš kišenės (savo — ne sve
timos!) dolerį visuomeniniam reikalui — mokyklai, laikraš
čiui. palikusiam draugui; kuris pajudintų kojas į lietuvišką su
sirinkimą, pobūvį, paskaitą: kuris įkvėptų mintį matyti save 
bendro gyvenimo eigoje; kuris žadintu valią būti pasirengus, 
kai reikės, vėl pakilti iš sušildytos gūžtos ir leistis i pažadėtą 

'"žemę — paliktą tėviškę.
Įsikūręs buvo užuomarša Izraelio tremtinys, kuris, pama

tęs pakeliui aukso veršį, nebeprisiminė, jog turi eiti žadėtosios 
žemės linkui.

Prieš šitą įsikūrimo dvasią tarė žodį prof. K. Pakštas. Jį 
kartos kiti. O jei ir nekartotų, tai tylioje valandoje sykį ir šios 
svetingosios žemės patogumai pasakys: tu įsikūrei, bet kam 
save apgaudinėji... tu ne čia priklausai...

Sovietai užimtuose kraštuo
se ”ir pačioje Sovietų Sąjungoje 
vedę propagandą, kurios tiks
las buvo įskiepyti Amerikos 
neapykantą tarp vietinių gy
ventojų. Vesdami tokią propa
gandą namie, sovietai savo 
ruožtu visam Vakarų pasauliui 
Čiulbėjo apie taiką, rengė 
“taikos kongresus”. Jiem buvo 
svarbu paveikti ir Vakarų 
kraštų viešąją opiniją, ir pa- 
raližuoti galimą Vakarų kraš
tų vyriausybių akciją prieš ko
munizmą.

Šitokia dviguba propaganda 
sovietam ilgą laiką padėjo už
tušuoti jų tikruosius tikslus, 
nes tautos, kurios tiesiogiai ne
buvo bolševizmo patyrę ir ku
rios nežinojo, kaip sovietai mo
ko savo žmones apie vakarie
čius, dažnai tikėdavo sovietų 
užsieninės propagandos žo
džiais. Dar ir dabar, ypač Eu
ropoje ir Azijoje, didelės žmo
nių masės tebėra užkerėtos šios 
sovietinės propagandos. JAV 
opinija paskutiniuoju metu yra 
prablaivėjusi, bet ir šio krašto 
žmonėm neprošalį iš naujo pa
tiekti faktus, kad sovietiškų 
sirenų dainavimas neužburtų 
viešosios opinijos, kaip tai bu
vo įvykę karo ir vėliau pokario 
metu.

"^Gangsteriškas” gyvenimo 
stilius

Amerikiečių opinija ypatin
gai prablaivėjo keliais paskuti
niaisiais metais, kai amerikie
čiai pamatė sąmoningą melą 
toje propagandoje apie Ameri
ką. Įdomu ir dabar pasitikrin
ti, kokia yra šita anti-ameri- 
kietiškoji propaganda, kurios 
tebėra pilni komunistiniai laik
raščiai.

Amerikiečių valstybininkai 
vadinami “karo hienomis”; 
George Kannan, tuo metu kai 
jis vyko į Maskvą kaip amba
sadorius, lenkų radijo buvo pa
vadintas didžiausiu S. Sąjun
gos ir viso pasaulio taikos prie
šu. Dabartinis JAV komisaras 
Vakarų Vokietijoj buvo prista
tytas visiem satelitų žmonėm 
kaip “baktereologinio karo 
specialistas”.

Labai rūpinasi sovietai Ame
rikos kultūrą nužeminti. Pa
gal satelitinių radijų praneši
mus, amerikiečių gyvenimo 
stilius esąs labai žemos rūšies. 
Amerikiečių visos filmos esan
čios “gangateri nes ir pamo- 
grafinės”. pavasarį, balan
džio 20 d., kada sovietai pa
sauliui skelbė naujus taikos

Komunistai apie Ameriką
Juo daugiau meluosi, juo greičiau patikės

siūlymus, bulgarų radijas pa
reiškė, jog amerikietiškos os 
filmos taip prastai veikia tur
kų jaunimą, kad filmų prisi
žiūrėję vaikai “muša savo mo
kytojus, užpuldinėja ir užgau
lioja moteris*’, š. m. sausio Į4 
d. Rytų Berlyno radijas pra
nešė, kad vienas jaunas nusi
kaltėlis prisipažinęs, jog jisai 
iš amerikiečių filmų išmokęs, 
kokiu būdu nužudyti savo se
nelę. Pagal Varšuvos radiją, 
amerikiečių “komikai” skatina 
“žudymą, mušimą ir kitokias 
žiaurybes”. To paties radijo 
žodžiais, visos amerikiečių kny
gos yra sensualistinės ir kaip 
tokios labai pavojingos Euro- 
jx>s kultūrai.

Ne tik filmos ar knygos, bet 
ir Amerikos bažnyčios esančios 
negeresnės. Rytų vokUftių ra
dijas pasakojo tokią istoriją: 
“Amerikos bažnyčios organi
zuoja filmas, paskaitas apie 
seksualinį auklėjimą ir 18 val
stybių jos rengia burleskinius 
parengimus. Tų parengimų me
tu kiekvienas drabužis, kurį 
moteris numeta, yra parduoda
mas iš varžytynių tam, kas dau-

AMERICAN INVENTOR laivas New Yorko uoste su maistu badau
jančiai R. Vokietijai. Rusai pagalbos nenori įsileisti.

VYTAUTAS ŽVIRZDYS

giau užmoka. Parengimų metu 
moteris turi pasilikti tik vieną 
nosinę, kuri negali būti parduo
ta. Pajamos yra skiriamos pra
turtinti bažnytiniam fondam”.

Pagal vengrų radiją, JAV 
universitetai neauklėją gerų 
daktarų ar inžinierių, bet 
“žmogžudžius ir išdidumo pil
nus amerikonus”. 1953 vasario 
5 Rytų Berlyno 2 radijas pa
reiškė, jog JAV armija yra 
“gangsterių” armija ir kariau
ja tik tuomet, kai papirkta. 
Amerikiečių karių elgesys Eu
ropoje, pagal komunikatus, 
esąs nežmoniškas. Š. m. b.dsn- 
džio 25 d. tas pat Berlyno ra
dijas papasakojo, kad Vakarų 
Vokietijoje, Reinlando valstijo
je, Amerikos “gangsteriai” bu
vo susikūrę ugnį ir, pasišaukę 
aštuonių metų berniuką, laikė 
jį galva -sžemyn virš ugnies ir 
galop įmetė jį į ugnį. Š. m. va
sario 17 Varšuvos rad jas pa
skelbė istoriją iš Olandijos po
tvynių nelaimės. Girdi, vienam 
miestely, Ossendrecht, burmis
tras buvo apgyvendinęs 1000 

pabėgėlių nuo potvynio vienuos 
gražiuos barakuos. Bet tuos 
barakus pamatė amerikiečių 
kariai. Jie “išmetė potvynio 
aukas iš barakų nesirūpindami, 
kur jie pasidės.” Radijas įspė
jo visus, kad “tai šitaip atrodo 
amerikiečių pagalba”. Taip pat 
šių metų balandžio mėn. Rytų 
Berlyno radijas 1 paskelbė, 
kad JAV piniguočiai Vakarų 
Europoje ‘skatiną prostituciją 
(tarytum šitoji “profesija” bū
tų amerikiečių išradimas). Ra
dijas netgi tvirtino, kad tokiu 
būdu amerikiečiai jau “sute
lkę” visas Londono sferas.

Šitom istorijom gal ir gali 
patikėti žmonės, niekad JAV 
nematę ir niekad jos karių ne- ’ 
pažinę, nes juo didesnis prasi
manymas, juo lengviau juo pa
tikėti. Įdomiausia, kad soviet i 
meistriškai moka išnaudoti sa
vo politiniam tikslam Vakarų 
Europos tam tikrą nepasitikė
jimą jauna Amerikos kultūra.

“Kanibališka” valdžia

Šių metų balandžio 3 Bulga
rijos radijas paskelbė neva iš 
New Yorko gautą laišką, ku
riame autorius New Yorko po
liciją pavadino “sadistiniais 
Hanibalais”, kurie “žiauriai mu
ša ir žudo darbininkus, ne
klausdami jų kaltės. Policija 
mėgsta mušti darbininkus, kol 
jie pasidaro juodai mėlyni ir 
žiauriai sukruvinti”.

Amerikos valdžios vedamas 
karas Korėjoj, aišku, vadina
mas “kriminaliniu”. Šitam 
krašte vykstąs toks didelis pa
siruošimas karui, kitaip ta
riant, viskas skiriama karui, 
kad valdžia dėl to negalinti ap
saugoti gyventojų nuo kasme
tinių potvynių.

žodžiu, sovietai nemato JAV 
nei vieno gero dalyko. Ameri
kiečių moralė esanti “supuvu
si”, jų valdžia esanti “karo 
kurstytoja”, amerikiečių pa
galba užsieniui esą tik apiplė
šinėjimas neturtingų Europos 
žmonių. 1953 kovo 15 vengrų 
radijas paskelbė sekančią isto
riją. Girdi, Hagos mieste, 
Olandijoje, paskutinieji potvy
niai apardė vieną labai seną 
bažnyčią. “Amerikiečiai, uoliai 
plėsdami savo amerikietiškąjį 
gyvenimo stilių Europoje reli

VLAOtMIR G. DEKANOZOV, 
Maskvos įgaliotinis, kuris vado
vavo Lietuvą okupuojant bei 
įjungiant į Sovietų Sgjung-), pas
kutiniu laiku Berijos pasodintas 
į Gruzijos vidaus reikalų minis
terijos kėdę, dabar iŠ tos vietos 
pašalintas:

ginėje ir kitose srityse, pasiū
lė pagalbos. Už šitą gerą dar
bą gangsterių civilizacijos 
agentai pareikalavo tik vieno 
dalyko: kad kai bažnyčios at
statymo darbai bus baigti, 
jiem būtų leista ant bažnyčios 
pagr. bokšto pritvirtinti Coca 
Cola ir kramtomosios gumos 
skelbimus. JAV kapitalistai 
mano, jog prekybiniai skelbi
mai ir kryžius vienas kitą pa
pildo.

šitos “žinios” vargiai reika
lingos komentarų. Sov:etai 
faktus perlaužia taip, kaip 
jiem patinka; labai dažnai juos 
sufabrikuoja.

Šitoji propaganda aiškiai rio- 
do — nors, sakoma, paskuti
niu metu esą uždrausta ame
rikiečius vadinti hienomis ir 
bestijomis — “taikingus” so
vietų tikslus. Jinai parodo pa
sauliui, kad vadinamasis Rytų 
ir Vakarų ilgesnis sugyveni
mas ir taika yra fikcija, nes 
tie, kurie nori sugyventi, to
kios netiesos vieni apie kitus 
neskelbia, kaip tai daro sovie
tai. Kad komunistam nepa
vyksta įtikinti pavergtųjų 
kraštų visuomenės, jog Ameri
ka yra tokia “baisi” rodo ir 
paskutinieji įvykiai Vokietijoj 
ir Čekijoj, kur sukilimų metu 
šį mėnesį sukilėliai buvo iškėlę 
tas komunistų suniekintas JAV 
vėliavas. Taigi, pavergtieji ne
tiki, ką sovietai skelbia. Reik
tų pasistengti sovietinę propa
gandą nuolatos priminti vokie- 
čiamf^kad jie geriau dažinotų 
ir praeities politinių klaidų ne
kartotų.

MERGAITĖ
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Po pamaldų Gudmundas pa
lydėjo savo sužadėtinę į Ae- 
vaekrą ir ten išbuvo visą die
ną. Susirinko nemažai jaunų 
žmonių, kad atšvęstu Hilduros 
paskutfnį mergystės vakarą, ir 
šoko iki vidurnakčio. Nemaža 
buvo gėrimų, bet Gudmundas 
nieko nepalietė. Jis visą vakarą 
mažai tekalbėjo, bet įsiutusiai 
šoko ir retkarčiais nusikvato
davo. Niekas nežinojo, iš ko 
jis juokiasi.

Gudmundas namo parvyko 
tik po antros. Ir kai tik ark’į 
nuvedė į tvartą, tuojau nuėjo 
prie pelkės už namų. Nusimo
vė batus, atsiraitė kelnes ir 
braidė po vandenį. Buvo šviesi 
vasaros naktis. Tėvas stovėjo 
kamaroje už užuolaidų ir žiū
rėjo į sūnų. Jis matė, kaip šis 
pasilenkęs braidžiojo po van
denį ir ieškojo. Kartkartėm jis 
išbrisdavo ant kranto, lyg ne
betikėdamas rasti, bet po va
landėlės ir vėl brisdavo į van

denį. Kartą nuėjo į tvartą, at
sinešė kibirą ir ėmė iš mažų 
balelių pilti vandenį, tartum 
norėtų jas nusausinti, bet pa
matė, kad tai buvo tuščias dar
bas. Tada kibirą vėl padėjo į 
šalį. Jis bandė ir su riečiu ieš
koti. Persijojo visą pelkę ir at
rodė nieko kito nerandąs, kaip 
dumblą. Ir rytmetį, kai jau kė
lėsi žmonės, grįžo į trobą. Jis 
buvo taip pavargęs, kad eida
mas svyravo, ir tuojau išsitie
sė lovoje nė nenusirengęs.

Kai išmušė astuonias, įėjo 
tėvas ir pažadino. Gudmundas 
gulėjo lovoje dumblinas ir mo
linais drabužiais, bet tėvas ne
klausė, kas įvyko. Jis pasakė, 
kad laikas keltis, ir uždarė du
ris. Po valandėlės atėjo Gud
mundas į gyvenamąją trobą su 
puikiu vestuviniu apdaru. Jis 
buvo išblyškęs, ir akys nera
miai degė. Niekas jo tokio gra
žaus nebuvo matęs. Bruožai at
rodė, lyg vidinės šviesos nu
šviesti. Atrodė, lyg permato
mas žmogus, kuris nebeturi nei 

kūno, nei kfraujo, bet tik valią 
ir sielą.

Troboje — viskas šventadie
niška. Motina buvo užsivilkusi 
juodu drabužiu ir užsisukusi 
gražia šilkine skepeta, nors ji 
ir nenorėjo važiuoti į vestuves. 
Taip pat ir visi tarnautojai vil
kėjo gražiausiais drabužiais. 
Apie ugniakurą buvo prikai
šiota žalių beržo šakelių, sta
las aptiestas gražia staltiese, 
ir daug dubenėlių stovėjo ant 
jo.

Kai jie pavalgė, motina Jin- 
gebroga paskaitė Vieną psalmę 
ir gabaliuką iš šventojo Raš
to. Tada ji kreipėsi į Gūdmun- 
dą, padėkojo jam, kad jis bu
vo geras sūnus, palinkėjo lai
mės jo ateities gyvenimui ir 
suteikė savo palaiminimą. Mo
tina Ingeborga gražiai kalbėjo, 
ir Gudmundas buvo labai su
jaudintas. Ašaros veržėsi jam 
į akis, bet vis dar įstengėfjų 
neišleisti. Taip pat ir tėvas pa
sakė keletą žodžių.

— Sunku tavų tėvams tavęs 
netekti, — tarė jis ir Gudmun
das vos nepravirko. Taip pat ir 
visi tarnautojai vienas po kito 
eidami spaudė jam ranką ir dė
kojo už tą laiką, kuris baigėsi. 
Jau ašaros Gudmundui kabojo 
ant blakstienų, porą kartų su
kosėjo ir bandė kalbėti, bet vos 
išstūmė žodį pro lūpas.

Gudmundui palinkėti laimės,— 
pasakė Helga. Gudmundas pa
silenkė ratuose ir paspaudė 
Helgai ranką. Jam rodės, kad 
ji buvo sulysusi ir akys buvo 
paraudonavusios. Tikrai nakti
mis ji gulėjo ir ilgėjos Naer- 
lundo. Bet dabar ji vilkėjo švie
siai ir jam šypsojosi. Jis vėl 
labai susijaudino, bet nieko be
galėjo pasakyti. Tėvas, apie 
kurį buvo kalbama, kad nieka
da neištaria nė žodžio, kol di
džiausias reikalas nepriverčia, 
dabar pridūrė:

— Aš manau, šituo laimės 
linkėjimu Gudmundas labai 
džiaugsis kaip bet kuriuo kitu.

— Taip, tikrai, — tarė Gud
mundas. Jie dąr kartą paspau
dė vienas kitam rankas, ir tė
vas nuvažįavo. Gudmundas pa
silenkė iš ratų ir žiūrėjo į Bel
gą. Kai pora medžių ją priden
gė, staiga jis numetė kojų mai
šiuką, lyg norėtų iš ratų iššok
ti.

— Ar tu dar nori ką Belgai 
pasakyti * — paklausė tėvas.

— Ne, o ne, — atsakė Gud
mundas ir vėl atsisėdo tiesiai.

Dar gabaliuką jie pavažiavo. 
Tėvas važiavo labai iš lengvo. 
Atrodė, lyg jam butų labai ma
lonu taip šalia savo sūnaus va
žiuoti. Jis nė trupučiuką nesi
stengė greičiau tikslą pasiekti.

Staiga Gudmyndo galva nu

Tėvas turėjo jį palydėti į su
žadėtinės namus ir būti vestu
vėse. Jis išėjo į kiemą, pakin
kė arklį ir grįžo vidun pasaky
ti, jog esą laikas vykti. Kai 
Gudmundas įsisėdo į ratus, pa
stebėjo, kad viskas buvo spin
dinčiai švaru. Taip ir jis mėg
davo viską išvalyti. Jis matė, 
kaip buvo švariai iššluotas kie
mas, išvažiavimo kelias buvo 
naujai išpiltas. Senos medžių 
krūvos ir kiti skiedrynai, ku
riuos jis visada matė, buvo nu
valyti. Prie durų iš abiejų šonų 
stovėjo pora berželių, lyg 
triumfo vartai. Ant vėjarodės 
kabėjo didelis gėlių vainikas, ir 
iš visų langų žvilgčiojo šviesiai 
žalios beržų šakelės. Ir vėl 
Gudmundas ko nepravirko. Jis 
stipriai paspaudė tėvui' ranką. 
Atrodė, lyg jis norėjo nuo va
žiavimo susilaikyti.

— Ar tu nori ko nors? — 
tarė tėvas.

— Ne, — atsakė Gudmun
das. — Bus geriau, jei mes 
vyksime.

Kol jie iš kiemo išvažiavo, t 
Gudmundas turėjo dar kartą 
atsisveikinti. Belgą iš Stonny- 
ro stove j6 ir laukė ten, kur 
miško kelelis nuo jų trobų jun
giasi su keliu. Tėvas, kuris 
važnyčiojo, tuojau sulaikė ark
lį, kai tik pamatė Belgą.

— Aš jūsų laukiau, norėjau 

sviro tėvui ant peties, ir jis 
ėmė smarkiai kukčioti.

— Kas tau? — paklausė Er- 
landas ir taip patraukė vadeles, 
kad arklys net šoktelėjo susto
damas.

— Taip, jie visi tokie geri 
man, o aš to neužsitarnavęs.

— Tu juk nesi ką nors blo
ga padaręs?

— O vis dėlto, tėve, šitai aš 
padariau.

— Tuo mes nenorime tikėti.
— Tjip, aš užmušiau žmogų.
Tėvas giliai atsikvėpė. Tai 

skambėjo lyg palengvinantis 
atsikvėpimas. Gudmundas nu
stebęs pakėlė galvą ir pažiū
rėjo' į jį. Tėvas vėl leido ark
liui važiuoti ir tyliai tarė:

— Aš džiaugiuos, kad tu 
pats šitai pasakei.

— Ar tamsta jau tai žinojai, 
tėve?

— Jau šeštadienio vakarą 
pamačiau, kad kažkas buvo ne
tvarkoje. Ir po to aš radau pel
kėje tavo peilį.

— Ak taip, tai tamsta radai 
peilį.

— Taip, aš jį radau ir pama
čiau. kad jo viena geležėlė nu
lūžusi.

— Taip, tėve, aš žinau, kad 
viena geležėlė nulūžusi, bet 
niekaip negaliu pagalvoti, kad 
aš tai būčiau galėjęs padaryti.

— Tai tikrai atsitiko pasigė
rus.

— Aš nežinau, aš nieko ne
galiu prisiminti. Aš iš savo dra
bužių regiu, jog buvau mušty
nėse, ir žinau, kad nulūžusi pei
lio geležėlė. '

— Suprantu, kad tu norėtum ' 
paslėpti, — pasakė tėvas.

— Aš galvojau, kiti taip pat 
buvo be sąmonės nusigėrę, kaip 
ir aš, ir negalės nieko prisi
minti. Galbūt, ir nėra kitų liu
dytojų, kaip peilis,-ir todėl aš 
jį numečiau.

— Man aišku, kad tu reika
lą taip sutvarkei.

— Tamsta supranti, tėve, ai . 
nežinau, kas yra mirusiais. Aš,- 
galbūt, niekada jo gyvo nema
čiau. Negaliu prisiipinti, kad 
tai būčiau padaręs. Ir tuokart 
tariaus, kad neturiu už ką ken
tėti, ko savo valia nepadariau, 
bet greit pamačiau, kad buvo 
kvailystė peilį įmesti į pelkę. 
Ji juk vasarą išdžiūsta, ir ta
da kiekvienas gali jį rasti. To
dėl aš praėjusią ir šią naktį j y 
ieškojau.

— Ar tu nė kiek apie tai ne
pagalvojai. kad prisipažintu
mei?

— Ne, vakąr aš galvojau, 
kaip galėčiau nbslępti. ir aš 
stengiausi šokti ir būtS-paten- 
kintaa. kad kas nors manęs ne
įtartų. (Bų* daugiau)
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d. ankstų rytą iš New Tur
ko aerodromo Lituaniką pą 
kilo Darius ir Girėną*. Jie 

) leidosi į didžiausį žygi- ku
rio* iki tol nebuvo ąžįikra
jo»ks lietuvis. Jię iš
bo žemės per tamsųjį At&p- 
tą skrido į Vyčių $£9$, j
Lietuvą, kurią jje taip iftyfc-

. Jai skyrė ir si 
Tačiau gyvi jie

Kauno. Jie žuvo Soldinę, Ve 
Rietįjoję, kad savo aų£a pa
liudytų drąsą ir ryžte, fcąd

.' riją ir išliktų ateitięą įgy
toms.

<L, jie Kaune palaidoti <£de-

ŽMOGUS TEBEKOVOJA SU ERDVE
Anglų žurnalas pasakoja* 

nuostabų atsitikimą iš antrojo 
pasaulinio karo su vienu anglų 
lakūnu. Naktinio puolimo metu 
viršum Vokietijos vienas anglų 
lėktuvas buvo pašautas. Lakū
nai turėjo gelbėtis parašiutais. 
Parašiutas vienam lakūnui ne
atsidarė, ir jis nušvilpė ore, 
netekdamas sąmonės. Kai jis 
atsigavo, pasijuto esąs lovoje 
vokiečių ligoninėje. Jam papa
sakojo, kad vokiečiai radę jį 
po medžiu sniege, o medžio ša
kos buvo nulaužytos, kaulai 
buvo kai kur perlaužti, sme
genys sukrėsti, nubružuotas, 
nu kraujavęs,--bet gyvas. Medis 

• išgelbėjo gyvybę krintančiam 
iš 6000 metrų aukščio.

Tai nuostabus atsitikimas. 
Bet dabartiniais laikais ir ty
čiomis daromi eksperimentai 
su lakūnais, tiriant, kaip jie 
gali atlaikyti kritimą ore’ be 
parašiuto, kaip gali atlaikyti 
šaltį ir karštį ore.

Dviejų tūkstančių kilometrų 
}>er valandą greityje lėktuvas 
kaista ore iki 100 laipsnių. 
Jiems vėdinti galii^a įtaisyti 
tam tikrus šaldytuvus. Bet kas 
nutiktų, jei staiga šaldytuvai 
atsisakytų veikti? Kiek žmo
gaus organizmas gali prisitai
kyti prie tokios temperatūros? 
1948 m. vienas amerikiečių 
mokslininkas pasidirbo specia
lų pusantro metro aukščio pe
čių kaitinamą elektra. Moksli
ninkas . apsivilko drabužiais, 
kuriais dėvi lakūnai lėktuve, 
įlindo į pečių ir paleido karštį. 
Jis išbuvo 14 minučių 121 
laipsnio temperatūroje, pasku
tines dvi pninutes karštis buvo 
pakeltas net iki 128 laipsnių. 
Jo kūno įvairiose vietose buvo 
pritaisyti 8 termometrai. Ir 
visi rodė, kad žmogaus tempe
ratūra nepakilo daugiau kaip 
40,6 laipsniai. Tik termomet
ras, kuris buvo įdėtas į bumą, 
pakilo iki 88 laipsnių, nors 
plaučiai ir toliau tebeveikė. 
Tarp žmogaus kūno ir pečiaus 
temperatūros buvo 80 laipsnių 
skirtumas. Tarp jų izoliaciją 
palaikė iš žmogaus prakaito 
susidaręs garų sluoksnis. Tai
gi žmogus galėjo atlaikyti 
aukštesnę nei virimo tempera
tūrą.

O kaip atlaiko šaltį? Lakū
nas paprastai yra apsaugotas 
gerais drabužiais, ir jo kabina 
yra uždara./Tačiau kas'nutin
ka su tais, kurie iš tokios , ka

binos turi iššokti su parašiutu 
dideliam aukštyje, kur termo
metras keliolika laipsnių yra 
Černiau nuliaus? Vienas lakū
nas nušalo lėktuve rankas, ka
da jo kabina buvo kulkų per
šauta. Vienas amerikiečių la
kūnas bandymuose šokti su 
parašiutu neteko rankos, kai 
jis iššoko, neteko sąmonės ir 
vieną pirštinę pametė. Tokie 
reįškiniąi verčia dąryti mėgi
nimus šokti iš lėktuvo ir kristi 
tūkstančius metrų be parašiu
to ir tik kelis tūkstančius met
rų nuo žemės parašiutą atida
ryti. Mėginimuose rekordą pa
siekęs kapitonas Mazza, kuris 
iššokęs iš 42,000 pėdų, arba 
daugiau kaip 14,000 metrų. Jis 
krito be parašiuto .iki 4,800 
metrų nuo žemės. Įdomu pažy
mėti, kad iš pradžių jis krito 
90 metrų greičiu per sekundę, 
paskui tik 80, orui arčiau že
mės sutankėjus. Po 109 sekun
džių kritimo automatiškai atsi
darė jo parašiutas, ir lakūnas 
laimingai nusileido ant žemės.

Žinią, kad reikia valios pa
rašiutininkui atsiskirti nuo 
lėktuvo ir iššokti į erdvę. Jau 
antrojo karo metu sugalvotos 
buvo katapultos, kuriomis su 
visa sėdyne, su visais reikalin
gais kvėpavimo įrankiais ir 
medžiagomis, lakūnas iššauda
mas į orą.

Visi šie bandymai parodo, 
kaip žmogus nuostabiai yra iš
tvermingas ir ^iek jis daug"g£ 
Ii atlaikyti. Žinoma, ne kiek
vienas.

Az.

SUSTABDYS PUVIMĄ
Venecueloje vienas dąntų 

gydytojas C. J> Ęodrigue pa
skelbė spaudoje, kad jis sura
dęs skystimą, kuris “nušluo- 
siąs parimą nuo žemės veido”. 
Jis padarė bapdymus su gyvu
lių kūnais. Bandymai davė 
nuostabius rezultatus. Papras
tai skystimas leidžiamas į ve
nas ar raumenis, bet užtenka 
iš lauko apšlakstyti nuo puvi
mo norimą apsaugoti kūną Iš
radėjas neskelbia skysčio for
mulės, bet tvirtina, kad jo iš
radimas ypač gerai tiksiąs ap
saugoti kąrę kaitusių karių kū
pamą autopsijte reikalams, na. 
ir brangiems asmenims. Ban
dymus stebėję profesoriai likę 
sužavėti. fe jpąnąšąq> šiam 
skysčiui labai šviesią ateitį.

O ŽYGIUI

mus mmĮatną kaHanti tuo na- 
ČUl kriru — atwlrin<m k<4ni 
i L*tuvt-

Kain taihaa i*e nušvietė ’ 2—f “ • ■! ®LF-1 W Lf

vavo per 10,000 žmonių.

' pfflpjp TffiBHAJ <I)

Per pasauli
BĘNVENUTĄS RAMANAUSKAS

keliauja tironai
Ęęę visą žmonijos istoriją eina kruvinieji valdoyąi, išgalvo

ję žmonėms kąųkiąti ąųąstabiadgiv būdų. Graikas Fąlaridas 
Išrado vaflių jauti, j kurį įstuipdąvo yisus savo priešus ir iškep
davo- Kaligula, Eqwos imperatorius, neapkentė ųei nuplikusių 
nei apžėlusių žmonių ir juos žudydavo. Domicijonas slėpė savo 
priešų sąrąšųs saugiausioje vietoje — po pagalviu.

IŠ VISUR I
- • Paulius Stetagia, poetas, 

mokytojas lituanistas, Čilės 
Valstybiniame Universitete 
(Santiągą) apgynė diplominį 
dąrtją, gavo visuotinės litera
tūros licėncijato laipsnį ir pa
siūlymą ruoštis doktoratui.

Tiek diplominis darbas, tiek 
baigiamieji egzaminai įvertinti 
aukščiausiu Oilės aukštųjų mo
kyklų priimtu pažymiu, t. y., 
septyniais, šiais metais Pau
lius Stelingis taip pat baigia 
ispanų literatūros studijas 
Santiagos Katalikų Universite
te.

Bičiuliai, buvę kolegos bei 
auklėtiniai nuoširdžiai sveikina 
ir linki sėkmės.

• Kun. Ąnjcetęs Tamošaitis, 
S. J., kilęs iš Rozalimo parapi
jos, baigęs Linkuvos gimnazi
ją, įstojęs į jėzuitų vienuolyną 
Lietuvoje, filosofijos ir teologi
jos mokslus sėkmingai baigė 
Vokietijoje įr Amerikoje. Bir
želio 28 d. Chicagoje jis atlai
kė pirmąsias šv. mišias. Jau
nasis kunigas yrą daug dirbęs 
su moksleiviais ateitininkais.

ą Jonas žadeikis, kurį ląiką 
studijavęs Italijoje agronomi
ją, iš ten išvykęs į Kolumbiją, 
reągiasį atvykti į Chįęągą, . 
kur gyvena jo sesuo dr. Teodo
rą $adeikytė ir kiti jo gimi- . 
nes.

Netik mūsų laikais pasaulis, 
pilnas tironų, jų buvo daug, 
gal net daugiau senaisiais lai
kais. XVII amž. knyga “Įsta
tymų Dvasia” valdymo formas 
suskirsto į respublikoniškas, 
monarkiškas ir despotiškas. 
Paskutiniąją valdymo formą 
aptaria — “be įstatymų, be 
jokių taisyklių, kurios pagrin- 
dan yra teroras, visuotinas 
pavaldinių paklusnumas ir 
vergiškas atsidavimas valdan
čiųjų valiai”.

Vadinasi, despotas yra tiks
lesnis žodis išreikšti žiauriųjų 
valdovų neribotai valiai negu 
tironas, kuris senovės Graiki
joje neturėjo šių laikų neigia
mos prasmės.
Tironais būdavo vadinami tie 
valdovai, kurie savo iniciatyva 
pasiimdavo valdyti miestus ar

ba tam tikras sritis.
404 m. prieš Kr. Atėnuose bu- 
vč^įsteigta taip vadinama 30 
tironų valdymo forma. Nerei
kia įsivaizduoti, kad jie buvo 
kraugeriai. Kaikurie jų buvo 
■protingi ir geri savo pavaldi
niams. Bemaž visi šie “tironai” 
mirė savo lovose ir buvo grau
džiai žmonių apraudoti.

Pagaliau senojo pasaulio 
žmonės turėjo kitokį suprati
mą apie žiaurumus ir despo
tizmą, o ypač rytiečiai: asy- 

. rai, babiloniečiai, persai ir 
egiptięęiai. Kas šiandien mums 
atrodo žiauru ir šlykštu, anų 

* Taikų žmonėms buvo visiškai 
normalu.
Niekas nesipiktino, jei valdo
vas, kopdamas į sostą, pro
tingos atsargus sumetimais, 
nužudydavo tėvus, taukus bei 
kitus artimuosius 'giminaičras, 
kurie galėtų pakenkti jo sau
gumui ir savarankiškumui. 
Tokių įvykių užtinkama netaip 
tolimoj turkų ir arabų istori
joj. Selim Žiaurusis, Mahome
tas III ir Ibratam, kurie vieš
patavo 15-16 amž., taip buvo 
pasielgę' ir jų pačių istorikai 
juos aprašo, kad pasielgė pro
tingai, "gerai administratyviš- 
kai susitvarkydami”.

Graikai mėgdavo ginčytis ir 
labai rimtai, kuris iš žinomų 
valdovų pasižymėjęs didžiau
siu žiaurumu. Paprastai, visų 
nuomonės krisdavo ir ta “gar
bė" tekdavo ,

FALARIDUI,
- Agrigento tironui, kuris vieš

patavo nuo 570 ligi 555 m. 
prieš Kr. Jis savo priešams 
sutvarkyti padirbdino -

didelį varinį jautį, 
į kurio vidurius juos surišda
vo ir iš lauko jautį įkaitindavo 
iki raudonumo. Suprantama, jo 
priešai nekęsdavo šalčio. Tas 
atėnietis, kuris jautį padirb
dino, turėjo pats pirmasis tą 
“malonumą” patirti, o pasku
tinis, kiek iš istorijos atrodo, 
buvo įstumtas pats Fąlaridas, 
prieš kurį galų galę sukilo 
žmonės.

Po šio seka
DIONI^ĮJUS SENĄSfS, 

Sirakūzų tironas (430.-368 m. 
prieš Kr.), kuris sugalvojo 
naują būdą savo pavaldiniams 
engti. Jis uždarydavo savo 
priešus ir karo belaisvius į kal
nų siaurą plyšį, neduodavo 
jiems valgyti nei gerti. Badas 
ir troškulys juos kankindavo 
ligi paskutinio sužvėrėjimo. 
Ten vieni kitus rydami, staug
davo it bestijos. Pats Dionizi- 
jus eidavo klausytis ir įlindęs 
gretimam įdubime stebėdavo 
ir gėrėdavosi - nelaimingųjų 
klyksmu. Anoji vieta ir šian
dien vadinasi “Dionizijaus au
simi”.

Nuo jų neatsilieka ir 
ERODAS,

Judėjos karalius, kuris nemi
nint Nekaltųjų Bernelių išžu
dymo, buvo susitepęs savo 
žmonos, vaikų bei kitų artimų
jų krauju.

Romos imperijoje, neskai
tant Tarkvinijaus Išdidžioje, 
kurio asmenybė yra ginčytina, 
pirmutinis iš žiauriųjų yra

Jis per du metų spėjo pralieti 
daug savo pavaldinių kraujo. 
Laimėjęs karą 3U Marijumi (82 
m. prieš Kr.),

6OQQ kareivių jtekš išžudyti 
etike,

o pats išsigandųsiems senąto- 
rįams aiškino, kad esąs jo gry
nai asmeninis malonumas ir 
kad tai einanti kalba apie men- 
kaverčiuš tvarinius. Po« kelių 
dienų mieste iškabino sąrašus 
pasmerktųjų, kuriuos galėjo 
kiekvienas žudyti ir pasisavin
ti jų turtus. Tąrp~nelamtingų* 
jų būdavo ir nekaltų kūdikių 
bei senelių. Vienintelis įvykis 
tironų gyvenime yra Sillos, ku
ris pats pasitraukė nuošalion 
vieton ir, kramtydamas pirš
tus ligi kraujo bei daužydamas 
galvą į sieną mirė iš nusivy
limo.

Po šio pirmojo eina 
khmM rantam kraugerių 

seriją

Ji visiems žinoma ir visiems 
visada primepama. Būdavo 
pradedama su Tiberijaus var
du, bet paskutinįeji istorikų 
davinįai jį išteisina, todėl pra
sideda su

KALIGULA.
Kaligula valdė 4 metus. Jq lai
kotarpis pasižymėjo negirdė
tais, žiaurumais. Ęąi kas jį 
bandė pateisinti liguistumu 
(savo vaikystėje krisdavo nuo
mariu), bet iš jo veiksmų pa
aiškėja, kad jo protas buvęs 
sveikas. Jisai, sekdamas Rytų 
valdovus, pirmasis reikalavo 
būtį garbinamas kaip dievai
tis. Kad galėtų pasakyti, jog_ 
vaikščiojau viršum vandenų, 
kaip graikų mitologijos dievai, 
viršum jūros įsakė padaryti 
tiltus, kuriais bėginėdavo ap
sirengęs savo sukombinuotais, 
neva tai marių dievaičių dra

bužiais. Kalbėdavosi ilgai su 
dievaičių stabais ir kaip Egip
to faraonai, užsigeidė vesti sa
vo seserį Drurilą, kuri jau bu
vo už kito ištekėjusį. O kai ji
nai mirę, ją paskelbė dievaite 
ir jos garbei pastatė statulą.

Kaligulai buvo aukšto ūgio, 
išbalęs, įdubusiomis akimis, 
smilkiniai buvo gausiai apaugę 
plaukais, o pakaušis plikas.
Jo akyse niekas Begalėjo pasi
rodyti nei ptikas, kadangi pa
našus į jį nei apžėlęs,, kadan
gi jam sukeldavo velnišką plau

kų pavydą.
Už tai įsakė nužudyti Maure- 
tanijos karalių Ptolomėjų, ku
ris drįso pasirodyti jo akivaiz
doje su dailia šukuosena, ir 
mirtimi nubaudė kitus didžiū
nus, kurie buvo truputį nupli
kę.

(bus daugiau)

RUGPJŪČIO , ĄUGUST 9, 1953
Visi keliai į

LIETUVOS PRANCIŠKONU, KENNOUNK PORT, MARE
mežiamą NAUJOSIOS ANGLUOS

LIETUVIŲ DIENĄ• •> ir

PI K N IK
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA: .

10.30 vai. — Liurdo grotos pašventinimas. Pašventinimo apei
gas atliks jo Eksc. Portlaudo vyskupas.

11 vai. — Iškilmingos primicijų Mišios su pamokslu naujoj
Liurdo šventovėje, kurias laikys Tėv. Rafaelis 
šakalys, O. F. M.

12 vai. — Pietus
3 vai. — Lietuvių Dieųos meninė programa.* Išpįldy^ New 

Britaipo lietuvių parapijoj eli?riH( k 
kių grupė, vadovaujant prof. V. Marijošiui ir K. 
Mari jošienei.

Nusėlintai kvieaame Lietuvių Dienoję dalyvauti
Tėvų Pranciškonų Geradarius, Rėmėju* ir riauk 

Amerikos Lietuvius
NEPRALEIS K t TE PROGOS

APLANKYTI LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ VIENUp- 
LYNĄ GRAŽIOJE ATLANTO BAKRANWk ?

Vtoak roftaiaiB kfeipkttta:
FRANOSCAN FAT . i KENNEBUNK PORT, MAIME

Telefonas: 7-2011
IILRODYS

Iš Bostono Pri> Sumner Tunnel vykite šiaia tęęŲlriLJVųte C-

etange, paskui route 35 per Kennebunk miestelį ikį pranciškonu 
vienuolyno Kannebunk Port, Me. (5 mylioąį ąrbų vainokite van 
denyno pakraščiu route 1 iki route fik už 4 toJFtol deštošjų —

v*rrrrrrrr*ww*vwwSrrrarr*w*rr^******^*v***^w*

• Kuo. Alfa Šušią^kas, pa
trauklus jaunimo Ifteratųros 
autorius ir lietuviškų ląikraš- 
Čių bepdradąrbįs, pastorąęinį 
darbą šiuo metu dirba ęv. Kle
menso parapijoje Tąrentum, 
Pa. Atliekamu laiku jis reųgia 
spaudai knygą apie organiza
cinį veikįmą “Organizacinė 
praktika” ir Lietuvoje išėjusio 
“Maršo jaunystei” antrąją lai-

• Ckmgre^įonal Recprd at
žymėjo lietuvių meno įr muzi
kos festivalį, kurį surengė tau
tininkai Washingtone. Pada
ryti nuospaudai išsiuntinėti 
laikraščių redakcijoms, žurna
listams, visuomenės veikėjams.

• Česlovas (jrincevičius, “Vi
durnakčio vargonų” autorius,

• atostogas* praleidžia keliauda
mas po Amerikos vakarus. Jis 
dabar pasiekė Meksiką.

ų Petras Vąškys, skulpto
rius, studijavęs Romoje, gyve
na Philadelphijoje ir Kuapine 
keramikos krautuvėje dėsto 
dekoravimą. Vasaros mėne
siams jis yra pakviestas į Fort 
Wąsbington, Pa. vadovauti ke
ramikos fabrike darbams ir 
paruošti keramikos modelius. 
Atliekamu laiku jis dirba ir sa
vo studijoje.

ų Jonui Kardeliui “Nepri- 
klausc^nos Lietuvos” redakto
riuj Montrealyje, šiemet sueina 
60 metų amžiaus ir 40 metų 
spaudos darbo sukaktis.

• A. Zarskns Bonnos univer
sitete Vokietijoje apgynė di- 
dizertaciją ir gavo teisių dak
taro laipsnį. *
• Lietuviai studentai, studi

javę -dBonnos universitete Vo
kietijoje, dabar esantieji Ame
rikoje, Toronte Lietuvių Na
muose buvo suvažiavę metinio 
sųsirįnkimę. Iš Kanados daly
vavo 16, o iš JAV — 12 bu
vusių Bonuos studentų.

• Daily Nears savo Broadvč-
jąųa artįtinėj apžvalgoj midi 
kylančią naųj* žvaigždę — 
Jotai Ute Vcgas
ųaktitautoe btabe užimąs sve
čius sąvo ęrigtaąlėmis pųsakai- 
tėmta ir įgimtu lietuvišku ak
centų. i

a Dr. A. šerkiųąą buvęs 
Marijos Pečkaųshaitės gimna
zijoj. diiųktartas Uųtuvoj, ir 
iRi šiol dėstęs pedagogiką ir 
sociologiją Ąnąhurst Kolegijoj, 
ląlkė pMhaite L. 8- Instituto 
Seselėms mokytojoms Putna- 
ms, apie aaatykfaa tarp tėvų ir 
mokytojų. l



W>LDERS
TeL TA 7-9942

reikalingos siuvau

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

3th Avė.. Brooklyn

MOTERYS REIKALINGOS,

CECO STEEL PROD. C03F.
4 625 GLENW6OD AVENUE

S1.7U6 PER UDUR 
NJgE CONDIT1ONS

MAIN 
6202-10 MYRTLE AVĖ.

49-38 Myrtie Avė.
Glendaie, N. T. /

134-49 Booseveit Avenue 
Flushing, N. T.

to work in
ICE CREAM SHOP 

6502

88-38 Ferest Avenue 
Ridgewood. N. Y.

•9-94 W*o4ride Avenue 
Wootak N. Y.

Kreiptis: 
Victoria Royal Sportswear 
11 SterHng Place, Brooklyn 

Td: NE 8-1379

ŠN^raama

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL' Priėmimo, valandos 10-2 ir 4-0.
Mokslus baigė* Europoje 

138 K. Mth STREET , NKW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterim*.

beipti*:
BLDE EAGLE TAVERN

KARE EHMEK — PORE S i OKEs

Help wanled—Malė

DRCJGS
Cor. Etewe* St.

inc Co.

Višaki vaistai, kosmetika, kūdi
kiam reikmenys, įvairia daikte
liai .ligoniu kambariui reikme-

buvo reikalaujama, 
mų vi 
australai 
nugalėti.

kartas, kada šitame žemyne 
būtų pravesti olimpiniai žaidi
mai. Ta^ 
tai ėmė

,u kai australai rim- 
paruošiamų darbų, 

juos pasitiko labai daug kliū-

EDWU4 LANE, PK «.
EV. T423B — EV. 40000

žaidi- 
būtų pakeista, nes 

alėsiąjašų kliūčių 
džio mėn.

ANGLU DIDIKO gTAFF.ORD CfMPPS dktkuš Margam* **«*»»- 
jo už vienos negr^ giminės vado sAmus, kuris Lrndone stMijavn 
teisę ir kartu atstovavo Afrikos Goki C o art sritie* vyriausybei.

patys geriausi sportininkai ga- metu anam žemyne kaip tik 
lės dalyvauti olimpiniuose žai- prasidės vasara. Gi toks reiš- 
dimuose, kas atsilieps neigia- - kinys labai neigiamai atsiliepia 

į sportinės kondicijos pasiruo
šimą. Čia sportininkai ir tre-

< - ■ ‘ ■ ■

O14MPIM U 2.1KDIM I 
r. Gamytis

1956' metų ohmpiniai žaidi
mai toli, tačiau jau dabar 
vi$u spartumu jiems ruošiama
si. Ruošimasis Mai čhd bgai 
sporto šventei tačiau įgavojk- 
bai savotišką atspalvį. B rods 
pirmą kartą sporto istorijoje . 
vyksta tiek ginčų, iškyla tiek 
nckutarimų dėl vietos, k. r 
olimp.n ai žaidimai turės įvyk
ti. Jau prieš keletą metų 
(1949) australams buvo paves
ta žaidimus- pravesti Melbcur- 
no mieste. Pastarieji labai ap-

nis olimpinis komitetas, vyra
vo nuomonė, kad 1956 m. olim
piniai žaidimai bus pravesti, 
Romoje. Italai net ir stadioną 
tam reikalui pastatė. Tačiau, 
kai posėdžiai pasibaigė, austra
lai liko ateinančių žaidimų šei
mininkai. Pažvelkime gi trum
pai į australų sunkumus ir į 
europiečių nenorą vykti į tą 
pietinį žemyną. ,

Australai ilgą laiką negalėjo 
rasti stadiono; po ilgų debatų 
pagaliau Australijos olimpi
niam komitetui pavyko gauti 
senąjį Cricket Stadioną, kuris 
žaidimų metu talpins^ apie 
120.000 žiūrovų. Nemažai pro
blemų turėta ir su sportinin
kų patalpinimu. Į šio klausimo 
sprendimą įsivėlė ir krašto po
litika, nes otiiypšašo kaimdĮo 
pastatymui 
skolos. Bet ir čia 
eita

■į!

i- ;

BttTLAY

185-24 Horace Hardine Blvd 
Fresh Meadovra, Flushing

819-17 Jamaiea Avenue
Oueens Village, N. Y.

176 Bockaway Avenue
Valley Stream, N. Y.

4380 VVhite Pialns Road
Bronį, N. Y.

M Wert Port Boa*
VVhite Fialos, N. Y.

STORE
GLENDAJLE 27, N. Y.

•i

mai į komandines varžybas, į 
kurias, deja, paskutiniu metu 
kreipiama tiek daug dėmesio. 
Rusai, kurių kelionės išlaidas 
padengs valstybe, galės nu
siųsti daug sportininkų — to 
kaip tik ir bijo laisvojo pasau
lio kraštai, nes tokio neteisėto 
rusų laimėjimo niekas nepa
geidauja.

Be grynai ekonominių proto- . 
lemų europiečiams nepalankus 
žaidimų laikas. Dėl geografinės 

; padėties žaidimai įvyks tuo 
metu, kai Europoje ir Ameri
koje jau artinsis žiema, nes tuo

Kad jas visas gerai itopręstų,

parodyti kietos valios ir pasi
ryžimo. Galima tad suprasti,

bourno kaip 1956 m. olimpi
nių žaidimų pravedimo vietos.

Reikia tikėtis, kad daugiau 
vietovę liečiančių problemų ne
beiškils. Sportininkams jau ir 
laikas pradėti ruoštis varžy
boms, kurios simbolizuoja tikrą 
sportiškumą.

Kad būtų linksmiau

LAURELTON, L. I.
l^KAMB AR^Ų*N IMšĮ 

Pusiau baigtas rūsys ir fiaMūgs <3

ji' Kilimai, “ttte" stagaa 
švirkttas. Ktesneho tvotas MX 1*9. 
Patogioje rietoie riaais attMlglafr. 
Savinl -------------- - - *- --
duoda

arba saukti savininką:
LA 8-2330

(prie Houston St.)

SIUVĖJOS

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

J. P. MACHULIS
. REAL ĖST ATE & INSURANCE

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

titrvyitią, paataRHM darbe*. B—auto-

5 South Seventh Avenue.
Mt. Varnon MO 7-9692

NEW YORK BOSTON, MASS.

au pri 
prenjlimo: pa

talpos sportinin bus pa
ruoštos. Viena iš ryškiausių 
kliūčių, kurios sprendimo dar 
nesulaukėme, yra arklių įveži
mas į Australiją. Pagal dabar
tinius įstatymus, norint arkl£ 
įvežti į šį kraštą, reikia gyvu
lį 6 mėn. išlaikyti karantinoje. 
Tik iš Anglijos, Airijos ir Nau
josios Zelandijos galima ark
lius įvežti be ypatingų sunku
mų. Vargu ar kas galės pa
dengti tokiu būdu susidaran
čias išlaidas. Gi olimpiniai žai
dimai be arklių lenktynių lyg 
ir neįsivaizduojami. Bandoma 
iškovoti įstatymo lengvatų šiuo 
atveju. Galutinas problemos 
sprendimas paaiškės tik vėliau. 
Be to; dar ginčijamasi ir dėl 
plaukimo baseino.

Europiečiams ši tolima išvy
ka būtų labai brangi. Todėl tik

— Klausyk, Onute, girdėjau,, 
kad tu susižiedavai su Myko
lu. Ar jis nesisakė, kad mudu 
taip pat buvome susižiedavę?

— Ne. Smulkmenų jis man 
neaiškino, tik pasisakė kad 
gyvenime esąs pridaręs daug 
įvairių kiaulysčių, kurių dabar 
gėdinasi.

— Sutinku už jūsų leisti sa
vo dukterį, bet įspėju, kad ji 
labai išlajdi. Apgalėsite paten
kinti jos visus reikalavimus?

— Tai priklausys nuo to, 
kiek gausiu pasogos.

— Be jūsų dukters aš nega
liu gyventi.

— Bet juk ji jau susižieda
vusi. Ar jūs negalėtumėte pa
mėginti negalėti gyventi be 
mano vyresnėsės dukters?

— Na kaip? Tavo busimasis 
uošvis jau ką nors užsiminė 
apie kraitį? :

— Ne. Dar vis tyli.
— Šit kaip... *
— Taigi, ir aš manau, kad 

šiuo atveju tylėjimas visai nė
ra auksas.

Teisėjas, žiūrėdamas į teisia
mąjį, sako:

— Ar aš tau paskutinį kar
tą nesakiau, kad čia tavęs dau
giau nebenorėčiau matyti?

— Taip, pone teisėjau, bet 
policininkas tuo nepatikėjo.

Toli pramaty ta
Naujokų ėmimo komisijos 

karininkas stebi jaunuolį ir 
jąm sako 
tiksi į kavaleriją 
ne!

‘Gerai, manau, kad 
‘Ne, po- 

Karininkas kraipo galvą 
ir pagaliau klausia: “Vadinasi,
esi nusistatęs prieš tą garbin
gąją kariuomenės dalį”, 
sistatęs tai ne, bet galvoju, 
jei fronte priseitų bėgti, tai 
jau savaime suprantama, ne
norėčiau turėti jokių pašalinių 
daiktų, kurie man trukdytų 
kuo greičiau pasprukti”.

Nu-

AIDŲ žurnalo

Lithuanian 
Furniture Co.

SO 8-4618
INSJRED and BGNDED

tS

Švara* ir imlntfir kambariai.
Tarp įvairiausių pramogų čia rasit/ Badmintoną, galėsite pasi- 

vaikMčoti gražiame putyne, pamėtyti pasaga arba g^rčtis televizija 
bei gardžiuotis užkandžiais.

Už kelių žingsnių švaros upelis alsivėsinimui ir greit automobiliu 
pasiekiamas geras pamarys. Sekmadieniais parūpintas susisiekimas 
bažnyčion.

Kadangi visų norinčių neimanuma sutalpinti tuo pat laiku, tai vie
tos rezervavimas turi būti susitartas i* anksto. Laikas kaitomas 
nuo šeštadienio popiečio ligi kito šeštadienio vidurdienio. Savaitinis 
mokestis >30. Vietų užsisakyti telefonu: Terrtagton MM arba rašau*:

■ L j - /•! 1

tarr.—.•'r--.-f-.Bnn ,-ri*r>Wirrt'-*t- .•i

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Išnuomojamas dviejų kam* 

barių butas su visais patogu
mais ir prieinama kaina. Gali 
būti ir vedusieji be vaikų. 
Kreiptis raštiškai arba telefo
nu nuo 6 vak. iki 10 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
bet kada. Adresas:

114-43 118thSt,.Ozone Park,
L. L, N. Y. Tclef. VI 8-6563.

TeL 80 8-21M
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Albuose Štedke 
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais "Bird” Kompįmijos

MERGAITE PRIE KASOS
turinti patyrimo. Pastovus darbas. 

Geras atlyginimas. Drabužių parduo
tuvėje ir užkandinėje. Kreiptas:

745 Nostrand Avė. Brooklyn
TeL: (11 A3L—7 P.M.) PR 3-9113

f TeL EVergreen 7-4335

jStephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius-Bakamuotojas
Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė__

Brooklyn, N. Y.

S

s

i

Bingeliais

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridaa Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y.
TeL APplegate 7-7083

PARDODAMA VAISTŲ 
GAMYBOS JMONE

Parduodama garsi vaistų gamybos 
įmonė, .plačiai žinoma pasaulyje. Grei

tam pirkėjui auksinė proga ir lai
minga ateitis kaip sapnas. Galima bū
ti ir dalininku (partneriu — vyrui ar
ba moteriai. Informacijos reikalu 
tuojau rašyti:

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, Newark, N. J.

r

T

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballds
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. Bali** — Direktorių*

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

i

S. Baraeevičins ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Dfreirtoriu*

Tel. SOuth Boston 8-2590

IŠNOMUOJAMAS
4 KAMBARIŲ BUTAS 

aąt STARR ST., vienas blokas 
nuo Bushwick parko Brooklyne 
Skambinti telefonu: lytais iki 
8:30 — vakarais nuo 7:00-10.00

EV 1-6104

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS 
IR PARENGIMAMS

- PONO ROtftNO FABMOJE, BAYNHAM, MAS6Ų
prie' gražaus efcro pastatyta ^ują, dMžiaasia ir patogiausia svetai
nė dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir kitokiom* 
iškilmėms- Galima išsinuomoti arba užriaakyti tu visu patarnavi
mu. Lietuvių parengimams geriausia vieta. Dėl sąlygų kreipkitės i:

MR. F. ROttNAS, 488 No. Mate SL, Raynham, Mass.
Telefonas TO 2-3716.

EVergreen 8-9770
%

Joseph Garszva

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

LINKSMOS PLOKŠTELES 
R E K O R D AI

Naujai pagamintos pirmą kartą iš
leistos lietuvių kalba juokų plokštelės 
— rekordaL Čia rasit juokų, juokelių 
—net linksta keliat Jeigu Tamsta ne
sijuoktum jų klausydamas, reiktų eiti* 
pasitarti pas savo daktarą. Kaina tik 
1 doL

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Bex 666, Newark, N. J.

J. B. SKALIAS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Station) 
VVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

WAITKUS
FUNERAL HOME

. 197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
I rtSetavių Direktorius 

fr tfolsamuotojM 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: TeL TB 6-6434

TeL VIrginia 7-4499

ZALETSKAS
FUNERAL' HOME 
564 EAST BEOADWAY 

South Boston, Mas*.
D. A. Zaletskas, F. E. ZaletskM 

Oratoriai ir 
Patarnavimas 

Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL SO 8-6815 

SOuth Boston 8-2609

ISPANIŠKAS DZIN GELIS

* “DARBININKĄ

Dzingelio 
padavimu 

kad Dzin- 
vartojamas

t

. Suss. teL EV. 4-9472 Office teL EV. 4-4939 UL EV. 4-1913 1

Lietuvi? Amerikos Piliečių Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS- 

VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgr<

288 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Kvepiančio 
šaknis turi 
nuo senovės, 
gelis buvo
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kvapo, nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių: uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patj ligoni* 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti j taba
ką — rūkysi ir džiaugsiesi maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEX.4NDER’S CO 
414 BROADWAY 

noom BOMxm n. masb.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

VYT. BELECKAS, savininkas

v

i



Romas Kisielius,
Brooklyno, tamaujrs 

Amerikos kariuomenėje, b_vo 
parvykęs atostogų. Dabar iš
vyko į nąują paskyrimo vietą

f . J. Kardėte
iŠ Kanados lankė Bostoną, 

buvo užsukęs^) L. Enciklope
dijos redakciją.

nt» mth APYGARDOS KULTŪROS TARYBA

pabaigęs pranciškonų naujo

yra sudaryta prie Lietuvių 
Bendruomenės. Į ją įeina įvai
rių jaunimo ir kultūrinių orga
nizacijų atstovai, kultūros dar
buotojai, viso 18 žmonių. Sek-

riam pirmininkauja Dr. Henri-* 
kas Lukoševičius. Prezidiumas 
keliuose savo posėdžiuose pa
rengė laikinuosius nuostatus, 
kurie Tarybos posėdyje buvo 
svarstyti, papildyti ir priimti. 
Nuostatai įsigali 
mimo dienos. |

Nuostatuose miteertytas- 
rių sekcijų bei skyrių veiki 
(švietimo, sporto, teatro, cho
ro ir tt). Šie skyriai ir jų 
sekcijos iki naujo Tarybos pow 
sėdžio, kuris įvyks rugsėjo 
mėn. viduryje, turi paruošti sa
vo veiklos planus ir sąmatas ir 
jas įteikti raštu. Šie planai bus 
apsvarstyti Kultūros Taryboje.

Be to, Tarybos posėdyje bu-

pajungtų ir suburtų visus lie-

mas kilo gana^ vėlai, tai tuoj 
pat Tarybos nariai imsis ini
ciatyvos ieškoti salės.

Pasikalbėta ir kitais skubiais 
kultūros reikalais,

Julius Starta, 
kompozitorius, parašė “Ado- 

ramus Te” — mišriam chorai, 
“Benedictus” moterų chorui ir 
“Tėviškės žemė”, žodžiai Bem. 
Brazdžionio. /

Jonas KUtimus
* praeitą sekmadienį 
rytą susižeidė automol 
lAuofoje. Paguldytas 
General ligoninėje.

/ankstų 
lilio ka- 
Queens

ligi Šiol septynis metus ėjęs 
prokuroro padėjėjo pareigas 
Bostone, dabar iš tų pareigų 
pasitraukė ir versis privačia 
advokato praktika.

Dr. St Mikai (Mikalojus), 
gabus lietuvis gydytoja^ 

chirurgas, padėjęs ne vienam 
sunkioj ligoj, išvyko į armijos 
tarnybą.

Skvireckas 
atsiuntė nuoširdų

lioms dienoms užsuko aplanky- 
kyti savo tėvelius, gyvenančius 
111 Ainslie St., Brooklyne. Pa
siviešėjęs pas tėvelius ir 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyne, vyks į Kennebunk Port, 
Me. vienuolyną, o po atostogų- 
tęs filosofijos studijas pranciš
konų seminarijoje Lowell, 
Mass.

Danute ir Riinntė Kriau- • 
čeliūnaitės,

,šį pavasarį baigusios aukš
tesniąją mokyklą Putnam, 
Conn., gyvenusios Nek. P as. 
Seserų bendrabutyje, 'vasarą 

"gyvepą pas motiną Bronx, N. 
Y. ir dirba įstaigose, taupyda
mos 'pinigus ateinančių metų 
studijoms.

Viktoras Amšiejus iš 
Clevelando,

atostogaudamas aplankė kai * 
kurias Pennsylvanijos vietas, 
atvykęs New Yotkan, apžiūri
nėjo įžymesnes lietuviškas įs
taigas, BALFą ir “Darbininko” 
redakciją bei savo pažįstamus. 
Tolimesnes atostogas pral įsti 
išvyko pas savo pusbrolius Pa- 
vilionius į Hartford, Conn. 

Pikietavusiems “Laisvės” 
pikniką, 

kuris buvo liepos 11 d., pra- 
' einanti publika plojo. Paskui 

savo atlikę piketavusieji pasi
traukė, o “Laisvė” praėjusią' 
savaitę parašė, kad porcija 
juos išvaikė.

A Gediminas AHnskas,
iš Maspejho. išėjęs į kariuo

menę 1951 m. gruodžio mėn. 
11 d., Korėjos fronte išbuvo 
per 10 mėnesių. Liepos 5 d. 
jis išplaukė iš Japonijos į Ka
liforniją, šio mėnesio gale jau 
bus pas savo mamytę ir ato- 

• stogaus 30 dienų.
Minėje Darių-Girėną

Dariaus Girėno skridimo 
New Yorkas-Kaunas 20 metų 
sukaktis plačiai ir turiningai 
buvo paminėta per New Yor
ko WWRL Juozo Ginkaus — 
to skridimo komiteto buvusio 
pirmininko — programos me
tu. Išsamiai Dariaus Girėno 
vaidmenį apibūdino prel. Jo
nas Balkūnas ir red. Juozas centų pakėlimu miestas tikisi 

gausiąs naujų 62 miL dol. pa
jamų. Kadangi lig šiol trauki
niai davė 53 mil. nuostolių, tai 
miestas dar pasipinigaus 9 mil. 
pelno. Keliautojui, jei jis' kas
dien važiuoja į darbą, tatai su
darys apie 30 dol. metams. O 
dar jeigu pora vaikų į mokyk
lą važiuos, skirtumas bus žy
mus.
* Būsiąs išleistas specialus 15 
centų pinigas, kurį galima būtų 
kišti į automatą kaip dabar 10 
centų. Tikimasi, kad jis galės 
kursuoti ir krautuvėse. Tokių 
monetų būsią paleista į apy
vartą 6 milijonai.

Dešimties centų kaina trau
kiniui išsilaikė 5 metus, prieš 
tai nuo pat 1904 buvo tik 5c.

šilumos rekordas buvo 
šeštadienį

New 'Yorke — 96 laipsniai. N. 
Jersey tuo pačiu metu buvo 
net 101. Tai buvusi ne tik 
karščiausia diena šiais metais, 
bet iš viso karščiausia liepos 
19, kiek jų turi užrašęs mete- 
reologijos .biuras. Keliuose tą 
ir kitą dieną buvo dideliš susi
kimšimas, nes daugeliui maši
nų užvirė vanduo. Prakaituo
dami New Yorko gyventojai su 
šypsniu linki geros .prakaito 
dozės metereologijos biurui, 
kuris buvo paskelbęs, kad nuo^ 
7* 111 jJi■ n.

Tysliava. Angliškai apie mūsų 
didvyrius lakūnus kalbėjo Juo
zas Ginkus, Jr. Visai šiai mi
nėjimo programai vadovavo 
Juozas Ginkus ir Juozas Vala
kas.
. Kalbų protarpiais klausyto
jams buvo patiekta momentui 
pritaikyta muzika bei dainos:

Rep.
Kun. Dr. A. .Juška, 

darydamas savo atostogų 
kelionę, grįždamas iš Putnam, 
buvo sustojęs New Yorke ir 
lankėsi “Darbininko” redakci
joje. Iš čia jis išvyko tiesiai į 
Chicagą.

Jau 12metikai, vim kiauto 
/dr "LIETUVOS 
JtiKl fLtdimirumif MUį, RAMO VALANDU 

5»m. t

UZVZ) /330fc-/0ZAw 
x DIREKTORIUS

JokūLcttJ.fTUKM 
a*ietuga Alf.PETRUTIJ 

r* cu^vaamt 
Vi . HIUtSIDE ,N.J

Lietuvos Vyčių iškyla 
įvyko sekmadienį liepos 19 

d. Joje dalyvavo keliolika stu
dentų ateitininkų.

8 vai. išklausę Apreiškimo 
parapijoje mišių specialiu au
tobusu išvyko į Heckscher par
ką, L. I. Įsikūrę prie stalų, tuoj 
nuskubėjo prie jūros maudytis. 
Vakare parko aikštelėje pikni- 
kavo, dainavo ir žaidė. Šiam 
išvažiavime dalyvavo ir Vyčių 
kapelionas kun. J. Pakalniškis, 
kuris ką tik grįžo iš atostogų. 
Išvyka tiek vyčiams tiek atei
tininkams studentams paliko 
gražų įspūdį.

Į Kanadą
atostogų ar savo giminių ap

lankyti vyksta nemaža iš New 
Yorko. Taip neseniai ten ato
stogavo Gedvilai, Mušteikiai. 
Šią savaitę išvyksta Juozas So- 
daitis, Gabijos knygyno savi
ninkas. Kanadoje anksčiau yra 
išvykusi atostogauti jo šeima.

Petras Pupius
per atostogas buvo išvykęs 
Chicagą, kur aplankė savo

dukterį ir kitas gimines.
Mokėsim 15 centų

už vietinio susisiekimo trau
kinius nuo liepoos 25. Penkių

i

NCWC DIREKTORIUS prelatas E. Swanstrom, 
nigystės jubiliejų. Ta proga NCWC suruošto pag 
čius, sveikindamas prelatą Swanstrcm*ą įteikė j 
tą adresą.

Iš kairės prel. Swanstrom’o sėdi Kąrdinolo

ka nuo priė-

pellman’o atstovas Msgr. G. J. Schultheisiss.

delis lietuvių bičiulis ir rėmėjas,, atšventė 25 metų ku
rtai mo metu BALF’o pirmininkas kan. prof. J. B. Kon- 

BA'LF’o ir lietuvių tremtinių vardu meniškai nupieš-

Apreiškimo par. piknikas
įvyks rugsėjo 13 d. Apreiški

mo parapijos mokyklos salėse 
ir aikštėje prie mokyklos.

Angel. Karalienės par. vakarui 
smarkiai ruošiamasi. Nelė 

Mazalaitė paruošė specialų 
tekstą. Parapijos choras ren
gia naujas dainas, fotografas 
V. Augustinas gamina specia
lius paveikslus. Pastatyme da
lyvauja mūsų dramos aktoriai, 
režisuoja J. Blekaitis.

laišką 
akcijai 

ir leidėjui, kuriame sveikina ir 
linki Dievo palaimos gražiam 
pasiryžimui.
Liet Enciklopedijos pirmas 

tomas,
kuris apima reidę A, žada pa
sirodyti š. m. rugsėjo pradžioj.

Enciklopedijos telefonai: 
Leidėjo ir spaustuvės 

SO 8-7730.
Redakcijos

SO 8-1490.
Enciklopedijos antras tomas, 

apimąs raidę B, taip pat jau 
rengiamas.

City Point —■ North Stati. > u 
susisiekimas

numatomas pertvarkyti. Kai 
' bus pataisytas Broadway til

tas, bus paleisti autobusai iš 
City Point į Tremont St. stotį 
ir ten žadama įtaisyti patogus 
persėdimas.

Broadway Station žadama 
įtaisyti naujas geresnis eska
latorius.

Tramvajai iš City Point į 
North Station daugiau nebeis.

Dėl mokesčio pakėlimo
už važiavimą miesto/susisie

kimo priemonėmis tebeina ašt
rūs ginčai. MTA vadovybė sa
ko,. kad ji tik laikinai dabar 
norinti pakelti mokestį nuo 15 
ligi 20 centų.

| Putnam seselių susiartinimo 
r—šventę

liepos 26 d. rengiasi vykti daug 
bostoniškių.
Liet Bendruomenės gegužine 

bus Romuvos parke Br^ck- 
ton, Mase, rugpjūčio 23 d.

Kun. A. Kontautas
rašo iš Europos, kad per Va

tikano radiją sakė reikšmingą 
kalbą į Lietuvą.

Austrijoje aplankė J. E. Ar
kivyskupą J. Skvirecką ir įtei
kė Bostono ir Brocktono para
pijose surinktas maldų puokš
tes, skirtas jubiliejaus proga. 
Garbingasis Ganytojas nuošir
džiai dėkoja ir laimina visus 
parapijiečius.

Muenchene, Vokietijoje, kun. 
A. Kontaūtas matėsi su ten 
esančiu J. Laučka ir įkalbėjo 
juostelę, skirtą Amerikos Bal
so transliacijoms į Lietuvą.

Dr. Vincentas Stakutis 
mokslo reikalais išskrido 

dviem savaitėm į. Nevv Meksi
ką.

Autobusai į N. P. S. pikniką 
Putnam, Conn.

Vienas iš apylinkės gražiau
sių piknikų bus liepos 26 N. P. 
Seselių Putname. Daug bosto
niškių jau iš anksto ruošiasi 
vykti į tą maldos ir lietuvybės 
centrą. So. Bostono Guilda 
ruošia išyažiavimą busais. No

kti autobusais, iš 
>mi įsigyti bilietus 
baldų krautuvėje, 
)čius, Mrs. V. Kul- 
razauskas, A. Ma- 
Mrs. V. A. Shim-

KUNIGU VIENYBĖS SEIMO DARBŲ PLANAS
Didžiai Gerb. Konfratre,

Kunigų Vienybės seimas šie
met šaukiamas Chicagoje, rug
sėjo 16-17 dd., Marijos Aukš
tosios Mokyklos patalpose. 
Chicagos K. V. Provincija yra 
sudariusi seimui ruošti komi
tetą, kuris maloniai kviečia 
visus Didžiai Gerb. Konfratrus 
atvykti į seimą ir žada nuošir
dų priėmimą. K. V. Centro Val
dyba tiki, kad D. G. Konfrat-

rai, kaip visuomet, taip ir šie
met, gausiai seime dalyvaus ir 
aktyviai prisidės prie tų prob
lemų sprendimo, kurias Centro 
Valdyba yra numačiusi ir sei
mui patieks.

LIET. STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 22-23 dd. Chica

goje, Lietuvių Auditorijoje, 
šaukiamas JAV vidurinės ir 
vakarinės zonos lietuvių stu
dentų suvažiavimas, šiame zo
niniame suvažiavime dalyvauti 
kviečiami taipgi ir rytiniuose 
pakraščiuose studijuoją bei šį 
rudenį pradedą studijuoti stu- 
dentai-ės. Suvažiavime pagrin
dinį dėmesį numatoma nukreip
ti į svarbesnių studentiškųjų 
reikalų svarstymą, kuriam 
tikslui bus pakviesti tįnkami 
prelegentai iš pačių studentų

Dr. Mykolas šiapšys
Neapolyje baigęs jūrininkys

tės mokslų akademiją, dirba 
NCWC įstaigoje kaip vertėjas.

DaiL Kazys Varnefis,
dekoravęs Tėvų marijonų 

koplyčią Marianapolžo kolegi
joje, baigęs darbus, keliauda- 

> mas į Chicagą trumpam buvo 
užsukęs į New Yorką ir lankė
si “Darbininko” redakcijoje.

Nelė Mazalaitė
ir jos vyras Juozas Gabė iš

vyko dviejų savaičių atostogų 
į Kennebunk Port, Me. pas tė
vus pranciškonus.

' Balys Dundulis,
žurnalistas, iš Chicagos išvy- 

,kęs aplankė Clevelandą, laiki
nai sustojęs buvo Brooklyne. 
Baigdamas'savo atostogas, ža
da dar aplankyti Bridgeportą 
ir Detroitą.
Struimkis ir V. lt Banaitis

! buvo išvykę į Lavrrence, 
. liepoa lj iki rugpiūčio vidurio’' Mase., pas prel. Pr. Jurą par-

šeiniau įprastinio sivežti gaidty. Grįždami turėjo 
fio. lengvą ąutmnobfiio katastrofą.

K. V. Seimui numatyta tokia 
darbų tvarka: 

Rugsėjo 16 <L
10 vai. pamaldos, laiko K. 

V, Centro V-bos pirm. prel. J. 
Balkūnas.

11 vai. seimo pradžia, pre
zidiumo bei komisijų sudary
mas, sveikinimai. Centro Val
dybos pirmininko, sekretoriaus 
ir iždininko pranešimai.

12.30 vai. pietūs.
2 vai. po pietų paskaita — 

Religinis jaunimo auklėjimas 
jų organizacijose. Diskusijos. 
K. V. Provincijų pirmininkų ir 
Centrinių org. dvasios vadų 
pranešimai. Naujos Centro Val
dybos rinkimai.

5 vai. po pietų paskaita — 
Pašaukimų į kunigus ugdymas 
katalikiško jaunimo 
skaito J. E. vysk. V.

’ Diskusijos.
6 vai. vakarienė.
7.30 vai. Valanda

ma — narys ryšių reikalams Aukštosios Mokyklos koplyčio
je, praveda J. E. vysk. V. Pa- 
dolskis. Motinėlės draugijos 
barių posėdis.

Rugsėjo 17 d.
9 vai. šv. mišios už mirusius Įf 

bei žuvusius lietuvius kunigus, d
10 vai. paskaita — Parapijų Q 

bendradarbiavimas gyvenimo * 
praktikoje — skaito kun. K. f
A. Vasys, konferuoja kun. Ign. «
Albavičius. Diskusijos. Komisi- " 
jų pranešimai — šv. Kazimiero B 
Kolegijos Rėmėjų, prel. A. £ 
Briška, Kunigų Elenchaus, ti- * 
kybos vadovėlių ir kitų leidi- | 
nių komisijos, “Lux Christi” £ 
redaktoriaus ir ?administrato- ’ 
riaus pranešimai ir kt. ų

12.30 vai. pietūs.
2 vai. po pietų — Kunigų * 

šelpimo Fpndas — referuoja * 
J. E. vysk. V. Padolskis, KŠF 
jstaftj reikalą referuoja kun. g
B. Gauronskis Ir kun. M. Cy- « 
vaa.

tarpo. Platesnės informacijos 
bus išspausdintos spaudoje ir 
biuletenyje (nariai, kurių ad
resai pasikeitę, bei rudenį pra
dedą studijuoti, prašomi savo 
adresus pranešti sekretoria
tui). Suvažiavimo proga bus 
surengtas viešas koncertas — 
meno vakaras.

2. Liet. Studentų Š-gos JAV 
Centro Valdyba šitaip pasi
skirstė pareigomis: Vyt. Kavo
lis — pirm., Vyt. Gylys — vi- 
ce-pirm., R. Mieželis ir R. Rau- 
chaitė — sekretoriai, G. Zau- 
niūtė — iždininkas (įg. ryti-

(įg. Baltų Stud. Federacijai),-, 
L. Grinius — narys soc. rei
kalams (įg. šalpai). Vasaros 
metu CV pasiekiama šiais ad
resais : pirmininkas — 5317 So. 
Maryland Avė.. Chicago 15. 
.111.; sekretorius — 2419 W. 
45t£f PI., Chicago 32, I1L; iž
dininkas — 4420 So. Talman 
Avė., Chicago. III. Nario mo
kesčių (1 dol.) nesumokėję na
riai prašomi tai kuo skubiau
sia padaryti.

3. Lapkričio 26-29 dd. (Pa
dėkos dienos atostogomis) Cle- 
veląnde planuojama surengti 
studijų dienas. Būtų gera, jei 
studentai, galį jose dalyvauti, 
jau dabar savaitgalį šiam tiks
lui paskirtų, ir jei studentams 
artimos organizacijos šį 
manymą pagerbtų, kitų 
rengimų tomis dienomis 
rengdamos.

su- 
pa- 
ne-

Centro Valdyba

tarpe — 
Brizgys.

Marijos

rintieji 
anksto prš& 
pas: Ivaškų 
Mrs. V. Kąp 
bokas, Mr. t 
jauskaitė 
kus.

Autobu 
dienio /y 
Klul 
šio^

ir

.i

Kan. J. B. Končiaus praneši
mas apie tremtinių šalpos rei
kalus ir BALFo veiklą.

Prel. P. Juro pranešimas 
apie Šv. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo dogmos 100 metų 
sukakties minėjimą lietuvių ko
lonijose.

Rezoliucijų priėmimas.
6 vai vakarienė.
7,30 vai. J. E. Kauno Arkiv. 

Metropolito 80 metų jubilie
jaus proga pagerbimas — aka
demija. Po akademijos palai
minimas šv. Sakramentu, sei
mo užbaiga. Praveda naujas K. 
V. Centro Valdybos pirminin
kas.

Visi sveikinimai bei praneši
mai seimui įteikiami raštu. Di
džiai Gerb. 
prašomi iš 
patiektoms 
išdiskutuoti.

K. V. Centro Valdyba malo
niai prašo Didžiai Gerb. Kon
fratrus dalį savo atostogų skir
ti K. V. seimui, kad jis būtų 
gausus ir savo dalyvių skai
čiumi ir efektingas savo nuta
rimais bei naujų problemų 
svarstymu.

Tad iki malonaus pasimaty
mo seime rugsėjo 16-17 dd. 
Chicagoje. i.

ALRK Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba

Konfratrai labai 
anksto pasiruošti 
temoms išsamiai

išvažiuosN^ekma-
8 vai. nuo K P. 

durų. Putname šv. nu
bus 11:00 vai., pietūs 1,

^4:30 vasaros mergaičių sto
vyklos pasirodymas.

Ted Wiliiams,
garsus bostoniškis baseball 

žaidėjas, žada tuoj grįžti iš ka
riuomenės namo. Dar neaišku, 
ar jis vėl įsijungs į Red Sox 
eiles.
Liet Radijo Korp. Piknikas 
paskutinis šią vasarą įvyks 

rugpiūčio 2 d., Brockton Fair 
Grounds, Brocktone.

I. J. Fox, Ine., vad. atstovui 
Bernardui Končiui, rodys pui
kią 1954 m. drabužių parodą. 
Bus išstatyti kailiniai, sukne
lės, kostiumai, paltai, jaunimo 
sporto drabužiai ir vestuviniai. 
Paroda prasidės 3 vaL p.p. Bus 
metinis rinkimas "Miss Lithua- 
nia of Mass.”, kuri 6 vai. gaus 
dovanų, tarp kurių ir kongres- 
mano John W. McCormack iš 
Washington, D. C. taurę. Lin
ksmins garsus Falcons orkes
tras, o 8,30 vai. dalins laimė
jimo ir įžangos puikias dova
nas.

Steponas ir Valentina Min
kai, pirmieji N. Anglijos radi
jo programų vedėjai, nuošir
džiai kviečia visus atsilankyti 
į paskutinį šios vasaros didelį 
subuvimą — radijo pikniką, 
linksmai praleisti su draugais 
dieną Brockton Fair Grounds. 
Rugpiūčio 2 d. atsivežkite ir sa
vo draugus.

METINIS 
PIKNIKAS

BUS
t

1953 m. liepos 26, sekmadieni,
Lindbergh Park — No. Haledon. N. J.

Pelnas skiriamas naujajai bažnyčiai statyti

Pradžia 1 vai.
PERCY'S orkestras

įėjimas 75 centai


