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Kaip vyksta paliaubos Korėjoje.
Konferencija numatoma tik spalių 26

Atstovų Rūmai rezoliuciją priėmė
Kcreja. — Paliaubų komisi

ja posėdžiauja. . Kariuomenes 
iš pozicijų traukiasi atgal per 
2 ki. Komunistai jau spėjo ap
kaltinti sąjungininkus paliaubų 
laužymu. Esą trys lėktuvai į- 
skridę į neutralią zoną ir pa
leidę šūvių; buvę sužeistų. Są
jungininkai pareikalavo tiks- 
lesnių davinių ir įrodomosios 
medžiagos. Komunistai jos ne
pateikė. Laikoma, kad pirma
sis incidentas likviduotas.

Belaisviais keistis pradės tik 
ateinančią savaitę, trečiadienį. 
Komunistai delsia. Komunistai 
grąžinsią po 400, sąjungininkai 
po 2,760 belaisvių kasdien. Są
jungininkai nelaisvėje turi 74,- 

4)00, komunistai 12,763; tarp 
jų, 3,313 amerikiečių. O kur 
kiti — komunistai ginąsi jų ne-

valst. sekretoriaus Dulles. Jo 
kariuomenė tebėra paklusus 
bendrai JT karinei vadovybei.

Maskvoje Malenkovas pas- spauda pranešė, kad Atstovų 
kelbė, kad Korėjos paliaubos 
esančios didelis laimėjimas. 
Maskvos radijo kalbėtojas aiš
kino, kad šiaurės Korėja išsi
vadavusi iš agresorių jungo ir 
sudavusi smūgį Amerikos ag
resijai Azijoje.

Pi-ez. Eisenho\veris kreipėsi 
į amerikiečių turtą, kad ji sa
vanoriškai pagelbėtų Korėjai 
atsistatyti.

Komisijai pirmininkausiąs atst. Kerstenas

rumai liepos 28 vakarą priėmė 
rezoliuciją, kuria sudaroma ko
misija, ištirti Lietuvos,. Latvi
jos, Estijos pagrobimui, įvyk
dytam Sovietų Sąjungos. Re
voliucija numato, kad komisi
ja ištirtų ne tik Baltijos vals
tybių pagrobimą, bet ir “kitas

Kitos spaudos žiniom, septy
nių asmenų komisijos pirmi
ninku būsiąs paskirtas atstovas 
Kerstenas, rezoliucijos iniciato
rius. Jis nurodęs spaudos at
stovams tokį komisijos kelią. 
Tuojau bus pradėti sudarinėti

Neutraliųjų komisija netru
kus pradės veikti. Jos priežiū
roje bus aerodromai ir uostai— 
visa priežiūra, kad nebūtų ren
giamasi naujam karui.

Politinė konferencija prasi
dės tik spalių 26.

KAIP KAS REAGUOJA PO 
PALIAUBŲ?

Komunistų sostinėje buvo 
šūviais saliutuotas laimėjimas

MAJ. «EN. SVKN GRAFSTROM. 
Švedų atstovas neitraliųjų ko
misijoje Korėjoje. Komisija per
ima savo žinion 7.800 korėjiečių 
ir 14,586 kintiečių, kurie atsisako 
grįžti pas mvdonooriua.

Nauju DP zAmerika įsileis 209,0
AtstovųW a shingtonas.

rūmai liepos 28 priėmė vy
riausybės pasiūlytą įstatymą j-

• Sovietai su Graikais pasi
rašė prekybos sutartį.
• Vaikų paralyžius Albany.

N. Y., šiemet labai pagauėjo. 
Masinio skiepijimo čia dar ne
siimama.
• Šen. Tafto sveikata vakar 

kiek pagerėjusi. Kuo serga — 
neskelbiama.

sileisti šalia kvotos papildomai 
tremtinių bei politinių pabėgė
lių 217,000 per trejus metus. 
Rūmai vyriausybės siūlymą su
mažino 33,000. Senatas liepos 
29 įstatymą taip pat patvirtino, 
tik skaičių išleistinų pabėgė
lių sumažino iki 209.000.

Vienybės

Pietų Korėjos sostinėje prez.
Rhee tyliai laifda atvykstant

450,000 MAISTO PAKETŲ
Berlynas. — Rylų berlynie

čiai jau gavo 450,000 maisto 
paketų iš vakarų. Grotevvohl, 
kcm. Vokietijos min. pirminin
kas, išvadino amerikiečių pa
galbą “provokacija’' ir “vokie
čių tautos suvedžiojimu.”

GERIAU MIRTI NEI ATIDUOTI ITALIJĄ KOMUNISTAM
Roma. — Italijos vyr. pirmi

ninkas de Gasperi Įiepos 28 
parlamente neg 
ir atsistatydino.
prieš 282. Prieš pasisakė ko
munistai, socialistai ir monar- 
chistai. De Gasperi išdavė jo 
buvę sąjungininkai Saragato 
socialistai, respublikonai ir li
beralai. Jie nuo balsavimo sū

PAREIŠKĖ DE GASPERI

pasikėjimo 
Iž buvo 263,

silaikė ar visai j posėdį neatė-

Dabar yra dvi galimybės: 
arba vyriausybę sudarys kitas 
de Gasperi partijos asmuo — 
tokių jau minimi keturi kandi
datai; arba parlamentas bus 
paleistas. De Gasperi pareiškė, 
kad jis greičiau pasirinks po-

Kodėl rusų kareivis nenori grįžti
Berlynas. — J britų zoną 

Berlyne atbėgo rusų kareivis 
L. Ašeknin. Jis pasisekė, kad ė- 
jęs sargybą prie paminklo so
vietų kariam. Jam buvę įsaky- 

_ ta nakčia neprileisti jokio vo
kiečio prie paminklo. O jis ne- 
kliudęs vienai porai, prieiti. Ka
rininkas'jam pasakęs, kad už 
tai Jis galįs būti sušaudytas. 
Tada jis ir movęs. Kai jam 
britai pasiūlė grįžti, jis atsakė : 
'“Aš negrįšiu. Jei jie manęs ir

nesušaudytų, tai aš turėčiau 
pasakoti sovietų kareiviam, 
kad aš čia buvau
mas.” Pabėgėlis pasakojo, kad 
sovietų kareivis gauna mėnesi
nio atlyginimo 30 markių, va
dinas, apie vieną dol.

litinę ir fizinę mirtį, nei leis 
valdžią paimti komunistam' ir 
jų talkininkam socialistam, di- 
riguojamiem Maskvos ir Pra
hos. Ką pasirinks socialistai — 
ar kitą min. pirmininką, ar 
naujus rinkimus, neaišku. Ta
čiau yra manančių, jog ir so
cialistai ir komunistai nori nau
jų rinkimų. Saragato socialistai 
anuose rinkimuose Raudžiai 
pralaimėjo, tad jiem nėra ko 
dabar nustoti: kornifiųstai. 
daug laimėję, nori dar daugteu 
gauti ir gal net pasinaudoti tuo 
rinkimų įstatymu, kurį buvo 
pravedęs de Gasperi: 
51 r> balsų, gauna 65<< 
vų.

gavės
atsto-

išbuvoDe Gasperi valdžioj 
septyneris metus, septynis mė
nesius ir astuonias dienas.

Vokietija rengiasi
rinkiniam

Koelnas. — Čia posėdžiavęs 
Vokietijos parlamentas patvir
tino apie 952 mil. dol. atsiteisi
mo keliem šimtam tūkstančių 
asmenų, daugiausia žydų, ku
rie buvo nacių nuskriausti. Po 
šio posėdžio parlamentas išsis
kirstė naujiem rinkimam ir jų 
propagandai.

Rinkimai įvyks rūg ėjo 7. 
Pagal pakeistą įstatymą sąra
šas, nesurinkęs 5G visų balsų, 
negaus nė vieno atstovo. Taip 
norima apsisaugoti nuo m^žų 
grupių. Pereitam parlamente 
komunistai turėjo 5r< balsų. 
Dabar gali negauti tiek ir ne- 
jlravesti dėl to nė vieno atsto
vo.
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F. BATISTĄ, Kultos prezidentas, apžiūri Kinkius, kuriuos naudojo su
kilėliai, norėję ji nuversti. Krašte paskelbtas karo stovis ir mirties 
bausmės įstatymas.

dokumentai įvairiose JAV vie
tose. Pirmiausia bus apklausi
nėjami Chicagoje ar Nevv Yor- 
ko liudininkai, kurie sovietinę 
tironiją kentėjo, paskui Lš jos 
ištrūko. Būsią imtasi viso at
sargumo, kad nenukentėtų liu
dininkų giminės ir artimieji, 
palikę anapus geležinės uždan
gos.

Kerstenas jau dabar padali
nys kai kurių dokumentų foto
kopijas.

• Amerikos nuostoliai Korė
jos kare per trejus metus 140,- 
546. Tai bendras žuvusių, su
žeistų ir dingusių skaičius.
• Egipto ir Anglijos tarpinin

kai mėgina rasti sprendimą 
dėl Sueso srities. Davinių tuo 
tarpu neskelbia.

VVashingttmas. — Valstybės 
sekretorius Dulles spaudai pa
reiškė apie tolimesnius nusista
tymus Korėjos klausimu:

1. Jis tikv kad galima bus 
Korėjos vienybė taikiom prie
monėm. Tačiau jokiu būdu jis 

už 
i

du respublikonai ir du demo
kratai.

AR UŽTVANKOS ATLAIKYS?
Maskva' veržiasi j Viduržemio jutą

i

3. Patvirtino, kad Amerika 
sutiko prisidėti prie pietų Ko
rėjos pasitraukimo iš politinės 
konferencijos, jei ji per 90 die
nų neduos ^vaisių.

j Dulles pareiškimas gilų įspū
dį padarė Londone, kuris nori 
kom. Kinijos Jungtinėse Tauto
se. Čia pareikšta, kad Churchil-

Visų akys nukreiptos j Ko
rėjos paliaubas, į sotinamą 
Berlyną. O tuo tarpu atokiai 
nuo akių sovietinis žaltys 
graužia užtvankas prie Vidur
žemio jūros.

nepirks Korėjos vienybės
kom. Kinijos įsileidimą
Jungtines Tautas;
vartotas ir veto.

2. Dulles vyksta savaitei
Korėją tartis su prež. -Rhee lis negalėsiąs eiti bendru keliu 
dėl tarpusavio pagalbos sutar- su Amerika Kinijos klausimu 
ties ir Korėjos atstatymo. Su (o tai buvo sutarta Washing- 
juo vyks ir keturi senatoriai— tone trijų konferencijoje.)

Kas dalyvaus Korėjos konferencijoje?
Londonas. — Pirmiausia da

lyvaus suinteresuotosios pietų 
ir šiaurės Korėjos. Jungtinių 
Tautų atstovus formaliai skirs

• Luneburge, Vokietijoje, 
teisiama jauna vokietė už šni
pinėjimą sovietam, kurie jai 
mokėjo už žinias... nyloninėm 
kelnaitėm.

• Londone jau ir oficialių į- 
staigų kalbama, kad Chųrchil- 
lis savo politinį darbą baigia ir 1 
jį perduos greičiausia Edenui, ’ 
kuris jau, grįžęs.

pati organizacija. Bet jie bus 
jau iš anksto sutarti. Anglijos 
už. r. min. pareigas einąs Sa- 
lisbury lordas išreiškė Angli
jos norus. Jie tokie — turėtų 
dalyvauti Sovietų Sąjunga ir 
kom. Kinija, nes abidvi susi
siekia su Korėja. Toliau iš 
Jungtinių Tautų turėtų daly
vauti Amerika, Anglija, Aust
ralija, Indija. Taigi Anglijos 
siūlymas labai jau proangliš- 
kas. Iš Dulles pareiškimo atro
do, kad su Sovietų Sąjungos 
dalyvavimu Amerika sutiks.

Ir vykdytu <*wdtarima nebrdaudyti.

MAJ. OEN. BLACKSHBAB m. BKYAN (kairėje). karo paliaubų hatnMjoa vadovas p—ikelĮla jgaMojfcnafa mi 5i*urr» kerejkčių l.t. 
Gen. Lee Sanc Cbo. Tai pirmas toi komisijom pooMK KomMjsi pavesta iikrėtt. kad aM penės savo kariuonren^ atitrauktu nuo kovos

Amerikos iniciatyva ir pini- ; 
gaiš buvo pastatytos prieš bol
ševizmą dvi kietos tvirtovėlės 
prie jūrų — Turkija ir Grai
kija. Amerikos pinigu buvo 
statoma ir Jugoslavija ir mė
ginama įtraukti į Europos gy
nybos juostą. Kai tai nepasise
kė, Amerika sugalvojo pririšti 
Jugoslaviją bent prie Turkijos 
ir Graikijos, sudarant tarp tų 
trijų valstybių Balkanų paktą. 
Jos visos trys tam paktui pri
tarė, bijodamos sovietinės grės
mės. šitokiu būdu buvo bai
giamas tvirtinti rytinis sparnas 
Europai saugoti.

To darbo sukliudyti išsisku
bino sovietiniai balandžiai. Jie 
nuramino Turkiją: esą Sovietai 
atsisako nuo pretenzijų j Dar- 
danelius ir rytinę Anatoliją: 
Jugoslavam ir Graikam pasiū- 

. lė sustiprinti diplomatinius 
santykius. Birželio pabaigoje 
visi trys Turkijos, Graikijos ir 
Jugoslavijos ministeriai pareiš
kė, kad niekas nenukreips jų 
nuo apsaugos tikslo ir pijerno-' 
nių. Tai narsu.

Tačiau spauda praneša, kad 
sovietiniai gestai neliko be 
vaisių. Nėra paslaptis, kad tik 
bendras pavojus tuos tris kai
mynus varė j Balkanų paktą. 
Bet tarpusavio sentimentų jie 
vienas kitam neturi. Turkija ir 
Graikija ima nelabai pasitikėti 

' trečiuoju partneriu, ar jis nepa
darys vėl šuolį ir negrįš prie 
motinos Maskvos. Jau daba r 
Titas aiškus Churchillio poiiti*

kos šalininkas Ma-kvos atžvil
giu, o Graikija su Turkija iš
tikimos amerikinei linijai. Tur
kija neatmeta minties, kad ir 
Graikija gali priimti Maskvos 
tiesiamą ranką, kad galėtų sau 
pasilengvinti naštą, kurią jai 
skiria saugumo reikalai. Taigi 
pavojus trijų valstybių ryšiam 
atsileisti.

Šių dienų politikos dėsnis — 
žiūrėti, ka^ dabar naiidingriu. - 
aeduoda pasitikėjimo geriausiu 
sąjungininku ir daug sykių ant
spauduotoji sutartim. .

Londonas. — Opozicijos par
lamente spaudžiamas, einąs 
min. pirm, pareigas Butler ir 
einąs už. reikalų min. p. Sa- 
lisbury lordas pareiškė tokį 
Anglijos nusistatymą dėl kom. 
Kinijos: 1. inijos priėmimas į 
JT gali būti\svarstomas Korė

 

jos taikos koherencijoje; 2. 
Anglija bus ries strateginių 
medžiagų pristatymą kom. Ki
nijai; 3. Bus už prekybą ne 
strateginėm medžiagom. Ta 
pačia proga paaiškėjo kad di
delė anglų delegacija derasi 
daliar su kiniečiais dėl'preky
bos išplėtimo.

• Japonai nutarė sudaryti 
prekybos sutartį su Kinija.

Antra užtvanka — Italija, 
kurios vyriausybė tvirtai lai
kosi amerikinės politikos. Ta
čiau birželio 7 rinkimuose de 
Gasperi vyriausybė pralaimėjo. 
Nors parlamente kr. dem. gru
pė yra didžiausia, bet ją išda
vė sąjungininkai Saragato so
cialistai (19 balsų), reikalau
dami įtraukti Nenni socialistus- 
prokomunistus. Bet pastarieji 
reikalauja atsisakyti nuo ame
rikinės politikos ir svirti į Mas
kvą. Galėtų de Gasperi pasi
remti monarchrdais (40 bal
sų), bet jo paties partijoje stip
ri tam opozicija ir grėstų vi
daus skilimas. Prezidentas net 
37 partijų vadus šaukėsi vy
riausybei sudaryti ir išsilaikyti. 
Ji sudaryta iš vienų kr. dem. 
Bet iš-ilarkyti jai vis sunkėjo. 
Vėl daugiau-ia dėl užsienių po
litikos. kurioj žariją virto 
Triestas De Gasperi pasisakė 
aiškiai ųž Triesto grąžinimą 
Italijai, bet Tito tesiūlo kondo- 
miniumą. O kai Amerika pa
kvietė Titą atsilankyti, Jaut
rūs italai čia įžiūrėjo Titui, 
taigi ir jo politikai palankumą, 
kitaip — ėjimą prieš italų in
teresą. Sveikas protas to nesa
kytų. Bet politikoje dažnai pa- 
dikiinti jausmai kelia ranką ir 
verčia vyriausybes. §iuo tarpu 
prisidėjo dar viltys griauti vy
riausybę ir siekti kitų rinkimų, 
ir de Gasperi griuvo.

Jo griuvimu gali būti pra
graužta ir užtvanka.

Netiesiogiai tai būtų Ameri
kos politikos Jugoslavijos at
žvilgiu vaisius. Bet Amerika 
tokia jau yra — ji nori talki
ninkų iš buvusių priešų; ji ro
do pasitikėjimo “konvertitais” 
-- tiek Titu, tiek eilę egzilrje 
atsidūrusių buv. komunistų, 
buvusių "liaudie' vyriausybių” 
narių. Nenuostabu, jei tenka ne 
sykį ir skaudžiai apsigauti.
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SPAŪDA

Ką jauneji sako vyresniesiems'

pat Zelencgorską buvo atga-

politinėje 
kas yra dar

vų, pastatytų sunkiesiems pa
būklams perkelti.
Minininkų iš viso Baltijoje esą 
per 230, taip pat arti 300 po
vandeniniu Etivų. Jų svarbios 

bazės yra Pfliavoje ir

“O»t-West-Kurier” Nr. 23, kreiseris “Nuemberg” ir visa

BALTIJOS GIBRALTARAS
Kaip bolševikai stiprinami Baltijos p& mari (tose

Klaipėdos . bar dažnai prisilaiko 
specialiai 

paverstas 
ypač po-

paišydami savo šnektų apže tai
ką, stengiasi tvirtu fortifikaci
jų žiedu apjungti visą Baltijos 

- pajūrį nuo Porkalos Suomijoje 
ligi Rytų Vokietijos uostų. Es
tų Dagoe ir Oesalio salose į- 
taisytos moderniausios žemyno, 
aviacijos ir karo laivyno bazės. 
Rygos įlankoje nuolat Stovi de
šimt sovietų naikintuvų, keli 
povendeniniai laivai ir du nau
ji kreiseriai. Tarp Ventspilės, 
Liepojos ir Klaipėdos įtaisyta 
visa ęilė raketiniams sviedi
niams laidyti bazių. • Jos su
jungtos su tokiomis pat bazė
mis ‘ Ruegene, Peenemuėndėje 
ir šiaurinėje Pomeranijoje. Vi
suose įtvirtinimuose išimtinai 
stovi tik rusų personalas Laik
raštis tvirtina, kad 
uosto pakrantė yra 
atitverta. Miestas 
raud. laivyno baze,
vandeninių laivų. Aerodromas 
žymiai praplėstas.

Į vakarus nuo Šilutės, prie 
Priekulės, Smiltynėje, Kuršių 
Neringoje ir j pietus nuo Ne- 
meržatos įtaisytos V sviedi
niams laidyti bazės.

Krantas, Palmininkai ir kai. 
kurios kitos Sembų krašto vie
tovės paverstos kariuomenės 
stovyklomis. Aistmarėse įtaisy
tos radaro stotys ir signaliniai 
požeminiai įtvirtinbfiai. -Ęįliava. 
paversta operatyvine bazehsr- 
pediniams laivams, mininim' 

. kams ir naikintojams. Kara- 
liaučiuišiame įsitvirtinimų žiede 
skirta tiekimo bazės funkcija. 
Lenkų teritorijoje svarbios 
funkcijos skirtos Dancigui- 
Gdynei - Zopotui. Lenkų kai-o 
laivyno šefas yra sovietų ad
mirolas čerekovas. kuris, len
kų laivyną “iš pagrindų” re
organizavęs, galiausiai visiškai 
įjungė į sovietinį. Vokiečių 
spauda pažymi, kad sovietai y- 
ra pasiryžę “Baltijos Gibralta
rą padaryti nenugalimą.”

Jau anksčiau “OAV.K.” Nr. 
8/33 rašė, kad visas -Baltijos 
pajūris nuo Luebecko įlankos i- 
ki Kuršių Marių pilnas įtvirtini
mų, radaro ir radijo stočių, 
pabūklams postovių ir požemi
nių šaudmenų bunkerių, pas
laptingų povendeninių laivų ba
zių ir gera paslėptų aerodro
mų, primenančių vokiečių At
lanto pylimą, šiandien pro ši
tą “geležinės uždangos” dalį 
beveik neįmanoma prasimušti 
arba pabėgti jūra į Vakarus.

Bclševikfai -nuo 1945 m. visą 
laiką stengiasi savo laivyną 
Baltijos jūroje kiek galėdami 
stiprinti, o ją pačią paverstr 
“sava jūra.”

Prie jų galybės Baltijoje su
stiprinimo yra prisidėję ir pa
tys santarvininkai.

Kaip karo grobis jiems atite
ko vokiečių 10.000 šarvuotas 
kreiseris “Seydlitz”. 6.000 t

Per Čekoslovakijos sieną lie
pos 25 prasiveržė į Vokietiją 

i automobilis su 8 žmonėn^ Vie
nas jų buvo amerikiečio vete
rano žmona, kuri savo vyro 
nematė nuo 1949.

chanikas Uhlik. kurfam 1951 
komunistai nusavino dirbtuvę. 
Nuo tada jis ryžosi bėgti ir pa
ruošė planą. Dvejus metus tu
rėjo dirbti, kad jį įvykdytų. 
Jis slaptom organizavo plieno' 
ir geležies plokštes ir nakti
mis perdirbinėjo automobilį, 
kad jis būtų šarvuotas. Tik jx'- 
rritą savaitę baigęs, sų patiki
mais draugais cter įtaisęs jame 
kulkosvydį, pridengęs automo
bilį iš viršaus šakomis ir la
pais, pasileido link Pilzeno. 35 
mylios nuo sienos. Pilzene nie
kas nesustabdė; automobilis 
atrodė labai |>anašus į karinį 

paleisti į apyvartą. 1940 m., su
darę su naciais nepuolimo pak
tą, bolševikai iš jų už pristaty
tus grūdus gavo 10.000 šar
vuotį “Luetzow”. Raudona .vė
liava plevėsuoja ir ant 28,00o . 
dydžib vokiečių -kovos laivo 
“Gneisenau”, kuris karo pabai
goje buvęs paskandintas prie 
Gdynės. Iš tikro vėliau jis bu
vo nuvilktas į Leningradą, ten 
pataisytas ir paverstas galingu 
karo laivu. Pats galingiausias 
šių karo laivyno vienetų yra 
42.000 t dydžio kautynių krei
seris- .ginkluotas stipriais arti
lerijos pabūklais, 4 raketoms 
svaidyti įtaisais ir specialia ra
daro aparatūra. Jis būv’ČM^^;- 
tas 1949 m. Leningrade ir da- 

sovietų 
laivyno bazėje Ust-Luga prie 
Suomių įlankos. Tačiau vėlia- 
vinis laivas yra 35.000 t “Rau
donasis Spalis”, statytas dar 
carų laikais. Iš 4 Kirovo kla
sės kreiseriųyjėnas paprastai 
stovi Piliavoje. bolševikų va
dinamos Baltijsku, kitas —Le
ningrado uoste, trečiasis plau
kioja tarp Rytprūsių ir Esti
jos. ketvirta^sŽ’ięėį^^Buomių 
įlankos vandenis.’ Pereitų metų 
rugpiūčio mėn. jame buvo

įtaisyta atominių bandymų 
.—ląboratorija.

Piliavoje stovi taip pat vie- 
jo&s iš aštuonių naikintojų ir 
nuolatos esti po 20-25 torped- 
laivius. Mažesnio tipio naikinto
jai yra paskirstyti po Suomių 
įlanką, Baltijos salas. Liepoją 
ir Piliavą. Ypač gausios sovie
tų torpedlaivių ffotilijos. Tiktai 
vienų estų ir latyių laivynų ba
zėse jų yra claugiau kaip po 
40.

Pereitų metų rudenį į estų 
Paernu ir Jarvos uostus, taip

ANTHONY *K»KN. brito Uti
nio reikalu miitistrris. sėk
mingos operacijoj Bostone, jau 
parskrido j Londoną.

maskuotą automobilį. Kai pri
važiavo prie sienos, mechani
kas paspaudė savo darbo “tan
ką”. nulaužė barjerą, nudiaskė 
vielas, sargybiniai net nesuspė
jo nė iššauti.

IR INDOKINIJOJE
Indokinija. — Cambodia ka

ralystė. Prancūzijos sąjungi
ninkė. suliko pasilikti Prancū
zijos Unijoje .taip kaip Indija 
Commomvealthe. jei Prancū
zija duos jai nepriklausomybę. 
Šia prasme derasi su Prancū
zija ir kitos dvi val.-tvbės —< • .
I,aos ir Vietnam.

Užsisakykite
Darbininką dar šiandien

Daugelis šių pov. laivų yra 
vpkiškos konstrukcijos, aprū
pinti pačiais naujaisiais antira- 
dariniais. ir kt. įtaisais, įgali- 
nančąis išbūti po vandeniu net 
po kelias dienas. Kadangi, bol
ševikai nežinojo cheminės for
mulės, kaip apsirūpinti deguo
nimi ir paleisti į darbą pačius 
naujausius Walterio tipo moto
rus, tai vokiečių komunistams 
buvo pavesta tą formulę iššni- 
pinėti. Tačiau pirmieji bandy
mai išgauti ją iš vokiečių karo 
laivyno karininkų Kielyje bai
gėsi nesėkmingai. 1950 m. vo-

- kiečių komunistai Kossakas ir 
Bootas reikalingą formulę su
rado ir ją perdavė bolševikams. 
Ir po metų laiko pasirodė pir
mieji Walterio tipo bolševiki
nio tipo pov. laivai. Dabar jie 
bolševikų statomi jau Serijo
mis. Vrž.

“T"-------------------------- -----■—

GRUZINAS BERIJA BUVO TIK VIENAS Jį EILĖJE'
Suimtas sovietų saugumo še

fas Berija nebuvo pirmasis to
se pareigose. Pirmasis buvo 
Dzeržinskis, antrasis — Men
szinskis, toliau —Tlagoda, Je- 
žovas, Berija, dabar — Kruglo
vas. — Tai sovietų saugumo 
šulai.

Pirmasis sovietų slaptosios 
policijos šefas buvo lenkų ari
stokratas, bajoras Feliksas 
Dzeržinskis, kilęs nuo Ašme
nos. mokęsis Vilniuje, kur or
ganizavo socialdemokratų par
tiją, pradžioje drauge su lietu
viais, o paskui tik iš ‘lenkų. 
Maišėsi jis ir Kaune, agituo
damas Tilmanso fabriko darbi
ninkus ir platindamas nelega
lius atsišaukimus. Paskui atsi
dūrė Varšuvoje, iš ten Rusijo
je ir Sibire. Iškilo bolševikų re
voliucijai prasidėjus. Jis buvo 
pirmasis bolševikų kotas, suor
ganizavęs Čeką, tada taip va
dinamą- slaptą policiją, kuri 
paskui buvo pavadinta NKVD, 
dar paskiau — MVD ir MGB. 
Tos policijos jėga Dzeržinskis 
baudė ir naikino “liaudies prie
šus” ištisus 8 metus — 1918- 
26. Tvirtinama, kad ant jo są
žinės (jei jis tokią turėjo) bu
vo 50.000 lavonų. Buvo didelių 
manierių žmogus. Tad ir kan
kinimam bei žudymam sugal
vojo manieringas priemones. 
1926 prilipo liepto galą, kai 
komiteto posėdyje puolėsi kri
tikuoti savo partijos draugus. 
J tris valandas po tos kritikos 
jis staiga mirė paslaptinga 
mirtimi.

Menszinskis atėjo į Dzeržrns- • 
kio vietą. Taip patTSflkas. Jis 
daug skaitė. Knyga buvo jo 
rankose tarpe dviejų jo ski
riamų mirties sprendimų. O 
be to aistringai skambino pia
ninu. Ir balsą turėjo švelnų. 
Lūpos tiesiog moteriškos. Tik 
akys buvo viena grėsmė. Ga
las buvo natūralūs: jį nužudė.

Po jo policijos šefas buvo 
Jagoda. Vieni tvirtina jį bu
vus taip pat lenką kiti žydą. 
Greičiausiai — Lenkijos žydą. 
Jis buvo visada energingas 
mėgo prabangą ir gyveno kaip 
koks turkų paša. Aistringas... 
gėlių augintojas. Taigi nusi
plovęs nuo kraujo rankas, Ir 
augindavo gėles. 1937 jis buvo 
suimtas, teisme apkaltintas 
kaip “nepataisomas nusikaltė
lis” ir sušaudytas. Ar už gė
lių auginimą, ar “darbo vergų” 
idėjos išradimą?...

ILEEMAZV MEIMCKE, vokietis, guodžia savo žniomt Elfrieda. Jiedu 
Bonos vyriausybės uždaromi j kalėjimą už apgavystę ir išviliosimą 
$232.000. MeineCke pasiskelbė, kad jis išradęs būdn pagaminti iš ang
lies deimantus. Sudarė ir projektą fabrikui, kuris deimantu turėjęs 
pagaminti už J 65 milijonus dolerių j rnetug. Kad jo išradimas tikras 
įtikino, darydamas su anglimi bandymus, bet slaptai įdėdamas tikrus 
deimantus. Tuo būdu ir išgavo iš vyriausybės pinięus savo įmonei 
kurti. O tas nuvedė i kalėjimą.

DIENOS VEIDAI

Pirmąsyk ateina tikras rusas 
išmėginti saugumo... Ježovas. 
Jis puikiai vykdė Sta.ino valy
mo planus. Pažiūrėti — visai 
mąžas, tikras neužauga, be
veik asketas. Bet siautėjo kaip 
pasiutęs. ' Berija pastojo jam 
kelią. Berija įtikino Staliną, 
kad visuotinės Skerdynės su
griaus valstybės visą adminis
traciją. Ir Ježovas buvo užda
rytas į... bepročių namus. Ne- • 
trukus ten ir mirė. sako, nu
sižudęs.

Šeštasis iš eilės perėmė ko
mandą Laurynas Berija. Vieni 
sako, kad jis gruzinas, kiti — 
kad Gruzijos- žydas. Pa veiks
luose jis visados atrodo elegan
tiškai: gražiai apsivilkęs; šva- 
rtis, su dailiais akiniais. Bet 
tik paveiksluose, specialiai da
rytuose. Iš 
sadisto veidas su 
plėšriu žvilgsniu. Draskė 
tik priėjo. Jo vardas 
buvo pabaisa. Baisūs lietuvių 
tautos /rėmimai į Sibirą taip 
pat jam priklauso. Penkiolika 
metų.jis taip siautėjo, kol savo 
“jubiliejaus metais” taip pat

.irnos — grubus 
klastingu, 

ką 
•visiems

Žinios be politikos

Išradingi imigrantas, ne čiabuvis. Jų 60
• Vokietijoje, Oldefiburgo pirmfausia buvo atgabenta 

srity, ūkininko pririštas šuo 
matė aplink save besikuičiant 
vistas. Tada šuo už būdos 
prakasė duobukę ir priklojo 
šiaudų. Vištos įsitaisė ir pradė
jo joje kiaušinius dėti. Šuo 
gardžiavosi jais pusrytėliamš. 
Kai ūkininkas pamatė, gūžtą 
išdraskė, šuo gūžtą įtaisė ki
toj būdos pusėj ir vėl viliojo 
vistas.

1890 ir paleista į New Yorko 
Central Park. Kitais metais 
buvo mažesnė jų “kvota” — tik 
40. Bet jie taip greit priviso, 
kad farmeriai pradėjo pykti.

• Ir Laisves statula “ati- 
migravo” pNew Yorko vande
nis tik 1885.

• Viena Braunschvėigo pi
lietė kiekvieną pirmadienį pirk
davo savaitinį traukinio bilie
tą už vieną markę, bet vis pa
duodavo 50 markių ir gaudavo 
49 markes grąžos. Kai tatai 
.kartojos jau dešimtą kartą, 
kasininkas padavė pilietei bi
lietą ir grąžos maišelį su .49 
markėm po 2-5 pfenigius, pa
prašydamas. kad ji čia pat prie 
langelio patikrintų grąžą.

Imigrantai
• Ir varnėnas Amerikoje

Romanai su tabletėm
Kriminaliniai romanai turi 

labaj jaudinti ir įtempti. Bet 
bėda, kad ir po skaitymo dar 
nervai ne taip greitai nurimsta. 
Viena amerikiečių leidykla su
galvojo raminančias tabletes. 
Po ypatingai jaudinančio sky
riaus. skaitytojas randa pasta
bą: “Jei nuo šios vietos norite 
eit gulti ir ramiai užmigti, tai 
paimkite vieną iš čia pridėtų 
tablečių." Pirkėjas .jau išmoko 
pasižiūrėti iš anskto, kiek yra 
tablečių pridėta. Pagal tai jis 
gali susivokti, ar istorija bus 
labai baisi ir jaudinanti.

priėjo Bepto galą. Dabar sėdįs 
Lubiankoje, kur kitus sodino ir 
kur sau išsiugdė ‘įpėdinį Krug- 
lovą.

Dirmje “Studentų žodyje” 
liepos 2 K. Ostrauskas rašo 
apie dvi kartas — išaugusią 
Lietuvoje ir augančią ne Lietu
voje. Jis dėsto, kaip antrieji 
vertina pirmuosius.

Autoriui ir jo kartai rodos, 
kad vyresnieji .išaugę partijo
se, ir savo, tautinį visuomeninį 
veikimą reiškia tik per parti
jas-. “šiuo kęliu jūs einate ne 
tik visuomeninėje 
veikloje, tačiau —
blogiau, ir mums, jauniesiems, 
tiesiog nesuprantama, — taip 
pat ir kultūriniame gyvenime. 
Net ir čia partijos “smaigsto 
gaires” kultūros darbuotojui ir 

. net kūrėjui. TzCi labai ryšku 
kad ir mūsų šiųdieninėje gro
žinėje literatūroje ,o ypač pa
vienių veikalų ‘kritiškuose’ 
vertinimuose”.

Antras pastebėjimas — vy
resnieji sustingo savo idealuo
se ir savo metoduose; juos te- 
betaiko ir šiandien, nors gyve
nimas pasikeitė. Jie baigia 
prarasti savikritikos jausmą ir 
tolsta nuo gyvenimo tikrovės 
pagrindo. O norėdami įpiršti 
tai jauniesiem, vyresnieji “pri- 
stabdėte kultūrinę pažangą.”

Kai dėl jaunosios kartos sie- 
, kimų, tai šiame nr. tepasisako- 

ma: “Mes gi esame abejingi 
partijos bilietui bei jo galiai ir 
šiuo atveju tikime ne kurios 
nors partijos, bet žmogaus lie
tuvio sugebėjimais ir išmin
tim.” Jie drąšiau pasineša į 
vakarų kultūrą, nesibaidydami 
gąsdinimo dėl savosios kultū
ros darkymo...

Tuos pasisakymus tenka tik 
stebėti ir iš jų mėginti suprasti 
jaunimą, nes aišku, kad jis ki
taip galvoja ir turi kitaip gal
voti nei vyresnieji.. Pasisaky
mai tik padeda vieniem kitus 

_ suprasti. O tilOupratus, gali
ma sumegzti ryšius ir bendra
darbiavimą tarp vienos Fr kitos 
kartos žmonių.

O ką vyresnieji daro?
To paties laikraščio liepos 23 

“Redaktoriaus žodyje” kreipia
ma dėmesio į faktą, jog seniau 
Amerikoje lietuviai visi būrė- 

•si, telkėsi į viejaa kupetą, apie 

Sergiejus Kruglovas dabar 
turi 53 metus. Berija buvo pa
sitelkęs jį tardymams Lubian
koje. Paskui jis buvo koncen
tracijos lagerių valdytojo pa
vaduotojas. Taigi, išėjo “gerą 
ir specialų mokslą.” Gavo ir 
pasižymėjimus savo “profesi
joje” — gavo juos iš rlisų, a- 
merikiečių ir britų. Mat, vie
niems vienaip, kitiems kitaip 
pasitarnavo.

1936 metais už “talentingą” 
darbo vergų pristatymą, kasant 
Dono-Volgos kanalą, gavo auk
ščiausią Sovietų Sąjungoje žy
mesnį — Lenino ordiną;

1945 metais Jaltos ir Pots
damo konferencijose Kruglovas 
saugojo Staliną ir jo svečius. 
Už tai buvo amerikiečių apdo
vanotas pasižymėjimo, kryžiu
mi. o britai prie ordino pridėjo 
jam ir titulą “Sir.” Buvo pri
statytas ir Churchillio dukte
riai. kuriai jis galantiškai bu
čiavo ranką. Toks yra tas Sir, 
Berijos vietininkas — naujas 
“muzikas” kraujo simfonijoje.

R.

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ
Darbininko administracijoje

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, !111 
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p. 
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos j 
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p, 
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.'
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuviu tautos keliu, II t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
Lietuvos archyvas. Bolševizmo metai, 436 p.
V. Augustinas, Lietuvos vaizdų albumas
BELETRISTIKA
V. Pietaris, Raštai, III t., 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 137 p. 3.50 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiavimas, Novelės. 155 p.
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.

. POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija, 270 p.
F. Kirsa, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelione, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
VAIKŲ LITERATŪRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 >.
Vytė Nemunėlis, Po tėvynės dangum 
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p. 
Lazdynų Pelėda, Motulė paviliojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos. 32 p.
S. Zobarsfcis, Doleris iš Pittsburgho. 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
MUZIKA'
J. Kačinskas, Missa In Honorcm Immaculati 

Cdrdis B.M.V.
C. Sasnauskas, Lietuviška muzika 
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai)

“DARBININKAS".
680 RmhwirJc Avr.. Rrooklyn 21, N. Y.

bažnyčią. bankelį, - savųjų 
krautuves, gydytojus, draudi
mo bendroves. Tačiau dabar 
“jau pastebimas priešingas 
reiškinys. Lietuviai bėga kul
kas’sau, bėga kaip ir visi ame
rikiečiai, į tolimesnius užmies
čius, pavieniai, tarsi visai ne
paisydami visuomeninių reika
lų.”

Kodėl taip darosi? Vieni nu
sivylė bažnyčia, mokykla, kiti ' 
savo kaimynais, kiti dar jau
čiasi pavargę: kiti atsiduria 
juodųjų kolonizacijos srovėje ir 
nešinasi su visais amerikiečiais; * 
dar kiti nejaučia pai-amos iš 
lietuviškų įmonių.

Autorius, skatindamas lai
kytis bendrai, neišsibarstyti, ir 
ieškoti tokios raidos priežas
čių, tesumini vieną priemonę 
kupetoje išlaikyti — kad lietu
vių pinigais išaugintos kredito 
įstaigos lietuviam labiau ir 
pasitarnautų.

Autorius išleidžia iš akių, 
kad nėra prasta, jog lietuviai 
kuriasi goresniuose rajonuose. 
Dėl to dar galima ir neišsiblaš- 1 
kyti, jei bus noro “kupetoje” 
laikytis susirinkimuose iv 
bendrame darbe. Bet kai jau 
to noro pristinga ir ima kas 
nesijausti lietuviu, tada ir “ku
petinis rajonas” apie bažnyčią 
greitai nebus lietuviškas.

Visai gi atskiras klausimas 
yra tariamas nusivylimas baž
nyčia. Geriau pasidairęs, Dir
vos redaktorius rastų kaip tik 
kitą tiesą: prie bažnyčios grįž
ta net ir tie, kurie prieš 30-40 
metų laikė “kultūros požymiu” 
bažnyčion neužeiti. ——

• “Neškite Dievo šviesą į 
fabrikus”, — kalbėjo Innsbruc- 
ko vyskupas Rusch tūkstančiui. 
jaunų darbininkų, dalyvavusių 
Tirolio ir Voržilbergo katalikų 
kongrese.

• Tarptautinis mokslininkų 
kongresas liepos 24 atidarytas 
Hamburge, Vokietijoje. Jo šū
kis: už mokslo laisvę, prieš 
mokslo pavergimą anapus ge
ležinės uždangos. Iš lietuvių ja
me dalyvauja prof. A. Maceina.
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PRENUMERATOS KAINA

Taipatenkinti, rytoj iš naujo pra-

Šv. Sos-

~Ar as savo brolio sargas?
m. buvo popie-

m. liepos 20 d.

kardinolu ka

iš
pa-

Iš
tu-

Leono XIII žymesnės 
enciklikos

šosi tenkinami. Todėl prigimtis yra nuosavybė. Ji pasiekiama 
dirbu ir žmogus turi teisę jį 
gauti, nes “darbo vaisiai rei
kalingi žmogui, jo 'gyvybei iš
laikyti.”

Laikrašti tvarko Redakeinč KemMJa. Vyr. red. S. SufiedSUs

Straipsnius tr korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams įrašant. Pavarde pafeira- 
Oytl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbiu”’ turini 
*■ kalba redakcija neatsako

Boston, Maao., September 13, 1915.
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I Liepos 20 d .suėjo 50 metų, 
kai mirė Leonas XIII, vienas 
iš žymiausių popiežių naujai
siais laikais. Popiežium jis iš
buvo 25 metus. Tuo, rodos, yra 
antrasis istorijoje. Jį pralenkė 
tiktai Pijus IX, kuris prieš tai 
valdė 32 metus. Tačiau ir tuo 
metu Leonas XIII (Gioacchino 
Pecci) buvo 25 metus kardino
lu. Taigi prie aukštųjų Baž- 
nyčios reikalų išstovėjo 50 
metų. Kadangi sulaukė ir la
bai žilo plauko, mirė 93 
metų, — tai aišku, jog daug iš
gyveno ir daug ką patyrė.

Pro Leono XIII akis praėjo 
kone visas šimtmetis, ir kaip 
tik tasai, Iš kurio sėklų išaugo 
mūsų dienų vaisiai. Nevisi jie 
saldūs. Leonas XUI tai matė ir 

k į-pėjinėjo — žodžiais ir raš
tais, brevėmis ir enciklikomis. 
Iš jų trykšta didelė išmintis.

Tik visa bėda, kad jos ne
paisyta, kol patys įvykiai at
vėrė akis: paragauta jau nuno
kusio vaisiaus. Juos dabar 
kramtome, tai galime ir ly
ginti, ką jisai sakė ir ką turi
me. Imkime pavyzdžiui tiktai 
vieną klausimą iš didelės jų 

"■ gausos: žmogaus teises.
Žmogaus teisė į nuosavybę
Leonas XIII gyveno tais lai

kais, kai viso blogio priežasti

Korėjos kare amerikiečiai neteko 13.285 be žinios dingusių. 
Yra žinoma, kad kiekvienam didesniam kare dalis kariu iš tik
rųjų dingsta kaip j vandenį. Galimas daiktas, kad vieni lieka kur 
giliai po žemėms-užversti ar nuskendę ir nesurandami. Kiti vė
liau atsišaukia. Tokių atvejų jau buvo po praėjusio pasaulinio 
karo. Tačiau jie yra reti .Apskritai dingu-.ių be jokios žinios būna 
labai maža. Kariuomenės vadovybė gana tiksliai suskaito užmuš
tus, sužeistus ir j nelaisvę patekusius. Ypač rūpestingi tuo at
žvilgiu yra amerikiečiai. Tai kur yra dingę 13,285 jų kariai?

Jų sąrašas buvo patiektas komunistams, nes kur kitur jie 
negalėjo dingti, kaip tik jų nelaisvėje. Bet kokia buvo taigme- 
na ir nusivylimas, kaip pirmąją paliaubų dieną iš komunistų 
pusės buvo pranešta, kad jie tegali grąžinti 3.313._ Kur dar 10.-
000? Toks skaičius be jokios žinios negalė © pradingti. Vadinasi, 
jie dingo nelaisvėje: buvo surištomis rankomis sušaudyti j pa
kaušį, užmušti belaisvių stovyklose, numarinti badu, išginti kur 
j priverčiamus darbus ir tenai mirę.

Jau šį pavasarį, kai buvo keistasi sužeistaisiais, krito į akis, 
kad tų sužeistųjų iš sąjungininkų pusės buvo labai nedaug. Nie
kas netikėjo, kad tai tiesa. Niekas nebuvo leidžiamas ir patik
rinti. Laukta paliaubų, kad ta tiesa paaiškėtų, ir ji paaiškėjo la
bai nemaloni: trūksta viso 10.000. Kaip jie dingo ir ar yra dar 
kas gyvas, niekas anoje pusėje patikrinti taip pat neleis. Paliau
bų sutartis to nenumato. Ji nebūtų net buvusi iš komunistų nu
sės pasirašyta, jei būtų statoma sąlyga leisti bent Raudonajam 
Kryžiui anoje pusėje pasižvalgyti. Lieka tik priimti, ką palei
džia. 6 koks kitų likimas ?

Anksčiau grįžusieji sužeistieji ir suširgusieji tą likimą yra 
jau nušvietę. “Darbininke” buvo spausdinamas ir vieno anglų 
korespondento, buvusio nelaisvėje, pranešimas. Iš io pasakojimų 
jau aišku, kąd komunistai niekada nelaikė ir nelaiko savo parei
ga saugoti kito gyvybę. Visa jų žiauri elgsena su belaisviais, kaip 
ir bolševikų praėjusiame pasauliniame kare, kartoja kainišką pa
siteisinimą: ar aš savo brolio sargas? Kito gyvybės jie nesaugo. 
Tai reikia gerai žinoti. Ir teisingai amerikiečių spauda rašo,, kad. 
JAV visuomenę laukia dar nemažos staigmenos, kol ji viską su
žinos. Bet ar visiems tai atvers akis?

Po praėjusio pasaulinio karo dar ligi šiol negrįžo tūkstan
čiai vokiečių bei italų karių, patekusių bolševikams į nelaisve. 
Jie taip pat “dingo be žinios”. Jų gyvybė taip pat buvo nesau
goma. Kas g^hk), šiurpių dalykų pasakojo. O vis dėlto nei tie di
deli dingusių■’ų skaičiai nei šiurpios žinios nuo komunizmo neat-. 
graso visų vokiečių nei italų. Neatgrasys jos nei visų amecžkie 
čių. Komunizmas yra baisus savo aklu traukimu ir anjakimu. 
Reikės dar palaukti, kol jo kainiška buožė išvarys iš galvos bet 
kokį norą su komunistais dar derėtis, kaip su lygiu ir padoriu 
partneriu. Jau vien tik tas 10.000 dingusių jam tą teisę atima.

mi imta apšaukti nuosavybė. 
“Minėtai blogybei pašalinti so
cialistai, sukėlę vargstančiųjų 
pavydą turtuoliams,- tvirtina, 
kad reikia panaikinti nuosavy

bę, o iš visų privačių turtų su
daryti vieną bendrą turtą, kuri 
valdytų savivaldybės ar pati 
valstybė. Tokiu būdu padary
dami žmonių asmens turtus 
bendrus ir juos lygiai vsiems 

Inscrutabili
Quod Apostolici muneris
Aeterni Patris
Diuturnum illud
Humanum Genus
Immortale Dei
Libertas praestantissimum
Sapientiae Christianae
Rerum novarum
Graves de communi
Enciklikose liečiami visuo- svajoja, būtų ne kas kita, kaip 

meniniai - pelitiniai, sociali- \ 
niai, kultūriniai - filosofiniai! 
ir religiniai klausimai. X>au- < 
giausia žinomos yra encikli- J 
kos “Rerum novarum” dar- į 
bininkų klausimu ir “Graves - 
de communi” krikščioniškos ;
demokratijos klausimu.

tik lygus visų žmonių skurdas 
ir vargas.” Nelygus jisai tik
tai patiems bolševikų ponams. 
Jų vardas istorijoje iškilo kąip 
tik tais pačiais metais (1903), 
kai Leonas XIII mirė.

Žmogaus teisė j darbą
Nuosavybė yra darbo vai

sius. Kas nors turi dirbti, kad

dalydami, socialistai sakosi ga
lėsią pašalinti šių dienų var
gus.” Popiežius Leonas; XDI 
griežtai atmetė tą priemonę, 
kaip prieštaraujančią žmogaus 
prigimčiai “Kiekvienas žmo
gus turi reikalų, kurie nuolat

POPIEŽIUS LEONAS XIII 
1878—1903

ir turėjo žmogui duoti ką nors 
pastovaus ir nenykstančio, 
ko jie galėtų visada tikėtis 
galbos savo reikalams”, 
čia plaukia žmogaus teisė
reti nuosavybę. Leonas XIII 
plačiai ją aptarė, duodamas ir 
kitų argumentų ,taip pat užsi
mindamas apie jos ribas ii^^tpie 
pareigą savo turtu kitą remti. 
Kiek jo balso paklausyta?

Vieni neklausė, didindami 
savo nuosavy ’oę be saiko. Kiti 
neklausė, naikindami ją iagi be 
saiko. Tai matome Rusijoje. 
Ten matome ir tai, kas Leono 
XIII buvo aiškiai pasakyta: 
“Toji lygybė, apie kurią jie 

ji atsirastų: laistyti savo arba 
kito prakaitą. Darbininkas, 
“išnuomodamas savo jėgas bei 

’ darbą kitam, nori gauti už tai 
sau pragyventi reikalingų da
lykų, vadinasi, darbininkas no
ri už savo triūsą ne vien už
mokesčio, bet ir teisės jį su
naudoti kaip tinkamas”.

Leonas XIII savo encikliko
je “Rerum novarum”- dau
giausia ir kalba apie darbinin
kų ir darbdavių santykius. Tas 
jos žodis anais laikais buvo 
kitoks negu visų. Darbdaviai
kalbėjo tiktai apie pareigas, . kad per vargą atgalios grįžtų, 
kurias turi atlikti darbininkai. 
Gi darbininkų lūpomis buvo 
kalbama tiktai apie teises, 'ku
rios jiems tūri priklausyti. Le
onas XIII kalbėjo apie abiejų 
šalių teises ir pareigas.

Pirmiausia jis pripažino, kad 
tai yra sunkus “klausimas, ka
dangi gudrūs nenuoramos, 

- dažnai jį kraipydami, temdo 
sveiką žmonių nuovoką ir klas
tingai kiršina minias.” Paskui 
jis sustato dvi priešingybes: 
“Iš vienos pusės nepaprastai 
galinga grupė, ties labai turtin
ga, kuri viena paėmusi į savo 

rankas visą pramonę ir preky
bą, naudoja jas savo tikslams; 
ji turi nemažai įtakos ir į pa
tį valstybės valdymą. Iš kitos 
gi pusės vargšė ir bejėgė mi
nia, suerzinta ir visada pasi
rengusi sukilti... Vargstantiems 
reikia greitai ir sėkmingai pa
dėti”. Daug kas priklauso nuo 
abiejų šalių. Ir štai Leono XIII 
sprendimas:

a) Darbininkui “atidirbti tai, 
kas pažadėta laisvu noru ir 
teisinga sutartimi; darbdavio 
neskriausti — nei jo paties nei 
jo tūrio; ginant savo reikalus 
susilaikyti nuo prievartos”.

b) Darbdaviui “nelaikyti 
darbininkų vergais..., gėda ir 
nežmoniška išnaudoti žmones, 
kaip daiktus, norint pralobti ir 
tik tiek juos tevertinti, kiek jų 
darbo jėga gali duoti naudos... 
nevalia apkrauti darbu daugiau 
negu jų sveikata pakelia ir ne
skirti tokio darbo, kuris netin
ka dirbančio amžiui ar- ly
čiai.”

Toliau primenamas teisingas 
atlyginimas, darbo normos, po
ilsis, darbininkų teisė organi
zuotai ginti savo reikalus ir a- 
biems pusėms.,, artimo meilės 
pareiga. Ar to balso paklausy
ta?

Vięni neklausė ir bažnyčias 
lankydami, kiti maištavo jas 
degindami. Pasekmės? Beveik 
pusė žmonijos šiandien neša 
bolševizmo vergiją, nes daug 
kas patikėjo, kad jėga ir žu
dynėmis galima gero pasiekti 
ir vargo nusikratyti. O Leonas 
XIII įspėjo: “iš to paskui kils 
tiktai dar didesni vargai.”

Žmogaus teisė į valstybės 
globą

Kad vargas iš žemės neišvei- 
siamas, Leonas XIII rėmė tai 
žmogaus nuodėmės pasekmė
mis. Rojus čia žmogui nėra 
skirtas, nes jis iš jo išvytas,

Kito kelio nėra. Yra tiktai 
priemonių vargą sušvelninti vi
suomenėje ir valstybėje, ka
dangi “vargas vienam, kai par
puolęs neturi, kas ji pakelia” 
(Eccl. 4, 9, 10). Bet ar visada 
pakelia? Gal dar labiau pri
spaudžia ?

Valstybės spaudimą Leonas 
Xm aiškiai numatė. Paskui 
daug kas tai išgyveno ir dabar 
išgyvena. Kas to dar nežino, 
tegu pagyvena po • bolševikų 
valdžia, kurios kontūrai jau 
rodėsi Leono XII laikais gar
sinamame Markso manifeste.

Popiežius Leoną: XIII
Gimė 1810 m. kovo 2 d. 

Carpincto prie Anag.il Pa
krikštytas Joachimo Vincen
to vardu. Tėvas jo buvo 
kariškis — pulkininkas.

1824 - 1832 metais studi
javo teologiją Collegium 
Romanam. Paskui dar ėjo 
diplomatinius mokslus Acca- 
demia dei Nobili. Kunigu į 
šventintas 183.7 m.

1838 m. buvo paskirtas a- 
paštališkuoju delegatu Be- 
nevente, 1841 Yn. juo buvo 
Perugia, 1843 m.
to nuncijos Belgi oje.

1845 - 1876 m. buvo arki
vyskupu Perugia.

1853rm. paskirtas kardi
nolu.

1873 m. atkviestas j Romą 
ir čia buvo 
merlengu.

1878-1903 
žiumi.

Mirė 1903

Skelbė išvadavimą, o priėjo 
vergiją. Kodėl ? Dėlto, kąd 
žmogaus teisė j valstybės glo
bą buvo sumindžiota: ji pas
kelbta tik “proletarams”, o 
priklauso visiems.

“Valstybės buvimo tikslas 
yra vienas ir bendras tiek di
deliems, tiek mažiesiems... Bū- 

piliečių dalimi tesirūpinti, kitą 
visai užmiršti... Valstybės tie
sioginė pareiga rūpintis visų 
gerove.”

Ta žmogaus teisė būti vals
tybei globojamam plaukia iš 
to, kad jis yra pirmesnis už 
valstybę. “Žmogus atsirado 
pirma valstybės. Jis anksčiau, 
negu kuri valstybė susikūrė, 
jau turėjo teisę užlaikyti savo 
gyvybę”. Valstybė jam teturi 
padėti ją išlaikyti, o ne atimti 
— nedarbu, badu, persekioji
mu, kankinimu. Ji neturi “pa
glemžti nei piliečio, nei šei
mos”, nes ir šeima yra pirmes
nė už valstybę. ‘Tėvo teisės 
yra nepanaikinamos ir valsty
bė negali jų pasisavinti, nes tos 
teisės, kaip ir žmonių gyvybė, 
eina iš vieno šaltinio.” Valsty
bė įpareigota čia teikti globą, 
kad žmogui būtų lengviau gy
venti ir savo vaikus išugdyti. 
Tai ir visas valstybės tikslas. 
O kur ji nuėjo?

Kai kurios valstybės nuėjo 
žmogaus pažeminimo ir paver
gimo keliu. Vieni pavergti dėl 
tautybės, kiti dėl rasės, treti 
dėl klasės, o daugiausia dėl iš-
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13.
Helga atsigrįžo iš-igąndusi ir 

suriko.
— Nebijok, tai aš! — tarė 

Gudmundas.
— Argi tu ne bažnyčioje, ne- 

situoki?...
— Ne! Iš vestuvių nieko ne

bus. Hildura manęs nenori.
Helga atrištojo, prispaudė 

ranką prieš širdies ir užsimer
kė. Jai rodėsi, kad ne Gud
mundas pas ją užkopė į kalve
lę. Turbūt, miškas jai užbūrė 
akis ir ausis. '

Vis dėlto malonu jai buvo 
ir gražu, kad Gudmundas pa
sirodė bent svajonėje. Užsi
merkusi ji nejudėdanft stovėjo, 
kad apgaulingas sapnas keletą 
akimirkų ilgiau išsilaikytų.

Gudmundas pasidarė įtūžęs 
ir pakvaišęs nuo tos didelės 
meilės, kuri jame įsidegė, išvy
dus Helgą tokią sujaudintą' ir 
nesavą. Jis priėjo prie jos, ap
kabino ir pabučiavo. Ji leidosi 

liečiama tarsi apkvaišusi ne
susivokdama, kas darosi. Juk 
tas, kuris šiuo metu turįs būti 
bažnyčioje šalimai savo suža
dėtinės, yra čia, miške. Tai gal 
jo dvasia, ar antrininkas?

Bet kai bučkis palietė Hel- 
gos lūpas, ji suvirpo ir stum
telėjo Gudmtfndą nuo savęs. 
Atbudusi Iš malonaus sapno, 
Helga apipylė jį klausimais: ar 
iš tikrųjų jis esąs tas pats, 
Gudmundas? ką jis veikęs čia 
miške? ar įvykusi kokia ne
laimė? kodėl vestuvės atidėtos? 
ar Hildura susirgusi? ar kuni
gą bažnyčioje smūgis ištikęs9

Gudmundas nenorėju su ja 
apie nieką kitą kalbėti, "kaip 
tik apie meilę. Helga jį priver
tė papasakoti, kas atsitikę. Ir 
kai jis kalbėjo, Helga sėdėjo 
tyli ir giliai susimąsčiusi.

Ji pertraukė jo kalbą tik ta
da, kai Gudmundas užsiminė 
apie nulūžusią* geležėlę. Helga 
tik paklausė, ar tai buvęs tas

betl Matyt, tą 
kišenėj^ nepa 
ma jo geležėlė

pats peilis, kurį jis turėjęs, kai 
ji dar tarnavusi Naerlunde.

— Kaip tik tas pats, — at
sakė Gudmundas.

— Kiek geležėlių buvo nu
lūžę?

— Viena.
Helga vėl susimąstė. Ji 

stengėsi kažką prisiminti. 
“Taip, žinoma” — šviesėjo jos 
mintis. Ji prisiminė, kad tą pei
lį, prieš apleisdama Naerlundą, 
buvo nuo jo pasiskolinusi ša
kaliui atskelti ir jį nulaužė. 
Negalėjo jam to sakyti, nes 
jis tada nuo jos šalinosi ir ne
norėjo su ja kali 
peilį jis turėjo # 
stebėjęs, kad vie 
buvo nulaužta.

Helga pakėlė galvą ir norėjo 
jam tai tuojau pasakyti, bet 
Gudmundas kalbėjo nesustoda
mas. Jis nusakė, kaip šiandien 
su tėvu lankėsi Aelvaekre, ’ 
rengiamam vestuvių pokyly, ir 
kaip Išsiskyrė su Hildura. ’ 
t Helgai -tai atrodė didele ne
laime. Ji apipylė Gudmundą 
priekaištais:

— Tai juk tavo paties kaltė, 
— kalbėjo ji. — Atvykęs su 
tėvu ir su ta baisia žinia, tu 
ją mirtingai išgąsdinai, ją ir 
jos tėvus. Jie nebūtų taip pa
darę, jei nebūtų staigiai už
klupti ir apsigalvoję. Vieną tau 

noriu pasakyti: aš manau, ji 
tuojau ėmė gailėtis, tą pačią 
akimirką.

— Dėl manęs ji gali gailėtis, 
kiek tik nori, — kietai tarė 
Gudmundas. — Aš dabar ži
nau, kas ji tokia. Ji tiktai apie 
save tegalvoja. Aš džiaugiuo
si pagalėtu nuo jos atsiskyręs*

Helga su pąadė lūpas, kad 
iš jos širdies neprasiveržtų didi 
paslaptis. Jai reikėjo dar girai 
pagalvoti, kas daryti. Reikėjo 
susimąstyti ne tik apie tai, kaip 
atidengti Gudmundo nekaltu
mą, bet ir kaip jį sutaikyti su 
Hildura. Juk jiedu tik susipy
ko. Ar ji negalėtų savo liudi
jimu vėl suvesti?

Helga tylėjo ir mąstė, kai 
Gudmundas vis karštesniats žo
džiais kalbėjo jai, kaip visi jo 
širdies jausmai tel inkstą į ją.

Helgai atrodė tai pati di
džiausia nelaimė, kuri Gud
mundą šiandien yra ištikusi. 
Negera buvo,- kad suiro jau 
parengtos vestuvės, bet dar ne
geriau, kad jis pasipiršo Hel
gai, tokiai, kokia ji buvo.

—Ne. — ji šokterėjo ir 
tiesi atsistojo prieš Gudmundą. 
— Nieko panašaus tu neturi 
man sakyti.

— O kodėl aš neturiu to sa
kyti* — paklausė Gudmundas 
išblykėdamas. — Gal ir tu to

kia pati, kaip Hildura? Ir tu 
manęs bijaisi?

— Ne, ne dėlto, — tvirtai 
atsakė ir norėjo jam aiškinti, 
kad jis norįs sau pražūties jai 
piršdamasis, bet Gudmundas 
neleido jai kalbėti.

— Aš girdėjau, —. tęsė jis 
toliau, — kad kitados buvo to
kių moterų, kurios stovėdavo 
šalia vyrų, kai tie pakliūdavo 
į kokią nelaimę. Bet šiandien 
tokių moteto* nebesutiksi.

Helga suvirpd. Ji Joūtų me- 
tusis Gudmundui ant kaklo, 
bet Iš visų savo jėgų susilaikė. 
Šiandie ji turinti būti ypač san
tūri ir protinga.

— Tiesa, — prisipažino Gud
mundas, — .aš neturėčiau tą 
pačią dieną, kai turiu eiti į ka
lėjimą, prašyti tavo rankos, bet 
mintis/kad tu Išukri manęs, 
kol aš išeisiu į'laisvę, man pa
lengvintų visus sunkumus per
nešti.

-v Aš nesu toji, kuri turi 
tavęs laukti, Gudmundai, —at
sakė Helga, suvalydama sa
vo besidaužančią širdį.

—Visi žmonės dabar žiūrės 
į mane Raip į piktadarį, į to
kį. kuris pasigeria ir nužudo. 
Ak, kad bent vienas būtų žmo
gus, kuris mane mylėtų! Tai 
mane palaikytų geriau kaip

kas nors kita, — nusiminęs — Sakyk, Marteno Petras? 
kalbėjo Gudmundas. — prikišo jai Gudmundas.

— Gudmundai, tu juk žinai, 
— guodė jį Helga, — tu juk 
žinai, kad aš apie tave vien 
gera galvoju.

Helga nutilo, ir nuleido gal
vą. Gudmundo prašymas buvo 
jai per didelis, ne dėl jos. Ji 
nežinojo, kaip iš jo išsisukti.

O Gudmundas čia nieko ne
suprato. Jis ėmė manyti kly
dęs. Priėjo visąį arti Helgos ir 
įsispyręs žiūrėjo į a Kis, tarsi 
norėdamas ją vert? perverti ir 
įsitikinti, ar ji tikrai jo nebe- 
mylinti.

— Helga, juk tu sėdi kaip 
tik ant tos uoos, ..uo kurios 
taip gražiai matomas Naer- 
lundas. Ar ne tiesa? — pa
klausė ją stebėdama*. •

— Taip, taip jau yra.
• — Ar tu nesiilgi dieną ir 
naktį Naerlundo?

— Taip, bet aš nesiilgiu ten 
nei vieno žmogaus.

— Ir tu manęs nemyli*— 
paklausė jau tiesiai.

—.Na taip, be* aš nenoriu už 
tavęs tekėti .

— Tai kas tau tada mielas?
Helga tylėjo.

— Taip, aš jam esu ąakiusi, 
kad jis, man mielas, — atsakė M 
Helga ir visai sumišo. "

Gudmundas stovėjo valandė
lę ir įniršęs žiūrėjo.

— Tada, tada sudiev! —pa
sakė aštriai. — Dabar mes ei
sime skirtingais keliais, tu ir 
aš.

Jis smarkiu šuoliu nušoko 
nuo akmens, optelėjo ant kitos 
uolos ir greitai pranyko tarp 
medžių.

Vos tik Gudmundas pranyko 
iš akių, kaip Helga nusteogė 
nuo uolos ir kitu keliu pašilei- - 
do į slėnį. Ji bėgo per Stormy- 
rą nė nedapteldama, neatsi
grįždama. Pirmoje sodyboje- 
paprašė arklio it vežimo, kad 
greičiau galėtų pasiekti Aelva- 
erką. Ji sakė, kad skubanti 
žmogaus gyvybę gelbėti ir kad 
užmokėsianti. Kaimo žmonės . / 
jau buvo grįžę iš Aelvaekro ir 
spėję papasakoti, jog tenai stai
ga iširusios vestuvės. Visi buvo 
susijaudinę ir atjautė tą nelai- į 
mę ,tai ir Helgai nenorėjo at
sakyti pagalbos, kadangi ji tu
rėjo svarbių žinių Aelvaekro 
žmonėms. Ji tenai ir nuskubė
jo. (Bus daugiau)

Anag.il
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BARBtSiRkAS

Daktare, man širdies vožtuvai atsileido kas, kuris vertėsi tuo bizniu ne
priklausomoje Lietuvoje.

Kartą man ėmė ir .akys ap
raibo, galva susverdėjo, kojos 
susipynė j mazgą. Vos nevos 
nutempiau suglebusį savo kū
ną pas daktarą.

klapanai
tinėje
i, kad

burnoje.
Daktaras iščiupinėjo, išstuk

seno visas krūtinės sijas, pasi
klausė širdies spurdenimo ir 
sako:

— Širdis pumpuoja kaip rei
kia. Jei būtum “įkritęs į mei
lę”, kaip amerikiniai sako, 
muštų kiek stipriau, o dabar— 
visai normaliai tvaksi. Jums 
trūksta tik vieno daikto: natrio 
chlorido.

— Nežinau, daktare. Lietu
voje, rodos, buvau gerai sutai
sytas ir nieko netrūko

— Sveikas praradai prakaitą 
fabrike, o su juo ištekėjo ir 
natrio chloridas. Einame už
kandžio, paaiškinsiu.

Aš išpūčiau akis
Valgomajame buvo ir dau

giau svečių: chemijos inžinie
rius, istorikas ir vienas žymus 
prekybininkas. Simpatinga dak
taro žmona, stalą visiems pa
dengusi, ragino: — Imkite, kas 
patinka. — Paskui kiek apsi
dairiusi dar pridėjo: — Nagi ir 
užuomarša pasidariau! Dras
kos vis pamirštu padėti.

— Natrio chlorido — patai
sė chemikas.

Daktaras pasižiūrėjo į mane 
ir nusišypsojo, o aš išpūčiau 
akis: vadinasi, tik to man 
trūko. Daktaras aiškino:

— Dabar daug ateina 
cientų. skųsdamiesi širdies
galiomis. Būna rimtų priežas- 
čių, bet pasitaiko tik nuovar
gio ir stokos druskos. Rodos, 
kaip čia karštą, dieną valgysi 

, sūrų patiekalą, kad ir taip ger
ti norisi. Na, ir geriama 
k i b i r a ,i s, o prakaituoja
ma kaip iš vandentekio vamz-

• džio. Su prakaitu išsisunkia 
druska, o kai jos trūksta —ima 
trūkti ir kvapo. Žinoma, mai
šais druskos valgyti nereikia, 
bet silkutė prie pusryčių ar 
vakarienės nebus pro šalį.

— Dabar aš žinau, kodėl jū
ra yra sūri, — įsiterpė dak
taro 9 metų sūnelis: — joje y- 
ra labai daug silkių.

— Tu eitum migti, — subarė 
sūnų daktaras.

— Ne, tegu jis pabūna, — 
sulaikė chemijos inižinierius.— 
Aš jam papasakosiu, iš kur at
siranda druska.

be-

pa- 
ne-

Ar kartais jums nestinga druskos?

Kur yra draskos?
— Pasaulyje" 

tokių 
žinoma 
kraštuose, 
merikos 
durnose gyvenanfios kai ku
rios žmonių giminės, mintan
čios vaisiais, įvairiais augalais 
ir žalia žvėriena, nevartoja 
druskos . -

Gamtoje druskos yra labai 
daug, žemės gelmėse jos yra 
didžiausi klodai. Tokie klodai 
yra Amerikoje, Rusijoje, Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Angli- 
jpje, Ispanijoje, Lenkijoje, Al
žyre ir kitur. Be to, druskos y- 
ra jūrų ir ežerų vandenyse. 
Baltijos jūroje ligi 1,5%, o Ne
gyvosios jūros vandenyje net 
iki 8,5%. Užtat toje jūroje ne
gali augti augalai ir gyventi 
žuvys bei kitokie gyviai.

Druskos yra sūrių šaltinių 
vandenyse, kurie, sunkdamiesi 
pro druskos klodus požemyje,

i maža yra 
ų, kur nebūtų 
. Tiktai šiituose 

rikos ir
lū-

ją ištirpina ir su savimi išneša 
į paviršių.

— Aš taip pat išsinešdavau 
druskos į paviršių, — vėl įsi
terpė daktaro pirmgimis.—Kai 
maudžiausi Kennebunk Porte, 
pas Tėvus Pranciškonus, tai vi
si mano plaukai buvo sūdyti.

— Tau jau seniai laikas į lo
vą, — subarė jį daktaro žmo
na.

— Tegu dar pabūna. Aš jam 
dar papasakosiu, kaip druska 
iš vandens ir žemės išgauna
ma, — pasisiūlė inžinierius.

os?
— Druska ga dvejopu 

būdu> kasama iš žemės druskos 
kasyklose, o iš vandens išima
ma išgarinus vandenį saulėje 
arba dirbtiniame karštyje. Iš 
jūrų ir ežerų sūrus vanduo nu
leidžiamas į tvenkinius, kur 
vanduo nuo saulės ir oro leng
vai išgaruoja, o druska pasilie
ka. Išgarinimo būdu druskos 
daugiausia gaminama Rusijoje,

Kiek draskos pagaminama?
Prancūzijoje, Indijoje, Portu- — Žinote, aš dabar taip pat 
galijeje ir kitur. Kasyklose jos dirbu “savo profesijoje”: ’ sū- 
daugiausia iškasama Vokieti-, dau silkes... Bet kadangi dirbu 
joje ir ‘Amerikoje. tik Amerikoje, tai apie Ją ir

Tai daroma sausu ir šlakiu ” geriausiai žinau.*Kitų kraštų 
būdu. Sausu būdu druską ka
sa požemių urvuose, kaip ak
mens anglis. Iškasta druska į 
viršų išvežama vagonėliais, o 
iš gilesnių kasyklų iškeliama e 
lektriniais keltuvais.

Šlapiu būdu daroma kitaip. 
Pirmiausia j druskos klodą iš
gręžta keletą šulinių, į kuriuos 
pilamas Vanduo, kuris lengvai 
ištirpdo druską. O kai tenai su
sidaro stipriai sūrus skystimas, 
mašinomis tą sūrimą išpum
puoja į viršų ir gabena į tven
kinius bei garinimo skyrius. 
Šlapias druskos kasimo būdas 
yra žymiai ekonomiškesnis, pi
gesnis, todėl dabar jį vartoja 
beveik visos didesnės druskos 
kasyklos.

Tuo tarpu mažasis daktaro 
įpėdini? atsikėlė nuo stalo ir 
išėjo į kitą kambarį, motinos 
pagirtas, kad pats susipranta 
migti, o žodį paėmė prekybinių-

P
Į*.

LATVRS Kuršiu marėse prie Raitijos.

KAIP IŠVENGTI DŽIOVOS BACILŲ REZISTENCIJOS
žmogaus organizmas gali 

virsti atsparus tam tikrų me
džiagų veikimui. Sakysim^- įgu
dę vartoti -morfijų pakelia ke
leriopai stipresnes dozes nei 
pradedantieji. Nuo gausaus 
vartojimo penicilinas nustoja 
veikęs organizmą. Panašiai ir

tai* pat priimami, kaip ir tir. kurie raaUaai.Mti knnhraH 
vienoofiab; i vienuoliška gyvenimą Kristus visus lygiai

Betavia šeima žtafa, baigė b*** S Ayrhi pnrtžtos mokyk
la; pribūtieji kaaMatai mokosi Manojoje Seminarijoje, 
LoweH, M"*, kur baigiu vidurinės mokyklos (high 
school) kursą; baigė naujokynu, studUooju fflosoflfe ir 
teologija.

aigėsi mokslo metai. Ne
vienas jaunuolis gal tyliai sau - 

mąsto ir' negali išspręsti tolimesnių studijų bei-pašauki-, 
mo klausimų. Jaunuoli, pagalvok, ar nešaukia tavęs 
Kristus į

• PRANCIŠKONŲ ORDINĄ
Dievui, Bažnyčiai Ir »ro Tūtai apažtalarrtnm; 

dauceiis kvietimu išgirdo; ar tu nenorėtum įsijungti i lie
tuviu ataacWaBw eiles?

• KANDIDATAI J BROLIUS

Dėl priėmimo sąlygų prašoma kreiptis į

VERY BET. PROVEtOlAL M PERfOR 
Kranebunk Port, Matae

džiovos bacilos žmogau? orga
nizme daros atsparios, įgauna 
rezistenciją po kurio laiko tam 
tikriems vaistams.' kurie šiaip 
vartojami nuo džiovos: tie vais
tai nebeveikia. Pastebėta net, 
kad tokios atsparios bacilos ga
li būti paveldėtos.

Šį džiovų bacilų klausimą 
svarstė šveicarijGĘj sąjungos 
kovai su džiova konferencija 
Zuriche ir sykiu ten pat vykęs 
džiovos gydytojų sąjungos su
važiavimas. Gydytojų buvo y- 
pačiai svarstoma, kaip išveng
ti bacilų rezistencijos ir kaip 
ją nugalėti.

Buvo konstatuota, kad 
streptomycinas nustoja veikęs 
džiovos bacilas po 120 dienų

Taip atsitikę 80% atvejų.
PAS veikimui bacilos gauna 

rezistenciją po 6, 8, 12 mėne
sių. Bet jei PAS bus nustota 
vartoti, tai dažnai po kelių sa
vaičių, mėnesių bacilos vėl pra
randa atsparumą. •

Rimifonas susilaukia taip 
pat greitai rezistencijos, gal 
net greičiau kaip'streptomyci
nas. Atsiradus rezistencijai, Ii- ‘ 
ga smarkiai pablogėja. Bet 
ir čia pastebėta, nors rečiau, 
kad nustojus kurį laiką šį me
dikamentą vartoti, dingsta ba
cilų reizstencija:

Buvo aiškinta suvažiavime, 
kad
bacilų reristenciją galima su
kliudyti .tinkamai kaitaliojant 

įvairius vaistus.
Dr. Tarmeer, sakysim, nuro

dinėjo, kad nuo 1949 jam sėk
mingai sekėsi kombinuoti 
streptomyciną - PAS ir ligi šiol 
nepastebėta susidarius bacilų 
rezistenciją.

Streptcmycino. rimifino ir 
PAS ypatinga kombinacija bu
vo pritaikyta ypatingai sun
kioms džiovos formoms ir po 
10 mėnesių ji neleidusi susida- 

- ryti rėzistencijai. Tekiu būdu 
suvąžiavime aiškėjo siūlymas 
derinti įvairių vaistų vartoji
mą nuo džiovos. Nuo šitokios 
kombinacijos greičiai!' dingsta 
kavernos ir infiltratai, atviros 
kavęritęs greičiau užsidaro.

Tačiau ir geriausiai verkda
mi

vaistai nesukliudo baciloms 
daugintis, augti.

O bacilas sunaikinti, pažeis
tus ar naujus audinius ataugin
ti tegali pats žmogaus organiz
mas, pats sveikimas. Dėl to ir 
čia pabrėžta, kad pirmaeilės 
reikšmės turi žmogaus organi- 
niznfo 
kūno.
mas.

stiprinimas — ne tik 
bet ir' dvasios palaiky-

- —k.

Kailiniai avims
Avių auginamuose kraštuo

se pradėta siūti specialius avių 
švarkelius, kurie tampriai ap
dengia avį. Pastebėta, kad taip 
apsaugotų avių vilna yra ge
resnė, švaresnė ir netaip greit 
nusidėvi. Taip pat švarkeliai 
apsaugo avis nuo šalčio, 
lio ir nuo džiovos.

smė-

Paveldėjimas
“Vakar girdėjau jūsų 

kalbant mitinge. Po pypkių, 
pyškino kaip perkūnas.”

“Tą tai jis paveldėjo iš ma
nęs."

“Aš ticsicgWebč jausi. Jis 
kalbėjo keturias valandas.”

‘Tą tai jau jis paveldi jo iš 
močios."

sūnų

druskos produkciją e u jau 
primiršęs. (Bendrai pasakysiu, 
kad prieš praėjusį karą visame 
pasaulyje per metus buvo pa
gaminama apie 30 milijonų to
nų druskos. Iš to kiekio paga
mindavo Jungtinės Amerikos 
Valstybės 28,8%, Vokietija — 
11,9% .Kinija — 8,5%, Angli
ja 8,5%, Prancūzija — 7,- 

Rusija — 6,7% ir likusį 
kiekį kiti kraštai.

Amerikoje druskos gamyba 
vis didėja. Prieš 20 metų tepa- 
gaminama buvo apie. 8 mil. to
nų, o 1950 m. — jair d^gūbai: 
16,629,809 tonai. Daugiausia 
jos pagaminama pramonės ir 
chemijos reikalams.

Tėvyne, mūsų žeme šventoji, 
Nelaisvė slegia tave Skaudi, 
Trempiama priešo tyliai vaitoji. 
Tautos gclgotą matai ir girdi.

Topoliai, liepos bočių sodytos, 
Dengia nuo saulės sodų takus. 
Griūvančios pilys, seniai statytos, 
Primena didvyrių kovų laikus.

. Tėvynė, koks mielas.kraštas, 
Kiek būta džiaugsmo, vilčių, 
Tautinių rūbų gražus raštas, 
Niekados neišeina iš minčių.

K. BARAUSKAS

Nenustokim vilties čia nusiminę, 
Dirbkim dėl laisvės visi, 
Ryžtinga kova išvaduosim tėvynę, 
Ji bus vėl didinga, garsi.

Tai druskas yra nevienoda?
Tokį klausimą pakišau prisi

minęs, kad man reikės daugiau 
jos suvartoti. Man buvo taip 
paaiškinta:

— Vienu ar kitu būdu gau
toji druska iš pradžių nėra vi
sai švari ir tik iškasta dažniau
siai netinka ne tik valgiui, bet 
ir pramonės reikalams, nes jo
je yra netirystančių priemaišų 
ir daug vandenyje tirpstančių 
kitokių druskų. Nuo tų prie
maišų ji turi kartų skonį. To
dėl ji valoma įvairiais būdais: 
kelis kartus tirpinama, košia
ma, vėl garinama virinant, kol 
gaunamas didžiausias jos gry
numas, kada joje palieka 99,- 
7% gryno natrio chlorido. Tai 
jau yra tikra valgomoji druska. 
Be to, iš druskos gaminama 
druskos rūgštį, sodą, grynąjį 
chlorą (nuodingos dujos). 
Druską vartoja dažų, kerami
kos ir dervų gamyboje, dirbti
niam ledui gaminti, • odoms 
konservuoti ir 1.1. " Gyvulinė 
druska parduodama gabalais 
nevalyta.

— Seniau druskos valymas 
buvo prastesnis. Dabar ji taip 
išvaloma, tųkia baltutėlė pada
roma, kad nuo cukraus atskirsi 
tik iš skonio.. O kai kurie val
giai su druska yra daug ska
nesni už cukrinius. Ar netiesa, 
mielas istorike? — paklausė 
daktaras, kai tasai čiulpė sūdy
tą pamidorą. — Kaip seniai 
žmonės druską vartoja?

ĮŠ

Druskos išsaugotos žinios
— Iš įvairių gilios senovės 

liekanų sprendžiama, kad sūrų 
šaltinių ar jūros vandenį mais
to reikalams žmonės vartojo 
dar priešistoriniais laikais, 
prieš kokius 20,000 metų. Žal
vario amžiaus pabaigoje jau 
buvo ir druskos kasyklų, ku
rių žymiausios buvo Hallstate 
ir Duernberge, Vokietijoje "ir 
Igdire, Kaukaze. Jau žiloje se
novėje Hallstato kasyklose 
druska buvo kasama iš 70-350 
metrų gilumos. Tose kasyklose 
atrasti įrankiai parodo, kaip 
senovėje žmonės ją^kasdavo. 
Atskeldavo ją smailiais žalvari
niais, akmeniniais ir mediniais 
kyliais, medinėmis semtuvėmis 
semdavo į odinius maišelius ir 
nešdavo į žemės paviršių. Ka
syklas apšviesdavo balanomis 
ir smaliniais degėlais. Kad ka
syklose nebūtų tvanku ir troš
ku, orą atnaujindavo vėduoda
mi šakų šluotomis. Tose kasyk
lose buvo surasta įvairūs seno
vės druskakasių įrankiai, dra
bužiai ir net čia mirusių ar dėl 
nelaimės žuvusių žmonių kūnai, 
kurie druskos urvuose labai 
gerai buvo išsilaikę.

Čia pokalbis apie druską nu- 
’ trūko, nes gretimam kambary 

pasigirdo barkštelėjimas, aik
telėjimas, šnypštimas ir tripe- 
nimas. Paaiškėjo, kad daktaro 
sūnus tenai “garino ir valė” 
druską.

X.X. Dzūkas iš Draskiniskų

MOKSLO NAUJIENOS

• Naujas įrankis. Raytheon 
laboratorijose, Walthąjn, Mass.r 
sukonstruotas įrankis, regu
liuojamas garso bangų, kurių 
žmogaus ausis nepagauna. Tuo 
tarpu jis yra gręžtuvo for
mos, tinkąs gręžti labai kietas 
medžiagas. Gręžiant įrankis 
suvirpa 27.000 kartus per se
kunde. Tikimasi pagaminti 
panašų .įrankį, kuris tiktų 
piauti ar lenkti kiečiaus] plie
ną, stiklą ir brangakmenius.

Leonas XIII
(Atkelta iš 3 p.)

kreiptos socialinės doktrinos. 
Gi Leonas XIII įspėjo: “Vals
tybės, vis"dažniau įvairių ne
ramumų varginamos, susilauks, 
rodos, ir labai didelių nelai
mių” (Graves de communi).

Žmogaus vertė
Didižausia mū^ų laikų nelai

mė ir yra ta, kad žmogus nu
vertintas ,nes nuo pat Leono 
XIII jaunystės dienų (1810) 
buvo labai stengiamasi žmogų 
padaryti vertesnį už Dievą. 
Dėlto jis patapo-ne “dievu”, o 
daiktu, kuri lengvai valstybė 
mindžioja. Pagal Leoną XIII, 
valstybė turėtų “visų pirma 
apginti vargšus darbininkus 
nuo gobšų žiaruumo, kurie ne
sivaržydami naudoja žmones, 
kaip paprastu? daiktus savo 
pelnui”. Komunistai tuos žo
džius mielai prikištų kapitalis
tams, nutylėdami, kad pačiu 
žiauriausiu kaiptalistu kaip tik 
pasidarė socialistinio pamušalo 
valstybė (naciai, bolševikai). Ji 
žmogų tik daiktais laiko.

O “niekam nevalia žmogaus 
vertės žeminti, nes pats Dievas 
žmogų valdo su didele pagar
ba”. Ar žmonės turi Dievu? pa
garbos? Jei tas klausimas bū
tų teigiamas, visos problemos 
lengviau išsipręstų. Visos —ir 
karo bei taikos tarp paskirų 
žmonių bei tautų. Leonas XIII 
ir tai pastebėjo: “Jei šiandien 
reikia mūsų visuomenė gydyti, 
ji tik prie krikščioniškojo gy
venimo ir krikščionybės dėsnių 
grįždama teišgys.” Vadinasi, 
jei žmonės daugiau susirūpin
tų savo pareigomis Dievui, o 
ne savo teisėmis į kitą žmogų, 
ir jų pačių teisėms atsirastų 

.tvirtesnis pagrindas.
(Visos nepažymėtos citatos 

imtos iš Rerum novarum)-.
S. Suž.

• Pizos garsusis bokštas, 
statytas 1174 metais, kasmet 
pasvyra vienu milimetru. Jau 
ir dabar yra taip pasviręs, kad 
užsieniečiai bijo praeiti pro tą 
bažnyčios bokštą. Tačiau turis
tai galės jį lankyti dar 2Qp.me
tų. Po to jis turėtų griūti, kaip 
mokslininkai apskaito, jei ne
nugriaus jo koks viesulas, že
mės drebėjimas ar bombą.

• Skiepai prieš paraližiii. 
Laikraščiuose buvo jau anks
čiau rašyta, o dabar pakarto
tinai skelbiama, kad dr. Jonas 
Salk, dirbąs Pittsburgho uni
versitete, surado skiepus prieš 
polio — vaikų para Džiaus li
gą. Jis darė sėkmingus bandy
mus su 161 ligoniu. Išradimu 
yra didelis susidomėimas, bet 
kiek tie vaistai bus efektingi, 
parodys tik ateitis.

• Difterito liga, ligi šiol 
puolusi daugiausia vaikus, pri
dėjo vis daugiau kabintis prie 
suaugusiųjų. San Frančisco 
miesto ligoninėje difteritu ser
gančių 660 proc. yra vyresni 
kaip 30 metų.

• “Muzika deda kiaušinius”. 
General Electric Co. praneša, 
kad Kalifornijoje vištų augin
tojai 5 mėnesius vištą? ne tik
rai lesino, bet joms ir muzikos 
davė. Muzikos “klausėsi” 12.. 
(XX) vištų. Tvirtinama, kad 
vištidėse, grojant 14 valandų 
per parą, daugiau kiaušinių at
siranda. Taigi, muzikantams 
dar nėra ko nusiminti dėl radi
jo ir televizijos. Yra nauju 
klausytojų vištidėse, jei jie 
nyksta koncertų salėse.

• Vidutiniai ištekėjusios mo
terys gyvena penkeris metus 
ilgiau už savo vyrus.

• Paprastos žvakės šviesa
• yra 1500 kartų stipresnė uš šv. 

Jono vabalėlio blizgėjimą.

KI'N. ST. YM1S

Kaina $2..>o
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puikiai IMMACL'LATA spaudos 

išleistas mažasis maldvnas

Kietais viršeliai... “T!

WU» RirshMK-k Atr.,

Brookljn 21. N. Y.

. I

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU. J VAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meniną Str^ Ridgnrood, Rmoklyn, N. Y. 

Skambinti tet HYacint 7 1677
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DEŠIMTS METŲ KAIP MIRĖ KUN. J. LIETUVNINKAS
BALTIMORE, MD.

UDETLVOS PRANCIŠKONU vieauolynu, gtaMteŲ* ir iv. Antaaft itentovė 
Kretincnjr. Uetav»je, nepriklausomybė* laikai*. x

kos dolerių.
Į iškilmingesnes šventes vi

suomet yra pakviečiami ir vie
tos bažnytiniai-hierirchai,. ku-

lietuvių refiginguriiu, jtj gražiu 
sutaftinu giedojimu ir jų orgu 
nizuotumu.
Vasario 16,

Lietuviai Venecueloje
šai rengiamomis šventėmis bei kultūriniai -ir religiniai minėji- 

i ... ----- " mai, platinamos knygos ir laik
raščiai, vaikai mokomi tikėji
mo tiesų gimtąja ka'ha. Knygų 
ir laikraščių kasmet išplatina-

Veneceuelos lietuvių koloni
ja yra viena iš jauniausiųjų, 
nes ji atsmado'tik po antrojo 
pasaulinio karo. Iki tol lietuvių 
Venecueloje nebuvo, išskiriant 
vieną kitą užklydėlį. Šiuo me
tu lietuvių č|| priskaitoma apie 
2.000. Jie yra susibūrę pen
kiuose didesniuose miestuose: 
Caracas, Valencia, Maracay, 
Barųuisipaeto ir Maracaibo. Ke
letas šimtų yra išsibarstę po 
plačią šio krašto teritoriją ir 
gyvena pavieniui. Pirmas lietu
vis kunigas Venecueloje yra 
salezietis kun. Antanas. Saba
liauskas, kuris savo noru čia 

• atvažiavo-1949 m. pradžioje.
Jo pastangomis visose didesnė
se lietuvių kolonijose -buvo su
organizuotos lietuviams bent 
vieną kartą į mėnesį lietuviš
kos pamaldos, vaikų katekiza- 
vimas, lietuviškos spaudos pla
tinimas, įkurtas jau penkti me- . 
tai išeinąs mėnesinis lietuvių 
religiniai tautinės minties laik
raštis “Tėvų Kelias” ir apskri
tai duotas impulsas visai lie
tuviškųjų kolonijų organizaci
nei veiklai.

Lietuvių kolonija Venecueloj 
yra viena iš mažiausių čia 
esančių tautinių grupių, bet

savo darniu ir gausiu pamaldo
se lankymusi, tiek savo sutar
tiniu giedojimu, tiek savo vie-

Kaip nuvykti į Lietuvių die
ną Kennebunk Port, Me.? <
Nėra abejonės, kad pats; 

vyksi, nes norėsi dalyvauti; 
Liurdo grotos pašventinime,: 
T. R. šakalio primicijose ir: 
Lietuvių dienoje prie gra*: 
žaus pamario. Ji bus rugpiū-: 
čio 9 d. :

Kas važiuoja iš pietų ir: 
nori išvengti Bostono, tą: 
miestą lengvai aplenkia pui< 
kiu 128 keliu. įvažiuodami į; 
route 1, kuris veda per Port-J 
-mouth, N. H. Kas yra Bos-I 
tone, išvažiuoja į kelią pro: 
Summer Tunncl ir route C-l.< 
Toliau route 1 iki Port s*: 
mouth, N.'H. :

Toliau nuo Portsmouth i-' 
ki Kennebunk Port, Maine— 
Maine tumpike (toli 35) iki 
Kennebunk Interchange, 
paskui route 35 per Kenne
bunk miestą iki Pranciško
nų vienuolyno Kenneburtk 
Port, Me. (5 mylios) arba 
važiuokite vandenyno pa
kraščiu route 1 iki route 9, 
už 4 mylių dešinėje —Tėvų 
Pranciškc-aų vienuolynas.

sąskrydžiais, tiek savo jautru
mu tautiniams bei religiniams 
reikalams. Pernai metais Ve- 
nfecuelos lietuviai sudėjo 1500 
Amerkos dolerių auką premi- rna maždąug už 1.500 Ameri- 
jai tais metais išleistai geriau
siai lietuviškai knygai. Lietuvių 
gimnazijoj Vokietijoje jie išlai
ko keletą mokinių, šelpia lie
tuvius džiovininkus ir senelius.. rje neslepia savo pasigėrėjimo 
pasilikusius Vokietijoje.

Jau penkti metai lietuvių 
kapelionas važinėja didelius 
nuotolius, šimtais ■' kilometrų

• žemės ir oro keliais į paskiras 
lietuvių kolonijas su sekmadie- 
nityjamaldomis, po kurių kiek
vieną kartą įvyksta - įvairūs

Šių metų liepos mėn. 22 d. 
suėjo 10 metų, kai mirė ilga
metis lietuvių parapijos klebo
nas kun. Juozas Lietuvninkas.

Jis buvo gimęs 1865 metų 
sausio mėn. ’d. VSfiakaimio 
kaime, Ahdto valse., Vilkaviš
kio apskrities. Turėdamas 16 
metų amžiaus, atvyko į šį 
kra^Į ir pradžioje buvo pri
verstas dirbti anglių kasyklose 
Shenaridoah, 
sidirbęs ir gav 
savo ^giminių, jščyko į\ Balti
morę mokytis: 
yolos aukštesnėj^/ m 
Kunigų semin 
kun. Juozas pi 
kunigų seminarijoje-Detroite. 
Tačiau netrukus savo globon 
jį paima kard. Gibbons, Balti-

iekitiek už
ra mos is

a mokėsi Lo- 
ykloje. 

mokslus 
eiti lenkų ‘

ČIA. BERNUKAI 3 SAVAITES VALGĖ IR MIEGOJO. Kennebunk Port, Maine.

Minint šių metų 
sostinės Garažas 

arkivyskupas ARIAS savo vie
šai tartame, žodyje lietuvius 
statė pavyzdžiu savo tikintie
siems.

morės diecezijos arkivyskupas. 
Tuo būdu seminarijos mokslus 
kun. Lietuvninkas baigė Balti - 
morėje, švč. Marijos vardo ku
nigų seminarijoje. Kunigu įš- 
švęstas 1893 metų gruodžio 
mėn. 23 d.

Nuo pat savo kunigystės 
pradžios a.a. kun. J. Lietuvnin
kas buvo lietuvių parapijos 
Baltimorėje klebonu. Ligi 1916 
metų jis pats vienas ir aptarna
vo visus parapijos reikalus. 
Pradėjus rimtai ' silpnėti jo 
sveikatai, 1928 m. padėjėju ir 
drauge parapijos administrato
rium buvo paskirtas kun. dr. 
L. Mendelis, kurio globoje

Pemai visas lietuvių koloni 
jas Venecueloj aplankė vysk. 
V. Brizgys, kuris čia pravedė 
misijas, vaikučiams suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą ir vi
sur, tiek civilinės tiek bažnyti
nės Venecuelos valdžios, buvo 
nuoširdžiai iškilmingai sutiktas 
ir priimtas.

Vyskupo V. Bl izgio rūpesčiu: 
saleziečių generolas atsiuntė; 
kun. A. Sabaliauskui j pagalbą 
dar vieną kunigą salezietį, An- j 
taną Perkumą, kuris čia atvy-1 
ko po 20 metų misionieriškoj 
darbo iš Kinijos. Su naujo ku- į 
nigo atvykimu prasidėjo inten- j 
syvesnis darbas, organizuojant j 
jaunuomenę — skautus ir vi
sose kolonijose šeštadieninę ir 
sekmadieninę mokyklą prie- • 
augliams.

Kun. A. Sabaliauskas

dieną,

j

kun. J. Lietuvninkas ir pabai
gė savo senatvės bei sunkaus 
darbo dienas.

Mirties sukaktuvių 
kun. preL L. Mendelio rūpes
niu, šv. Alfonso bažnyčioje už 
kun. Juozą buvo atlaikytos at
minimo pamaldos.

Ateitininkų gegužinė
Liepos 26 d. Baltimorės visų 

laipsnių ateitininkai, mokslei- 
A-iai,'studentai irsendraugiai, 
buvo išvažiavę į Annapolis mie
sto apylinkes prie vandens pra
leisti šventadienio popiečio. At
vyko daugiau kaip penkiasde
šimt kuopos narių.

Atsigaivinę šaltam jūros 
vandenyje pasivaišinę atsi
vežtais užkandžiais-, ant sma
gios pievelės ošiančių medžių

pavėsyje ateitininkai atliko po- zimieras Kazlauskas ir Emilija 
sėdį. Trumpus pranešimus pa-. Makauskaitė.
darė kuopos vadovai. Pasvei
kinti šįmet baigusieji įvairias 
mokyklas ir taip kuopos narės 
Onos. Be to, baigusiems mo
kyklas kuopos dvasios vadas 
įteikė po dovanėlę, kun. St Y- 
los išleistą maldaknygę. Pas
kui skambėjo lietuviškos dai
nos ir mirgėjo tautiniai žaidi
mai.

Nauji parapijiečiai
Šv. Alfonso bažnyčioje krik

što sakramentas suteiktas 
šiems tėvų sūneliams:

Liepei 2cl. Algimantui Ka- 
zimieriui, Stanislovo ir Bronis- 
lavos (Voltaitės) Vitkauskų 
sūnui. Krikšto tėvais buvo Ka-

Berniukų stovykla užbaigiama iškilmėm
Penkias savaites trukusi 

berniukų vasaros stovykla prie 
TT. Pranciškonų vienuolyno 
šiemet jau užsibaigia. Oficia
lus stovyklos uždarymas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 2, iškil
mingomis padėkos pamaldomis 
11 vai. Po pietų 4 vai. patys 
stovyklautojai išpildys meninę 
ir sporto programą, vadovau
jant jų instruktoriams—sporti
ninkui Kaziui Brazauskui ir 
šokių mokytojai J. Gerdvilie- 
nei. Jaunieji parodys.—kad jie 
ne tik atostogavo ir ritosi su 
Atlanto bangomis, bet ir iš
moko daug gražių ir naudingų 
dalykų.

Stovyklavo per 80 berniukų 
iš vi.sų N. Anglijos ir net to
limesnių lietuviškų kolonijų. 
Daugumą sudarė brooklynie- 
čiai.Stovyklai vadovavo tėvai— 
Gediminas Jočys ir Eugenijus 
Jurgutis, talkininkaujant pran
ciškonų klierikams. Graži vie
ta, geras ir sveikas maistas,

Liepos 11 d. Antanui Algiui, 
Antano ir Modestinos špokevi^ 
čių sūnui. Jo krikšto tėvai — 
Juozas Bačianskas ir Sofija 
Šidlauskienė.

Liepos 19 d. Ronaldui, Al
berto ir Konstantinos (Beniu- 
šytės) Jončų (Yoncha) sūnui. 
Krikšto tėvais buvo Eduardas 
Sadauskas ir Agnės Beniušytė.

J. Vizbafa
iš Worcester, Mašs., liepos 26 

d. buvo atvykęs į Baltimorę ap
lankyti savo brolio ir padėkoti 
prel. L. Mendeliui už pagalbą, 
kurią kun. Prelatas jam sutei
kė einant universiteto mokslus 
Vokietijoje. J. M.

Maino lietuviškas klimatas, o 
už vis labiausiai Atlanto grak
ščios bangos užbūrė stovyk
lautojų širdis, kad nevienas no
rėtų čia pasilikti jr toliau, o ką 
jau bekalbėti apie kitų metų 
vasaros planus. Užklaustas vie
nas brooklyniškis, ar norėtų 
dar čia likti, atsakė: “Ką veik
si nenorėjęs, kur rasi geriau?”

Stovyklos užbaigiman sugu
žės daug svečių, ne tik vaiku
čių tėveliai su mamytėmis, bet 
ir šiaip svečių iš artimųjų ir 
tolimųjų apylinkių. Praktiškai, 
galima sakyti, prasidės didžioji 
Lietuvių diena, kuri užsibaigs 
rugp. 9. V. Koksas

Tėv. B. P. Vitkus, MIC liepos 
22 minėjo savo 25 m. kunigys
tės sukaktį. Dabartiniu metu 
jis vadovauja šv. Teresėlės Ma
žųjų Sielų Brolijai, kuri rūpi
nasi leisti religinio turinio kny
gas ir brošiūras.

Tėvai Jėzuitai organizuoja 
mergaičių stovyklą prie Paw- 
Paw ežero Michigan valstybė
je. Stovyklai vadovauti pak
viesta K. Marijošienė, kuriai 
talkininkauja Aldona Prapuo- 
lenytė, Jane Katelytė ir Elena 
Marijošiūtė. Stovykla truks 4 
savaites ir iš Chicagos sto
vyklautojos išvyksta rugp. 1 d.

• “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo valandėlė, vad. J. Stuko, 
šį šeštadienį, 4:45 vai. iš New 
Yorko WEVD stoties, 1330 ki- 
locyklų, • kartos “Amerikos 
Balso” programą, minint 1940 
metų “liaudies seimo” tragiš
kąjį spektaklį. Bus duoda mos 
ištraukos iš Paleckio ir Ged- 
vilos tame seime pasakytų kal
bų.

BROCKTON, MASS.
Rengiasi daugelis brokctonic- < 

čių vykti į TT. Pranciškonų 
metinį pikniką, rugpjūčio — 
August 9 d. Kennebunk Port, 
Me. Vieni vyks automobiliais, 

. o kiti busais. Norintieji busais 
vykti, prašome iš anskto pada
ryti rezervacijas, nes reikia iš 
anskto žinoti, kiek bus važiuo
jančių. Pagal žmonių skaičių 
reikės užsakyti busus. Bušo 
round trip tikietas — ten ir at
gal — $3.25. Tikietų ir rezerva
cijos reikalu prašome kreiptis 
pas p. Eleną Liolienę, telef. * 
Brockton 3036.

PITTSfeURGH, RA.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai, vadovaujant Edvardui 
Schultz, visu smarkumu ruo
šiasi Lietuvių Dienai, kuri į- 
vyks rugp. 9 West View Parke. 
Bus graži meninė programa, 
daug svečių,, kurių tarpe ir 
aukštų Pittsburgho miesto pa
reigūnų. Įžanga nemokama, 
kviečiami lietuviai gausiai dar 
lyvauti. _

Antrasis pittsburghiečių pik
nikas, ruošiamas Lietuvių Vaiz
bos Buto, bus rugp. 30 Lietu
vių ūkyje, Clairton, Pa., Road 
51.'Tarp gausybės svečių tiki
masi susilaukti ir iš Washing- 
tono, kuriems galėsime pa
reikšti dėkingumą Už Kersteno 
rezoliucijos rėmimą. Pikniku 
rūpinasi Vaizbos Buto pirm. C. 
K. Pikel. Jėjimas nemoka
mas, bus galimybės laimėti U. 
S. taupymo bonų, kuriuos par
davinėja Buto nariai. Svečius 
vaisins alum Pittsburgho pre
kybininkai.

Juczas Virbickas

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ RUOŠIAMA NAUJOSIOS ANGLIJOS
Z Z z
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METINIS
Rugpiučio-August 9,1953 PIKNIKAS

SEKMADIENĮ VIENUOLYNO SODYBOJE
KENNEBUNK PORT, MAINE
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Li tardo grotos pašventinimas 10130 va L 
Šventins, 
Iškilmingos primicijų mišios 

11:00 vai. . .
Primicijas laikys ir pamokslą pasakvs T. R. 

Šakalys, O. F. M.

J. E Port lando vyskupas 
gos primicijų mišios Liurdo šventovėje

Pietūs 12:00 vai.
Lietuviu dienos menine programa ZfcOO vai. p.|h 
Dainuos New Britai n lietuviu pa ra p. choras, 

vad. prof. V. Marijošiaus
Šoks tautinių! šokiy grupe .vadovaujama 

K. Mari jošienes

Į 

Z 
z z

Nuoširdžiai kviečiame LIETUVIŲ DIENOJE dalyvauti tėvų pranciškonų geradarni*. rėmėjus ir visus Amerikos lietuvius. . Nepraleiskite progos aplankyti lietuvių pranciškonų vienuolyną 
GRAŽIOJE ATLANTO PAKRANTĖJE. Visais reikalais kreipkitės: FRANCISCAN F ATKERS, KENNEBUNK PORT, MAINE. Telf. 7-2011. Visų mielai laukiame. \
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Help Waiiled Malė
stebimas džiugus reiškinys —

kioje lietuviškoje nuotaikoje.

nui ir kitiems lietuviams gegu
žės 24 buvo įkurta Nemuno or-tautėjumn už miestiečius. Jų 

vaikai niekad nelankė lietuviš-
{rinna ir istorinė lietuviška ge
gužinė Helmettoje. Ji pavyko

Vidury NeuA Jersey valsty
bės dag lietuvių turi nuosavas 
formas ir gana gražiai gyvena. 
Plačios ąpyfinkės mažuose

NEMUNAS PLAUKIA NEW JERSEY
. Kavolių šeima prieš porų metų

FEB

|s-

i

K

t

ATOSTOGOS HAVAJUOSE

Žinote, praėjusią savaitę bu
vau nuskridęs j pamarį sparnų 
pakepinti saulėje. Pasirinkau 
pačią tolimiausią vietą, kur 
automobiliu nenuvažiuojama. 
Sakau, visi dabar taip zvimbia 
mašinptois, kad kiekvienam 
kampe rasi lietuvį su naujausiu 
automobiliu. Nei pacirškėti 
laisvai negali, žiūrėk, kas nors 
ir prisistato:

— Matai, kur žmogus su 
žmogumi nosim susiduri. Ne
maniau. Ir kaip pasitaisęs’ O 
čia tai bus žmonele? Nieko sau. 
Irgi pasitaisius. Rodos, pras
čiau atrodė... (Nepasako tik, 
kad senesnė išrodė).

Žinoma, nutyli, kad ne ta. O 
kas kam darbo? Atsirado, mat, 
sekliai neprašyti. Lenda į sve
timos širdies palėpes. Nei do
rai pasilsėti negali.

Taigi, sprukau kuo toliausiai 
—tiesiai į Honolulu. Sakau, čia 
tai jau pažįstamo nesutiksiu.

Taigi, emu (tiesą sakant, 
plasnoju) tarp palmių, ant kak
lo vainiką pasikabinęs, vėjelis 
lengvai kutena ir... mano nus
tebimui girdžiu lietuvišką me- 
liodiją. Kažkas kad traukia, 
kad traukia Altadriko Jonuš- 
kos sudėtą “lietuvišką” daine
lę:
“Stumiam, stumiam 

pirmyn laiką.
Seną grojam balalaiką, 
Du šiftus mes prasvajojam, 
Kaip pakliūti mums į rojų.
Kur taip paskolą užtraukus, 
Būtų procentai maži, 
Kad paskolinęs neklaustų. 
Ar grąžinsi tu kaži?
Kad taip bamą įsitaisius. 
Banke tūkstančius turėt, 
Ir pietų sultingus vaisius 
Sau palangėje pasėt.
Tėkštum Altui dolerinę. 
Nesakydams pavardės,— 
Tevaduoja jie tėvynę. 
Gal kada ir jos reikės.
Duotum daimą, kas prašytų. 
Niekam nieko negailėtum. 
Jei šią auką aprašytų. 
Dar ir kvoterį pridėtum.
Tad svajonę pasikinkę, 
Konkursą laimėję. 
Džiaugiamės čionai suėję. 
Kad širdis amerikonėja.”

žiai kalba lietuviškai. Vis dėlto 
angį ėjimas, nors .daug lėčiau 
nei kitur, bet ir čia pamažu 

■ -... - — -
WATERBURIEČIAI 

PIKNIKUOSE
Piknikų sezone waterburie- 

čiai nesnaudžia. Liepos 4 da
lyvavo TT. Marijonų piknike 
su savo atskiru stalu. Liepos 
19 surengė tretininkai Stanke-

nas autobusas vyko j Putnamo 
I seselių pikniką ir tą pačią die

ną ateitininkai turėjo savo ge- .

Rūtos draugijos rengia pikni-

vykti į pranciškonų" pikniką 
- Kennebūnk Porte, Me. Kelionei 
bilietai gaunami pas Stankevi
čienę ir klebonijoje. Taip pat 
rugp. 9 Balfas rengia pikniką 
Linden parke Union City. J šį 
pikniką kviečiama visuomenė, 
kad savo aukomis paremtų 
Balfo veiklą. Rugp. 16 bus šv. 
Vardo D-jos piknikas pas Že
maičius, 378 Wilson St., o 23 
d. Linden parke parapijos pik
nikas ir 30 toje pačioje vieto
je.trijų organizacijų, būtent 
—LDS, Moterų Sąjungos, ir L. 
R.K.S.A. Po piknikų pramato- 
ma Balfo, LB bei kitų orga
nizacijų susirinkimai. P. J.

mynai prie putojančio alučio 
linksmai ragavo savo prietelių 
lietuviškus sūrius. Jų tarpe ma
tėsi svečių ir iš tolimų koloni
jų, Bostono ir kitur. Pranas 
Puronas trumpai supažindino 
su organizacijos tikslais ir pa
kvietė Jokūbą -Stoką. Svečias 
iškėlė reikalą paremti kongres- 
mano Kersteno rezoliuciją. Dar 
kalbėjo Jonas Liudvinaitis iš 
Lindeno. Puronas patiekė daly
viams priimti bendrą rezoliuci
ją, kurią gegužinės dalyviai 
vieningai priėmė.

Tenka priminti, kad vidurio 
New- Jersey Nemuno valdyboje 
be anksčiau minėtų pavardžių 
uoliai reiškaisi dar p. Repšys, 
Stakniai, Alminai ir kiti, kurie 
jau po keletą kartų skaitlingai 
apipylė senatorius ir kongres- 
manus Kersteno rezoliucijos 
reikalu laiškais ir telegramo
mis.

Linkėtina Nemunui plačiai 
ištvinti New Jersey ir lietuviš
ka dainb, tautiniais žaidimais, 
bei lietuviška bet kurios for
mos mokyklėle stiprinti lietu
vybę kartų kartose.

J. Prapuolenis

MR. THOREN su dukterimi Judita (15 metų) ir sūnumi Steponu 
v(13) Hliko gyvi, sudegus jų namui Wor«*ster. Mass. Sudegė jo 

' žmona dar su keturiais saikais. Gaisras kilo dėlto, kad Mrs. Tro
bon atsigulė su eigarete ir užmigo.

Lietuvos vyskupai prie Pacifiko.
SAN FRANCISCO, Cal. — 

Liepos 23 d. mūsų koloniją ap
lankė vysk. V. Brizgys ir vysk. 
V. Padolskis. Juos atlydėjo 
iš Chicagos kun. Ig. Albavičius 
ir kun. dr. J. Vaškas, MIC. 
Nors buvo savaitės vidurys— 
darbo diena, bet iš nedidelės 
lietuvių kolonijos Pacifiko pa
maryje susirinko Lietuvos vys
kupų pasveikinti arti 100 žmo
nių ir keturi kunigai: kun. Dr. 
Pavalkis iš San Francisco, kun. 
dr. Manelis iš Belmont, kun. 
Palukaitis iš Menlo Park ir 
kun. Marčiuionis iš Campbell. 
San Francisco lietuvių vardu 
vyskupus pasveikino kun. dr. 
Pavalkis, t> gėles įteikė jaunasis 
Ričardas Bagdonas ir Regina

Bagdonaitė — brolis ir sesuo. 
Vyskupai atsakė padėkos žo
džiu, ragindami, be to, visus 
laikytis Aolidfrfiai ir nepamirš
ti savo gimtosios kalbos ir 
pavergtos tėvynes. Gražiai 
kalbėjo ir kun. Ig. Albavičius, 
šv. Antano parapijos Cicero, 
’l. klebonas, kuriam dar buvo 
sukeltos ovacijos, neš paaiškė
jo, kad jis kaip tik yra sulau
kęs 40 metų kunigystės jubilie
jaus. Vyskupai buvo apsisto
ję pas kun. dr. Manelį, Bel- 
mont, Cal. L.

Help Wanted Malė 
or Female

N. J. SESELEMS MOKYTOJOMS STATOMI NAMAI

Chicago* IR
Rtagaflė Gųstaitieeė atidarė 

privačią mergaičių stovyklą Z. 
Jonyno ūkyje BeVerly Shores, 
Ind. Stovykloje mokoma Lie
tuvos Istorijos, geografijos bei 
tautinių šokių.

M. Zablockio knygyną nu
pirko J. Karvelis ir mano į- 
rengti namų reikmenų krautu
vę. Karvelis savo krautuvėje ir 
toliau laikys knygyną.

Chicagiečiąi lietuviai, dirbą 
Wabash geležinkelio kompani
jos prekių stotyje, sudėjo 100 
dol. lietuvių gimnazijos na
mams pirkti Vokietijoje.

TELEPHONE.
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
ilELP WANTED ADS. 
ASK FOR AP T AK Eli

U

REIKALINGAS PATYRĘS 
t MĖSININKAS

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

GUGGENHEIM PRO V ĮSI O N 
COMPANY

835 Fulton SI., MO 6-0381

VYRAI—VYRAI
Galite sustoti dairęsis ir eiti darban šiandien 

MUMS REIKALINGA
SANDELIUOSE DIRBTI VYRŲ PAKAVIMUI 

IR AUTOMOBILIŲ BEI SUNKVEŽIMIŲ 
PAKROVIMUI

Norint kasdien sumokama pinigais. Nuolatinis darbas arba 
jūsų laisvadieniais. Priimami tik rimti vyrai. Geras pradi
nis mokestis ir po 8 vai. viršavalandžial Kreiptis:

* Workman for Workmen
G01 W. VVashington Blvd.

THE LAWRIN CO.
urgently needs

GENERAL FACTORY HELP
We want dependable men for steady work. Experience not 

necessary. — WE WILL TRAIN YOU.
TOP WAGES with opportunity for inereases 

tp steady workers.
Occasional overtime at l1/. over 40 hofirs

CLiffside 4-0440
3930 S. WINCHESTER AVĖ.

Employment Office open Saturday, July 11, 8 a.m. to 12

Kaip jums patinka ta daine
lė? Man labai. Aš tiesiai susi
radau dainininką ir paklau
siau :

— Iš Balio “Tautosakų skai
tymų” išmokai?

— Ne!
— Suradai Šapokos “Lietu

vos istorijoje”.’
— Irgi ne!
— Užtikai Bendoriaus “Lie

tuvos geografijoje”?
— Taip pat ne. Nežinau, ar 

tc’’ių knygų turiu?
— O kokias turi?
— Ar neskaitei laikraštyje, 

kad angliškai literatūrai išlei
dau apie 200 dolerių.

1 — Tai iš kur lietuvLkai d; 
nuoti išmokai?

— Iš mažens.
— Bravo, sakau, vaikine, 

kad bent to nepamiršai. Eiki
me saulėje pasikepanti.

Ir tu, žmogau, rask tokią 
vietą, kur lietuvio nebūtų. Jei 
kas negali kur pats nuvykti, tą 
nuskraidina. ■

tv. BePastdgis

Federacijos 10 skyrius ruošia 
pikniką

. ir susiartinimo pietus rug
pjūčio 2 Šidlauskų sodyboje, 
Summer St., Norwoode. Pra
džia 2,30 vai. p.p. Pelnas ski
riamas šv. Jurgio liet, parapi
jos seselių namo fondui. Visi 
parapijiečiai ir kiti lietuviai 
nuošrdžiai kviečiami atsilanky
ti. Programoje bus dainų, žai
dimų bei kitokių pramogų. 
Kleb. F. E. Norbutas ir kun. 
P. šakalys rūpinasi, kad kuo 
greičiausiai būtų surinkta rei
kalinga pinigų suma ir įsigy
tas nuosavas seselėms namas, 
kuriame pastovai galėtų apsi
gyventi seselės ir mokyti mū
sų parapijos vaikučius tikybos, 
liet, kalbos ir palaikyti gyvą 
lietuvybės dvasią jaunimo šir
dyse. Seselėms nereikės važi
nėtis iš Bostono ir-gaišinti be 
reikalo laiko. Mūsų pareiga 
remti klebono užsimojimus ir

NORWOOD, MASS.

aktyviai prisidėti visomis išga
lėmis.

praleidęs atostogas Pennsyl- 
vanijoje, kur aplankė savo se
serį vienuolę, sugrįžo namo ir 
jaučiasi gerokai pailsėjęs ir 
atsigavęs nuo kasdieninių dar
bų ir rūpesčių.

Kleb. F. E. Norbutas
dviem savaitėm išvyko ato

stogų ir mano aplankyti Kana
dos šventoves bei kitas žymes
nes „vietoves. Atostogaujančius 
kunigus sekmadieniais pava- 
doja vienas iš pranciškonų. Pa
rapijiečiai linki savo klebonui 
laiimngai sugrįžti.'

Lankėsi kun. A. Kaniauskas
iš Grand Rapids, Mich., pas 

Kamantauskus. Ponia Kaman- 
tauskienė, mūsų parapijos var
gonininko žmona, yra jo se
suo. Svečias liepos 19 laikė 
mūsų bažnyčioje šv. mišias ir 
pasakė gražų pamokslą. Jis 
prieš metus yra atvykęs iš P. 
Amerikos.

Į Pranciškonų pikniką

Kennebūnk Porto vienuolyne 
rugp. 9 organizuojami autobu
sai. Prašoma iš anksto įsigyti 
bilietus, kurie gaunami pas: A. 
Tumą, J. Versecką ir J. V. 
Kudirką. Vykdami paremkime 
pranciškonų vienuolyną.

Žvalgas

Smagu buvo keliauti į Putnanic c

VYRAI IR
MOTERYS

bendriems dirbtuvės darbams.

• Geras pradinis atlyginimas
• Puikios darbo sąlygos
• Gydymo programa

Apmokamos šventės ir atostogos 
.... Prisistatyti asmeniškai ....

BUDLONG PICKLE Co 
1349 Marrey Si.

Help wanted Female

MERGAITES - 
MOTERYS

MEN — 18 - 45
GENERAL FACTORY WORK — OPENING ON 2 SHIFTS

• .7:38 A. M. to 4 P. M.
• Start at 1.62/a per hour
• After 36 days $1.68/2 per hour.
• 4: P. M. to 12:38 midnite

K • Start at $1.77 per hour
• After 38 days $1.84 per hour

Good working *onditions—Uniforma furnished—Cafeteria on 
premises^-Free hospitalization & surgical plan—Paid Ho’idays 
2 Yr High School only Reųuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT FOODS Co., 505 N. SACRAMENTO

IEŠKOMI PRITYRĘ KARTONINIŲ DĖŽIŲ DIRBĖJAI
Prižiūrėtojas spausdinimo ir piaustymo (pam.) 
Spausdinimo ir. piaustymo operatorius ri pam.) 
Spausdinimo ir piaustymo operatorius (2 pam.)

Prityrę mašinų valdytojai.
• Aukščiausias atlyginimas • Apmokamos atostogos • Veltui 
gyvybės apdrauda • Ligoninės priežiūra • Mokamos 6 šventės

Susitarimui kreipkitės j Joe Ellis.

RICHRRDS
CORPOMTIMI

ESfcbrook 8-2383 Fl llmore 3-0502

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Erini ė, RFD 2, Pntnam, Coun.

Lietuvos

k-
t-

Traralhraja U atfprlm radiją atdara WLOA, 1SM kyUeyelea
KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 

žloje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KN1OHTK OF UTKI AMA WTX»A

BKADnoCK, FA.

J Putnamo seselių pikniką 
Karinauskienė, ir šilkauskas 
suorganizavo’S? keleivių auto
busą. Iš Waterburio išvyko 8 
vai. ir 10,45 buvo Putname. Vi- 

-Ai dalyviai išklausė mišias ir 
'aktyviai dalyvavo visoje pikni
ko programoje. Po gardžių 
šaltbarščių pietų apžiūrėjo visus 
seselių darbus, kurie kiekviena
me žingsnyje primena Lietuvą. 
Kai seselių vedamos vasaros

stovyklos mergaitės pasirodė 
su tautiškais drabužiais, visi 
nustebę gėrėjosi, net ir svetim
taučiai.’ Žmonių buvo labai 
daug ir visi matė, kokią didele 
vagą varo seselės lietuvybės iš
laikyme. Waterburiečiai. ma
tydami didingus seselių už-i— 
mojimus, yra pasiryžę remti jų 
pastangas, ypač koplyčios sta
tymą. B. P. Pilkauskas

20 - 45

DIRBTI NETOLI NAMŲ

NESUNKUS DARBAS. JUS BEMO
KANT PRADINIS ATLYGINIMAS 
$1.00 VAL. PRIE ŠVARAUS. INDO- 
MAUS IR LENGVO DARBO MŪSŲ 
ŠVARIOJE IR MALONIOJE ĮMO
NĖJE SU PUIKIOMIS GALIMYBĖ
MIS KILTI ŠIAME AUKŠTOS KO

KYBĖS BIZNY.

KREIPKITĖS ŠIANDIEN

FOTO FINISHERS. INC.
1736 W. NORTH AVĖ.

Help Wanted Female

WOMEN -18-35
GENERAL FACTORY WORK — OPEN INGS ON 2 SHIFTS

• 7:3* A. M. to 4 P. M.
• Start at SI.39 per hour
• Raiše after 3* pavs S1.45 per hour
• 4: P. M. to 12:34 midnight
• Start at S1.51 per hour
• Raiše in 34 days to $138 per hour.

Good vorking condjUons—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free pospitalizatidn & surąical plan—Paid Holidays 
2 Yr Hlgh Sc t only Reęuirement — Apply Personnel Dept.

KRAFT

Savings and Loan Association t ---------- -------------------------- |
ftivdcaito* 

flivuimdo

D i s p 1 a y -
w z

APSIDRAUSKITE IR VIETA SAUGIA 
Saateapotų įdėtos prieš 1-ją mėnesio d. veikia nuo 1-mo 

įsteigta 
1916Davanai duodamai komplektas 

ptunlmra ir ytettuku su kiekvienu 
indėliu.

Darbo valandos: 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

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

Drive ta LOMBARDO
F*ANK J. KINST, vykd. direktorių* ’

WEST CERMAK ROAD GUnderson 4-2600 }

o.. 505 N. SACRAMENTO

DĖMESIO!
Bendriems raštines darbams padėti 

AUKŠTAS ATLYGINIMAS — PRIEDAS 1 RATOS 
BONO PUANAS. LABAI GEROS DARBO SĄLYGOS 

LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDIMAS 
TAIP PAT

KAFETERIJOS PADAVĖJOS
Rąžyti

Rm. 914.79 W. Monroe SU Chicago 3, m.

J



Veda K. Merkta

Malė

J
COMPANY BENEFTTS

HELP WANTK(& MALE-FEMALE

PARDUODAM NAMUS

Kad būtų linksmiau ::

Business opportun

68-38 Forest Avenue
Ridgewood> N, Y.

IELDERS
31.71 H rm HOUR

60-04 VVoodside Avenue 
Woodside, N. Y.

CAP. TED WTLUAMS, Boston Red Sos kovės MMjts (fatfHfe), po- 
Iritl ♦tamsu /U kariuomenės. Jis dalyvavo Korėjos kere ir skraidė ma
rino spransminiais lėktuvais. Jis grįžt* vM j Sporto syveofma.

69-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue 
Flushin*, N. Y.

SIUVĖJOS MOKANČIOS SIOTI 
■LIUSKELES

ištisinis arba dattnis darbas. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
ACTIVE BLOUSE
40 W. 1st Street 

Mount Varnon 
TeL: MO 7-9894

PRITYRĘ SIUVU Al . SIUVĖJOS 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo mašinos operatorius 
tik prityręs.

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

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

(Thames ir Knickerbocker gatvių 
kampas). TeL: HY 7-4440

MOTERYS 
nuo 20 iki 26 metų 

patyrusios ir nepatyrusios dirbti prie 
vokų (envelope) maėinų. Pastovus 
darbas. Gerai apmokamos ir lavina
mos. Turi mokėti angliškai skaityti 
ir rašyti. Kreiptis: 

BERLIN and JONĖS
601 W. 26th St. (7 aukttas), N.Y.C.

Telef. WA 4-4440

CECO STEEL PROD. CORP, 
' 625 GLENWOOD AVENUE 

HILLŠIDE, N. J.

pačeidaUjam6s siuvėjos 
siūti dalimis mantkinlun, darbas akor- 
dinis ir pastovus. Aukotas atlygini
mas. geros darbo aplinkybės.

Kreiptis:
PAUL8 SKIRTS 

5214 3rd Ave^ Brooklyn 
TeL: HY 2-6276

GEROS SIUVĖJOS
mokančios siūti skrybėles. Pastovus
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

MIS8 ANNE HATS
42 West 39th SL, N. Y. C. (Rm. 406)

DARBININKES
patyrusios ir nepatyrusios. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

TOWNBROOK CLOTHES CORP.
19 Hope SL, Brooklyn, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

Lictuv'ų sporttaių 
me'iL rugsėjo 5-7, Chicago ė, 
turėsime šachmatų indi^dua- 
les varžybas: 6 ratų turnyrą, 
šveicarų sistema. Turnyro va
dovas: V. Karpuška, 807 W. 68 
St, Chicago, U). Turnyro da
lyviai registruojasi iki rugp.
15 d. Žaidynių organizacinio 
komiteto adresu: E. VengiaOB- 
kas, 6100 So. Peoria Av.

Hamiltone rengiama pirmoji 
Lietuvių diena Kanadoje, rug
sėjo 5-6, savo sportinėje prog
ramoje turės šachmatų var
žybas.

1950 Grand National — A- 
merikos korespondentinių pir
menybių — baigminio rato 
tėra aiškūs šiuo metu 2 daly
viai: K. C. Newberry, Great 
Lake division meisteris ir Ka
zys Merkis, Eastern division 
meisteris.

P. Tautvaiša, Illinois ir 
Trans-Mississippi meisteris, bū
damas Vokietijoje, puikiai gy
nė lietuvių spalvas įvairiuose 
šachmatų turnyruose, žy
miausias jo laimėjimas, tai 
1948 m. tarptautinis meisterių

< turnyras Oldenburge. Tautvai
ša laimėjo pirmą rietą ir buvo 
apdovanotas Oldenburgo mies
te- garbės dovana.

1. Tautvaiša, lietuvis 12 (iš 
15); 2. Heinicke, vokietis ll’-j: 
3. Kuppe, vokietis, ll1?; 4.
Seleznev, rusas, 9*-.; 5. Her- 
zog, vokietis, 9; 6. Sarapu, es
tas 8’i; 7. Rankis, latvis, S*/.; 
8. Liėpnieks, latvis, 8. Viso
16 dalyvių. Heinicke, Ham
burgo, meisteris; Kuppe, Bre
meno meisteris; estas Sarapu, 
dabar N. Zelandijos meisteris; 
latvis Liepnieks, Lincoln, Neb. 
meisteris.

Petras Kontautas, So. Bos
tonas, rodo talento žymių ko
respondentiniame lošime. Per* 
nepilnus metus jis užbaigė 
Chess Review Class Tourna- 
mentą, dalindamasis 1-2 v. su 
Dulicai (po 5:1 taškų). 1952-3 
Gblden Knights turnyre, po 4 
laimėjimų jau įsikvalifikavo į, 
antrąjį ratą. Pirmąjį ratą tikisi 
užbaigti pasekme S’ar’į.

Latvių turnyras Chicagoje.
1. K. Gutmanis, Chicaga, 4:1;
2. L. Ratermanis, Icvva City, 
3’23- J- Pamiljens, New 
York 3:2. Toliau Mengelis, Kal
nius ir Adams.

Toks kalbasi su tarnaite
Ponas Toks pasibeldė į kai

myno duris. Išėjo tarnaitė.
— Atleiskite, — tarė Toks 

tarnaitei, — ar ponas namie?
— Ne,—tarė tarnaitė, — 

ne namie, šiuo laiku ponas vi
sada yra įstaigoje.

— Vadinasi, išėjęs? — dar 
pasiteiravo.

— Aišku, išėjo šįryt,— aiš
kino tarnaitė.

— Bet šįryt lijo, — kalbėjo 
ponas Toks.

Nustebusi tarnaitė pažvel
gė j Tokį.

— Taip, bet., ponas pasiėmė 
lietsargį.

— Kam, ar lyja ir įstaigoje?
— stebėjosi Toks.

— Ne, —maišėsi tarnaitė,— 
įstaigoje nelyja, o tik/lauke.

— Bet juk jis lietsargį nusi-

DISPLAY

CHOCOKI A VIEW HOI SE. 
CMOCORVA, NEW HAMPSH1RE

For a hapay vacation in clear, 
bracing, mountain air. only $33. 
weekly. including excellent meals: 
children half. Also bungaios—spe- 
cial rates Tor New Yorkers. $35. 
w’kly. Modem conveniences. beau- 
tiful locat’n. ideal family group. 
bathing. fishing. natūrai interest- 
ing sights.—Main White Mountain 
Route 16. Write Chocoru* View 
House Chocorua, New Hampshire. 
In New York, Tel: TAhnadge 8-3014

STONY BROOK LODGE,
Pr. Lapienės vasarvietė

turi kambarius atostogoms kiekvienam prieinamomis kai
nomis. Atskirose vilose išnuomojami kambariai norintiems 
patiems šeimininkauti. Miškas ir salė tinka vasaros pra-

■ mogoms. Arti jūra.
Visą šį sezoną vasarvietėj vyksta mūsų dailininkų A. 

Galdiko, V. K. Jonyno, Vyt. ir Aleks. Kašubų, P. Kiaulėno, 
P. Lapės ir R. Viesulo rinktinių kūrinių paroda. Nėra įžan
gos. Visi kviečiami.

Susisiekimas automobiliais 25A keliu ir Lonjj Island 
traukiniais I Stonny Brook. Rezervacijos raštu.

Adresas: MRS. LAPE, STONY BROOK, L. L, N .Y. 
Teki. Stony Brook 7-9586

Help wanted Female
MIKALINOM -SIUVĖJOS 

su patirtimi draperijom Kurtine. Nuo
latinis d* ritas, aukštas atlyginimas, 
malonias darbo apUnkybėe.

Kreiptis:
CENTURY ftttBRIOR

nešė į įstaigą, — tvirtino Toks.
— Suprantama, kur turėjo 

neštis? — tvirtino tarnaitė.
— To aš negalėčiau pasakyti,

— atsakė Toks, — bet juk liet
sargį gali neštis ir į skerdyk
lą. Nebent reikėtų klausti, ką 
veiks ten su lietsargiu.

— Nežinau, — mikčiojo tar
naitė, o paskui susigriebusi 
pridūrė:

— Ponas lietsargio nenusi- 
nešė į skerdyklą.

— Padarė gerai nenešdamas, 
tikrai gerai, — gyrė ponas 
Toks, — ir kam jam neštis 
ten?

— Nežinau, — ti aukė pečius 
tarnaitė.

— Nežinai, nežinai, — rėkė 
ponas Toks, netekęs kantrybes.
— Po šimts pypkių! Kam čia 
man plepi pasakas apie savo 
pono lietsargį? Man užtenka 
žinoti: ponas yra ar nėra? Sa
vo lietsargį jis gali nešiotis, 
kur tik jam patinka, man vi
siškai nesvarbu.

Ponas Toks apsigręžė 
spiaudydamasis nulipo 
tais žemyn.

BENZINO (GAS) stotis
Gera proga auto mekanikams. Gerai 
įrengta su visais Įrankiais ir medžia
ga. Puiki prie didelio judėjimo vieta. 
Duoda geras pajamas. Reta, bizniui 
proga tik už $3000. Kreiptis į savi
ninką:

VVhite Plains 8-9074

DARBININKES
patyrusios siūti sportinius rūbus ir 
marškinius. Pastovus darbas. Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

KISMET SPORTWEAR
240 W. 35th SL, N. Y. C.

REALESTATE

LAUBELTON, L. I. 
parduodamas plytom apdėtas 
7 KAMBARIŲ NAMAS.

Pusiau baigtas rūsys ir pastogė (3 
mieg. kambariai), l‘,į vonios, tele
vizijos prietaisai ir žaidimų kam
barys. Didelė moderni virtuvė, nau
ji kilimai, “tate” stogas, garažas, 
švirkštas. Kiemelio plotas 40 X 10- 
Patogioje vietoje visais atžvilgiais. 
Savininkas apleidžia miestą Ir ati
duoda už prieinamą kainą.
Pamatyti galima — 131-06 229th SL, 
arba pašaukti savininką:

LA 8>2330

ir 
laip-

Kavalierius
Mokinukas 'Petrelis 

traukiny. Jis pamatė moterį su 
kūdikiu. Mokinukas pakilo ir 
užleido vietą. “Tu esi šaunus 
kavalierius”, pasaką moteris.

Kitą dieną -mokytojas rei
kalauja iš vaikų nurodyti sve
timžodžių. Petrelis pakelia ran
ką ir sako: "kavalierius”. Mo
kytojas nustebęs klausia, ką 
gi tai reiškia. “Tai aš, kuris 
moteriškei su vaiku užleidžiu 
traukiny rietą.”

sėdi

OZONE PARK
Dailiai apmuštas šeimai bungalow 
tipo namas, 4’ž kambarių, be to, 
beveik baigta 2 kamb. pastogė ir 3 
kamb. su vonia tinkamas išnomuoti 
skiepas. Garažas, plytų panašumo 
geras stogas, aliejinis šildymas, au
tomatinis karštas vanduo ir dveji 
įėjimai. Skalbimo mašina ir kiti 
priedai. Kiemelis sutvarkytas ir 
40 X 100. Arti prie visų patogumų, 
gera aplinka. Tikrai geras pirkinys 
—tiktai $16,500 ,
Kreipkis į savininką pamatyti ir 
Įvertinti — TekVIrginia 8^2203

Skaitykite ir platinkite 
“AIDUS”

JOHN DE^UHA, M. D. 4
Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. ;

Mokslus baigės Europoje
128 E. 8fah STREET NEW YORK CITY

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Tel.' EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORE
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

Ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
185-24 Horace Hardine Blvd 

Fresh Meadovrs, F!
219-17 Jamaica

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue

Valley Stream, N. Y.
4380 White Ptaim Road

Brenx, N. Y.
19 West Post Road

White Plains, N. Y.
STORE

GLENDALE 27, N. Y

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street. M’oodhaven 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 7-1896

JAUNA MERGAITE
virtuvės darbui ir prte stalų Pasto
vus darbas. Gera alga ir geri arbat
pinigiai (tips). Malonios darbo sąly
gos. kreiptis:

BOB’S RESTAURANT •
99 Morgan Avė., Brooklyn, N. Y. 

Telef. M Y 7-9618

NEW YORK BOSTON, MASS,

DARBININKES
mokančios dirbti su Singer ir Merrow 
mašinomis, patyrusios gaminti mote
riškus mezginius ir megstukus. Pui
kios darbo sąlygos, geras atlygini
mas, 35 valandų darbas. Yra Lunch- 
room darbininkėms ir Air Conditlon.

Kreiptis:
Knitwear Mobby Mills, Ine.

30-10 41st Avė., Long Island City 
At Queens Plaza Tėl. ST 4-7922

| Tel. EVergreen 7-4335

ĮStephen Aromiskis
I (Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Modemiška Koplyčia

| 423 Metropolitan Avė.
? Brooklyn, N. Y.

3

S. Baraeevičiiis ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuviu Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

PARDUODAMI NAMAI 
Ridgewoode — 4, 
East New Yorke — 3, 
Woodhavene —5. 
Richmond Hill — 6, 
Ozone Park — 3, 
Jamaica — 3,

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

J. VASTCNAS 
168-67 Liberty Avė.

, Richmond Hm 19, N. Y. 
TeL Vlrginia 8-2239

WILLIAM J. DRAKE

2

i

TeL STagg 2-5643

Matthew P. Baliai*
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

J. B. SHALINS-
. SALINSK.*®

( Laidotuvių Direktorius
l 84-02 JAMAICA AVĖ.
1 (prie Forest Parkway Station)
t- Woodhaven, N. Y.
z Suteikiam garbingas laidotuves.
7 Koplyčios nemokamai visose
• miesto dalyse; veikia ventiliaci-

W AITRUS
FTNERAL ROM

127 V7EB8TER AVĖ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
LaMor"vta Direktorius 

ir i ateamuotojas
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija*- >• 
miausiomis kainomis. Kaino- 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS
'■ FUNERAL

5&1 EAST BROADVVAi
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas diena ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-6815

SOuth Boston 8-2609

Pasirinkimas
Senbernis Povilas pagaliau 

vedė. “Tu dviejų metrų karti, 
kodėl gi vedei tokią mažytę 
žmoną?” puolė ji buvę jo drau
gai senberniai.

“Jei jau taip reikia, tai aš 
visada pasirenku pačią ma
žiausią blogybę”.

Lietttvis Advokatas
85-03 WAREHAM PU, JAMAICA, N. Y.

Tri. JanuMea 6-727$

Tel. EV 8-9794

M. aid L AUTO COUKSION TOMS
Lietuvių specaltatų collisioa ir auto taisymo d-vc

BODIES AND FENDERS STRA1GHTENED
COMPLETE AUTO PAINTING 'WCO REFINISHING

TeL Vlrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

ISPANIŠKAS DZINGELIS

SAVINOS

Lateat
Interest 

Rate

THE

Joseph Garszva
Graborfas-bcdsamuotojad

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

g ¥2%
On Rejular Savtap Acccvau 

Interest starta tire first of tho month

US 1ROADWAY at BEDfrORD AVĖ. 
539 Baaten Parfcooy at Noatrand Avenue 

Your Depoatti in Thls Bank Are Fuūy Insured 
Up to 310.000.

Member Federal Depoštt lasuranco Corporation

Gerinsiąs žmogus
“Geriausias žmogus, kuris 

kada nors gyveno, yra ponas 
Birbilas. Puikus žmogus — 
kantrus, kilnus, aukso širdis, 
išmintingas. Bet jis mirė, ne
gavęs atskleisti pasauliui savo 
talentų.”

“Bet kas gi tas Birbilas, ir 
iš kur tu ji pažįsti?”

“Na tai dabar, aš gi vedžiau 
jo našlę.”

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broedvray, Brooklyn, N. Y 

telef. EV 8-6656
Vasarinis išpardavimas 

Paltai, eilutės, "toppers”. Dydži
9-15. 10-20, 36-48 geriausi 
100% vilnos medžiagų Ir 
1c” didmenų prekybos kaino 
Suknelės, Šilkas ir medvil 
naujausio stiliaus pigia kaine. 
Laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su iiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kaltams HstuvMtai.

TeLEV 8-6656

J. MAUJVTM' 
937 Gnad stteet

t ŽALIAUSKAS

Saie. teL EV. 4-0672 Office teL EV. 4-6680 Kanai UL XV. 4-1913

Lietuviu Amerikos Pilieciy Klubas

VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgiv

BROOKLYN. N. Y.0» TTN1ONA VE

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS

Skaitykite ir platinkite “Šv.
PranARSnui* Varneli”’

. Kvepiančio Dzingelio 
šaknis turi padavimu 
nuo senovės, kad Džiu
gelis buvo vartojamas 
nuo išpūtimų, dusinimo, 
troškulio, neatgavimo 
kva[>o. nuomario, para
lyžiaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yr« gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligoni, 
suskutus šaknis darytis arbatą ir 
gerti, sutrynus šaknis maišyti į taba* ■ 
ką — rūkysi Ir džiaugtieji maloniu 
kvepėjimu. Svaras Dzingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

ALEKANDER’S C0.
414 BBOADWAY 

SOUTH BOSTON 27, MASS.

VINTER GARDEN TAVERN. Ine

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras,SALE vestuvėms, 
parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MADISdN ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TaL KV 2-9SM (Prie Forest Avė. stoties), RMgevrood
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Atstovų rūmai priėmė bilių

Berniukų vasaros stovykla 
Kennebunk Port, Me., užsida
ro sekmadienį, rugp. 2. Visi 
brooklyniškiai berniukai, ku
rie' nebus paimti tėvų privatiš- 
kais automobiliais arba iš ank
sto nesusitarta dėl betkokk) ki
to transportacijos būdo, bus 
parvedami autobusu. Autobu
sas iš stovyklos išvyks rugp. 3 
d .apie 9 vai. ryto ir tos pačios 
dienos vakare, anie 9 valandą 
turėtų būti Brooklyne, pran
ciškonų vienuolyne, 680 Bush-. 
wick Avė. Tėvai, kurie norėtų 
sutikti savo vaikus, prašomi’ 

’ ateiti.

j nų. pabėgėlių imigracijai. Ne- 
► laukdamas, iki įstatymas bus 

patvirtintas senato ir pasira
šytas prezidento, Balfas susi
rūpino paruošti sąrašus, kas iŠ 
lietuvių Europoje dar galės ir 
norės tuo įstatymu pasinaudo
ti. O tokių yra — dalis iš ne
galėjusių anksčiau atvykti dėl 
ligos dabar jau pasveikę; dalis 
tada nespėjo baigti proceso, 
dalis negalėjo jau gautomis vi
zomis pasųjaudoti.

Kun. J. Pakalniškis yra su
sukęs gražią spalvuotą filmą iš 
New Yorko skautų gyvenimo 
jubilėjinėje skautų stovykloje 
prie Niagaros. Tą filmą kun. 
Pakalniškis žada tęsti, užfik
suodamas vis naujus skautų 
gyvenimo momentus.

Vaid. Kantautas, Amerikos 
skautų vyčių vadas, praeitą 
savaitę lankėsi Nevv Yorko 
skautų vyčių sueigoj ir patiekė ‘ 
daug vertingų informacijų ir 
gražių minčių apie lietuviškos 
s'autybės judėjimą.

^DARBININKO” RĖMĖJAI

PreL J. Balkūnas
nuo šios savaitės pradžios iš

vyko' atostogų šešiom savai
tėm.

Petras Minkūnas
Balfo reikalų vedėjas, 

šios savaitės pradžios turi ato
stogas.

nuo

M. Kižytė,
L. Informacijos Centro di

rektorius, vėl lankėsi Washing- 
tone, kai buvo Kersteno rezo
liucija svarstoma Atstovų Rū
muose.

Kun. Dr. J. Vaišnora,
apsilankęs “Darbininko” re

dakcijoje, ilgesniam laikui išvy
ko į Chicagą.

Dr. J. Bajerčius,
LRKSA reikalų tvarkytojas, 

susivienijimo reikalais atvyko 
iš Chicago ir lankosi Brookly- 
ne bei Nevv Yorke.

M. ir K. Ambrazaičiai
liepos 25 susilaukė dukters. 

Ponia su dukra tebėra ligoninė
je Doctors Hospital.

E. ir K. Valiūnai
liepcs 22 susilaukė sūnaus, 

trečio ,kuriam davė Juliaus 
Vytenio vardą. Iš ligoninės 
Valiūnienė jau grįžo namo.

* A. ir V. Dambravai
susilaukė sūnaus, trečio.

P-

“Darbininką” aukomis 
parėmę (tąsa iš-nr. 54):

Po 2 dc.L
NEW JERSEY miesteliai — 

Mrs. C. Oželas, Harrison. Mrs. 
Lenkienė, Bayonne. B. Budris. 
Freehold. Mrs. O. Lidzienė, So. 
Orange. J. Žakevičius, Vine- 
land. A. Cernauskas, Jersey 
City, Mrs. I. Dillis, E. Orange. 
B. Krakauskas, Nutley. (B.d.)

MASPETH, N. Y. — J. Gra
žulis, Mrs. F. Pažusis, K. Ku
lys, A. Matulonis, P. Šimkus, 
A. Ulozas.

NEVV YORK CITY — Mrs. 
M. Jankevičius, Dr. J. A. Va
liūnas, Mrs. V. Janevičienė, 
Mrs. V. Yomant.

ROCHESTER, N. Y. — P. 
Gudelis, M. Wentis, J. Devonis, 
Mrs. E. šykštinas, K. Nakas, 
K. šaulys, Mrs. A. Mastaus- 
kas . •

AMSTERDAM, N. Y. — F. 
Gobis, Mrs. E. Kanaponienė.

GREAT NECK, L. I„ N. Y.
— O. Lazaunikas, Mrs. 
Šumskienė, Z. Mickus.-

FLUSHING, L. I., N. Y.
Mrs. O.. Salpukas, F. Wala- 
witch, Mrs. E. C. Danis.

LONG ISLAND— miesteliai
— A Spaicis. VVoodhaven, G. 
Sližys, Ozone Park. Mrs. A. 
Svilas, Franklin Sųuare. A. 
Pažereckas, Jamaica. J. šeš
tokas, L I. City. F. Puskunigis, 
College Point. K. Vainius, Elm- 
hurst. K. Kaminskas, Bayside.

yra

M.

Kun. A. Račkauskas ir kun. 
J. Parancevičius ateinančią sa
vaitę atostogų išvyksta į Kana
dą.

IŠNUOMOJAMI KAMBARLAI 
Woodhaven, prie Forest Park, 
Jamaica 1. Trys modemiški 
kambariai su baldais, miega
masis, svečių kambarys ir vir
tuvėlė su šaldytuvu — uždaras 
dušas. Duodama lovų pakloji- 
mas» ir valymas. Paskutinių 
aukštas privatus. Vienam ar 
dviem vyrams. Kreiptis:

MIchigan 2-3126)

Jaunimo stovykla,
Šios vasaros gale Nevv Yor

ko skautai vyčiai pramato su
rengti stovyklą, kurioje galės 
dalyvauti visi Nevv Yorko ir a- 
pylinkės berniukai ir mergai
tės. Smulkesnės informacijos 
apie šią stovyklą bus paskelb
tos vėliau spaudoj.

STUDENTŲ ŽINIAI
Šį sekmadienį, rugpiučio 2 

d., 12 vai.. Apreiškimo pa r., pa
talpose įvyks studentų susirin
kimas. . Pramatoma surengti 
studentų gegužinę. Visus stu
dentus kviečiame dalyvauti.

Valdyba

Po $1.00 — SO. BOSTON, 
MASS. — A. Jarsor.is, Mrs. S. 
Sakalauskas, Mrs. J. SkudJn- 
skienė, Mrs. M. Naujokas, Miss « ; 
M. Bakunūtė, R. Paul, E. 
Marks, P. Paukštys, J. Bra
zauskas, Mrs. L. Herman, Miss 
L. B. Volmerytė, T. P. Marke
liams, S. Gaidamavičius, Mis.
J. Kuncevičius, Mrs. M. Kapo- 
čienė, M. Pechulis, A. Wituns- 
ky, J Petronis, S. Lūšys, Mrs. 
C: Dirxon, R. Klimas, Mrs. A. 
Galenauskas, C. Kriaučiūnas, 
Mrs. H. Wachack, S. Jakutis,
K. Nevronis, Mrs. Žilinskas, 
Mrs. B. Januškienė, J. Vemb
rė, A. Vieškalnis, Mrs. A. Za- 
puštas, B. Chernauskas, V. 
Morkvėnas, Ig. Mačiulaitis, A. 
Karusauskas, Mrs; E. Balčiū
nas, J. Kudarauskas, Mrs. C. 
Gaputienė, Miss B. Valickaitė, 
J. Norkūnas, P. Bliumas, Mrs. 
A. Tilenis, P. Vaitkevičius, 
Mrs. O. Martusevičienė, M. Si- 
mon, Mrs. A. Gintalas, A Pa
laima, J. Petrauskas, Mrs. K. 
Trinka, A. Bordauskas, Mrs. 
R. Leimonas, Mrs. O. Dikšienė, 
Mrs. L. Antonevich, Mrs. E. 
Yankasukienė, A. žuromskis, 
P. Taškus, Mrs. Jurienė.

VVORCESTER, MASS. - 
Mrs. M. Pajaujis, P. Kataus- 
kas, J. Bučys, J. Naikelis, Mrs.. 
E. Luben, Ip. Nauragis, Y. šli- 
vinskas, J. Pigaga, Mrs. A. A- 
nužis, J. Maculevičius, M. Ku- 
causkaitė, Miss K. Digriūtė, 
Mrs. H. Talakauskas, V. J. 
Blavackas, F. Krasnauskas, S. 
Bundza, J. Lapinskas, Mrs. M. 
Kurelaitis, J. Kavaliauskas, A. 
Lingaitis, Miss O. Antanavičiū
tė, Mrs. H. Petkus, P. Shilans- 
kas, B. Gelusevičius, Mrs. M. 
Krasinskas, Miss M. Stošytė, J. 
Sakaitis, B. Markevičius, V. 
Barisas, A. Vitkauskas, -R. 
Juodaitis, J. Slavickis, P. Ke- 
rulis, Mrs. H. Atkočius, M. 
čepolunis, V. Vaicekauskas, 
W.. Adamskis, S. Sciglinskas, 
J. Bertašius.

Širdingai dėkodami, linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

ŠEN. ROBERT TAFT, barusio kandidato i prezidentus, sveikata staiga pa- 
blogėjo. Jis gydomas New Yorko ligoninėje. ..

Spausdinami lieiiivijki vadovėliai

»Vi 
zimos_

M. Tobin. laidotuvėse
Arkiv. R.‘ J. Cushing pasakė 

jautrią ir reikšmingą kalbą, 
kuri labai patiko laidotuvėse 
dalyvavusiam buv. prezidentui 
H. S. Truman. Buv. prezidentas 
paprašė pilno tos kalbos teks-' 
to su autoriaus parašu ir ža
dėjo ją padėti į rengiamą Tru- 
mano vardo biblioteką. Ark: 
Cushing prašymą patenkino. 
Miesto majoro patvarkymu, 
Roxbury naujai pastatytas jau
nimo sporto namas pavadintas 
Tobin vardu. Taip pat numa
toma jo vardu pavadinti vieną 
didžiųjų gatvių arti Forest 
HilI. . v

Parapijos rinkiava vietoj 
pikniko

vykdoma sėkmingai. Ligi 
liepos 24 d. jau buvo surinkta 
1105 doleriai. Rinkliava dar 
tebevykdoma. Visiems aukoto
jams labai širdingai dėkoja pa
rapijos klebonas.

Parcnmkulės atlaidai
bus rugp. 1-2 d. Aplankiusie

ji pranciškonų bažnyčią, tas 
dienas gauna atlaidus. Treti
ninkai gali ta intencija lankyti 
ir savo parapijos bažnyčią.

Rašytojas Ant. Gustaitis lie
pos 26 d. atsigulė į Nevv Eng- 
land Hospital vidurių operaci
jai.

Ant. Bartašūnas susižeidė 
kojas, paslysdamas nuo laiptų 
cukraus fabrike.

Dr. J. C. Scymour-Landžius 
su žmona praleidžia trijų sa
vaičių atostogas Cape Cod.

Į Kennebunk Port, .
į T. Pranciškonų rengiamą 

ateinantį sekmadienį Lietuvių 
dieną, šįmet neabejotinai vyks 
rekordinis lietuvių skaičius, nes 
visi žino, kad ten ne tik gali
ma susitikti iš arti ir toli senų 
pažįstamų, ne tik galima pa
matyti puikią programą, ' bet 
pri? viso to ten dar vilioja pui
kus Atlanto pakraštys.
Uoliai rengiasi vyčių seimui
Bostoniškiai vyčiai labai uo

liai rengiasi jubiliejiniam savo 
organzacijos seimui. Sudaryto
sios komisijos daro ' posėdžius 
kas savaitę ir smulkiai viską 
aptaria bei parengia.

Kun. J. Steponaitis,
buvęs Klein Wittensee sto

vyklos ir gimnazijos kapelio
nas, keletą metų dirbęs pasto
racijos darbą Anglijoj, dabar 
atvyko į šį kraštą. Liepos 27 
d. su Aušros Vartų parapijos 
klebonu kun. K. Vašiu iš Wor- 
cester, Mass., buvo atvykęs į 
Bostoną ir aplankė k] 
bei atliko reikalingus formalu
mus imigracijos įstaigoj. Iš čia 
jie išvyksta į Kanadą giminių 
lankyti.

Putnam seselių šventėj
liepos 26 d. # buvo nuvykę du 

pilni autobusai bostoniškių. 
Taip pat daug buvo nuvykę 
automobiliais. Visi grįžo labai 
patenkinti.

Bostone gyvenančių lietuvių 
mokytojų lūpesčiu Liet. Enci- 
klcpedijos spaustuvėje jau 
pradedama spausdinti vadovė
lius. Pirmoje eilėje perspaus
dinama chrestomatija “Naujie
ji skaitymai”, parengta dar 
Lietuvoj trijų autorių — J. 
Ambiftzeviičaus, A. Srkupske- 

Jienės ir A. Vaičiulaičio. Kny
ga buvo skirta pirmajai gim- 

' nązijos* klasei. Dabar ji kiek 
perredaguota, pritaikinta emig
racijos sąlygoms ir tiks kaip 
skaitymų knyga penkto ir šeš
to skyrių mokiniams. Ja galės 
lygiai gerai pasinaudot prie 
parapijų mokyklų veikiančios 
lituanistikos klasės, kaip ir 
šeštadieninės mokyklos. Kny-_ 
gos išleidimas surištas su išlai
domis, tačiau leidėjai tiki i 
skubios tėvų, kolegų mokytojų 
ir visos gyvosios lietuvikosios 
visuomenės paramos.

Vadovėlių reikalu praeitą sa
vaitę buvo užsukęs ir pedago
gas A: Rinkūnas, nuolat.gyve
nąs Toronto, Kanadoje. Jis su 
žmona ir dukterimi svečiavosi 
pas savo gimines Mereckius 
Brocktone ir ta proga lankė ir 
Bostoną. Kaip žinoma, A. Rin
kūnas jau yra parengęs ele
mentorių “Kregždutė”, kurį 
spausdina “Žiburių” bendrovė 
Toronto. Tas vadovėlis išeis 
dar prieš mokslo metų pradžią 
ir tiks lietuviškai, mokančių 
vaikų pirmam bei antram sky
riui. Tas pats autorius yra pa
rengęs vadovėlį ir trečiam bei 
ketvirtam skyriui — “Kregž
dutės” tęsinį. Dabar daromi 
žygiai atspausdinti ir tą vado
vėlį Bostone.

“Naujieji skaitymai” tikrai 
pasirodys mokslo metų pra
džiai. Gal apie tą laiką bus 
spėta atspausdinti vadovėlį ir 
3-4 skyriams.

Lietuviškai nebemokantiems

ir namuose ta Ealpa nekalban
tiems mokiniams, kaip žinome, 
vadovėlius rengia seselės :r tie 
vadovėliai taip pat nei nikus 
pasirodys. Tokiu būdu bus už
kištos didžiosios mūsų mokyk
lų io darbo sprago -.

Cambridge, Mass
Važiuojame iš So. Be .tono

J tėvų pranciškonų rengiamą 
Lietuvių, dieną Kennebunk 
Port, Maine, rugpiučio 9 d., 
cambridžiečiai, norintieji va
žiuoti, kreipkitės į So. Bostono 
autobusų organizatorius ir už
sisakykite iš anksto vieta;.

M. Eidhntaitė,
buvo išvykusi vienai savaitei 

į Kanadą atostogoms. Dabar 
Montrealy svečiuojasi R. Stan
kevičiene. Kazlauskai praleido 
atostogas Chicagojo ir Detroi
te. Inž. P. Galinis, atostogų 
proga lankėsi Chicagoje.

Mirė
Iš mūsų tarpo paskutiniu lai

ku atsikyrė: Inžinierius B. Va
lys, atvykęs iš tremties. Paliko- 
sūnų, žmoną ir kitas gimines.

Liepos 9 d. mirė U. Ramei- 
kienė, liko 2 sūnūs ir viena 
dukra.

Liepos 17 d. mirė A. Jaku
tis, gyv. Brightone, palaidotas 
šv. Mykolo kapuose.

Liepos 21 d. mirė pirmojo 
karo veteranas B. Kovar-kas, 
palaidotas Mt. Pleasant ka
puose, Arlingtone. Laidotuvių 
direktorius P. Waitkus sutei
kė įnirusiems mandagų patar
navimą. Liūdinčioms šeimoms 
reiškiame užuojautą.

Karys A. Janiūnas buvo par
vykęs pas tėvus vienai savai
tei. Jis vyksta tarnybai į Vo
kietiją. A. D.

>niją

Tel. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, J r., ir 

Alphonse Stecke 
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Apkainavimas Dykai 

(Frte Esti mate)
Bingeliais

Lietuviy Radio Draugijos Programos
J. P. OrNKITS, Direktorius

Trečiadieniais 9:39 vai. vak.—WWRL 1G0S ke—5000 w.
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
Tei. EV. 4-9293 
AD JEZAVTTAS 
Muzikos Dir.

4MGRANDST.
J. P. GINKUS 
Direktorius

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

Lietuviv Radijo Korporacija .
S92 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Te!. SO 8-0489

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuvlSkos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais k-reiptis j STEPONĄ 
MIl^KŲ, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuve, 502 Ę. Broadvvay, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir Ankų darbo dovanos.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—123a kilocyeles—MarMebead-Salem, Mass.

Kiekvieną Šeštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskilę: LITHl’ANIAN RADIO 
HOUR, 50 Cottage St., Norwood, Mass.

Skyrius: LITHUANTAN FURNITI RE CO., 320 W. Rroadtvay, 
So. Boston 27, Mass.

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

LIETUVIU DEM * PIKNIKAS
1958 m.

Rugpiūęio
(AUGUST)

16Sekmadienis

RUOŠIA TĖVAI PRANCIŠKONAI “DARBININKO’ NAUDAI

LIETUVIŲ LAISVES PARKE
340 Mitchell Avenue Lindėtų New Jersey
ŠOKIAMS NUO 4 VAL. GROS PRANO SAROKO ORKESTRAS

Pikniko pradžia 1:00 vai. Programa prasideda 5:30 vai.

Įėjimas Įskaitant ir taksas 78 c.

PROGRAMOJE:

Dainos

• šokiai

• Laimėjimai

• Skanūs užkandžiai

Visi New Jersey, New Yorko bei plačią apylinkiy lietuviai kviečiami paremti lietuvišką laikraštį •


