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PAVERGTOS TAUTOS EUROPOS 
ARMIJOJE

“N. Z. Z.” skelbia turini me
morandumo, kurj priėmė pa
vergtų tautų karių atstovų 
konferencija Londone.

Memorandumas siūlo 
įjungti tremtinių ir politinių 

pabėgėlių karines jėgas į Va
karų apsaugos sistemų.

Tokių karinių dalinių buvi
mas vakaruose demoralizuoja
mai veiktų sateliniuose kraš
tuose kariuomenes ir keltų tau
tų nusiteikimus prieš bolševi
kus. Kai kurios emigrantinės 
grupės gal; sudaryti kariuome
nės daugiau negu kuris mažas 
NATO narys. Reikia, kad Va
karai greitai apsispręstų ir ne
laikytų be prasmės stovyklose 
reikalingų žmonių. Memoran
dumas pažymi, kad politiniai 
pabėgėliai ir tremtiniai neatsi
sako nuo reikalingos aukos.

PLEVENAS KRITIKUOJA 
JAV POLITIKĄ

Paryžius. — Nuleidžiant į 
vandenis naują Prancūzijos ka
ro laivą karo ministeris Ple
venas kritikavo JAV politiką, 
kuri norinti ginkluoti Europą 
pamečiui, užuot padariusi pla
ną ilgesniam laikui. Prancūzija 
norinti apsiginkluoti savo ga
mybos ginklais. Tam reikalui ji 
norinti gauti iš Amerikos pasi
žadėjimą mokėti per trejus me
tus 625 mil. dol. Amerika tesu
tikusi duoti šiais metais 186.- 
mil., neįsipareigodama nieko 
kitiems metams. Dėl šio pinigo 
ir eina šiuo tarpu nesusiprati
mas tarp Prancūzijos ir JAV.

Egiptas valosi
Kairo. — Naujoji Maher E- 

glpto vyriausybė kovai su ko
rupcija išleido du įsakymus. 
Vienu sudarė komisiją tarnau
tojų elgesiui tikrinti ir bausti. 
Antruoju įsakė visiems aukštie
siems pareigūnams iki metų 
galo duoti savo pajamų apys
kaitas.

Valymas eina ir pačioj vaf- 
distų partijoj, kuri devynis na
rius. jų tarpe tris buv. minis- 
terius, jau išmetė.

Karalius Farukas gaudavo 
algos 287.000 dol. metams. 
Dabar jam sumažinta iki 100,- 
000. Tos sumos trečdalis turi 
tekti sūnui.

Laikraščiai skelbia vyriausy
bės suplanuotą žemės reformą. 
Palikta bus iki 500 akrų. Že
mės gausią apie 2 mil. gyvento
ju-

ŠVEDAI TEBERAŠINEJA 
MASKVAI

Stockholmas. — Rugp. 5 d. 
Švedų vyriausybė įteikė Sovie
tams dvi notas. Vienoje reika
lauja. kad Sovietų Sąjungos di
plomatai liautųsi organizavę 
šnipinėjimą Švedijoje, šita no
ta parašyta ryšium su teismo 
sprendimu Sovietų šnipams, 
kurių du nuteisti iki gyvos gal
vos kalėti. 4 po septyneris me
tus. Teisme išaiškėjo, kad šni
pus verbavo Sovietų atstovy
bės žmonės Stockholme.

Antro notoj Švedijos vyriau
sybė apgailestauja ir stebisi, 
kad Sovietai nesutiko dingusių 
Švedijos lėktuvų bylą perduo
ti tarptautiniam teismui. Taip 
pat švedai pareiškia, kad jie 
pasilieka teisę grįžti prie jos 
kitu tinkamu laiku. Čia jie tu
ri galvoje suplanuotą mėlynąją 
knygą ir kreipimąsi į JTO.

Bet memorandume atmestas 
individualus pabėgėlių ir trem
tinių panaudojimas atskiriems 
špionažo tikslams. Lygiai pasi
sakyta ir prieš “svetimšalių le
gioną”, kurios vakarų valsty 
bės ar NATO žinioje. Klausi
mas esą teisingai bus išspręstas 
ir atitiks pabėgėlių bei tremti
nių norus
sukuriant tautines kariuome
nes, vadovaujamos tos tautos 
karininkų, kurie savo ruožtu 
būtų pavesti jau bendrai są
jungininkų vadovybei.

Memorandumas sutinka, kad 
dabartinis metas gal dar nepa
lankus rytų bei vidurio Euro
pos emigrantinėms kariuome
nėms organizuoti, bet jau da
bar galima esą būtų pradėti 
rūpintis kadrų paruošimu.

IŠAIŠKINTA “SKRAIDANČIŲ
LĖKŠČIŲ” PASLAPTIS

H'ashingtonas. — Paskuti- 
nuoju laiku vėl eilė asmenų 
JAV pranešė, kad jie matę 
‘skraidančias lėkštes”. Tai su
kėlė įvairių spėliojimų. Kai 
kas manė, jog tai galį būti ko
kie paslaptingi nežinomo kraš
to lėktuvai, kurie skraido, gal 
"būt, šnipinėjimo tikslais. Kiti 
net bandė tvirtinti, jog tai gal 
kokie svečiai iš kitų planetų. 
Šiuos reiškinius ėmėsi tirti ir 
valdines įstaigos. Tačiau, atro
do, kad jau šį paslaptis išaiš
kinta arba bent prieita būdo 
jai išaiškinti.

Armijos tarnyboje dirban
čiam fizikui N. Scott butely, iš 
kurio buvo išsiurbtas oras ir j 
kurį buvo įleista jonizuotų oro 
dalelių, pavyko sukelti panašų 
į “skraidančias lėkštes” reiški- 
kinį. Tas “lėkštes” buvo gali
ma pastebėti ir su radaru.

N. Scott bandymų butelis 
buvo trijų pėdų aukščio ir pus
antros skersmeny. Iš jo jisai 
tiek išsiurbė orą. kad jo retu
mas butely pasidarė maždaug 
toks, koks yra oro retumas di
deliame aukštyje. O tuomet į 
butelį leido tonizuotų oro mole
kulių, ir pasirodė jame oranži
nės spalvos ‘lėkštės”. Tyrinėto-

VENGRŲ SPORTININKAI 
NEGRĮŽTA

Stockbohnas. — švedų 
spaudos žiniomis, ne tik rumu
nas P. Calsas po olimpiados 
Helsinky atsisakė grįžti namo, 
bet taip pat ir devyni vengrų 
sportininkai.

Vengrai šioje olimpiadoje 
gerai pasirodė, su 308 taškais 
ir 14 aukso medalių laimėdami 
trečią vietą, nors Vengrija tu
ri tik 9,276,000 gyventojų.

LENGVATIKIAI EKSKOMU
NIKUOTI

Lichtenfels. — Rugp. 4 d. 
Bavarijoj, Lichtenfels mieste 
buvo ekskomunikuoti 7 vokie
čiai, kurie dalyvavo uždrausto
se pamaldose prie tariamai ste
buklingo altoriaus.

1949 m. ketuęios mergaitės 
papasakojo, kad toj vietoj joms 
pasirodžiusi Dievo Motina. 
Kažkas pastatė altorių toj vie
toj. nepaisant, kad bažnyčios 
vyriausybė buvo uždraudusi. 
Gandas, kad ten stebuklinga 
vieta, buvo toks stiprus, jog 
bažnytinė vyriausybė paskel
bė, kad gandai neturi jokio pa
grindo. Kai žmonės nesiliovė 
rinkęsi, teko pavartoti tas 
griežtas priemones.

Bus puolami 7 8 Š. Korėjos miestai
Juiigt. Tauty karine vadovybe įspėjo gyventojus, kad jie pasi* 

t raukt y į saugesnę vietą

Seulas. — Paskutinėmis die
nomis Korėjos fronte pagyvėjo 
oro pajėgų veikla. Pradėjo vis 
daugiau rodytis priešo lėktuvų 
kurių vienas dalinys buvo pa
siekęs net 38 paralelę. įvyko 
visa eilė oro kovų, kurių metu 
per 3 dienas 11 priešo lėktuvų 
buvo numušta ir 13 sužalota.

Pagyvėjusi komunistų avia
cijos veikla aiškinama tuo, jog 
komunistai, gal būt. nori už
kirsti Jungt. Tautų pajėgoms 
kelią į jų užnugario taikinius.

Jungt. Tautų karinė vado
vybė paskelbė per radiją, kad 
ji yra numačiusi pulti šiaurės 
Korėjoj 78 miestus, kuriuose 

jas sako, jog atmosfera aukš
tai yra pozityviai įelektrinta, 
o žemė negatyviai, ir tai suke
lią dažna: įvairius ypatingus 
reiškinius.

“Lėkštės” butely pasirodžiu
sios, kai tik prie jų buvo arti
namas magnetas. Kartais pa
kako net rankos mostelėjimo. 
Tuo būdu molekulės įgauna ne
paprastą greitį ir N. Scott ma
no, jog tai išaiškina, kodėl 
“skraidančių lėkščių” negali 
pavyti lėktuvai. Besiartinantis 
lėktuvas veikiąs magnetinį 
lauką, ir tos “lėkštės” greitu 
laiku pasirodo kitoj vietoj.

STEVENSONO KELIAS I
RINKIMUS

Springfieldas. — Stevenso- 
nas pareiškė korespondentams, 
kad jis nori ypatingai atsirem
ti į jaunuosius rinkėjus. Rinki
muose jis nepuls jokios parti
jos. Jis savo nuomonės nekels, 
kad pataikautų pietų ar kitoms 
valstybėms. Jis mielai tartųsi 
su Eisenhoweriu, kad abidvi 
partijos apribotų sumas rinki
mų propagandai. Pripažino, 
kad respublikonai tam pinigų 
turi daugiau.
HONOLULU PASITARIMAI

Honoluhi. — Rugp. 4 d. čia 
įvyko Australijos. Naujo
sios Zelandijos ir JAV užs. 
ministerių konferencija, kurios 
tikslas sustiprinti saugumą Pa- 
cifike, suderinant kariuomenės 
štabų veikimą. 

JAV lakūnai helikopteriais H-19 pirma karta perskrido Atlanta- 
Grestwieke. Škotijoj juos pasveikina <en. O. W. GrisuoM (dešinėj).

yra sutelkta priešo kariuome
nė arba sukrautos karinės me
džiagos. šių vietovių gyvento
jus radijas įspėjo, kad jų gyve
namos vietovės bus puolamos, 
ir paragino iš ten apsitraukti į 
saugesnes vietas. Po to paskel
bimo ir buvo pastebėtas dides
nis priešo oro pajėgų veiklu
mas.

Sausumos fronte
Didesnės kovos sausumoje 

išsivystė vidurinėje fronto da
lyje ,kur komunistai puolė vie
ną išsikišusią į priekį sąjungi
ninkų poziciją ir ją užėmė 
Priešo puolimai poroj kitų vie
tų buvo atremti. J fronto kovas 
stipriai įsikišo ir Jungt. Tautų 
oro pajėgos, kurios sunaikino 
59 priešo įtvirtintus apkasus, 
28 artilerijos pozicijas. 23 san
dėlius, 12 geležinkelio vagonų 
ir 9 tiltus.

Komunistai ruošė 
JAV perversmą 
Los Angeles. — Rugp. 5 d. 

teismas pripažino 14 komunis
tų partijos vadų Kalifornijoje 
kaltus kėsinantis jėga nuvers
ti vyriausybę. Jiems gresia 5 
metai kalėjimo ir 10.000 dol. 
baudos.

Prisiekusiųjų teismas posė
džiavo dėl klausimo kalti ar ne 
nuo liepos 31 d. iki rugp. 5 
dienos. Pati byla truko nuo va
sario 1 d. Tai esanti ilgiausiai 
trukusi byla Los Angeles. Pri
siekusiųjų teisme buvo 8 mote
rys ir 4 vyrai. Teisėjas už
draudė juos fotografuoti ir iš 
viso duoti apie juos kokių ži
nių.
LIETUS SUMAŽINA SAUS

ROS PASEKMES
Bostonas. — Bostonas ir pie

tinė Naujosios Anglijos dalis po 
labai nuostolingos sausros pa
galiau susilaukė lietaus. Bosto
ne lietaus krituliai pasiekė arti 
pustrečio colio. Taip pat prasi
dėjo lietūs Rhode Island ir 
Connecticut. Tačiau čia mažiau 
palijo, kaip Massachusetts.

įstaigos yra nuomonės, kad 
prasidėjęs lietus bent iš dalies 
pašalins sausros pasekmes. 
Pirmoj eilėj tikimasi, kad atsi
gaus ganyklos.

Paliaubų derybos
yra kol kas visai pertrauktos. 
Neposėdžiauja nei pačios ko
misijos, nei štabo karininkai. 
Paskutiniuose štabo karininkų 
posėdžiuose buvo paruoštas 
jau sutartais klausimais pa
liaubų sutarties tekstas. Tačiau 
visas dalykas yra užkliuvęs už 
pasikeitimo belaisviais klausi
mo, nes komunistai vis teberei- 
kalauja, jog belaisviai turi bū
ti grąžinti prievarta.

PROTESTAI PRIEŠ KARO 
TARNYBĄ

Briuselis. — Rugp. 4 d. 68 
belgų kareiviai, susėdę į 5 
sunkvežimius, dainuodami in
ternacionalą, pasileido miesto 
gatvėmis, tuo reikšdami pro
testą prieš parlamente siūlomą 
dvejų metų karo tarnybą. Kai 
protestuojančių kareivių kitos 
kareivinės neįsileido, jie pasi
davė policijai. Tai viena iš prie
monių. kurias prieš karo tar
nybos projektą sukurstė komu
nistai ir socialistai. Komunistai 
siūlo tik 1 metų, socialistai pus
antrų. o kr. socialai nori ma- 
vesti dvejų metų, kad galėtų į- 
vykdyti europinio saugumo 
planą.
RYTŲ VOKIETIJOJ PANAI

KINAMA PRIVATINE 
Nuosavybe

Berlynas. — Vakarus pasie
kė žinia, kad Vokietijos ryti
nėje dalyje komunistų partija 
yra priėmusi slaptą planą, ku
riuo galutinai numatoma pa
naikinti sovietinėj Vokietijos 
zonoj privatinę nuosavybę. 
Nuosavybę numatoma panai
kinti žemės ūkio, pramonės, a- 
matų ir socialinių bei sveikatos 
reikalų srity. Kartu numatyta 
imtis griežtų priemonių bažny
čios veiklai apriboti.

SPROGO SOVIETŲ 
MUNICUA

Berlynas. — Rytų Vokieti
joje prie Wittenbergo susprogo 
stotyje rusų amunicijos trauki
nys. Stoties personalas ir trau
kinio palydovai užmušti. Spėja
ma, kad būta sabotažo.

GYVATES SUDAUŽĖ 
AUTOBUSĄ

Bombėjus. — Rugpiūčio pra
džioje skubėjo autobusas į in- 
dusų šventę, kur turėjo būti 
gyvačių šokiai. Keleivių tarpe 
buvo tokių, kurie su savimi ve
žėsi kobros gyvačių. Joms bu
vo ištraukti nuodingi dantys, 
buvo sudėtos į krepšius, o šie 
autobuse prie lubų pririšti. Be
važiuojant atsidarė krepšių 
dangčiai ir gyvatės išlindo lau
kan. šoferis taip išs gando, kad 
su visu autobusu nuvažiavo į 
didelį griovį. Autobusas sudu
žo. žuvo 24 žmonės.

NUOSTOLIAI KOREIOJE
Washingtonas. — Rugpiūčio 

6 d. iš Washingtono praneša a- 
pie nuostolius Korėjoje: 18,066 
žuvę, 83.753 sužeisti. 12,551 
d'ngę be žinios. Viso — 114,- 
319. Praeitą savai’ę sužeistųjų 
buvo 642 daugiau negu savaitę 
prieš tai.

Dėl švč. Panelės Marijos 
Dangun Ėmimo šventės atei
nančią savaitę “Darbininko” 
penktadienio numeris neišeis. 
Antradienio nr. bus išleistas 
trečiadieni.

10 CENTŲ

Denverj I>. D. Eisenhou erė, mi respublikonų tautinio komiteto 

pirm. A. Summerfield < vidury) ir senat. K. Nivon aptarė rinkimų ak
cijos vykdymo reikalus.

VLIKAas Į JAV KELTIS NEMANO
JAV-ių politiniuose ir kovos 

organizacijų centruose gauta 
žinių, kad rugpiūčio 1-3 dieno
mis susirinkęs Vlikas parodė 
per savo tris dienas trukusius 
posėdžius didesnį darbingumą, 
nei kas kitas buvo anksčiau ti
kėjęsis. Pirmiausia buvo pat
virtintas Vliko spec. delegacijos 
su Lietuvos užsieny esančių di
plomatų atstovais Paryžiuje 
kiek anksčiau pasirašytas susi
tarimas dėl praktinio bendra
darbiavimo tarp Vliko ir diplo
matų sustiprinimo. 
Tačiau kai kuriais klau
simais buvo pareikšta. kaip 
patiriama, pora atskirų nuo
monių, būtent — kaip jie tą 
praktinį bendradarbiavimą su
pranta. Vlikas visų politinių 
partijų ir kovos organizacijų į- 
teiktą min. P. Žadeikiui pareiš
kimą jau anksčiau, prieš pasi
tarimams prasidedant, svarstė 
ir priėmė.

Toliau buvo patvirtinta 
naujoji Vykd. Taryba tokios 
sudėties: Vykd. Tarybos pirm.
K. Zaikauskas (liaudininkų at
stovas) Dr. P. Karvelis (Ūki
ninkų Sąjungos atstovas) eis 
Užs. Reikalų Tarnybos valdy
tojo. M. Brakas. mažlietuvių 
atstovas, eis Rev. Sričių Tarny
bos valdytojo pareigas. T. Ši
diškis. tautininkų atstovas, rū
pinsis finansiniais reikalais. In
formacinės Tarnybos valdyto
jo pareigos, atsisakius prof. Z. 
Ivinskiui, tuo tarpu dar neuž
imtos.

svclai/hos ŽINIOS
• Persijos parlamentas buvo nutaręs buv. vyriausybės pir

mininko Ghavvam turtą konfiskuoti To turto yra apie 3 mii. Ne
lauktai nutarimui griežtai pasipriešino senatas. Chanam dar 
slapstosi, nors Mosadegh yra įsakęs jį suimti.

• Italijos vyirausybė pranešė, kad per praėjusį karą Italija 
netekusi 288.274 žmonių.

• Lenkijos konsulas Chicagoje Zugmund Fabisiak paprašė 
JAV vyriausybę prieglaudos teisės. Jis atsisakė iš konsulų ir ne
begrįžta į Lenkiją. Tai jau trečias toks Lenkijos konsulas Chiea- 
goje.

• Du lenkų žvejai pabėgo į Švediją. Pakeliui juodu pareikala
vo. kad kapitonas plauktų Švedijos link. Tat atsisakė, ir prasidė
jo tarpusavio kautynės. Kai laivas priartėjo prie kranto ir užlėkė 
ant seklumos, švedų sargybiniai rado visus tris sunkiai sužeistus 
ir nugabeno į ligoninę.

• Dr. Beel, kuriam buvo pavesta sudaryti Olandijos vyriau
sybę. atsisakė, nes .jam taip pat nepasisekė surinkti parlamento 
daugumos.

• Nevv Yorke Dr. Bella Dood, buvusi viena iš komunistų va
dų .dabar priėmė katalikybę. Ji buvo kitados kolegijos mokyto
ja ir į partiją įstojo 1944 m. Kai 1949 m. ji. kaip advokatas, daly
vavo komunistams iškeltoje byloje, partija ją išmetė už veiks
mus. "priešingus darbo klasės interesams."

Vlikas dar kartą pareiškė, 
kad keltis į Jungt. Amerikos 
Valstybes bent kol kas nema
no. ir toliau pasilieka Europoje. 
Greičiausiai Vokietijoje liks ir 
visa Vykd. Taryba.

Šiame posėdyje buvo taip pat 
priimta pereito pusmečio są
matos vykdymo apyskaita, ku
ri patvirtinta. Naują sąmatą 
sudaryti pavesta naujajai 
Vykd. Tarybai ir pristatyti 
tvirtinti Vilkui. Drauge pakeis
tas Vliko statutas ta prasme, 
kad Vliko ir Vykd. Tarybos 
pirmininkai turės gauti nuo 
1953 m. Vliko patvirtinimą 
kasmet ir tuo būdu būti kas
met perrenkami. Vliko pirmi
ninko pavaduotoju. atsisakius 
J. Norkaičiui, buvo išrinktas 

Dr. P. Karvelis, kuris laikinai 
pavaduos susirgusį dabartinį 
Vliko pirmininką M. Krupavi
čių.

Per Vliko posėdį pranešimą 
taip pat padarė apie Berlyne 
įvykusį juristų tarptautinį 
kongresą jo dalyvis Dr. A. Tri
makas. tam reikalui į jį specia
liai atskridęs iš JAV’. Kongre
se iš lietuvių dalyvavo tik jis ir 
Dr. J. Sakalauskas, kurie ta 
proga apie kongresą, jo darbus 
ir reikšmę pasakė per Am Bal
są į kraštą porą kalbų. M. Bra
kas į kongresą nebuvo nuvykęs 
— nesuskubo laiku gauti vad. 
oro paso. Lietuvių iniciatyva 
buvo priimta pora jų pasiūlytų 
rezoliucijų.
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Ar sulauks Stalinas šimto metų ?
Eksperimentai su “80 Stalinų**. —Stalinui “gyvybes mašina.”.— Suvirtų pacientų daugiau 

kaip pusės — klaidingi diagnozai... — Ko verta sovietinė "medicina”

Užtvankas stato, bet .
NĖRA KELINIŲ ę

Kai seniau spaudoje pasiro
dydavo viena kita žinutė apie 
tai. kad Stalinas nori išgyventi 
100 metų ir kad tam tikslui 
jam daromi iš gyvų žmonių 
gyvybingiausių substancijų pa
gaminti "eleksyrai”, daug kas 
galvodavo, kad tai esama jei 
ne paparastos anties, išgalvotas 
visokių naujybių ieškančių 
laikraštininkų, tai ir ne tikros 
tiesos. Tačiau paskiausiai pa
aiškėjo. jog vis dėlto yra ne 
taip:

rasų mokslininkai yra tikrai 
įkinkyti į darbų, kaip prailginti 

Stalino amžių.
Rusų širdies specialistas Dr. 

Vladimiras Frumovinas buvo 
1947 m. paskirtas "Kremliaus 
gydytoju”, reiškiančiu aukš
čiausių paskyrimą So
vietų Sąjungos d a b a r t inėj 
medicininėj sistemoj, bet drau
ge — ir didžiausią atsakingu
mą. ir turėjo visą eilę mėnesių 
dirbti “30 Stalinų sanatorijoj” 
Kislovodsko mieste. Kaukaze. 
Savo išgyvenimus ir samprota
vimus Dr. Frumovinas pasipa
sakojo kitam rusų gydytojui. 
Dr. Babotkinui. kuriam prieš 
kiek laiko pavyko pasprukti į 
Jugoslaviją. Ir štai šveicarų 
rimtas laikraštis "Die \Velt- 
uoche” N. 972 įsidėjo platų 
pranešimą.

kaip visas tas “Stalino pajau- 
ninimo darbas” iš tikro 

vyksta.
Pranešimas pailiustruotas 2 

nuotraukomis: viena jį rodo 
žvalų, visą žydintį, neįkanda
mą nei senatvės, nei "laiko 
danties", koks jis kad mato
mas visose soviet. propagandi
nėse filmose ir leidiniuose. lx' 
abejo, išdailintą ir išretušuotą 
savo "rūmų fotografo”, o ant
roji — tokį, koks jis kad yra 
iš tikro, bet kokio jo niekada 
nepamatysite “Pravdoje”: 73 
metų senis, giliai raukšlių išva
gotu veidu, apsiblausęs, sudri
bęs. darąs tikrai ligos kanki
namo žmogaus įspūdį. Todėl ir 
nenuostabu, kad Sovietai sten
giamasi jį visokiais būdai* pa
laikyti tokį, koks jis bolševikų 
manymu ir turi būti.
Vieną pilką 1947 m. sausio mė

nesio dieną Arbate. vienoj iš 
svarbiausių Maskvos gatvių, iš 
juodo limuzino išlipo slaptosios 
policijos pulkininkas ir net ne- 
pasibeidęs. kaip paprasta: kad 
jie daro. Dr. Frumovinui pas
kelbė: "Aš turiu jus pristatyti 
į vieną vietą. Prašom eiti drau
ge." Tokie vizitai Sov. Sąjun
goje — ne naujiena. Dr. Fru
movinas išvyko ir buvo prista
tytas garsiojo rusų mokslinin
ko Bogomoleco mokiniui Dr. 
Aleksandrui Frankeliui. Stali
no asmens gydytojui, tas parei
gas ėjusiam nuo 1938 m, ir tu
rėjusiam Stalinui didelę įtaką. 
Jis kaip tik ir buvo minimo o 
plano — Stalinas trūks plyš
turi išgyventi J 00 metu — 

autorius.

|
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Norį pasišvęsti Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovei, 
kviečiami stoti į

Lietuviu Pranciškonu \ iemiolvna
< < <

KENNEBUNK PORT, MAINE

J KLIERIKI S PRIIMAMI
lietuvių šeimų sūnūs, baigę bent 8 skyrių pradžios mokyklą. 
Kandida'ai. baigusieji pradžios mokyklą. 1 metus mokinasi 
Mažojoje Seminarijoje Lovvell. Mass.. kur išeinamas High 
School ės kursas. Atlikus naujokyną, studijuojama filosofi
ją ir teologiją. Gabūs mokiniai nuo mokesčio Mažojoje Se
minare oje yra atleidžiami.

Priimami taip pat

KAMIU) VTAi J BROI.lt S
Dėl priėmimo sąlygų kreipkitės:

Veri Rev. JI STINAS VAšKYS, O.F.M.
Kenneh’tnk Port. Maine.

Bet kiti gydytojai jį pravar
džiavo “Bolševikų Rasputlnu”. 
Dr. Frankelis Dr. Frumovinui 
paskelbė, kad jis yra paskir
tas "Kremliaus gydytoju", kad 
yra prašomas veikiai imtis nau
jojo darbo ir kad turės vietoj 
jo. Frankelio, vadovauti vienai 
ligoninei už Maskvos ribų. Ta
čiau toks darbas yra kartu ir 
labai pavojingas. Kodėl — at
sakymą duoda ir šis komenta
ras.

Buv. raud. armijos generolas 
ir visasąjunginio sveikatos ko
misariato komisaras, dabar jau 
vadinamas ministeriu. E. I. 
Smirnovas, paskelbė sovietinės 
medicinos žurnale "Sovietskaja 
Medicina”, paprastai 
platinamam tik tarp 
gydytojų ir medicinos 
įstaigų, straipsnį, kuriame pa
žymėjo.
kaip žemai stovi sovietinė me

dicina iš tikro
Tai pailiustruodamas šiais 

pavyzdžiais, būtent—kad dau
giau kap pusė ligonių soviet. 
ligoninėse yra paguldyti su 
klaidingu diagnozu. o Maskvos 
Mičoros ligoninėj vidaus ligų 
skyriuj net 2 3 paguldyti su 
klaidingais diugnozais. buvo 
gydomi ne nuo to, nuo ko rei
kia .. Na. žinoma, taip klaidin
gai gydyti galima nebent "ant
rąją rusų diduomenės klasę”: į- 
vairius partijos pareigūnus, 
saugumo valdininkus, diploma
tinės tarnybos tarnautojus 
etc. Tačiau — tik ne "pirmąją 
klasę”: pačius Maskvos di
džiuosius. Jiems Dr. Frankelis 
1940 m. įtaisė puikiausius gy
dytojus ir geriausią medicininę 
pagalbą.

Kiekvienas polit .biuro narys 
turi savo asmens gydytoją, ku
rio visa paskirtis— rūpintis tik 
juo vienu, daugiau nieko, kai 
tuo taniu Maskvoj “valdiniams 
gydytojams” vidutiniškai ten
ka po 40.000 pacientų kiek
vienam.

"Kremliaus gydytojas”
I "kremlevskyj vrač") yra pats 
aukščiausias titulas, kokį tik 
gali soviet. gydytojas gauti. 
Tačiau, iš kitos pusės, tat reiš
kia. kad jis turi visiškai atsi
sakyti savo asmens gyvenimo, 
esti dieną naktį sekamas sau
gumo vaidininkų ir visur turi 
lydėti savo ‘globotinį’. Kitiems 
tenka net nepaprastas atsakin
gumas: kai 1948 m. Ždanovas 
netikėtai mirė nuo širdies smū
gio. jo asmens gydytojas Dr. 
Barszinsky. kilimo lenkas, 
nors ir tikras širdies ligų spe
cialistas. išleidęs visą eilę apie 
širdies ligas veikalų, už tai. kad 
“iš anksto nepramato savo pa
ciento mirties ir nesugebėjo jo 
išgelbėti", buvo "perkeltas" į 
vieną Sibiro kaimą, kur gavo 
perimti Iiogninę su... 4 lovomis. 
Tačiau Dr. Frumovinui nebeli
ko nieko kito, kaip sutikti —ir 
iškeliauti į Kislovodską: šiaip 
jis būtų pasidaręs "liaudies 
priešas”... Ten gi jis tikėjosi 

m n

-

bent bū-ląs paskirtas skyriaus 
vedėju, bet kur tau: stoty jo 
laukę
saugumo valdininkai nuvežė 
prie uždaros vietovės, kurią • 

su automatais saugojo MVl) 
karininkai...

Prie vartų j pasitiko prof. 
Zaborskis. su kuriuo buvo 
drauge studijavęs, ir paaiškino, 
kad jis gaus dirbti prie garsio
jo "OPIT”, t. y. “eksperimen
to”. pagal Frankelio planą 
pradėto 1939 m. Pasirodo, tais 
metais per Kaukazą "su spec. 
tyrinėjimo tikslais” buvo pa
siųsta spec. gydytojų komisija, 
kuri lankė Gruzijoj mažus 
miestelius ir kaimus, vis ieško
dama sveikų vyrų 60 metų am
žiaus. Paskum juos paimdavo 
saugumas ir "kaip tinkamus" 
perduodavo toliau — į valsty
binį eksperimentinės biologijos 
institutą Kijeve. Tokių pacien
tų buvo surasta apie 200, ku
rių ypač buvo tikrinamos šir
dys ir inkstai. Tačiau į metų 
galą jų skaičius Kijevo kliniko
se susiredukavo iki 30 vyrų, 
kurie buvo tokio pas amžiaus, 
kaip Stalinas, turėjo tokią pat 
fizinę konstituciją ir buvo taip 
pat į jį panašūs iš oro. Visi taip 
pat turėjo aistringai rūkyti ir 
smarkiai gerti. Tat ii- buvo Dr. 
Frankelio — tie

“tridc^t Stalinov" — 
dovana jo “Eksperimentui”. 
Tame pačiame institute, kur 
Bogomolecas darė bandymus 
žmogaus gyvenimą pailginti iki 
120-150 metų amžiaus, dabar 
Dr. Frankelis pasiryžo prail
ginti vieno žmogaus gyvenimą. 
Nors pats Bogomolecas neį
stengė prasiilginti savo paties 
gyvenimo ir mirė 1946 m. su
laukęs 65 metų, bet jo paliktą
jį “nuostabų vaistą”.ASC—se
rumą su visokiais “gyvybės e- 
leksyrais” ir pradėjo švirkšti 
tiems ”30 Stalinų”.

Toliau vaisiai pasirodė ne
laukti: per pirmąjį eksperimen 
tavimo pusmetį iš jų mirė 11. 
Tada
mirusieji buvo pakeisti naujais 
“liaudies pirmūnais”, pasiryžu
siais savo gyvybes paaukoti “už 

“didįjį Staliną”.
Minimasis serumas, turįs pa

gydyti nuo senatvės ir susidė
vėjimo. buvo daromas iš žuvu
siųjų per katastrofas jaunų 
vyrų kaulų smegenų, paskum į- 
leldžiamas į eržilų kraują, o iš 
to gaunamas naujas serumas, 
turimas duoti Stalinui. Tam 
tikslui Kijevo priemiesty mar- 
moriniame tvarte laikomi 3 
eržilai, kuriais rūpinasi serumų 
specialistas Dr. Mačukas. 2 

veter. gydytojai ir visa eilė 
prižiūrėtojų. Iš tų arklių gauna
mą serumą Dr. Frankelis in
jekcijų pavidalu išvirkščia Sta
linui 3 k. per savaitę į krau
ją-

Jau visa eilė metų, kai Sov. 
Sąjungos vakarinių dalių ligo
ninės — pagal įsakymą— per 
nelaimingus atsitikimus žuvu
sių jaunų vyrų lavonus lėktu
vu. vadinamu "Kijevo ekspre
sas". siunčia į Kijevą. Jų arti
mųjų gai ir dabar dar nė vienas 
nežino, kam tai iš tikro daro
ma...

Paskiausiai buvo nuspręsta 
ir su tais ‘‘30 Stalinų” imtis 
naujų žygių: jiems buvo švirkš
čiami ne tik bandomieji švirkš
tai. bet
jie taip pat turėjo ir taip gy

venti. kaip iš tikro gyveno 
Stalinas

Tam tikslui jie buvo iš Kije
vo persiųsti Kislovodsko mies
tan. į minimąją “sanatoriją” 
Kaukaze, dar caro laikais tar
navusią didikams gydytis. Ir 
kaip tie “Stalinai” nustebo, kai 
gavo kasdien iki 2 vai. po pie
tų dribsoti lovoj, sėdėti kas va
karas nuo 9 vai. iki išnaktų 
nrie rašomojo stalo.

(nukelta į 5 pusi.)

I-o* Angeles I. kupino (dešinėj) perduoda J. M. Whatfield sidabri
ne taure. M'hatfeidl išrinkta "Miss VfW of IS5?”. Vidury stovi Kali
fornijos l'žsienio Karu V eteranu koniajMlierius VV. G. Keil.

POLITIKOS ŠEŠĖLIS
OLIMPIADOJE

Helsinkls. — Nors į Helsinkį 
susirinko sportininkai, ku
riems politika tolimas daly
kas. bet politikos šešėliai ir čia 
atsekė.

Atsekė susirūpinimas: o kas 
bus. jeigu sportiniai laivai be- 
ltnktyniuodami įplauks į so
vietinius vandenis. Suomiai 
ryžosi apstatyti tarptautinius 
ir suominius vandenis sargybų 
tinklu, kad tik sportinis laivas 
nenuklystų.

Iškilo rūpestis: o kaip bus 
su Kinija, katrą kviesti. Ir pa
kvietė saliamoniškai — abidvi. 
Nacionalinės Kinijos vyriausy
bė užgulė komitetą protesto 
nota.

O ar nebus perbėgėlių iš so
vietinių komandų? Gal ne vie
nas taip slaptai pagalvojo. Bet 
jų visų slaptas svajones užgu
lė Suomijos vyriausybės įsaky
mas policijai: visus bėglius grą
žinti į jų barakus. Nelengva ir 
pabėgti. Sovietinių komandų 
nariams neduoda jokių kišenpi
nigių net autobusu pavažiuoti. 
Niekur jų vienų nepaleidžia. 
Savomis jėgomis dingti, be pi
nigo. suomių policijai gaudant 
— sunku kam taip surizikuoti. 
Ir vis dėlto neapsiėjo be’ atsi
sakymo grįžti. Policija išgirdo 
šaukiant ir atskubėjus rado 
tris vyrus — du iš jų stengėsi į- 
grūsti trečiąjį į automobilį. Pa
tikrinus pasirodė, kad tai vie
nas rumunų atletas atsisakė 
grįžti. Visus tris nusigabeno į 
policiją, tardė, paskui visus pa
leido. Atletas kažkur dingo.

Sovietų pašonėje olimpiada. 
Ji pavojinga tiems, kuriems so
vietinė akis nepalanki. Jau 
prieš olimpiadą iš satelitinių 
kraštų sportininkai savo pabė
gusius draugus ne vieną įspė
jo: nesirodykite. nes galit būti

GALI TRUKTI ANGLIES
Washingtonas.— Kietojo ku

ro administracijos direktorius 
Ch. W. Connor įspėjo vartoto
jus. kad jie laiku apsirūpintų 
jiems žiemai reikalingu anglies 
kiekiu. Dėl neseniai pasibaigu
sio plieno pramonės streiko a- 
teinančią žiemą kai kuriose 
JAV’ srityse galį pritrūkti ang
lies. Streiko metu kai kurie fa
brikai geležies rūdos pristaty
mą buvo sustabdo. 
Tad dabar fabrikams 
pradėjus darbą, geležies rūdos 
pareikalavimas bus ypatinga i di
delis ir tuo būdu gali pritrūk
ti anglies pervežimui priemo- 
monių.

NAFTAS BALFo ĮGALIOTI
NIS VOKIETIJOJ

Iš Vokietijos praneša, kad 
ligšiolinis BALFo įgaliotinis 
Pr. Zunde pasitraukė ir .jo vie
toj paskirtas J. Rugienius, 
anksčiau buvęs ilgametis Balfo 
įgaliotinis amerikiečių zonai 

pagrobti. Bet šešėliu dar la
biau gulė komiteto nustatytos 
taisyklės, kad seniau pabėgu
sieji iš anapus geležinės uždan
gos negali olimpiadoje dalyvau
ti.

Iš anapus uždangos gausu 
autogramų rinkėjų. Tik taip 
viskas sutvarkyta, kad rinkė
jai renka parašus ant lapelių, 
kurių kitoj pusėj yra atspaus
dintas... Stockholmo “taikos 
atsišaukimas”. Arba kokis ti
pelis nori nusifotografuoti su 
amerikiečiu atletu. Fotografas 
tuojau prišoka, papuošia altetą 
Picasso ‘taikos balandžiu”, a- 
kimirksnis, ir foto nuotrauka, 
daugsakanti. propagandai tin
kama. jau gatava.

Grynai sportinių laimėjimų 
pažymėtinos krepšinio varžy
bos tarp Sovetų ir suomių ko
mandų. Sovietinė komanda tik 
tik prieš suomius laimėjo. Bet 
vakarų spauda pastebi, kad so
vietinėje komandoje iš 12 vyrų 
rusai buvo tik trys. Visi kiti 
arba baltai arba kaukaziečiai.

FILIPINAI NEPATENKINTI
llonolulu.— Įvykusiais Nauj. 

Zelandijos. Australijos ir JAV 
pasitarimais nepatenkinti Fili
pinai. Pacifiką ginti nėra tik tų 
trijų valstybių uždavinys —pa
reiškiama Fiilpinų vyriausy
bės sluoksniuose: kiekvienas A- 
zijos kraštas esąs tuo intere
suotas. JAV atstovas iš Filipi
nų atvyksta į AVashingtoną a- 
pie tuos reikalus informuoti 
JAV vyriausybę.

Laimėjo Rita Garbačiauskai ė
Šveicarijos laikraštis Sport 

įsidėjo nuotrauką Ritos Garba- 
čiauskaitės, kuri Šveicarijos 
aukštųjų mokyklų lengvosios 
atletikos pirmenybėse laimėjo 
šuolį į tolį ir rutulio metimą.

Pašalintas nuo sosto Egipto* 'laralins Farukasko! kas apsistojo Italijos Kapri saloj. Cfn ji matome 
su žmona, trim i* pirmųjų vedybų dukterim ir nauju karalium paskelbtu septynių mėnesiu sAnumi.

Sovietinės “Izvestijos” rašo, 
kad Sovietų Sąjungoje 1950 m. 
prekių gyventojams buvo pa
tiekta 30"< daugiau. kaip 
1949. O per 1951 m. parduotų 
prekių skaičius padidėjo vėl 
15^. Tačiau laikraštis skun
džiasi, kad tarp gamybos ir 
prekybos esama ‘katastrofiškų 
nesusipratimų.” Į gamybą su 
dedamos visos pastangos, o kai 
ji paleidžia į rinką prekes, tai 
pasirodo, kad visuomenės to
mis prekėmis nesuinteresuota. 
Gyventojų reikalavimų visai 
neatsižiūrima, jie netiriami, ap
leisti. Sandėliuose esą priversta 
prekių, kurios neišeis per kele- 
ris metus. O prekių, kurios 
vartotojui reikalingos, niekad 
rinkoj nepasirodo. “Sovietinis 
ūkis lig šiol mokėjo statyti mil
žiniškas užtvankas, tariamai 
nederlingus laukus paversti 
derlingas ir epidemijas nugalė
ti. bet jis nesusidoroja, palygin
ti, su paprastu uždaviniu —ga
mybą priderinti prie vartotojų 
reikalavimų.”

Aukščiau minėtiems išve
džiojimams patvirtinti laikraš
tis duoda pavyzdžių.

Guminių batų fabrikai Oms
ke įsikalė į galvą gaminius iš
duoti tik kas metų ketvirtis. Ir 
nors žmonėms kažn kaip rei
kia. ne — jie be metų ketvir
čio galo neišduos.

Dėl prekybos organizacijų 
tingumo fabriko sandėliai už

Ar Vakarai apginami
svarsto vokiečių generolas

Frankfurte leidykla Fried- 
rich Rudi leidžia populiarias 
knygeles dienos klausimais. 
Tuos leidinius paremia Vokieti
jos vyriausybė, dažnai puola 
juos opozicija, socialistai. Tai
gi į juos galima žiūrėti kaip į 
neoficalią vyriausybės sluoks
nių nuomonę.

Viena iš paskutinių brošiūrų 
pavadinta “Vakarų gynimas”. 
Jos autorius Leo Freiherr Ge- 
yer v. Schvveppenberg, šarvuo
čių generolas, buvęs Vokietijos 
karo attache Londone. Spauda 
prasitaria, kad jis būsiąs Vo
kietijos kariuomenės vadas.

Taigi šitas generolas sam
protauja. kad busimajam kare 
turės didelės reikšmės Skandi
navija ir Viduržemio rajonas. Į 
čia bus sutelkti priešo puoli
mai. Jei pakedui yra neutrali 
Šveicarija .tai gen. Schvveppen- 
berg .jos neutralumą laiko at
gyvenusiu ir praktiškai neį
vykdomu dalykus. Jis sampro
tauja. kad karas turėtų būti 
didelio tempo. Iš Bohemijos 
miškų išriedėję tankai per nak
ties žygį jau rytą ilsėsis Miun
chene. o apie pietus pasieks 
Brennerį. kur susisieks su nu
leistais parašiutininkų dali
niais.

Kad Sovietų ofenzyva sug
niužtų. autorius siūlo kontr- 

versti odos ir bovelnos gami
niais. bet je nepasiekia vartoto
jų. nors jiems šių prekių labai 
stokoja.

Vyriška naujausia mada rei
kalauja trumpo prigulančio 
švarko. To nepaisydami fabri
kai gamina ilgus ir palaidus 
švarkus.

Krautuvė Nr. 1 Ivanove įsi
kalė į galvą vyriškus drabužius 
laikyti tik 44 nr. dydžio, o kel
nes 37—40 nr. Žmonėms, kurie 
yra kitokio ūgio, ta krautuvė 
neturi jokios vertės.

Kas Ivanove nori nusipirkti 
apatinius skalbinius, turės sun
kų uždavinį. Jeigu dar gaus at
skiras dalis, tai gaut tokio pat 
dvdžo ir spalvos kelnes kaip 
marškinius tėra tik neįvykdo
ma svajonė.

Nors pagaminama daug fla
nelės ir “barkato” ir didelės jų 
atsargos sandėliuose, bet pa
mėgink jų gaut Tambove teks
tilės krautuvėje 50 nr. nors tų 
prekių žmonėms baisiai reikia.

Tekstilės gamyba 1952 m. 
pirmą ketvirtį pateikė šio mies
to prekybos organiazcijoms 
daug vyriškų drabužių. Bet 
“maža” klaida — jie visi yra 
44-6 dydžio, o kas daryti klien
tams. kurie avra 48-50 nr. dy
džio? Nuo savęs tepridursim: 
visa tai daros ne revoliucijos 
pradžioj, bet 35 metams nuo 
jos praėjus.

ofenzyvą. Ji esanti teįmanoma. 
jei vokiečiai turėtų savo žinioje 
paruoštų 15-20 divizijų, kūnas 
remtų labai stiprūs aviacijos 
daliniai.

Atlanto Pakto valstybių ka
riuomenės dabartiniu metu ne
galėsiančius pasipriešinti pui
kiai kautynėms paruoštai So
vietų kariuomenei. Jos ir ne
gausingos ir per daug sovieti
niame kare nepatyrusios, kad 
galėtų apsieit be vokiečių ir is
panų pagalbos. ,

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Axel Munthe — SAN Ml- 
CHELE KNYGA, II dalis. Iš
leido Knygų Leidykla TERRA. 
946 W. 31st Place, Chicago 8, 
III., 312 psl. kaina 82.50. Gau
nama leidykloje ir pas platin
tojus.

CHICAGOS VADOVAS, iš
leido Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois 1952 m., 
247 psl. ir miesto žemėlapis, 
kaina nepažymėta.

Kazys Klaudijus Cirtauta-s— 
SKAUSMO PERGALĖ —vie
no dienorašičo fragmentai. Iš
leido autoriaus draugai, 186 
psl. kaina SI.50. Gaunama pas 
Nek. Prasidėjimo seseris: Im- 
maculata Pres. R.F.D. 2. Put
nam. Conn.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone- Už skelbimų turini 
ir kalbą redakcija neatsako.

LĖTAI, BET MALA
VADOVAUTI žmonijos kovai dėl laisvės JAV iš tikrųjų pri

siėmė. Kad reikia komunizmą sunaikinti; kad tam tikslui rei
kia visą laisvąją žmonijos dalj sujungti ir kiekvieną jos narį su
stiprinti — visa tai JAV teisingai suprato ir darbais to siekia. 
Kasdieninėj jos politikoj svoris permetamas čia į vieną iš tų už
davinių, čia į kitą.

Šią vasarą daugiausia iniciatyvos rodyta dėl Vokietijos. Ko
va dėl jos buvo tokia aštri, kad būdavo aliarmuojama apie šaltojo 
karo virtimą karštuoju. Tačiau apsieita be karo, ir tuo tarpu at
rodo, kad Vokietijos fronte JAV bus laimėjusi. Sutartis, kuria 
Vokietija ginkluojama ir jungiama į Vakarus, jau patvirtinta 
Britanijos parlamento ir pasirašyta prezidento Trumano. Vokie
tijos parlamentas, laukiama, ją tvirtins spalių mėn. Prancūzijai 
sunkiausia apsispręsti už. Bet teisingas nusiminusio Mauriaco žo
dis: tie, kurie kritikuoja, geresnės išeities nepasiūlo.

Kol Vokietijos vaisius galutinai prinoks, Achesonas ėmėsi ki
to uždavinio — stiprinti sąjungininkų vienybę. Tos prasmės tu
rėjo jo kelionės j Europą. Pietų Ameriką ir Pacifiką. Tėviškai 
glostydamas įpykusius britus, jis užlipdė plyšius, atsiradusius 
tarp Britanijos ir JAV. Sunkiau su Prancūzija. Ji atpakalia 
žengia JAV suprantamos politikos keliu. Galimas daiktas, kad 
pinigų išdavimą sulaikydamos. JAV nori prancūzus ir paspausti.

Jei nepasisektų Prancūzijos suderinti su Vokietija, tai toli
mesnėj eigoj Vokietija gautų tik daugiau svorio. “The Nevv York 
Times” šiom dienom Vokietiją įvertino labai teigiamai, o europi
nėj spaudoj pasirodė žinia apie galimą JAV-Vokietijo~ašį. Pran
cūzija tai supras, ir reikia manyti, nesiryš iššokti į šalį.

Honolulu stiprinama Australijos, Amerikos, Zelandijos sutar
tis turėtų papildyti JAV sutartis su Japonija ir Filipinais ir pa
daryti Pacifiką saugų nuo Sovietų agresijos.

J bendrą frontą JAV telkiant ir tautas iš anapus uždangos, 
dėmesio vertas pasiūlymas — europinės armi-’os ribose organi
zuoti politinių pabėgėlių ir tremtinių tautines kariuomenes.

Naujas reiškinys vidaus frontui stiprinti. JAV vyriausybė 
paskelbė, kad Amerikos komunistai vra diriguojami iš Maskvos. 
Tarp pavyzdžių, kuriais įrodo kom. partiją ištikimai laikantis 
Maskvos linijos, mini, kad Amerikos komunistai “parėmė ir pa
teisino Sovietų Sąjungos teritorinę ekspansiją į rytų Lenkiją 1939 
ir Latvijos, Estijos bei Lietuvos aneksiją 1940.“

Jeigu vyriausybė šitai skelbia, tai turės eiti prie išvados, ku
rią paskutiniu laiku padarė Šveicarijos Zuericho demokratinės 
grupės, reikalaudamos komunistų partiją uždaryti. Tai įvyks, kai 
bus suprasta, jog demokratinėm laisvėm tegali naudotis tie, ku
rie demokratiją pripažįsta.

Taigi politinis JAV kelias aktyvus, nors juo einama labai lė
tai ir didelėm užuolankom. Demokratijos girnos lėtai sukas.

Vatikano įtakai palaužti ir 
R. katalikams suskaldyti ko
munistai ėmėsi panaudoti pra
voslavus. Jau per pirmąją Mas
kvos konferenciją 1951 m. bir
želio 16-24 d. tarp pravoslavų 
bažnyčios sinodo Maskvoje ir 
visoj Rusijoj iš vienos pusės, o 
iš kitos — Antiochijos patriar
chato ir visų Rytų patrijarko 
Aleksandro III buvo sudarytas 
susitarimas, kokios reikia lai
kytis kovoje prieš Vatikaną 
taktikos. Patriarchas Aleksan
dras III buvo įpareigotas išaiš
kinti Libanono, Sirijos ir Pales
tinos pravoslavų dvasininkams, 
kad Vatikanas stengiasi suskal
dyti ir sugriauti pravoslavų 
bažnyčią, o tikrasis trečiojo 
pasaulinio karo iniciatorius e- 
sąs popiežius Pijus XII.

Tam tikslui minimiesiems 
pravoslavų dvasininkams tarp 
1951 m. liepos mėnesio ir 1952 
m. balandižo mėnesio buvo iš
siuntinėtos specialios instrukci
jos, kuriose, be kita ko, buvo 
pažymėta, kad Jeruzalės kata
likų patriarchas 1950 metais e- 
sąs gavęs 1 milijoną svarų at
versti ortodoksų nariam į kata
likybę ir pravoslavų bažnyčiai 
Viduriniuose Rytuose sugriau
ti. Taip pat skleidžiami gandai, 
kad ortodoksų bažnyčia Vid. 
Rytuose, vadovaujama metro
polito Anastazijaus Sienkievi- 
cziaus, slaptai finansuojama 
Vatikano. Minimoji bažnyčia v- 
ra niekados nepripažinusi pra
voslavų bažnyčios Sov. Sąjun
goje vyriausybės. Šventojo 
Karsto bazilika 1950 m. buvusi 
sugriauta pagal Vatikano įsa
kymą. Minimasis patriarchas 
norįs baziliką atstatyti savo lė
šomis ir tuo būdu ją atskirti 
nuo kitų bažnyčių.

Autokefalinei pravoslavų 
bažnyčiai ILenkijoje, dabar va
dovaujamai tremtyje iš Didžio
sios Britanijos, iš tikro vado
vaują gen.Anderso agentai. Mi
ręs arkivyskupas Sava ir da
bartinis arkivyskupas Motiejus 
gauną įsakymus per šnipus iš 
Lenkijos. Tarp Vatikano ir pra
voslavų bažnyčios Graiki joje su 
jos galva patriarchu Afinage- 
riu esąs slaptas susitarimas 
vesti bendrą kovą prieš pravo
slavų bažnyčią Sov. Sąjungoje. 
Tam tikslui minimasis patriar
chas Afinageris gaunąs per Va
tikaną iš kardinolo Spellmano 
po 100.000 dolerių kasmet.

Tokios paskalos ir kupina 
melų bolševikinė propaganda 
skleidžiama taip pat per Sov. 
Sąjungoje leidžiamą oficialiai 
veikti evangelikų bažnyčią į 
Angliją, Vokietiją, Prancūziją 
ir JAV, kur tai propagandai 
mielai pasitarnaują tokie bol
ševikų simpatikai, kaip Canter- 
bury raudonasis dekanas, o ne 
kartą net ir pastorius Niemo- 
elleris.

Gautosios iš Latvijos žinios 
skelbia, kad
latvių evangelikų bažnyčia 
1944-45 metais buvo bolševikų 
ne mažiau persekiojama negu 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje.

Per 480 latvių evangelikų 
pastorių buvo suimti ir išsiųs
ti į Sov. Sąjungą, kur iš jų 
daugiau kaip 200 per tą laiką 
mirė įvairiuose kalėjimuose ar 
priverstino darbo stovyklose. 
Ir jų vadovybės vardu buvo pa
skelbta, kad latvių evangelikai 
keikią JAV politiką ir Atlanto 
pakto kraštus, kaip karo kurs
tytojus. Latvių komunistų cen
tro komiteto gen. sekretoriaus 
įsakymu, minimieji pareiški
mai turėjo būti perskaityti vi
sose latvių evangelikų bažny
čiose. Apie tai latvių evangeli
kų bažnytinė vyresnybė buvo 
painformuota jau iš anksto, bū
tent — 1952 m. balaidžio 15 d., 
kai tuo reikalu buvo duotas 
sekretoriaus F. Titovo įsaky
mas. Panašiu būdu buvo su

Buves JAV aukštasis komisaras Vokietijoj J. McCloy jau jjerda- 
vė savo pareigas naujam komisarui ir grižo j JAV. Prieš grįždamas 
McCloy aplankė pabėgėliu iš sovietinės Vokietijos zonos stovyklas, 
norėdamas betarpiškai išgirsti, koks yra rytinėj Vokietijos zonoj gy
venimas ir kas verčia gyventojus bėgti j Vakarus.

klastoti tikrieji pareiškimai ir 
latvių katalikų vyskupo Stro
dės.

Estų evangelikų bažnyčiai 
1944-1952 m. tenka iškęsti 

ne mažesnius persekiojimus, 
kaip tikintiesiems Lietuvoje, 
Gudijoje. Vakarų Ukrainoje ir 
Besarabijoje. Vos tik užėję per 
antrąją okupaciją bolševikai 
tučtuojau suėmė apie 1(X> dva
sininkų ir juos nuteisė už “po
litinį bendradarbiavimą su na
ciais.“ Vėliau estų dvasininkai 
buvo pradėti deportuoti būre
liais po 5-20 žmonių į Sibirą. Li
kusieji nuolatos prižiūrimi 
MVD.

1952 m. sausio-balandžio mė
nesiais Talino, Tartu, Narvos ir 
kt. apylinkėse tuo metu, kai 
bažnyčiose buvo laikomos pa
maldos, prie bažnyčių buvo or
ganizuojami antireliginiai mi
tingai. Narvoj vienų pamaldų 
metu gorkomo pasiųsti 5 agi
tatoriai suorganizavo “viešas 
diskusijas”, kuriose norėdami 
nenorėdami gavo dalyvauti ir 
einantieji į bažnyčią. Tokių dis
kusijų metu MVD agitatoriai 
seka jų dalyvius ir žiūri, kaip 
jie į tai reaguoja. Kitur agen
tai net viešai kelia klausimus 
ir daro priekaištus per pamal
das bažnyčiose, kaip kad atsiti
ko 1945 m. kovo 20 d. Chaap- 
ske. Atliekantį savo religines 
pareigas protestantų dvasinin
ką vienas MVD agentas pa-

Romoje besilankantį VV indzoro kunigaikšti su žmona priėmė spe
cialioj audiencijoj Pijus XII. Jiems buvo pritaikyta, vadinamas ••ma
žasis” diplomatinis priėmimo protokolas.

mokslo metu netikėtai bažny
čioj visu balsu paklausė: “Al
esi kada nors buvęs Jeruzalėje, 
kad taip posteringauji?” J tai 
dvasininkas šaltai atsakė: 
“Taip“ — “Vadinasi, ten turi 
draugų ir su jais palaikai ry
šį, ar ne?” Ir dvasininkas buvo 
ištisas dvi paras išlaikytas 
kryžminėj tardymo ugny MVD 
būste. Bolševikai vis niekaip 
nenorėjo tikėti jo tvirtinimu, 
kad jis buvo Jeruzalėje tik kaip 
seminaristas 1922 m., nuo to

KAIP BOLŠEVIKAI VAIZDI OJA
POPIEŽIŲ

“Stalino premiją” 1^52 me
tais gavo Dmitrijaus Eremino 
pasakojimas “Audra viršum 
Romos” .Jame vaizduoja popie
žių Pijų XII automobilium nu- 
trūktagalviškai važinėjant po 
Romos gatves, policininkų ne
klausant ir jiems pabaudų už 
netaisyklingą važinėjimą ne
mokant. Popiežius vaizduoja
mas kaip darbininkų priešas, 
kuris nori likviduoti italų pra
monę ir palaužt italų darbinin
kų pasipriešinimą amerikoniš
koms prekėms, kurios išstu
mia itališkas. Už tat kai pasi
rodo Stalinas prie didžięjo ka
nalo Venecijoje, minia jam ke
lia ovacijas.

Kad bolševikai užsimanė po
piežių suniekinti — tam jie ir 
bolševikai. Bet sunku net įsi
vaizduoti, kodėl jie popiežių 

atvaizdavo nutrūktagalviškai 
važinėjant Romos gatvėmis. 
Mįslę padeda atspėti žinia, kad 

laiko niekad ir niekur nebuvo 
iš Estijos išvykęs ir kad ne.su- 
sirašinėja su nieku užsieny.

1952 m. balandžio mėnesį 
netikėtai pasirodė estiškai ir 
vokiškai atspausdintų biblijų, 
be jokio abejojimo išleistų Sov. 
Sąjungoje ir Kominfornio kraš
tuose.

Tačiau jų turinys yra “pa
taisytas” ir nesutinka su to
mis biblijomis, kurias gyven
tojai turi išsilaikę iš seno.

Maskvos dievai kaip tik taip 
siautėja Maskvos gatvėmis.

“Hamodia”, žydų laikraštis 
Jeruzalėje, pasakoja, kad tie. 
kurie buvo Maskvoj ūkinėj 
konferencijoj, negali atsistebėti 
Maskvos judėjimo sutvarkymu. 
Ten nereta, kad motociklai ir 
automobiliai mauja po 70-80 
klm. Važinėja tik bolševikai. 
Užsieniečiui ten neįmanoma va
žinėti, nes jis negalės išlaikyti 
šoferio egzaminų. Klausimais 
painios tol. kol bent vienas at
sakymas bus pro šalį. Partijos 
didiesiems esą pripažinta va
dinama Kremliaus privilegija. 
Jiems judėti skirta dažnai tam 
tikra gatvės dalis, daugiausia 
vidurys. O judėjimą tvarkan
čios šviesos staiga išjungiamos 
ir pastatomos į raudoną, kad 
visi iš šalutinių gatvių sustotų; 
tada nekliudomai mauja bolše
vikinių viešpačių automobiliai 
iš Kremliaus ar į jį [k> 120 kl.

RUDIS BĖGA --------------
___  — A. Gražiu na s

PER KOLŪKIUS ------- i------

Rudis bėdon pateko visai be 
savo kaltės, o tik per tai, kad 
jo šeimininkas Vaičius pasirodė 
esąs tarybiškai nesusipratęs 
gaivalas, o gal net liaudies 
priešas. Visa tai išaiškėjo, kai 
prasidėjo metalo laužo rinkimo 
akcija. Išgraibė Vaičius visus 
pašalius, ištraukė, kur galėda
mas, iš sienų vinis, nulupo nuo 
savo pačios kraitinės dėžės vi
sus geležinius apkaustymus, 
bet normos nesudaro ir gana. 
Jo senė tad ir sako:

— Kas reikia — reikia. Nie
ko nepadarysi. Antai yra dar 
likusios kelios poros peilių ir 
šakučių. Imk ir pridėk. O jei 
dar truks, pridėsime keptuvę 
ir vieną puodą. Štai didesniojo 
jau pabaltinimas išsproginėjęs 
ir viena ausis nutrūkusi. O ne 
tiek jis ir reikalingas. Devynių 
patiekalų mes čia dabar nebe- 
gaminam.

šakutes su peiliais ir keptu
vę Vaičius pridėjo. 'Rėk to, gir
di, jei tik turėsime ko, tai ga
lėsime ir nagais pasiimti, mo
linėj šukutėj pasičirškinę. Bet 
puodo užsispyrė neduoti.

— Ką gi darysi, — sako. — 
kai suskils paskutinis puodelis.
Kruopų saujoj neišsivirsi.

Taip metalo laužo normos jis 
ir nesudarė. Normos nesudarė 
ir dar šiaušiasi.

— Kodėl normos neišpildei? 
— klausia jį kompartijos sek
retorius.

O jis tik gūžčioja pečiais, lyg 
nieko pikto nepadaręs. Surin
kau, girdi, kiek galėjau. Dau
giau nebuvo ką duoti, negi pas
kutinį puodą atiduosiu.

Reikalas čia svarbus. Tary
binei tėvynei gresia kapitalis
tinis apsupimas. Tad metalo 
laužas labai svarbi žaliava — 
turi būti iš ko ginklus kalti ka
pitalistų puolimui atremti. O 
čia dar ir soclenktynės paskelb
tos. Negi galima leisti, kad ra
jonas iš visų mažiausia būtų 
metalo surinkęs. Kompartijos 
sekretorius tad ir nutarė patik
rinti, ar tasai gaivalas tiesą 
kalba. Pasiuntė milicininkus 
pažiūrėti, ar jis iš tikro tik 

vieną puodą turi. 
O tie n u ė j ę — ir randa 
du. Taip ir išaiškėjo, kad Vai
čius tarybinius pareigūnus ap
gaudinėja ir metalo rinkimo 
akciją sabotuoja.

Su tokiu gaivalu nelieka nie
ko kito daryti, kaip jį perauk
lėti. Tarybinėj tėvynėj nebe 
taip, kaip būdavo prakeiktais 
buržuaziniais laikais. Paauk- 
lėja, būdavo, pilietį, ligi kokių 
dvidešimt metų — ir tu sau ži
nokis. Tarybine vyriausybė iš
plėtė auklėjimą visiems pilie
čiams be amžiaus, lyties ir iš
simokslinimo skirtumo. Tary
binio auklėjimo šūkis —auklė
tis niekad nevėlu. Ir tarybiniai 
auklėtojai, pasinaudodami prie
šakiniais tarybinio mokslo pa
siekimais, taip įgudo savo dar
be. kad šimtametį senį perauk
lėti jiems ne daugiau reiškia, 
kaip išversti rankovę. Tad 
darbo žmonių vyriausybė nuta
rė ir sabotažiniai ką Vaičių, 
nors jis jau pagyvento amžiaus 
buvo, išvežti į pažangesnes bro
liškas respublikas ir ten per
auklėti. O rudis taip ir liko be 
šeimininko. Ir dar vos kailio 
neįkišo. Pradėjo pulti atvažiuo
jančius Vaičiui pagelbėti į ke
lionę išsirengti stribus. Na, tie 
už viešosiso rimties drumstimą 
jam ir užkūrė tokią pirtį, jog 
tik prieblanda apsaugojo jo 
kailį nuo kulkų.

Kai viskas aprimo, rudis grį
žo namo. Tik čia rado ne tik 
visas duris užkalinėtas, bet net 
ir savo namelį nuverstą. Tur 
būt, už bausmę.

Nežinodamas, jog šeiminin
kai išvyko tolimon kelionėn, 
rudis dar tris dienas tupėjo ir 
laukė jų sugrįžtant. Bet paga
liau nieko nesulaukęs ir nepa
kenčiamai peralkęs, jis atsikėlė 
ir. nuleidęs uodegą, išcimpino 
iš namų. Ieškodamas ko nors 
badui numalšinti, buvo užsu
kęs į Grikio sodybą, bet ir čia 
nerado nė gyvos dvasios. Gri
kiai taip pat buvo išvykę per- 
siauklėti. Tad, apšniukštinėjęs 
visas kertes ir neradęs nieko 
paėsti .leidosi vėl tolyn.

Papieviais išbėgęs j kelią ir 
juo risendamas, jis pagaliau pa
matė žmones. Išsitiesę grandi
ne. būrys vaikų rankiojo po 
piūties likusias dirvoje varpas. 
Tarybinė vyriausybė rūpestin
gai žiūri, kad liaudies darbo 
vaisiai neitų niekais. Nepalie
ka tad ir dirvoje nukritusių 
varpų. Kapitalistiniais laikais 
jas surankioti paleisdavo žąsis. 
Bet liaudies valdžia neleido ši
taip tarybinį turtą eikvoti. Žą
sys gali ir žolės palesti, o grū
das reikalingas svarbesniems 
dalykams. Dabar buvo vykdo
ma akcija iš dirvose surinktų 
varpų sudaryti grūdų fondą 
kapitalistiniuose kraštuose ba

daujantiems vaikams šelpti. 
Tai turėjo būti laimingų tary
binės tėvynės vaikų dovana 
savo draugams, badaujantiems 
kapitalistų išnaudojamuose 
kraštuose, ypač Amerikoje, kur 
prakeikti karo kurstytojai, be- 
kaldami ginklus, savo gyvento
jus badu dvasina. Tos akcijos 
vykdytojai dabar čia grandine 
per dirvą ir žygiavo, lasiodami 
javus vežant nukritusias var
pas.

Apie vaikus rudis buvo geros 
nuomonės. Jie greičiau kaip 
kas kitas jam numesdavo kokį 
trupinį . Tad tikėjosi, jog ir 
dabar iš jų gaus ką nors alkiui 
numalšinti. Ir iš tikro, kai jis, 
taikumo ženklan vizgindamas 
uodega, prie jų prisiartino, vai
kai jį gana draugiškai sutiko.

— Ciučiukas, čiučiukas, čiu 
čiu čiū! — pradėjo jie šaukti.

Bet. nieko neišmanydamas 
apie tarybines akcijas, rudis 
nesuprato, jog savo limenimusi 
prie vaikų trukdo didžiai svar
bų darbą. Tad tuojau susidūrė 
su tarybinės tvarkos saugotoja 
Marta Bubnova. Ji, paskui vai
kus stipinėjusi po dirvą, tik
rindama, ar tie nepalieka nesu
rinktų varpų, tuojau atkreipė 
dėmesį į atsiradusį darbo 
trukdytoją.

— Ak, tu sukinsyn, pašol 
von! — sušuko ji ir paleido ru
dį akmeniu.

Tokio sutikimo nelaukęs, ru
dis nespėjo pašokti į šalį ir ga
vo juo tiesiai į koją.

— Ai. ai, ai!.... — suskalijo 
iš skausmo jisai ir. trim ko
jom šokdamas, dvilinkas nėrė 
į šalį nuo tokios pasiutusios 
lx>l>os, kuri tuo laiku spėjo jį 
paleisti ir kitu akmeniu.

Galelį pabėgėjęs, rudis sus
tojo ir. laikydamas pakėlęs iš
daužtą koją, pradėjo gailiai 
inkšdamas skųstis, tarsi norė
damas vaikams pasakyti:

— Žiūrėkit, ką ta pragaro 
kamštis man padarė...

Bet vaikai neturėjo kada juo 
domėtis ir reikšti jam užuojau
tą. Pamačiusi, kad vaikai žiop- 
sodami trunka laiką, kai tuo 
tarpu kapitalistinėse šalyse ba
daujanti jų draugai laukia kuo 
skubiausios pagalbas. Bubno- 
va suriko:

— O ko jūs varpų nerenka- 
te, svolačiai! Ar tai taip jūs 
turite atsidėkoti draugui Stali
nui už laimingą vaikystę ir gel
bėti badaujančius kapitąlistų 
priespaudoj savo draugus?!

Tai išgirdę, vaikai vėl prisi
lenkė prie žemės ir pradėjo tu 
pinėti po dirvą, ieškodami tarp 
ražienų likusių varpų. Jiems 
reikėjo taip pat pasistengti, nes 
tarp apylinkės mokyklų buvo 
paskelbtos varpų rinkimo soc
lenktynės. ir jie privalėjo savo 
mokyklai laimėti tinkamą vie

tą. Bubnova gi vėl pradėjo sti
pinėti po lauką, tikrindama, ar 
visas varpas vaikai surenka. 
Jai reikėjo rūpestingai savo 
uždavinį atlikti, nes. tikrinimo 
komisijai radus dirvoje nesu
rinkti! varpų, jai būtų nemaža 
nemalonumų už apsileidimą ir 
liaudies turto nebranginimą.

Matydamas, kad čia nieko 
nelaimės, rudis tik palaižė nu
daužtą koją ir vėl nucimpino 
savo keliu.

Šen ir ten pabėginėjęs. pa
vakare jis pamatė “Raudono
sios Vėliavos” kolūkį. Iš kolū 
kininkų namo dūmtraukių rūko 
dūmai, tad pasuko ta kryptimi. 
Iš patirties žinojo, jog į>o to, 
kai dūmtraukiai rūksta, vis iš
metama koks kaulas. lupynų 
sauja ar bent kokios pamazgos 
paliejamos, kuriose pasitaiko 
taip pat koks maistui tinka
mas kąsnelis.

Kol, nuo alkio nusilpęs ir 
pamušta koja raišdamas, rudis 
pasiekė kolūkį, jau buvo vėlo
kas vakaras. Bet. nė nuovar
gio nežiūrėdamas, jis apuosti
nėjo visas kertes ir šiukšlynus, 
ar neaptiks kokio trupinio al
kiui numalšinti. Tačiau nieko 
nesurado. Matyt, čia nebuvo į- 
pročio bulves lupti ir lupynas 
išmesti šunų naudai. Lįsti nak
čiai į šiaudų kūgį jam teko tu
ščiu pilvu.

(bus daugiau)
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Ljetaviftojo gyvenimo 
tėkmė

"Sveikai, linksmai ir naudin
gai praleisite atostogas”—kvie
tė N. Pr. šv. Marijos sesers 
jaunimą j savo stovyklą ir pa
kvietime nurodė turiningą, į- 
domią ir įvairią programą. 
Džiugu buvo skaityti, girdėti 
spaudoje gražius atsiliepimus 
praėjusiais metais, bet man no
rėjosi pačiam patirti ir pama
tyti, nes per keliasdešimt metų 
šiapus ir anapus Atlanto susi
formavo mumyse skirtingos 
sąvokos lietuvybei aptarti ir 
skirtingi veikimo metodai lietu
viškajai dvasiai ugdyti bei pa
laikyti. Tad ir nenuostabu, jei 
kartais spaudoje esame dide
liais lietuvybės apaštalais, o 
gyvenime tampame mirštan
čią ja lietuvių bendruomene.

Tačiau svečiuodamasis kiek 
ilgiau šioje stovykloje ir stebė
damas seserų pedagogių nepa
prastus sugebėjimus, patyriau, 
kad jaukioje Nekalto Prasidė-

VANDUO—SVEIKATOS DRAUGAS
Dr. A. GRIGAITIS

ŠILTOS VONIOS

Šiltų vonių temperatūra esti 
90-98 F. (35-37 C.) laipsnių. 
Jos trunka 10-15 min. Po to
kios vonios reikalinga atsivė
dinti — apsiplauti arba apsi
trinti šaltoku vandeniu, —pas
kui apsišluostyti ir valandai at
sigulti šilton lovon, šiltos vo- 
nio būna viso kūno, kojų, ran
kų. veido.

Prie šiltų vonių dar vartoja
mi priedai. Čia paminėsiu tik 
dažniausiai vartojamus.

Eglių spyglių ekstraktas, šio 
ekstrakto galima gauti vaisti
nėse. Jo galima pasigaminti ir 
patiems. Viso kūno voniai i- 
mama trys svarai mišinio: eg
lės šakučių, spyglių ir kanko- 
rožėlių.* kuriuos, sukapojus, a- 
pipilti šaltu vandeniu, pusę va
landos virti ir dvylika valandų 
duoti nusistovėti. Tokios vonios 
ypač nervuotiems žmonėms y- 
ra rekomenduotinos.

Druskos vonios. J vonią įpi
lama pora svarų valgomosios 
arba .jūrų druskos.

Ąžuolo žievės vonia. Sėdi
mąja! voniai imama pusė svaro 
ąžuolo žievės, kuri susmulki
nus apipilama šaltu vandeniu, 
valandą duodama žievėms su
minkštėti ir vėliau pusę valan
dos verdama. Perkoštas van
duo pilamas vonion. Ąžuolo 
žievės vonios dažniausiai var
tojamos prie odos išbėrimų.

Ramunėlių vonia. Ramunė- 
lių vonia labai dažnai vartoja
ma maudyti mažus vaikus, ku
rie turi odos išbėrimą, trauku
lius. Vonias su ramunėlėm pa
tartina daryti silpnų nervų 
žmonėms. Be to. ramunėlių vo
nios vartojamos prie pūliuojan
čių ir blogai gyjančių opų. Ma
žos kūno dalies voniai, pav.. 
pirštui, imama valgomas šauk
štas ramunėlių žiedų ir užpila
ma dviem stiklinėm karšto 
vandens. Vanduo voniai turi 
būti karštokas.

KARŠTOS VONIOS

Apsipratus šiltoj vonioj, po 5 
min. iš lėto dapiiti karštoko 
vandens, pakeliant vonios tem
peratūrą iki 107-113 (42-45
C). Nuo karšto vandens stip
riai išsiplečia odos kraujo in
dai ir tai pereina j vidinius or
ganus. Tokios sėdimosios vo
nios prašalina skausmus prie 
inkstų, tulžies akmenų. Prie 
šios rūšies vonių įvyksta gau
sus prakaitavimas, kat yra pa
geidautina prie nušalimų. Šiuo 
atveju po vonios išgert karš
tos arbatos ir šiltoj lo
voj pagulėti. Karštos vonios 
ramina nervus. Po šios rūšies 
vonių šaltu vandeniu nesiplau- 
ti. bet tik apsitrinti sausai 
rankšluosčiu.

B. K. NEMUNAITIS

jimo vienuolyno sodyboje vyk
sta dideli ir tikri darbai, kurių 
negalima trumpai išreikšti šio 
rašinio rėmuose. Sesers, negęs
tančio pasiaukojimo idealistės. 
jau devintus metus sudaro gra
žią progą lietuvaitėms pavasa
roti ir efektingomis priemonė
mis išeiti lietuviškojo gy veninio 
mokyklos programą.

Daugiau kaip šimtas lietu
vaičių čia ištisą mėnesį gyveno 
kaip Lietuvoje. Jos žy giavo nu
leisti ir pakelti trispalvės, tar
si anuomet gimtojoje žemėje: 
jos dainavo, krykštavo, lyg 
laisvėje: jos klausėsi lietuviško
jo žodžio apie Tėvynę, tarytum 
iš vaidilučių ir vaidilų: jos pa
čios rašė. kūrė, laikraštį "Ki
birkštėlės” leido ir sudarė savi- 
valdybinę santvarką, nelygi
nant jau grįžusios Lietuvon.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
dvasios vadas — kun. prof. St.

Pastaraisiais laikais tokios 
karštos vonios, kurios pakelia 
•kūno temperatūrą 100-102 (38- 
39 C.) vartojamos chronines 
ligas gydyti — chroninį sąna
rių reumatą, kaulų gėlą, mais
to apykaitos ligas. Gaunama 
gerų rezultatų.

Senovės graikų garsus gydy
tojas >Hippokratas prieš pora 
tūkstančių metų pasakęs: Duo
kite man vaistus, kuriais ga
lima būtų chroninę ligą pavers
ti aštrią, aš pagydvsiu visas li
gas. šių laikų medicina prie 
chroninių ligų stengiasi užsise- 
nėjusius židinius paaštrinti. 
Paaštrėjęs ligos židinys grei
čiau pagyja. Pakeldami kūno 
temperatūrą, mes gauname li
gos židinio paaštrėjimą, o po 
to ir jo pagerėjimą. Šias vonias 
galima daryti namie, bet pagal 
gydytojo nurodymus. Tokios 
vonios žmogų nuvargina ir dėl 
to po vonios ligonis reikalin
gas poros valandų poilsio lo
voj.

KAITOMOSIOS VONIOS

Pavyzdys, kojų kaitomoji vo
nia. Prie kėdės, ant kurios sė
damas!, pastatomi du indai. 
Vienas su šaltu antras su karš
toku 100-105 (38-410 vande
niu. Abi kojos įstatomos į šil
tą vandenį, judinami kojų pirš
tai ir trinama viena koja kita. 
Po 5 minučių kojos paneria- 
mos 20 sekundžių į šaltą van
denį. Po to vėl 5 min. į šiltą, 20 
sekundų. į šaltą van
denį. Vėliau rankom nubrau
kiama nuo kojų vandenį, .ap- 
siaunama kojines ir vaikštoma 
iki sušilsiant.

Panašiai daromos kaitomo- 
sios vonios rankų. Kaitomosios 
vonios nedaromos visam kūnui.

Dėl šių vonių pirmiausia 
gauname kraujo indų išsiplėti
mą, vėliau šaltam vandeny 
kraujo indai susitraukia t. y. 
padidėja audinių kraujo apy
kaita. Kaitomosios vonios pra
dedamos šiltam vandeny, bai
giamos šaltam. Jos patartinos 
prie hemoroidų. prie kojų venų 
išsiplėtimo, piokščiapėdžiams ir 
t.t.

ŠILTA VONIA IR TRINIMAS 
KtNO ŠEPEČIU

Tokiai voniai vanduo ima
mas apie 95 (35C). Kitas as
muo besimaudantį aptrina 
dviem švelniais šepečiais. Pra
džioj šepečiais trinama abiejų 
kojų išlaukinės ir vidinės pu
sės, vėliau priešakinės ir užpa
kalinės pusės. Panašiai elgia
masi su rankoms, šonais, nu
gara. priešakine kūno dalimi. 
Tai užtrunka apie 10 min. To
kia vonia labai atgaivina žmo
gų-

Yla. vedėja — sės. vyr. M. Fe
licija: vedėjos padėjėjos—sės. 
M. Paulė ir sės. M. Margarita; 
stovyklos lektorės bei lekto
riai — motinėlė M. Aloyza. K. 
Marijošienė, Dzikienė. sės. M. 
Veronika. B. Brazdžionis: va
dovybės talkininkės — sės. M. 
Benigna. sės. M. Kristofera.

Stovyklos svečiai Kalbėtojai 
buvo J. E. vysk. V. Brizgys. 
B. Kulys. P. Naujokaitis, kun. 
dr. J. Vaišnora. MIC.. kun. dr. 
J. Vaškas. MIC., taipgi sės. M. 
Augusta ir sės. M. Celina.

Visos stovyklautojos buvo 
paskirstytos būreliais: Rūtos. 
Rožyčių, šv. Jono, Birutės, šv. 
Teresėlės, šv. Agnietės, šv. Ma
rijos. šv. Cecilijos. Faustinos ir 
Kregždžių. Būreliai savo tarpe 
varžėsi: taškais buvo atžymi
mos stovyklautojos už sąžinin
gą pareigų atlikimą, tvarkos 
palaikymą, gerą elgesį. Rūtos 
būrelis išėjo pirmuoju, surin
kęs 287 taškus ir negavęs nė 
vieno minuso. Stovyklautojų 
savivaldos štabą sudarė: B. Ja- 
sutytė. I. Banaitytė. E. Mari- 
jošiūtė. A. Stakytė ir D. Vebė- 
liūnaitė.

Kasdien stovykloje vyko tau
tinių šokių, lietuvių kalbos, tė
vynės pažinimo užsiėmimai. 
Antradieniais stovyklautojos 
rengė laužus: visi būreliai pasi
rodė. pasireiškė dainomis, dek
lamacijomis. vaidinimais, im
provizacijomis bei laisvąja kū
ryba. Buvo vedamos diskusi
jos atskiromis temomis sody
bos paunksmėje: surengtas 
Maironio minėjimas ir įdiegtas 
klevas susirinkimų aikštėje šio 
poeto garbei: kai kuriomis die
nomis buvo rodomos filmos: 
kone kasdien stovyklautojos 
vyko už stovyklos ribų į ežerus 
maudytis ir žaisti prie vandens.

IJetuvių susiartinimo 
švente

Pagaliau liepos 27 d. stovyk 
los užbaigtuvės, o kartu ir lie
tuvių susiartinimo šventė.” Taip 
norėtųsi pasilikti dar kokį mė
nesį. pasijuokti drauge su vasa
ros gėlėmis, padainuoti, kaip 
tie mieli pilki paukšteliai, ir 
bendra giesme bei malda kiek
vieną rytą ir vakarą, pakilti i- 
ki dangaus”, — rašė redakci
nė komisija, kurią sudarė: I. 
Banaitytė, B. Jasutytė, E. Ma- 
rijošiūtė. A Stakytė.. N. Rū- 
kaitė ir D. Vebėliūnaitė.

Į šventę suplaukė iš toli 
miausių kampelių ir miešti! 
daugiau dviejų tūkstančių vieš
nių bei svečių.

Šv. Mišias atlaikė kun. dr. J. 
Vaišnora. MIC.. pamokslą sako 
J. E. vysk. V. Brizgys. Sveiki
nimo žodžiu į lietuvių susiarti
nimo šventės bendruomenę 
prabilo vienuolyno kapelionas 
kun. S. Yla. Po šv. Mišių pro
cesija prie Fatimos Marijos ir 
Lietuviško Kryžiaus, kur žodį 
tarė J. Giedraitis.

Stovyklos užbaigtiįvems at
žymėti ir šventės svečiams pa
gerbti buvo parengta plati pro
grama. kurią gražiai vedo kun. 
prof. S Yla.

Atidarymo žodį tarė B. Ku
lys iškeldamas šios stovyklos 
paskirtį ir Nekalto Prasidėji
mo seserų vaidmenį lietuvių 
bendruomenėje. Ir buvo pradė
ta programa, kuri sudarė mū
sų tautinę misteriją. J viešnias 
bei svečius daina ir plastika 
prabilo ištisa stovyklautojų 
eisena, plevėsuodama Lietuvos 
ir Amerikos vėliavėlėmis. Sto
vyklautojos pašoko kalvelį, ku
bilą. malūną. blezdingėlę, 
"plaukia antelė”, “sėjau rū
tą", “vasaros naktys” ir audė
jėlę — kuriuos ^sukūrė ir origi
naliai parengė šokių lektore K. 
Marijošienė K. škėmaitė prisa
kė V. Kudirkos “Vilkas ir la
pė”. o A. Kurapkaitė. N. Ku- 
pinskaitė. K. škėmait ė suvaidi
no inscenizuotą liaudies pasaką 
“Kiškio ir ežio lenktynės” — 
visa tai parengė lituanistikos 

lektorė T. Dzikienė.

Rugpjūčio 10 d. Kennebunk Porte. Maine. Tėvų Pranci»konq vienuo
lyne. įvyksta didelės iškilmės, kartu ir lietuvių diena-piknikas. J. E. 
vysk. V. Brizgys vienuolyno aikštėje laikys pamaldas ir pasakys pa
mokslu. Po pietų atvyksta Portlando vyskupas .1. E. D .Feeney, kuris 
pašventins pranciškonų vienuolyne įrengtų šv. Antano šventovę. Jos al
torius ir mozaika yra parvežti iš Italijos, o šešis langus-vitražus padarė 
lietuvis dailininkas Z. Kolba ( hieagoje. čia matome viena tų vitražų — 
Aušros Vartus. Kiti vitražai vaizduoja: Sv. Kazimiera. Šv. Antaną. Šv. 
Pranciškų, šv. Jurgi ir Malda už tėvynę. Tėvai Pranciškonai, puošdami 
savo šventovę, pasitelkė ir lietuvius dailininkus, tuo prisidėdami prie lie
tuviškojo meno puoselėjimo.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Daug mirė

Liepos mėnesio antroje pu
sėje mirtis įsisuko j mūsų ko
lonijos senuosius lietuvius. Iš 
šv. Alfonso bažnyčios buvo nu
lydėti į Holy Redeemcr kapi
nes:

Bikinis, .Jonas, miręs liepos 
22 d., palaidotas liepos 26. Liko 
žmona Amelija, sūnus Algirdas 
ir du broliai, Kazimieras ir 
Juozas, Kanadoje, abu dalyva
vę laidotuvėse Baltimorėje.

B< nešiūnas, Stasys, miręs 
liepos 23 d., palaidotas liepos 
26. Jo laidotuvėse, kaip buvu
sio amerikiečių kario, dalyvavo 
lietuvių legionierių posto na
riai.

Kiičinskienč. Pranciška, mi
rusi liepos 24 d., palaidota lie
pos 28 d. Liko vyras Vincas ir 
sūnus Vincas.

Raslevičlcnė. Agota.- mirusi 
liepos 24 d., palaidota liepos 28. 
Liko dukters Agnieka. Ona, 
Aldona. Berta ir sūnus Kazi
mieras. Antrasis sūnūs, Edvar
das, yra žuvęs paskutiniame 
kare Vokietijoje.

Programa buvo baigta gy
vuoju paveikslu "Tau, Tėvyne” 
idėją išreiškiant B. Brazdžionio 
eilėraščius, kuriuos padeklama
vo A. Butvydaitė ir A. Kurap- 
kaitė. Akordeanu pritarė A. 
Keblinskas.

Pabaigoje J. E. vysk. V. 
Brizgys pareiškė padėką Ne
kalto Prasidėjimo seserims, pa
sidžiaugė gražio programos at
likimo bei liei uviškuojų auklė
jimu ir palinkėjo, kad ir kitos 
vasaros stovyklos, ėmusios pa
našios iniciatyvos išsivystytų į 
lietuvybės ugdymo židinius.

ši tradicinė lietuvių susiarti
nimo šventė Put name, vienuo
lyno sodyboje — sakyčiau, 
Lietuvos saloje — yra įrody
mas, kad Nekali o Prasidėjimo 
seserų misija randa vis daugiau 
rėmėjų ir kasmet hičiulių eilės 
didėja. O tai džiugu, nes mū
sų jaunimo išsaugojimas lietu
vybės dvasioje yra visos lietu
vių bendruomenės pareiga.

Kailius. Jurgis, miręs rug
piūčio 2 d., palaidotas rugpiū
čio 5 d.

Be to, dar mirė ir palaidoti 
iš kitų Baltimores parapijos 
bažnyčių:

Čepulis Feliksas, miręs lie
pos 16 d., palaidotas liepos 19.

Kauneckis, Domininkas, mi
ręs liepos 20 d., palaidotas lie
pos 23 d.

Draugflienė, Agota, mirusi 
liepos 26 d., palaidota liepos 29 
d. ir

Laukaitis. Ambrazas, plačiai 
žinomų lietuvių baltimoriečių 
Laukaičių tėvas, 78 m. am
žiaus. miręs liepos 30 d., palai
dotas rugpiūčio 2 d. iš §v. Je
ronimo bažnyčios Šv. Stanislo
vo kapinėse. Pažymėtina, kad 
a. a. Ambrazas Laukaitis buvo 
Lietuvių Svetainėse Bendrovės 
kūrėjas ir pirmasis .jos pirmi
ninkas. Dėl to jo laidotuvėse 
dalyvavo labai daug lietuvių 
baltimoriečių.

Smagi gegužinė

Sekmadienį, liepos 27 d..
Lietuvių Tremtinių D-ja suren
gė gegužinę plačiai žinomoj Mi
kalajūno vasarvietėej. Buvo 
daug svečių. Gegužinė buvo pa
įvairinama varžybomis, prane
šimais, dainomis. Visi, kas ge
gužinėje dalyvavo, turėjo geros 
progos pasilinksminti ir gamtoj 
pailsėti.

Išvyko atostogų

šv. Alfonso parapijos klebo
nas, prel. Mendelis, rugpiūčio 
4d. išvyko poilsio atostogoms. 

Rugpiūčio mėnesį klebono pa
reigas eis kun. Juozas Anto- 
ševskis.

Is atostogų jau grįžo ir nuo 
rugpiūčio 1 d. eina savo parei
gas šv. Alfonso parap. kun. 
Petras Patlaba. Jį pavadavęs 
per liepos mėnesį tėvas Mari
jonas Antanas Mažukna jau iš
vyko. Parapijai padėti vietoj 

'atostogaujančio paties klebono 
atvyko tėvas marijonas Ado
mas Jeskevičius

• Popiežius Pijus XII pasiun
tė specialų palaiminimą visoms 
šeimoms, kurios Anglijoje pasi
žadėjusios kasdien kalbėti ro
žančių. Popiežius savo rašte 
tarp kitko pabrėžia, kad “pa
saulis dar niekada nebuvo taip 
reikalingas maldos, kaip dabar, 
kai materializmas siekia griau
ti žmogaus ryšį su Dievu ir 
teršti šiemos židinio šventu- 
mą...

• Vatikano observatorijos 
direktorium mirusi' jėzuito 
kun. Jono Šteino vieloje p 
kirtas taip pat jėzuitas vienuo
lis iš Australijos kun. Daniel 
O’Conn''1’ S. J. Vatikano astro
nomijos observatorija įkurta 
1579 m. pop. Grigaliaus XII. Ji 
yra Casfglgondolfe. Prie .jos y- 
įa ir žemės drebėjimų matavi
mo stotis.

• JAV vienuolynų pirmas vi
suotinis kongresas įvyks rug- 
piūčio 10-13 d. Notre Dame u- 
niversitete, South Bend, Ind. 
Kongresui pirmininkaus iš Ro
mos jau atvykęs vienuolynų 
kongregacijos sekretorius tė
vas Arkadijus Larranna C.M. 
P. Jis yra ispanas. Aukštoms 
sekretoriaus pareigoms paskir
tas tiktai 1950 m. Kongrese da
lyvaus daugiau kaip tūkstantis 
atstovų visų JAV vienuolynų.

• Arkivysk. Giovanni Cicog- 
nani, apaštališkasis delegatas 
JAV, rugsėjo 7 d. Clevelande, 
Ohio, pašventins pirmąjį pas
tatą. kuris bus pavadintas da-

I----------------------------------------
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Vokiečiai krikštijo, rusai 
perkrikštija

Hitlerio laikais Mažojoje Lie
tuvoje buvo daug suvokietinta 
lietuviškų vietovardžių, bet dar 
buvo likusių su lietuvišku ka
mienu arba sudarkytų. Bolše
vikai dabar visus perkrikštijo 
maskoliškai. Štai pavyzdžiai: 
Darkiemis-Darkehmen (vok.) 
perdirbtas į Oziorsk. Krantas— 
Cranz pavirto Zelonogradsk. 
Gumbinė - Gumbinen — Gu- 
sevsk, Jsrutis-Insterburg—Čer- 
niachovsk, Labguva-Labiau — 
Poles. Lazdėnai - Lasdehnen— 
Krasnoznamionsk, Palmininkai 
-Palmnicken—Jantarnoje. Pi- 
liava - Piliau — Baltijsk, Ylu- 
va - Pr. Eylau — Bagriatio- 
novsk, Ragainė - Ragnit — 
Sverdlovsk. Stalupėnai - Stal- 
lupoenen — Nestrov, Tilžė -Til
sit — Sovietsk, Veliava-Weh- 
lau — Znamionsk ir t.t. Ką tie 
visi kacapiški žodžiai turi ben
dro su Mažąja Lietuva? Jie ro
do. kad bolševizmas, kuris 
skelbiasi nešąs visiems laisvę, 
iš tikrųjų neša vergiją ir ru
sifikaciją. Tai yra atgimę bal
tojo caro raudoni balvonai.

M

Prekymečiai tik sekmadieniais
Visame pavergtame krašte 

prekymečiai arba turgai lei
džiami tik sekmadieniais. Prie
žastys tam yra dvi: viena, iš
spausti iš žmonių daugiau pra
kaito darbo dienomis, o antra, 
kliudyti sekmadienio rimčiai ir 
pamaldoms.

Traukiniai retai eina
Traukiniai iš Kauno j Klai

pėdą per Šiaulius ir Telšius ei
na tiktai vieną kartą j parą. 
Tai tau ir pažanga! Seniau jie 
eidavo keliolika kartų į parą.

Kas sustabdo darbą?
“Tiesa” liepos 2 d. rašo, kad 

‘pastaruoju laiku dėl kuro sto
kos beveik visai nutraukė dar
bą Panemunio (Pandėlio ra .jo
no) malūnas. Todėl kolūkiai ir 
kolūkiečiai, kuriuos anksčiau 
aptarnaudavo Panemunio ma
lūnas, dabar priversti vežti 
grūdus į kitus malūnus, esan
čius už 20-30 kilometrų.” Se
niau Lietuvoje niekada taip to

bartinio popiežiaus Pijaus XH 
vardu. Tas mokslui skiriamas 
pastatas, kainavęs 700,000 dol., 
vadinasi “Pacelli Hali.” Jis tu
rės 109 kambarius, kuriuose 
galės prisiglausti 214 studen
tų. Tai yra vienas iš John Ca- 
roll Univ. pastatų. Sudaryta 
sąmata universitetui išplėsti 
siekia 6 milijonus dolerių.

• Arkivysk. Thomas E. Mel- 
loy leido ”Idlewood Airport) 
(Long Island) įrengti koplyčią, 
kur sekmadieniais ir šventomis 
dienomis bus laikomos šv. Mi
šios, kad keleiviai galėtų jų iš
klausyti.

• Afrikoje katalikų kunigų 
seminarijose mokosi apie 1500 
jaunuolių.

• Japonijoje rugpiūčio 4 d., 
šv. Domininko šventėje, padarė 
vienuolių įžadus 3 pirmieji ja
ponai domininkonai.

• Austrijoje katalikų kong
resam vadinamose “Katalikų 
Dienose” pirmą kartą pakvies
ti dalyvauti ir aukšti protestan
tų dvasiškiai.

• Vokietijoje naciai buvo at
ėmę iš bažnyčių 80,000 varpų. 
Daugumas jų suliedinti ir su
naudoti karo reikalams. Ta
čiau 16,000 dar atrasta ir grą
žinta bažnyčioms.

• Lenkijoje padidėjo švent
vagystės ir bažnyčių išnieki
nimas. Policija nusikaltėlių ne
sistengia gaudyti. Jie priklau
so komjaunuoliams.

li grūdų niekas nevežė malti, 
nes nebuvo tuščiai liežuviu ma
lama. kad geriausias gyveni
mas yra kolūkyje.

Radijo transliacijos vis 
dėlto prasimuša

Atėjusios iš Klaipėdos kraš
to žinios (per vokiečius) liudi
ja. kad “Amerikos Balso” ir ki
tos radijo transliacijos Lietuvą 
pasiekia. Jos girdimos Klaipė
doje, Kaune ir Vilniuje. Iš jų 
sužinota ir apie pabėgėlių lie
tuvių žvejų likimą.

Trėmimai nesiliauja

Sibiran nuo lapkričio iki va
sario perkelta 15.000 “darbo 
savanorių” iš Baltijos kraštų. 
Atvežti dar nauji transportai 
vasario, kovo ir birželio mėn. 
Lietuviai daugiausia apgyven
dinti Pečioros upės pakrantėse 
(Uchtos ir Košvos apygardo
se). Barakuose žmonės sukim
šti po 12 šeimų. Barakai vis 
plečiami. Vadinasi, bus dar 
daugiau “savanorių” mirti d<i 
bado, šalčio ir vargo.

Dirba Maskvai

Jonavos stalių kolektyvas 
paruošė Maskvai 3 vagonus 
baldų. Tai nėra pirmoji siunta. 
Visa, kas geresnio pagamina, 
pasiima Kremliaus “proleta
rai.”

Praktika ar priverstinis 
darbas?

“Tiesa” birželio 28 d. rašo, 
kad j I^ningradą “diplominei 
praktikai” atvyko didelė Kau
no politechnikos instituto stu
dentų grupė. Jų tarpe yra Ed
uardas Chlomauskas. Aloyzas 
Dumbrauskas, Algimantas Zei- 
dotas, Vytautas Barkauskas, 
Kostas Voliukonis, Gražina Ba- 
landaitė, Aldona Balinskaitė ir 
k. Dvylika studentų nusiųsta į 
statybinio tresto statybas. ,

Iš praktikos Rusijoje ir ki
tuose satelitiniuose kraštuose 
žinoma, kad studentai Imami 
priverstinai darbams ir ne visi 
bepargrįžta namo.
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Ridgway pirmą kartą Europoje
Senas priežodis sako: ‘Vi

siems neįtiksi, nors ir be kailio 
liksi.” Tai gali paliudyti ir gen. 
Ridgway. Jam perėmus Euro
pos vyriausio armijos vado pa
reigas ir pasirodžius Paryžiu
je, komunistai gana smarkiai 
triukšmavo. Negeriau norėjo 
pasielgti Londono komunistai, 
bet policija spėjo įkarštį atvė
sinti, o Romos komunistai jau 
nė nedrįso viešiau pasirodyti, 
pasitenkino tik vienur kitur 
ant sienų papeckioję “maro ge
nerolas”. Ridgvvay nekreipia 
dėmesio, jis reikalą supranta ir 
iš dalies yra pripratęs. Jo pir
masis vizitas Europai 1944 m. 
pavasarį buvo kur kas triukš- 
mingesnis ir visokiais atvejais 
įdomesnis, nes tariamasis Eu
ropos šeimininkas—vokietis, 
neparodė mažiausio svetingu
mo, kaip ir pretenduojąs šian
dieninis — komunistas. Pirmo
ji generolo viešnagė Europoje 
maždaug taip vystėsi.

Mažame Prancūzijos bažnyt
kaimyje Sainte-Mėre-Eglise, 
ties įsitaisiusia vokiečių ko- 
mandantūra, vaikštinėja sar

gybinis ir dažnai sustoja ir 
klausosi. Pro pravertus langus 
sklinda pianino garsai. Bažnyt
kaimis skęsta tyloje, tartum vi
si būtų išmirę. Saulei nusilei
dus, tebuvo laisvi tik pievose 
žiogai, o jiems mėgdavo pritar
ti skambindamas pianinu ma

AR SULAI KS STALIN AS...
Atkelta iš 2 psl.

tiek pat surūkyti ir išgerti, 
kaip Stalinas,

tiek pat laiko važinėti auto
mobiliais, kaip kad daro dikta
torius Rubliovos miškuose prie 
Maskvos, etc.

Garsiausias iš tų visų “Stali
nų” yra J akovas Gheladzė, 
Stalino tikras pusbrolis, tik 3 
metais už jį jaunesnis ir nepa
prastai į jį panašus. Karo me
tu jis buvo ne kartą vietoj tik
rojo Stalino pasiųstas į frontą 
— jo aplankyti... Kai Stalinas 
išvyksta į Sočy paalsuoti švel
niu jūrų oru, pasigrožėti nuos
tabiais Juodosios jūros vaiz
dais. jo antrininkas Jakovas 
siunčiamas į sostinę, kad ten 
tuo tarpu pavaduotų diktatorių 
šiurkščiame klimate. Kai Stali
nas pasiryžo suliesėti ir 1946 
m. “nusikratė” 11 svarų, tą 
pat padaryti gavo, prie tos pat 
dietos priskirtas, ir Jakovas.

Kai “sanatorijon” atvyko Dr. 
Frumovinas, visa eilė jo ‘pa
cientų” iš tikro buvo jau seni 
Stalino belaisviai. Tai buvo 
daugiausia paprasti darbinin
kai ir amatininkai, kuriuos tą 
slogi atmosfera buvo pakirtu
si dvasiškai. Tačiau iš to 
“mažojo Kremliaus ištrūkti 
tėra vienas kelias—per kapus”, 
pastebėjo kartą Frumovinui 
vienas iš “Stalinų”. Frumovi- 
no, kaip širdies specialisto, bu
vo viena paskirtis — nuolatos 
tikrinti “Stalinų” širdis. Du iš 
jų buvo laikomi skyrium — 
jiems buvo leidžiami specialūs 
vaistai, turį pulsą sumažinti iki 
40 k. per minutę. Jie buvo, va
dinami paprastai: “liekarstva”. 
Kai pasirodė, kad Jakovas re
aguoja geriau į šiuos vaistus, 
prof. Zaborskis paaiškino: 
“matyti, jo širdis tvirtesnė, 
kaip Stalino”. Ten Dr. Frumo 
vinas išbuvo 3 mėnesius ir pas
kum grįžo atgal į Maskvą —jį 
pakeitė širdies specialistas iš 
Prahos, Dr. Benno Kratoch- 
vil.
Ten pat jis pirmą kartą išgirdo 

ir apie “gyvybės mašiną”, 
išgalvotą Dr. Sargisnitto. Sta
lino sveikata rūpintis yra pas
kirti 9 gydytojai specialistai, 
vienas jų kaip tik ir yra Dr. 
Sargisnittas su minimąja “Gy
vybės mašina", mokslininko 
prof. Negovskio asistentas. Ne- 
govskis pereito karo metu iš
rado spec. aparatą, perimantį 
fcrebes. plaučių ir kraujo apy

joras Kobler, vietinės įgulos 
komandantas. Visi gyventojai 
turėjo būti namie, toks kariš
kas įsakymas.

Maj. Kobler buvo austras iš 
Tirolio, bet, kaip ir daugelis jo 
tautiečių, tarnavo vokiečių ka
riuomenėje. Nedidelio ūgio, 
melsvų akių, rodos jo Tirolio 
padangė atsispindėjo. Vakarais 
mėgdavo skambinti senu piani
nu, kuriuo viso kaimo vaikai 
buvo išmėginę savo muzikali
nius gabumus. Skambindamas 
dažnai kalbėdavo, net ir pats 
sau vienas, apie savo Tirolį, 
kurio jau treti metai nebuvo 
matęs. Jis skambindavo gana 
pakenčiamai ir civiliniame gy
venime t bendradarbiaudavo 
spaudoje kaipo muzikos kriti
kas.

Ir tą vakarą majoras skam
bino. Jo akys klaidžiojo po a- 
pytuštį kambarį. Ant židinio 
briaunos buvo sustatyti keli 
smulkūs dalykėliai: stovy lėlė, 
praeito karo artilerijos sviedi
nio šukė, sieninis laikrodis ir 
Alpių sudžiūvęs edelveisas pa
vožtas po gaubtu stiklu, kurį 
majoras čia buvo atsigabenęs. 
Tur būt, žmonos ar kito myli
mo asmens dovana ir prisimi
nimas. Laikrodis rodė 8.10 va
karo ir likimo paskirtas laikas 
skubėjo. Majoras Kobler greit 
sustos skambinęs ir niekad ne
baigs pradėtos meiiodijos.

takos funkcijas ir tam tikro
mis sąlygomis galintį vėl at
gaivinti žmones, ištiktus vad. 
“kūninės mirties”, jei nėra 
praėję nuo jos per daug laiko. 
Minimasis aparatas — pasako
jama — fronte taip atgaivinęs 
šimtus karių, tačiau .jo veiki
mas tik tada pasirodė efekty
vus, jei jis panaudojamas tuč
tuojau, kai konstatuojama “kū
ninė mirtis”, jei nėra praėju
sios lemiamos minutės.
Minimasis daktaras padare 
Stalinui spec. “gyvybės maši
ną”, kuri važiodama račiukais 
ir yra ne didesnė už pianiną,— 
ir per pastaruosius 5 metus ji 
niekur nuo Stalino nesiskiria. 
Tačiau pats Stalinas negauna 
jos niekad pamatyti — mat, 
nenorima, kad ir netiesiogiai, 
priminti, jog ir “didysis Stali
nas” turės vis tiek vieną kartą 
mirti...

Ar tikrai Stalinas sulauks 
100 metų, nėra vieningos nuo
monės net ir jo asmens gydy
tojai — ir jie suskilę tuo reika
lu į “partijas”... Viena jų dalis 
mano, kad gamta vis tiek savo 
padarys net ir Stalinui, ir čia 
nepadės joks spyriavimasis. bet 
kita “partija” yra priešingos 
nuomonės, todėl net ir rusų 
diktatorius gauna griežčiausiai 
vykdyti “gydymo ramybės” 
nuostatus, pasilsėti, per daug 
nepavargti, nesijaudinti. Kai 
2-jo karo pabaigoj Tito aplan
kė Sovietų diktatorių, netikė
tai Stalinas nutraukė pasitari
mą ir atsigulė 20 minučių pa
silsėti. pažymėdamas: “mat. 
taip griežčiausiai įsakė mano 
gydytojai: aš turiu juk savęs 
žiūrėti ir savo .jėgas tauso
ti...”

Taip pat elgiamasi su žmo
nėmis Sov. Sąjungoje. Ką pa
sakytų, pvz.. kad ir ta pati bol
ševikų spauda, .jei kas nors pa
našius eksperimentus su gyvais 
žmonėmis darytų kuriame nors 
kitame krašte, sakysime, jei 
kas nors įsigeisi ų panašiu bū
du ‘prailginti” kad ir Trumano 
gyvybę. Rėktų baisiausiai, kad 
tai negirdėtas žmonijos istori
joje žmonių pavergimas. Ta
čiau. taip Amerikoje, tame lais
vės ir demokratybės krašte, 
niekam nė į galvą neateina pa
našių minčių, ir dabar šį pasa
kojimą daug kas paskaitys tik 
kaip kokią klaikią ir neįtikimą 
istori.ją. Bet ko tyli bolševikai, 
kai Sov. Sąjungoje taip iš tik
ro daroma?...

Tolumoj kažkoks garsas, be
maž negirdimas, bet girdi vo
kiečių karys ir muzikas, tuo la
biau. kad garsas didėja ir tam
pa galingu lėktuvų motorų 
choru. Už kelių minučių ame
rikiečių lėktuvai viršum galvų. 
Vietoj nutrukusios tylioje nak
tyje majoro simfonijos, užver
da karišką velnijada: dunda 
patrankos, t auška, lyg susipy- 
kusios kaimynkos, priešlėktu
viniai kulkosvaidžiai ir bažny
čios varpai įsimaišo skelbti pa
vojų. traukiami paties senelio 
klebono Roulaūd drebančių 
rankų, žvaigždėtu dangum iš
didžiai atplaukia C 47.

Visa priešlėktuvinė apsaugos 
komanda dirbo išsijuosusi, bet 
niekaip neįstengė nubaidyti 
dangaus paukščių. Talkon šoko 
ir 6 Wehrmachto būriai su sa
vo automatais. Viskas tą nak
tį buvo neįprastai keista. Šim
tai lėktuvų, lyg pasakų kara
lystėje, sėjo keisčiausias dova
nas, kurios nesproginėjo, kaip 
paprastai tokiais atvejais, ir vis 
dėlto buvo baisesnės už sprogs
tančias bombas — buvo vyrai. 
Vokiečiai šaudė iš visų pusių ir 
ginklų: nuo stogų, pro langus, 
iš apkasu, šaudė į besningan- 
čius parašiutus. įvairiaspalviu.-; 
šviečiančius balionus. į viską, 
kas tik leidosi viršum jų iš pa- 
dangėsw

432 lėktuvai C47 mete vy
rus su parašiutais ir vilko 
sklandytuvus taip pat pilnus 
vyru. Per trumpą laiką iškrovė 
fUUMt vyrų ir jų vadą, nepažįs
tamą prancūzams, o gal nedaug 
žinomą ir patiems vokiečiams, 
kuris vadinosi generolu Ridg
vvay. Ridgvvay ne daug kuo 
skyrėsi nuo savo vyrų: vilkėjo 
tą pačią lauko uniformą, turė
jo lygius ginklus ir tą patį mai
sto davinį, ant kaklo turėjo pa- 
sikabinęs dvi rankines grana
tas, kurios liko tradicinėmis, 
kaip generolo Pattono revolve
ris. kurio rankena buvo išda
binta perlais.

Nors šios kautynės buvo 
trumpos, tęsėsi tik keliolika va
landų. bet pasiruošimas buvo 
žymiai ilgesnis. Ridgvvay per 6 
mėnesius mankštino savo vy
rus Leicesteryje. Anglijoje. Jo 
vadovaujami išmoko daugybę 
dalykų: irtis irklais, plaukti, 
gyvate šliaužti, vikriai įsikasti 
į žemę, laipioti medžiais. Ta
čiau visi šie nekalti žaidimai 
siekė vieno — išmokti kariauti. 
Ir dėl to kiekvienas pramoko 
vartoti vokiečių ginklus kaip ir 
savuosius, daugelį kartų šoki- . 
nėjo su parašutais. kad išmok
tų vienintelį kartą gerai nu
šokti. būtent — birželio penk
tosios naktį. Be to. mokėjo at
skirti kas krinta su parašiutu: 

l’hiladclphijos zoologijos sodo gorila “Itaniboo" sulaukė savo dvi
dešimt penktojo gimtadienio. Ta proga jos prižiiirėtojas'savo globotinei 
įteikė dovani) gražu melonu. "Bamboo" yra seniausia zoologijos sode 

laikoma gorila.

žmogus ar karo reikmenys, ir, 
jei šie — kurios rūšies. Spalvo
tas parašiutas reiškė žmogų, 
baltas — bazūkos. raudonas— 
municija, mėlynas — kulko
svaidžiai, žalias — ryšių apara
tai. Iš visų ginklų, pačiu galin
giausiu. buvo laikomas netikė
tumas ir į jį sudėtos didžiausios 
viltys. Sugebėti gerai išnaudoti 
minutes ir sekundes, reiškė 
daugiau negu meną. Visi žino
jo. kad praėjus 10 minučių po 
iššokimo turėjo būti pasirengę 
kautynėms.

Birželio 5*tos naktį 1944 m., 
lygiai 10,30 valandą pabiro pir
mieji vyrai. Vietos gyventojo 
Pommier namas prie pat mies
telio rotušės buvo tyčia pirmų
jų parašiutininkų padegtas, kad 
lėktuvai galėtų geriau orien
tuotis. kur taikyti savo krovi
nius. Nors kiekvienas karys tu
rėjo 4 tos vietos žemėlapius ir 
fotografiją imtą iš oro. bet nu
tupiant neapsėjo be mažų klai
dų. Vienas buvo per daug taik
lus ir pataikė tiesiai į liepsnas, 
kiti, tarp jų ir francūzų gene
rolas Gavin. išsimaudė baloje, 
o treti dar blogiau — pataikė 
į apylinkės klampynes ir ten 
liko, nors amerikiečių žvalgy
bos gamintuose žemėlapiuose 
klampynės buvo pažymėtos 
“palanki vieta nusileisti.”

Ridgvay leidosi sklandytuvu 
ir pataikė į krūmus taip, kad 
jis su visais liendrakeleiviais iš- 
siliarstė. šalia jo tupėjo išsi
gandęs jaunas kareivis be šal
mo ir kuprinės, kurie buvo nu
siritę į žoles. Ridguay, pažvel
gė* į jį. pasakė: “Kur esi ma
tęs fronte karį be šalmo, tai 
bobaTie buvo pirmieji žo
džiai ištarti Prancūzijoje. Tuoj 
ant dviejų pirštų užsimovė sa
votiškus žiedus, prie kurių bu
vo mažos plokštelės. Tokiais 
žiedais buvo aprūpinti visi vy
rai. Juos patrynus pasgirsdavo 
garsas" labai panašus į kurap
kų. kai šaukia savo vaikus. Tai 
buvo sutartas susižinojimo 
ženklas.

Dar prieš išvykstant, gene
rolas įsakė: “Ligi aušros nė 
vieno šūvio, jei priešas šaudys, 
neatsakykit. Mes žinosim kur 
jis y ra. o priešas nežinos kur 
mes. Jei kam liptų ant spran
do. durtuvu.” Visi veidus ir 
rankas buvo išsitepę juodai, ne
išskiriant nė generolo. Keistai 
ir juokingai atrodė ir patys sa
ve pasivadino “kaminkrėčiais 
iš dangaus”. Pirmasis generolo 
įsakymas buvo “Užimti kelius 
ir gatves, neliečiant pastatų!” 
Pusė penkių ryte jau visas 
Sainte-Mere-Eglise buvo užim
tas. išskiriant bažnyčią, kurio
je artileristų būrys dar laikėsi. 
Pamatęs, kad rotušės bokšte 
jau plevėsuoja amerikiečių vė
liava. įsakė greit ją nuimti 
šaukdamas: “Ar nebuvau sa

kęs, kad einame vaduoti savo 
draugų, o ne priešų pavergti?” 

Išaušus dienai vokiečiai irgi 
nesnaudė. Pėda po pėdos pra
dėjo atsiimti naktį prarastą te
ritoriją. Vokiečių artilerija 
apgadino komunikacijos prie
taisus. Ridgvvay galėjo girdėti 
per radiją kaip sekasi generolui 
Bradley, kuris su savo daliniais 
pradėjo lipti į Normandijos 
krantus, bet pats negalė o nei 
nieko pranešti, nei šauktis pa
galbos — radijo siųstuvai ne
veikė. Birželio 6-ji buvo kieta, 
o rytojus nežinomas. Generolas 
nusprendė pasiųsti pulk. Win- 
ton su keliais vyrais pas Brad
ley. Tarp priešo karių nueiti a- 
pie 15 kilometrų nepastebėtam 
ir vėl sugrįžti, reiškė daugiau, 
negu paprastą pasivaikščioji
mą, tuo labiau, kad Winton. pa
kelyje užtikęs vienoje viloje su
sispietusią vokiečių komandan- 
tūrą. panoro “pasiklausti ke
lio”. Susitikęs ant laiptų ko
mendantą maj. Kobler paguldė 
ir jo štabo karininkus, šoku
sius gelbėti padėties. Po kelio
likos valandų, atlikęs sėkmin
gai savo misiją, pulkininkas ra
portavo generolui 
“Pagalbon atskuba 
pėstininkų pulkas”, 
truputį nustebęs

Ridgvvay: 
aštuntasis 
Ridgvvay, 

pulkininko
pasisekimu, komandavo: “Vy
rai, belaukdami pagalbos ženg
sime pirmyn, turime išvalyti 
nuo vokiečių visas skyles”. Vo
kiečiai visais ginklais mėgino 
atakuoti, bet nieko nepešė. Kai 
pavakariais pasirodė amerikie
čių 746 sis tankų dalinys, jau 
buvo praėjusios 43 valandos 
kaip “kaminkrėčiai iš dangaus” 
čia darbavosi. Generolo misija 
buvo laikoma pasisekusia, o to
liau sekė raportas: 3028 žuvę, 
1 sudegęs, keliolika klampynė
je nuskendę ir 12 patekę vokie
čių nelaisvėn.

Prancūzijoje Ridgvvay pasi
sekė, kažin kaip būtų išėję Ro
moje. į kurią jis turėjo nutūpti 
metais anksčiau, 1943 m. rug
sėjo 8 d. Buvo pasiruošęs, bet 
paskutinę valandą vyriausioji 
vadovybė vykdymą atšaukė, 
laikydama jį perdaug rizikin
gu. Mode.

------------- KAS K4 SAKE _________ '
Reklama

Los Angeles. Kalifornijoje 
vienas graborius, pavydėda
mas savo kaimynui, taip pat 
prie savo iškabos iškabino 
graboriui. gero pasisekimo, 
tokį skelbimą: “Per šį mėnesį 
25' < pigiau. Nieko nelaukdami 
visi pas mane!”

Taip ir buvo
— Kur buvai tris valandas,” 

Išėjai tik laikraščio ir užmiršai 
grįžti — suėmė žmona savo 
vyrą.

— Matai, gatvėje sutikau 
Veroniką, kurios duktė nese
niai ištekėjo, kaip žinai. Ji man 
pasakė — labas, o aš, durnelis, 
taip staigiai užpultas ėmau ir 
užklausiau: “Kaip Tamstos
dukteriai sekasi?" Taip ji man 
ir pasakė.

Įvertina grožį
Dvi senos damos eina lanky

ti meno galeriją ir, žinoma, 
kalbasi apie grožį. Prie jų arti
nasi sulysęs vargšas ir atkišęs 
ranką maldauja:

—Gražiosios ponios, trečia 
diena nieko nevalgiau!

Viena damų tarė antrajai:
— Ar girdėjai, Sofija, koks 

jo aukštas supratimas apie 
grožį?

O paskui atsigrįžusi J alkaną 
vargšą pilna užuojautos:

— Rot, geras žmogau, taip 
negalima, tris dienas nevalgy 
ti tiesiog nesveika, mėginkite 
prisiversti.

Ligos ir ju padariniai
Privatiškame susibūrime ėjo 

kalba apie ligas, ypač buvo 
ginčijamasi ta ar kita liga pa
veldima, ar ne.

— Aš, matot. — prabilo kaž
koks ponas. — galiu pasakyti, 
kad yra visokių ligų ir galiu 
faktais įrodyti. Pažinau žmo-

VValttuun, prstatytas naujas skaičiavimo robotas, kurio sta
tybai išleista $2.<MHU»4H>ė Jis bus naudojamas kariniu jėgų ir. speeia- 
listii nuomone, labai daug padėsiųs potolmtinti JAV gynybos metodus.

MOKSLO IR TECHNIKOS N Al JIENOS
ATOMINIS LIETI S 

PRANCCZMOIE

Prieš trejus metus, kai buvo 
pradėti atominių bombų ban
dymai, žinomas mokslininkas 
Einšteinas pastebėjo, kad at
mosfera gali būti apnuodyta 
radioaktyvinėmis medžiago 
msi. Dabar tą spėjimą patvir
tino Prancūzijos mokslininkai. 
Jiems pasisekė įrodyti, kad po 
atominės bombos sprogimo su
sidaro radioaktyvių medžiagų, 
kurios nuplaukia 10,000 km. 
Bandymai buvo atlikti Kodak 
fabrikuose. Dar karo metu Ko
dak skyrius JAV pastebėjo, 
kad atominiai sprogimai suga
dina foto filmų plokšteles. Bet 
tai buvo laikoma griežta kari
ne paslaptimi.

1945 rp. rugpiūčio mėn. 
New Yorko Kodak fabrikai 
konstatavo, kad dauguma su- 

gų. kuris mirė nuo persiėdimo. 
o jo sūnus irgi neilgai tru
kus...

— Sūnus taip pat mirė nuo 
persiėdimo? — įsiterpė neiš- 
kentėjusi sena ponia.

— Ne, ponia, neilgai trukus 
sūnus mirė badu. — užbaigė 
ponas.

Pasikalbėjimas
Berlyne susitinka prie zonos 

sienos du sargybiniai: rusas ir 
amerikietis. Niekam nema
tant. amerikietis pavaišina ru
są cigarete ir užsimezga pokal
bis.

— Ar žinai, — klausia ame
rikietis, —Niagaros krokij?

— Tai dabar! Nekartą ten 
buvau medžioti. Mūsų gerasis 
tėvas, didysis Stalinas jį pas
tatė.

— O Negyvąją jūrą?
— Maudžiausi, kai ,i buvo 

dar gyva, vėliau amerikonai ją 
nudėjo.

Sugebėjimas
Garsusis Anglijos cirkinin- 

kas Barnum, kuris susikrov<- 
didelį kapitalą, išdarinėdamas 
savo “gyvuosius stebuklus”, 
buvo užklaustas, iš kur toks 
pasisekimas. Savo klausėją nu
sivedė j labiausiai žmonių lan 
komą Londono gatvę ir prari
jo aiškinti klausdamas:

— Kiek žmonių vidutiniškai 
čia prpoina kasdien?

— Apie 20 tūkstančiu.
— Daugiau, žymiai daugiau, 

—tvirtino Barnum.
— Ir kiek iš jų, Tamstos ma

nymu. galėtų būti protingi ’
— Koks tūkstantis.
— Mažiau, žymiai mažiau, 

bet prileiskim, kad ir tūkstan
tis. Ką tai reiškia prieš liku
sią pusgalvių minią. Dabar 
Tamstai aišku, kur pasisekimo 

paslaptis. 

krautų filmų yra paveiktos 
šviesos. Pasirodė, vyniojama 
sis [Kipierius turėjo mažus pėd
sakus radioaktyvinių medžia
gų. kurios siuntė “betos" spin
dulius. Popierį gamino vienas 
N. Meksikos fabrikas. Jis tani 
reikalui vandenį ėmė iš \Va- 
bash upės, kuri po smarkaus 
lietaus buvo patvinusi. Dr. J.
H. Webb nustatė, kad tie lie
tingi debesys atkilo iš N. Mek
sikos. kur 1945 m. liepos 16 d 
buvo susprogdinta pirmoji ato
minė bomba. Nuo viešumos tai 
buvo taip pat laikoma paslap-- 
tyje.

Pereitų metų rudenį prieš a- 
teminės bombos sprogdinimus 
JAV Kodak fabrikai įspėjo 
Prancūzijos Kodak fabrikus, 
kad jie pasisaugotų, nes debe
sys gali radioaktyvines medžia
gas nunešti ir už Atlanto. 
Prancūzijos Kodak fabrikų va
dovybė, susitarusi su fizikais, 
pradėjo tuos reiškinius stebėti 
ir tirti. Lietaus radioaktyvumą 
tyrė fizikai M. Abribat, R. Pi- 
noir. J. Pouradier ir Anne-Ma 
rie Venet.

“Mūsų tyrimai”, kaip prane
ša Marcei Abribat, “daugiausia 
lietė lietų. Lietaus vandenį iš
garindavome ir susidariusias 
nuosėdas (irdavome specialiais 
aparatais. Mums pasisekė nus
tatyti lietaus nuosėdų radioak
tyvumą.”

1951 m. spalio 27 d. ant Ne
varios dykumų sprogo pirmoji 
numatytos bandymų serijos a- 
tominč bomba. Prancūzijos 
mokslininkai lapkričio 5 d. su
rado radioktyvių medžiagų 
pėdsakus lietuje. Antroji ato
mine bomba sprogo lapkričio 
5 d , o lapkričio 13 d. Prancū
zijoje lietus jau buvo radioak
tyvus. Radioaktyvios medžia
gos dalelės iš Nevados per vi
są s. Amerikos žemyną ir At
lantą 6 dienų laikotarpy pasie
kė Europą, nuplaukdamas 10.- 

kilometrų kelią. Po trecio 
atominės bombos sprogimo lap
kričio 19 d. Prancūzijos moskli- 
ninkai gruodžio 2 d. vėl užre
gistravo atominį lietų.

Anie keturi prancūzų fizik-ū 
nurodo, kad lietaus radioakty
vumą sukelia dirbtiniai ele
mentai. Tai rodo, kad radio
aktyvūs, savo apimtimi milži
niški debesys, plaukdami iš Ne
vados. visame ore palieka ra
lio aktyvumo pėdsakų.

Dabar dar vienas svarbus 
Mausimas: kiek tai atsiliepia 
žmogaus sveikatai? Reikia pa
sakyti. kad tų spinduliavimų 
jėga per maža, kad žmogui su
daryti pavojaus. Ix>1 pakanka
ma sugadinti filmų bromo si
dabrą ir padaryti filmas ne
tinkamas. Atominių bombų 
bandymai žmogui dar nesudaro 
pavojaus.

Dr. VI. Litas
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
Los Angeles naujienos

• •

!š saulėtos Floridos

pakilo
net 90

• šv. Pranciškaus kongrega
cijos (Pittsburgh. Pa J astuo
nios seslės — S. M. Edmundą. 
S. M. Raymunda. S. M. Jero
nimą. S. M. Gracija. S. M 
Francesca. S. M. Laurencija. 
S. M. Konstancija ir S. M. An- 
gelica liepos 27 d. iškilmingo- 
mingose apeigose šventė sidab
rinį jubiliejų. Iškilmingas mi
šias laikė kun. A. Valančius iš 
Chicagos. asistuojant kun. Dr. 
V. Martusevičiui ir kun. J. 
Skripkui. Pritaikintą šiai pro
gai pamokslą pasakė kun. Dr. 
Martusevičius iš Philadelphijos. 
Koplytėlėje matėsi seselių tė
vai. giminės, draugai ir pažįs
tami. Jubiliatės buvo sveikina
mos pavienių asmenų Seserų 
surengtoje programoje.

• Išeina teisininku žurnalas.
Rugpjūčio mėn. pasirodys Lie
tuvių Teisininkų Draugijos už
sienyje žurnalas — "Lietuvis 
teisininkas", nr. 5. Daug stu
dijinės ir teisininkams aktua
lios medžiagos. Žurnalo adre
sas: 17600 Lindsay Avė.. Det
roit 35. Mich.

• Vyčiu Seimo paskaitinin
kai. Vyčių Seime, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 11. 12. 13 ir 
14 dienomis Dayton. Ohio. pa
skaitas skaitys J. E. \ yks. \ . 
Brizgys. kun. A. A. Jurgelaitis. 
0. P. ir prof. Adolfas Damušis.

• Lietuvių Teatras Chicago
je numato rudenį pakartoti P. 
Vaičiūno 5 veiksmų komediją 
"Naujieji žmonės", kuri su di
deliu pasisekimu buvo pastaty
ta praėjusiais metais.

• Vysk. V. Brizgys rugpjū
čio 10 d. dalyvaus Lietuvių die
noje Kennebunk Port. Maine. 
Pranciškonų vienuloyne. kur 
atlaikys pamaldas ir pasakys 
pamokslą. Tą pačią dieną šven
tinama ir šv. Antano šventovė.

• Dr. V. P. Tumasonis studi
jų tikslais lankėsi Bostone. 
Lfass. Ten hirurginėse kliniko
se tobulinosi keturias savaites. 
Dabar grįžo į Chicagą ir vė! 
priima ligonis.

• Prof. M. Biržiškos 70 me
tų sukakčiai paminėti Los An
geles lietuviai sudarė komitetą. 
Minėjimas numatomas suruoš
ti rugsėjo 28 — sukaktuvininko 
vardinių proga.

• Violončelistas Mykolas 
Saulius — Denverio simfoninio 
orkestro dalyvis — šiuo metu 
groja vadinamame "Red Rovks 
Music Festivai” Coloradoje. šis 
Red Rocks teatras yra vienin
telis pasaulyje. įrengtas kal
nuose po atviru dangumi. Jis 
talpina keletą tūkstančių klau
sytojų. Šiuo metu jis gausiai 
lankomas ne tik vietos gyven
tojų. bet ir visos Amerikos bei 
pasaulio turistų.

Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės pobūvis

Miami Beach. Fla. — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
—Miami Apylinkes S-tojo Sky
riaus iniciatyva —liepos 27 d. 
apie 50 lietuvių susitelkė ponios 
Onos Navickienės viloje 1777 
Meridian Avenue. Miami 
Beach. ir įspūdingai praleido 
gražų ir atmintiną lietuvišką 
sekmadienį.

Pastebėjau, kad šiame praš
matniame lietuviškame pobū
vyje skaitlingiausi buvo lietu
viai iš Hollyuood. Fla. Taip pat 
buvo malonių ir nelauktų sve
čių iš Chicagos. III., kaip pl-ė 
Melvina Stankus, kuri šeimy- 
ninkėms padėjo priimti sve
čius. o p-lės Vai. Rudzinskaitė 
su Charlene Gruber iš Melrose 
Park. III. šauniai pasireiškė 
linksmame lietuviškame pobū
vyje.

Be lietuvių, buvo estų ir lat
vių veikėjų: p. Mik. p-nia Sepp 
ir Ramaat šeimą iš estų klubo, 
o kiti bendradarbiai iš latvių 
klubo.

Vakare išdalinus laimėjimo 
dovanėles, svečiai buvo pavai
šinti lietuviška dešra ir skaniu 
lietuvišku pyragu. Už svetingą 
šeimynišką rūpestį didžioji pa
dėka priklauso Onai Navickie
nei. Agotai Aušrienei ir Anitai 
Karns. Taip pat didelė padėka 
priklauso Clarence Meshkun ir 
Onai Meshkun iš Hartford. 
Conn.. kurie atostogų metu 
dabar atvyko iš Los Angeles. 
Calif.. ir nors patys buvo sve
čiai. bet mielai talkino svečius 
priimant ir vaišinant. Petras 
Būkis nuoširdžiai talkino visų 
svečių puikią nuotaiką palai
kant.

Būta nuotaikingų kalbų, tarp 
kurių girdėjome ir kun. A. Ta- 
moliūno išreikštą nuoširdų 
pratarimą.

Iš šio pobūvio pajamų nutar-

ta pirkti vieną šėrą Miami Lie
tuvių Piliečių Klubo, kuris pa
siryžęs netrukus statyti namą 
Miami mieste.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Miami Apylinkės 8-tojo 
skyriaus valdybą sudaro: Ani- 
ta Navickaitė - Karns. pirmi
ninkė: Zigmas Kaulakis. sek
retorius: Edvardas Lapinskas 
iždininkas.

Bendruomenės valdybos pir
mininkė Anita Navickaitė ir 
sekretorius Zigmas Kaulakis 
taria nuoširdžios padėkos žo
džius visiems svečiams daly
viams. kurie uoliu darbu ir 
duonia auka prisidėjo, kad šis 
lietuviškas šeimyniškas pobū
vis buvo sėkmingas.

Samata

Karštos dienos
Liepos gale staiga 

temperatūra ir pasiekė 
laipsnių F. Naujai atsikėlę, ku
riuos kaip tik atviliojo geras 
Kalifornijos klimatas, buvo iš
gąsdinti tokių karštų dienų. 
Tačiau jie kalba. kad prieš 
karščius, kurie siaučia Chica
goje. Philadelphijoje. tos die
nos dar palaimingos.

Vis dar žemė dreba
Liepos 21 dieną Kalifornijo

je buvo didelis žemės drebėji
mas. Dar ir dabar kai kur pa
sigirsta jos nedidelis drebėji
mas. tačiau Los Angeles mies
tui jokių ypatingų nuostolių ne
padarė. Gyvenimas vyksta nor
maliai. atvyksta daug vasaro
tojų. atostogautojų, taip pat 
keliasi ir nauji gyventojai, ne
žiūrėdami, kad ir čia saulė kai
tina ir sudreba namų pama 
tai....

pasaulėžiūrų visuomenininkų 
garbės konsulas dr. Bielskis, 
piof. M. Biržiška, kleb. kun. 
J. A. Kučingis. Alto pirminin
kas teisėjas Petraitis (Peters). 
“Lietuvių Dienų“ leidėjas An
tanas Skirius. visuomenininkai: 
Deringienė. J. Steponavičius, 
(Stepp). Račkus ir kiti.

Organizuojasi mokytojai
Šv. Kazimiero parapijos sa

lėje rugpjūčio 10 d. šaukiamas 
steigiamasis mokytojų susirin
kimas . J jį kviečiami visi Los 
Angeles mieste ir apylinkėse 
gyveną buvę ar dabar esą mo
kytojai.

Amsterdam, N Y.
Nesibaigia streikas

audi- 
kuris 
šešių

Detroit. Mich.
Ruošiasi kongresui

Rugsėjo 26-28 d.d. Detroite. 
Statler viešbutyje įvyksta LRK 
Federacijos kongresas. Vietinis 
Federacijos skyrius uoliai ruo
šiasi kongresui ir prašo kitų 
Detroito organizacijų tomis 
dienomis nerengti kitų paren
gimų.

Ragina rašytis prie kat. 
susiveinijimo

Detroito lietuviai katalikai y- 
ra raginami rašytis prie lietu
vių katalikų Susivieniimo ir 
apsidrausti per šią organizaci
ją. Detroite veikia net trys 
LRKSA kuopos: 171 kp. Dievo 
Apvaizdos parapijoje. 265 kp. 
šv. Antano lietuvių parapijoje 
ir 230 kp. vp. Petro parapijo
je. Susirinkimai įvyksta: 230 
kp. pirmą sekmadienį po su
mos. 265 kp. antrą sekmadienį 
10 vai. ryte. 171 kp. — ketvir
tą sekmadienį tuojau po pirmų
jų mišių. Katalikiško susivieni
jimo apdraudos kainos yra že
mos ir galima apsidrausti be 
jokio daktaro apžiūrėjimo.

Balfo vajus
Visoje lietuviškoje Kolonijo

je organizuojamas Balfo va
jus. Jam norima taip pasiruoš
ti, kad kiekvienas Los Angeles 
lietuvis būtų aplankytas vajaus 
pinigų rinkėjų. Lietuviai yra 
išsiblaškę po visą miestą, bet 
Los Angeles bus suskirstyta 
rajonais ir rajonams bus pa
skirti rinkėjai. Taip pat visiems 
bus išsiutinėti informaciniai 
laiškai. Kurie norės tuomet iš
vykti ar turės kitų reikalų, ga
lės paštu atsiųsti savo skirtąją 
auką. Kas neprisiųs aukos iki 
nurodytos datos, bus rinkėjų 
aplankytas.

Baigiamas sudaryti specialus 
vajaus komitetas iš visokių

Birželio 1 d. prasidėjo 
mo fabrikuose streikas, 
ir dabar tebesitęsia. Po 
savaičių unija šaukė visų dar
bininkų susirinkimą ir prane
šė, kad jau baigiama su fabri
kantais susitarti. Fabrikas su
tinka pridėti sunkiai dirban
tiems po 7 et., o specialistams 
po 5 et. Bet už viršvalandžius 
nebus taip mokama, kaip ank
sčiau. Dėl to iširo visos dery
bos. Po savaitės vėl mėgino su
sitarti, bet 4r vėl veltui. Reikė
jo gauti sutikimą sutarčiai pa
sirašyti. Unija pravedė slaptą 
balsavimą. Rezultatai tokie: už 
susitarimą pasisakė 22%, 
prieš — 78*7. Dėl ilgo streiko 
daugelis darbininkų. ypač 
tremtinių, atsidūrė sunkiose 
sąlygose.

VATERBURY, CONN.
Draugija rengia pikniką pas 
Juozus Žemaičius, 378 Wi!son 
St. Čia galėsite kortom paiošti 
ir su draugais praleisti 
tyrame ore.

laiką

Bekerienė.
au- 
da-ir

Parke
pikni-

Balfo vajus
Rudenį Balfas ruošia 

vajų. Visi prašomi stoti na
riais į Balfą. Mokestis tik vienas 
doleris metams. Susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio tre
čią antradienį šv. Juozapo pa
rapijos senosios mokyklos pa
talpose. Būtų gera, kad bent 
keli šimtai prisirašytų prie šio 
šalpos fondo. P. J.

savo i

L

Chicago. Illinois
ANTHONY K. ABRAKAM & ASSOCLATES

Advertising Agency **'
79 West Monro? Street, Chicago 3, Illinois. Einančiai 6 3249

Help Wanted—Malė and Female

SL1TTER OPERATORS
PRINTER SLOTTERS OPERATORS 

HELPERS&BUNDLERS
Steady Work — Good Working Conditions 

BONUS—PREMIUM FOR NIGHT WORK 
Paid Hospitalization — Paid Vacations 

CAFETERIA PLAKT

Iudustrial Con tai nėr and Paper 
Corporation 
1717 W. 74th STREET

k.

HE HA VE l.MMEDIATE OPEN1NG 
FOR

SPRING
COILERS

We need first <*la.ss coiling Machine- 
■nen to sėt up and operate 

automatu* machines. 
Pertnanent employment and good 

uorking conditions
EXPEP.IENCED MEN WILL BE 

PAID EXCELLENT WAGES

Illinois Coil 
Springs Company

2100 NORTH MAJOR STREET
CHK’AGO. ILL.

YOUNG LAI)Y
AS

Suitchboard 
Operator

Experience desireable. Famous 
Sears Employee Bėnefits.

APPLY IN PERSON

See Mr. Ingraham

SEARS ROEBUCK 
&C0.

5938 W. CERMAK RD. 
CICERO, ILL

Pasisekęs piknikas
Rugpjūčio 3 d. įvyko Kris

taus Kančios Arkibrolijos pik
nikas. Diena buvo graži, todėl 
ir piknikas sėkmingai praėjo. 
Čepurnai ir Určinai aukavo 
duonos, pyrago, ypač Určinų 
šeima daug prisidėjo savo au
komis ir darbu. —ruošė vai
sius ir į stalą nešė. Taip pat pa
tarnavo; Karinauskienė. Šmo- 
tienė. Dumšienė.
Brolija nuoširdžiai dėkoja 
kotojams, darbuotojams 
lyviams.

Balfo piknikas
Rugp. 17 d. Linden 

Union City įvyks Balfo
kas. Prašome visų dalyvauti. 
Pelnas skiriamas Europoje li
kusiems lietuviams šelpti. Visi 
pabėgusieji iš Lietuvos ragavo 
šito vargo, tad dabar prašome 
atsilankyti į Balfo pikniką, kad 
galėtume vargšus sušelpti.

Paskutinie:i piknikai
Rugpjūčio 24 d. Linden Par

ke Union City įvyks šv. Juoza
po parapijos paskutinis pikni
kas. Rugpjūčio 31 d. šv. Vardo

Cleveland, Ohio
Balfo 55 skyrius rugpjūčio 

10 d. 3 vai. naujosios parapijos 
sode rengia linksmą pikniką. 
Pelnas skiriamas 
gimnazijai Vokietijoje remti. 
Ten mokosi vaikai lietuvių, ku
rie negali kitur išvykti, todėl 
savo atsilankymu ir auka pa
lengvinsime jų sunkią padėtį. 
Bus bufetas ir šokiai. įėjimas 
tik 50 centų.

BALF TOATERBUR1O SKYRUS RENGIA

DIDELI PIKNIKU
LINDEN PARKE, UN|QN CITY, CONNECTICUT 

rugpjūčio 17 (L sekmadienį 
ŠOKIAMS TURIM, PŪKŲ LIETUVIŠKA ORKESTRU. 

Kalbės prof. J. Brazaitis ir ponia Brazaitienė.
Jis vienas žymiausių mūsų politikų, jinai buvusi BALFo 

atstovė Vokietijoje; abu turi ką pasakyti ir yra geri kalbė
tojai. Programa įvairi ir įdomi. Skanūs valgiai ir gėrimai. 
Visi kviečiami dalyvauti, tegu tai bus mūsų visų lietuvių 
Connecticut valstijoje bendras suvažiavimas mūsų bend
ram tikslui paremti.

Seni ir jauni, dideli ir maži, anksčiau ar vėliau atvykę— 
visi būkime šiame piknike.

Waterburio skyriaus BALFo Valdyba I
Diepholzo

a

LDS SEIMAS
Šiemet šaukiamas rugpjūčio 24 ir 25 dd. šv. Kazimiero 

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

4. P. GINKI S, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kc—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai!

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JF.ZA VITAS
Muzikos Or.

J. P. GINKI S 
Direktorius

L VALAKAS
Pranešimą Dir.

LDS SEIMAS
prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis sekmadienį, nig- 

piūčio24 d.
LDS Centro Valdyba kviečia apskričiu* ir kuopas iš

rinkti atstovus tr paruošti pasiūlymus organizacijos gero
vei kelti.

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

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

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

HE HAVE IMMEDIATE OPENING 
FOR 

TOOL and DIE
MAKERS

E X P E R I E X C E D
EXCELLENT W0RKING

CONDITIONS. PLŪS OVERTIME 

MUŠT SPEAK ENGLISH

Illinois Coil
Springs Company 

2100 NORTH MAJOR STREET 
CHICAGO. ILL.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU“

MAN
WANTED

FOR
Floor Covering 

Sales Dept.
Experience not necessary, 
though desireable. We will 
tram. our business is good. We 
have need of additional sales- 
man.

FAMOUS SEARS 
EMPLOYEE BENEFTTS 
INQUIRE IN PERSON

See Mr. Ingraham

SEARS ROEBUGK 
&C0.

5938 W. CERMAK RD.
CICERO, ILL

Gėrėkitės UŽSITARNAUTU UŽDARBIU iš Sutaupą
Pasidėkit savo pinigus ten. kur nuolat atneš jums didesnį uždarbį — 
saugiai. Pradėkit taupymo sąskaitą pas mus — gaukit geresnį -negu 

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

FAIRFIELD SAVINGS & LOAN ASS’N
1601 N. Mn.H AlKEE AVĖ., CHICAGO, ILL 

EVerglade 4-3600
Fairfield Savings and Loan Ass'n.
1601 N. Milwaukee Avė. Dept. L
Chicago. Illinois

Siunčiame čekį ar money orderį
už S pradėti taupymo sąskaitą
mano vardu
Vardas ..........................................................
Adresas ...........................................................
Miestas ............................

Su taupos Apdraustos iki

$16.000

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

Valst............... TACPVKIT PAŠTE

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

Ai Accounts Insured Federallv up to $10,000

2'/ž%
CURRENT DIV1DEND RATE PER ANNUM

CITIZENS FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION Dept. LD 
1542 HaNted St., Chieago Heights. niinom . . i
Enclose
Name ............................................................... Address .....................
City .................................................. Statė .... .....
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Sportas

Kai kurie olimpinių žaidimų 
Helsinkyje rezultatai

K? GAN’VVTAS

Real Estate New Yorke ir apylinkėse

Praeitą kartą trumpai susipažino
me su lengvosios atletikos vyru 
grupės pasekmėmis ir laimėtojais. 
Šiandien pažvelkime i moterų gru- 
|>ės rezultatus.

Reiktų tuoj pat pažymėti, kad sa
vo laiku žymiausioji lengvaatletė o- 
landė Fanny Blankers-Koen dėi su- 
sižeidirao žaidimuose efektingai da
lyvauti negalėjo. Nors ji ir bandė 
kai kuriose šakose savo laimėjimus 
apginti tačiau tas jai nepavyko, 
nes dažnai ji turėjo areną apleisti be 
kovos. Gaila, kad tokia žymi ir gabi 
spoitminkė taip nesėkmingai turėjo 
užbaigti savo sportine karjerą.

100 m bėgimą ši kartą laimėjo aus
trale Marjorie Jackson. kuri šią dis
tanciją nubėgo per 11.5 sek-. Po jos 
sekė D. Hasenjager iš P. Afrikos ir 
pasiekė naują olimpini rekordą. Jos 
australe S. Strickland de la Huntv.

200 m bėgimą irgi laimėjo M. 
Jackson. Tuo ji pasauliui įrodė, kad 
ji šiuo metu yra greičiausia moteris 
pasaulyje. Jos laikas 23,7 sek. Antrą 
vietą laimėjo olandė B. Brouwer, po 
jos sekė rusė N. Chnykina.

80 m. su kliūtimis bėgimą laimėjo 
australe S. Strickland de la Huntv, 
kuri finale šią distanciją nubėgo per 
10 .9sek. Kvalifikavimosi runde ji 
pasiekė naują pasaulini ir olimpini 
rekordą, šią distanciją nubėgdama 
per 10.8 sek. Po jos sekė M. Go;u- 
bichnaja iš Rusijos ir vokietaitė M. 
Sander.

4x100 estafete laimėjo JAV. per 
45.9 sek. Tai naujas pasaulio rekor
das. Antrą vietą užėmė Vokietija, 
gi trečia vieta atiteko Anglijai.

Šokime J toli aukso medali laimė
jo iš Naujosios Zelandijos j tolimą 
šiaure atvykusi Y. Williams. kurios 
pasekmė 20.5.66’. Po jos sekė rusė 
A. Chudina ir S. Cawley iš Anglijos.

I aukšti geriausią šuoli pasiekė iš 
Pietų Afrikos atvykusi Ester Brand, 
kurios pasekmė 5.5.75” liko tik 1 
cm žemiau olimpinio rekordo. Tai 
vienintele šaka, kurioje nepasiekta 
naujo olimpinio rekordo. Šiaip gi 
moterys visose šakose senus olimpi
nius rekordus pakeitė naujais. Šuo
lyje j aukšti antra vieta atiteko S.
Lerwill iš Anglijos, o rusė A. Chu
dina laimėjo trečią vietą.

Metimai
Rutulio stūmime rusė Galina Zv- 

pasiekė naują pasaul.rekordą.Jos 
pasekmė 50’2.58”. Antroji vieta ati
teko vokietaitei M. Werner. gi tre
čią vietą laimėjo K. Tochenove. Vo
kietaitės laimėjimą reikia vertinti 
gan aukštai, nes šioje šakoje papras
tai vyrauja rusės moterys.

Disko metime visi trys laimėjimai 
atiteko Rusijos atstovėms. Nina Ro- 
maškova diską numetė 168’8.5". Po 
jos sekė E. Bagrjanceva. gi favoritė 
Nina Dumbadze laimėjo tik III vie
tą.

Ieties metime visiems staigmeną 
padarė Dana Zapotekova, žymaus 
Zapoteko žmona iš Čekoslovakijos. 
Ji laimėjo aukso medali, ietį nu
mesdama 165’7.05’’. Antrą vietą už
ėmė rusė A. Chudina. III vietą lai
mėjo E. Gorchamova.

Jeigu vyrų grupėje matomas-aiš
kus amerikiečių dominavimas, tai 
moterų grupėje rusių pirmavimas 
irgi neabejotinas. Y-pat ingai meti
muose jos pasiekė gražių laimėjimų. 
Dalinai tuos laimėjimus kai kas ban
do aiškinti tuo. kad rusės bendrai 
paėmus turi atlikti sunkius darbus 
ir tuo fiziškai tvirtesnėmis išsivysto. 
Ar tai iš esmės paaiškiną rusių do
minavimą lengvoje atletikoje, klau
simas. Tačiau reikia pabrėžti, kad 
Rusijos geras pasirodymas XV olim
piadoje buvo galimas tik moterų dė

ka. Be lengvosios atletikos, kur jt 
dominavimas neginčytinas, jos da« 
labai gerai pasirodė gimnastikoje 
kur rusės laimėjo beveik kiekvieni- 
medali.

ŠACHMATAI
Siųsdami P. Vaitoni i Švediją, ka 

nadiečiai pasisako šitaip: "The In 
ter-zonal tuornament is an impor 
tant level in the climb to the vvorld’ 
championship title. now held by th< 
Russian. Michail Botvinnik.,Mr. Vai 
tonis is our candidate.”

D. A. MacAdam, Kanados šach 
matų Federacijos vicepirm.. pareiš 
kė ypatingą padėką Bostono lietuvių 
šachmatininkams už FIDE’s fondo 
parėmimą "iš anapus rubežiaus.” Jis 
rašo, jog i fondą jau suplaukė pusė 
lėšų iš numatytų $900.

Mauriee Fox, 8-kart buv. Kanados 
meisteris, dukart davė simultanus 
Montrealy, kad paremtų FIDE’s 
fondą, tikslu pasiųsti Kanados meis
terį Povilą Vaitoni į tarptautines 
rungtynes, Švedijoje.

Larry Evans. po tik-ką laimėtų 
JAV open pirmenybių Tampa. Flo
rida, išvyko į Europą, dalyvauti 
Helsinkio olimpiadoje. Jis žais Ame
rikos komandoje, pirmoje lentoje.

•JAV open pirmenybė* užsibaigė 
šitaip: Larry Evans 10-2 <4 lygiom) 
A. Pomar (Ispanija) 91/,, Byrne ir 
LeCornu po 9. Viso 76 dalyviai.

Ignas Žalys, iš Montrealio. daly 
vaudamas JAV open pirmenybėse 
surinko 7-5 taškų (apie 20-tą vietą) 
Latvis Mednis iš New Yorko surin 
ko 71/,, o Bostono Harlon Daly 61/, 
taškų. Ignui Žaliui išvykti j JAV o- 
pen pirmenybes visokeriopai padėjo 
Vytautas Sirvydas. Montreal.

Chess Review. liepos m.. suminėj, 
eilę lietuvių ir latvių šachmatininkt 
laimėjimų:

_ "Chicago City pirmenybėse 1. Mi 
roslav Turiansky 81/„ Povilas Taut- 
vaišas 71£.

Indianapolis open p-bčse I v. lai
mėjo Stasys Makutėnas. surinkęs 
4-1 taškų.

New Yorke per S. Bligorics (Ju 
gols.) simultaną Repečka padarė iy 
gias.

Saginaw Valley (Mich.) p-bėse 
latvis Breibergs laimėjo pirmą vie 
tą. Dalias open p-bėse (Texas>.

British Columbia p-bėse I v. M. S. 
Ebergard 7-1. 2-3 v. Millar ir latvis 
Jursevskis po 51/, taškų.

Postai skyriuje paskelbtos K. Mer
kio lygios su G. Josiah."

Amerikiečių kariai iš Fort Devers 
Mass. kviečia Bostono lietuvius atsi 
griebimo rungtynėse pas save, rug 
sėjo pradžioje. Pirmose rungtynės 
laimėjo lietuviai 3IZ,-11/,.

1952 New England pirmenybės bu 
Newburyport, Mass., rugpjūčio 29— 
rugsėjo 1 d.d. Geriausiai iš lietuvių 
New England pirmenybėse pasirodė 
1950 m. Bostono meisteris Kazys 
Škėma. laimėjęs antrą vietą su 5-1 
taškų. Kazys Merkis tuokart surin
ko 314-21/, taškų.

; Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL ; 
STANLET MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS ! 

SAVININKAI ;
Lietuviška Užeiga, kur'visi myB užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;

Dėmesio Automobilių Savininkams!
LIETUVIAI SPECIALISTAI ATIDARĖ GARAŽU

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

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

Duco refinishing
1506 — 16 MYRTLE AVĖ. 

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

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

BAYSLDE
MID-SI MMF.R SPECLAL

Mūrinis namas 1 šeimai, atski
ras, 71z2 dideli kamb, 3 miega
mieji, 112 vonios, puikus užda
ras sodas, garažas. 30x100. Tik 
$15.500. Cash $4.000.

Taippat gražus, moderniškas, 
mūrinis namas 2 šeim.. 5 metų, 
cor 30x100, 41/, dideli kamb..
pirkėjui po 60 dienų. 41 2 kamb. 
duoda nuomos mėn. $60. Pirmas 
mtge $15.000, kaina $19.500. 
Cash $4.500.

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

ARMONK — $17,500 6 room Cape 
Cod. Asbestus shingles. 11/, baths 
fireplace. full cellar. modern kit- 
chen. oak floors. 3-coat plaster. ce- 
dar elosets. 2-car detached garage, 
extras. Plot 75x133 nicely land- 
scaped. O»ner, Rudy, SA 2-7274 
days; FL 3-8393 eves.

f
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P. J. BAGDANAVIOUS, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

F A C T O R Y SALE 
Aluminum - Combination

STORM and SCREEN 
WINDOW — DOORS 

Free installation.
PARKCHESTER MFG. CO

1651 E. 233 St.. Bronx
Tel. FA .4-7233

ATTENTION ALL BUYERS!
MODERN GAS STATION

Priced for immediate sale. Large re- 
pair business. Excellent location. 
Good going business. Won<ierful op- 
portunity. Selling due to illness. 
Price $10.000. Terms. Contact owner 
at once! Phone HA 9-8251.

SCARSDALE —N Y— ROOTST.-.ND 
Parduodamas 4,5 akrų ūkis, per me
tus turįs mažiausia 10,000 apyvartos, 
kasdien vidutiniškai išleidžiant 100 
300 bušelių kukuruzų ir apie 50-100 
bušelių pomidorų. Veikia jau apie 
keletą metų, aptarnaudamas 6-7 
miestelius. Aukštos klasės klientūrą, 
nėra konkurencijos. Už viską kaina 
$50,000, pačios žemės vertė $10.000- 
$15,000. Puiki proga įsigyti šią nuo
savybę. Skambinti SC-3-7603 arba 
raštu kreiptis: Vizioli. 194 VVillmont 
Rd„ Scarsdale, N. Y.

VVonderful Income Opportunity 
BKLYNL HTGS — Furnished Apts 
all 6 units. completely furnished. No 
service. oil heat — vacant — Posse- 
ssion by September 15th. if desired 
rage. newly decoraaed: broadloom 
Income over $6.500. Call nwiwr 
MAin 4-2675. or write Rm 10. Box 
K - 267 — 11 W. 42nd St_ NYC.

Help wanted—Malė 
and Female

DRAFTSMAN
ORNAMENTAL — Steadv vvork 

Knovvledg? of stair construction ne 
cessary. Mušt understand English. 
Angust Bellen. Ine., 251 Beach 
82nd St., Rockavvav Beach, L. I.

BE 5-6644

MACHINISTS 
LATHE HANDS

WARNER-SWAZEY Nr. 3 OPF.R 
For Machine & Tool Work 

On close tolerances 
Expd only—good pav 

Pleasant Working Conditions 
Mušt be U. S. Citizen

WHITE INDUSTRIES
421 W. 54 St., N. Y. C.

DĖMESIO
Reikalingos siuvamų mašinų spe

cialistes. Prašymai priimami siuvėjų, 
patyrusių valdyti siuvamas mašinas 
ir siūti vaikiškus drabužius. Reika
lingos paprastos darbininkė ir va
dovės (floor leaders). Geros sąlygos. 
Pastovus darbas. L. GIDDJNG A 
CO., 123 Ijncoln Rd. Boond Brook 
N. J.

FUNERAL HOME
254 W. BROADUAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVK II S
laidotuvių Direktorių*

Tel. SOuth Boston 8-2580

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL PA. 7-0402-M

REIKALINGOS MOTERYS.
prityrusios mašinomis siūti moterų 
bliuzes. Didelis naujas fabrikas, jau
kios darbo sąlygos, geras atlygini
mas. nuolatinis darbas. Kreiptis i

SIVRA MFG. CORP.
35 Mca<1<>w St.. Brooklyn. N. Y.

Tel. HY- 7-4135
Vykti BMT—14th St. Canarsie linija 
iki Grand Street stoties. Meadow g. 
yra tarp Watorbury ir Morgan gatv.

Summer reniais
KELI.VS BAi’VIFU IJUMJF,

556 Beach 130th St.. Belle Harbor 
L. I.. N. Y. Rooms. week. month or 
season. With or nithout ooard.

BELLE HARBOR 5-9769

176 Beach 116th St. Rockavvay Park 
L. I. Beautiful large rooms —near 
bordwaik. Excellent accomodations 
Reasonahle Rentals. Act now. —

MARTTN — BE 5-3735

Ofiso tel. LExington 2635

/

►

NAUJA GYDUOLE
564 EAST BROADWAY 

South Boston. Mase.
D. A. Zaletskaa. F. E. Zaletskaa 

Oratoriai ir Baiaamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL SO 8-3815

.SOuth Boston 8-2363

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

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

galvos skaudėjimų.

Namų tel, FOrest 8212

S. Ankudas (Ankudavičitis) M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

*1* W. Lombard Street, Bsltimore 23, Maryland

Priėmimo valandos: 10—12 ir 7—9 p.p. pirmadieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Kitomis dienomis jtagal susitarimą.

JOHN DERUHA, M. D.

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

128 E. 8601 ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti H 
visur. Atskiri bukimo kambariai vyrams ir moterims.

1

P1GCS, GEBI, GEROJE VIETOJE
RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū

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

1. VAŠIOM AS
REALTY and INSURANCE

3225 FuHon St. Brooklyn, N. Y.
Tel. AP. 7-2793

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

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
K - *3 WAREHAM FL 

JAMAICA, N. T.
Tel. JAmaic* 3-7722

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Pubfic

660 GRAND ST. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius - balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Woodhaven, RichmondTurime gerų namų pardavimui

Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomuojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 S5th Street, Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Namų tel. EV. 4-1912

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

SALE KNUOMOJAMA ŠOKIAMS, 
VESTUVIŲ POKYLIAMS ir Lt

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

Tel. EV 4-9672

WAITKUS |
FUNERAL HOME j

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass. I

PRANAS NVAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

r pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6434

A

nerviškų
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y- 
ra pastiprinimų. Vartojama ar
batos formoje. Svaras 88.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 West Broaduay, 
South Boston 27, Mass.

SAVE s;}
Mes instafiuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
On. BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
630 Busliuick Avė., Br<M>klyn, N. Y.

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

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

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”
680 Bushtvick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

N <• <1 <* I s d a m a s įsigyk
PASKUČIAUSI TĖVU' PRANCIŠKONŲ LEiAnj

“LIETUVOS ARCHYVU39

9

(BOLŠEVIZMO METAI)

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

tos rūšies knyga Amerikos spaudoje.
Atspaustas labai ribo'as kiekis, todėl patartina .jų skubiai įsigyti.

Knyga turi 41’8 puslapius. Kaina—$3.00.
Šią atkarpų pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo adresu:

^DARBININKAS*
BROOKLYN 21. N. Y.680 BUSIIIVICK AVĖ.,

Gerb. Tamsta,
Malonėkit prisiųsti

sekančiu adresu:
egz. “LIETUVIU ARCHYVO"

Vardas
Adresas

Pavardė

PS. Pinigus, sumoje siunčiu laiške "j- vėliau prisiųsiu 0
(Sa\v pageidavimą pažymėti atitinkamam langely kryžiuku)
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Didžiulė išvyka
laivais iš Nevv Yorko j Indian 
Points ruošiama rugpiūčio 31 
d., sekmadienį. Nepaprastai 
graži gamta ir puki vieta pra
leisti karštas dienas. Čia pat 
kalnai, vieta maudytis, valgyk
la ir gera šokių muzika. Laivai 
išplaukia iš Pier SI (\V. 42nd 
St.) 9 vai. Tai bus vienas di
džiausių šių metų nevvvorkie- 
čių išvažiavimų Bilietai j abi 
puses suaugusiems 2 dol. o vai
kams iki 12 m .amžiaus — 1 
dol. Bilietų galima įsigyti pas 
J. Ginkų. Šimanską. “Gabijo
je". Brooklyno liet, parapijų 
raštinėse ir “Darbininko’’ ir 
“Vienybės" administracijose.

Henrikui Kačinskui
atvykus gyventi Nevv Yorkan. 
Brooklyno dramos mėgėjai nu
tarė jį kviesti savo mokytoju. 
Jų studijai prieš tai vadovavo 
Vitalis Žukauskas, kuris šiuo 
metu yra Bloomington. Ind.. 
dirba amerikiečių teatre ir a- 
merikiečių kariams dėsto liet, 
kalbą.

Antaną* Rimydi*.
poetas ir žurnalistas, praleidęs 
atostogas Maine valstybėje, su
grįžo į Brooklyną. Kartu ato
stogavo ir dail. Pr. Lapė, kuris 
parsivežė iš tenai keletą nuta
pytų paveikslų.

Izabelė Radzevičiūtė,
BALFo centro tarnautoja, bu
vo išvykusi atostogauti SLA 
vasarvietėje Atlantic City. N. 
J. Ten šiuo metu savo atosto
gas leidžia nemažai nevvyorkie- 
čių.

P. Mačiūnienė,
inž. A. Mačiūno žmona, šiuo 

metu siautėjančių karščių įta
koje buvo susirgusi ir paguldy
ta ligoninėje, šiuo metu sveik
sta savo namuose. Levitovvn. 
Long Island.

Adv. K. K. Jurgėla
su ponia minėjo 20 metų vedy
bų sukaktį. K. R. Jurgėla šiuo 
metu yra “Voice of America-’ 
Lietuvių Skyriaus viršininkas.

VI. Brazaitienė.
buv. Balfo įgaliotinė Vokietijos 
prancūzų zonoje, rugpiūčio 17 
d. kalbės Balfo ruošiamoje lie
tuvių dienoje Waterbury,Conn. 
Kartu žada vykti ir daugiau 
nevvyork iečių

Lituanistikos programos 
galutinai buvo aptartos pereitą 
sekmadienį Rytinių JAV Liet. 
Mokytojų Sąjungos Centro 
Valdybos posėdyje. įvykusiame 
Apreiškimo par. mokykloje.

SI 279 pinigais
aukų ir nario mokesčio gauta 
Balfo centre per liepos mėn. 
Daugiausia aukojo Ohio lietu
viai — $258 ir Michigano vals
tybės lietuviai — S220 dol. 
Drabužiais gauta iš viso apie 
5.Ū00 svarų, iš jų daugiausia 
aukojo Pennsylvanijos lietuviai 
— 1975 sv. ir Nevv Yorko — 
1880 sv.

Diepholzo gimnazijai
Balfo centre gauta Waterbu- 

rio lietuvių Tremtinių Draugi
jos auka — 40 dol.

Pranė Lapienė,
Long Island Balfo skyriaus 

sekretorė su skyriaus pirminin
ku Beniu Čeponiu Stony Bi-oo- 
ke ir St. James apylinkėse su
rinko ir suaukojo 168 svarus 
drabužių.

Ijiimėjimų vakarą, 
kurio pelnas skiriamas parapi
jos reikalams, rugpiūčio 23 d. 
ruošia Angelų Karalienės para
pijos draugijos. Paskirta daug 
gražių dovanų. Taip pat bus už
kandžiai. Pradžia 6 vai. Bilietų 
kaina 75 c. Laukiama daug 
svečių.

Bronius Liogys,
brooklynietis. apie kurį nese

niai plačiai rašė amerikiečių 
spauda Korėjoje, liepos 28 d. 
sužeistas Korėjos fronte. Sužei
dimo pobūdis dar nežinomas.

Smagią Išvyką
rugpiūčio 10 d. ruošia Nevv 

Yorko ir Nevv Jersey apskr. 
Vyčiai. Dalyvaus Vyčių centro 
pirmininkas ir svečių vyčių iš 
kitų kuopų. Bus vykstama į 
Miller’s Grove. Kennelvvorth. 
N. J. Šokiams gros Niel Chords 
orkestras. Bus gėrimų ir už
kandžių. Išvykos rengimo ko
mitete darbuojasi L. Janonis, 
Ann. Klem. J. Montvidas. Ed. 
Thompson. ir Vera Lang.

Praėjo karščiausias liepos 
mėnuo

Šių metų liepos mėnuo buvo 
karščiausias ir sausiausias per 
visą Nauj. Anglijos istoriją. 
Bendras visam mėnesiui šili
mos vidurkis — 77.5. 1911 m. 
buvo 77,1. Aukščiausia dienos

vidurkio temperatūra visam 
mėnesiui buvo ir šiais metais 

—86,8. 1911 m. buvo 86. Dvy
lika šių metų liepos mėnesio 
dienų buvo daugiau 90 laips
nių karščio, šešias savaites be
veik visai nelijo ir dėl sausros 
viskas išdžiūvo. Federalinė 
valdžia paskelbė Massachusetts 
nukentėjusia sritim kartu su 
Maine valstybe. Tų valstybių 
ūkininkai gaus įstatymais nu
matytą fed. valdžios paramą.

Milda Martinkaitė
Vasarai išvyko į Nevieni va

sarnamius Red Tops Camps 
patalkininkauti ir atostogauti.

J TT. Pranciškoną 
nietinj pikniką

Kennebunk Port, Maine ren
giasi važiuoti daug bostoniškių 

automobiliais ir autobusais. 
Autobusai išeis nuo Liet. Pilie- 
čių klubo sekamdienį, rugp. 10 
d., 7 vai. 30 min.

madienį pa ra p. bažnyčioje 10 
vai. pamaldų metu.

Radijo žinios
Liet. Radio Korp. rengiasi 

prie metinio “Pikniko Po Sto
gu”, sekmadienį rugsėjo-Sept. 
28. Brockton Fair Grounds. 
Šaime piknike irgi bus įdomi 
programa, apie kurią praneši
me vėliau. Dabar prašome ren
gėjų nerengti tą dieną kitų pa
rengimų. Ačiū.

4
4
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Vedėja Pr. Lapiene

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

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms 
prašome rezervuoti raštu, adresuojant MRS. P. LAPE, 
STONY BROOK, L. I.. N. Y. Telef. Stony Brook 7-0586

Susisiekimas automobiliais 25 arba 25A keliu; arba iš 
Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. 
Stotyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos.

Olimpiados proga perdavė 
pasikalbėjimą su kaikuriais lie
tuviais, dalyvavusiais Clevelan- 
do Š. Amerikos lietuvių sporto 
varžybose: su Puzinausku, ž.'i- 
džiusiu įvairiose Europos krep
šinio pirmenybėse, su Ketura
kių ilgų distancijų ėjiku iš Mil- 
levvouky, Illinois Un-to studen
tu Voldemaru Adamkavečium 
ir Elvyra šikšniute, pasiekusią 
bėgime naują Lietuvos rekor
dą. Puzinauskas papasakojo, 
kaip pirmaisiais bolševikinės o- 
kupacijos metais krepšinio 
rungtynėse smarkiai supylė 
Maskvą. Visi jie linkėjo Lietu
vos jaunimui turėti viltį vėl su
sitikti laisvose sporto aikštėse.

Šį trečiadienį buvo perduo
tas P. Labanausko pasikalbėji
mas su dviem Kanados veikė
jom: Marija Jokūbynirn** ir 
Ona Indreliene.

Minėdamas Lietuvos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Ameri
kos Balsas perdavė vieno bu

vusio laikinosios vyriausybės 
nario prisiminimus.

Rugpiūčio mėnesį karščiai 
kiek pamažėjo ir atsirado dau
giau lietaus.

Dr. P. Galinis
grįžo iš Čikagos ir vėl gyvena 
savo namuose.

J. Lola,
žinomas vyčių veikėjas, labai 
gražiai kalbąs lietuviškai, da
bar yra Melodijos Valandos ra
dijo pranešėjas. Linkime sėk
mės.

Y’pač biauri komunistinė 
propaganda

buvo skaitoma praeitą sekma
dienį. rugp. 3 d., per liet, ko
munistų vedamą vad. Gintaro 
Žemės radijo pusvalandį. Buvo 
kalbama apie dabartinį švieti
mą bolševikų okupuotoje Lie
tuvoje ir tai daroma tokiu sti
liumi. koks yra vartojamas tik 
pačioj bolševikijoj. Negalima 
abejoti, kad ir pats propagan
dinis pranešimas buvo pareng
tas anapus geležinės uždangos 
ir čia atsiųstas, nes amerikie
čiai. nors ir komunistuojanti, 
negali mokėti tokia “tikra 
staliniška” kalba kalbėti.

Mišių tarnautojų 
atostogos

įvyks Marianapolv nuo rug
piūčio 17 ligi 24 d. Tuo reikalu 
uoliai rūpinasi jų globėjas kun. 
A. Kontautas.
Katalikų Akcijos darbuotojam 

kursai
įvyksta rugpiūčio 11-16 d.d. 

Bostono kolegijoje. Norintieji 
lankyti prašomi įsiregistruoti 
ligi rugp. 10 d.

Gražų pamokslą
pasakė T. K. Butkevičius sek-

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Lithuanian i
Fu rni ture Co. J

movers— 5
’ SO 8-4618 <
! INSURED and BO.NOED J
i Local and Long Distance

! 326-328 W. Broadway Į
j SO. BOSTON. MASS

326 W. Broadw*y —:— So. Boston 27. Mass.
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocyeles—Marblehead-Saleni. Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. KNEI2ILT, arba skyriuose šiais adresais:

UTHl'ANlAN RADIO HOl R
50 Cottage Street, —Norwood, Mass.
Skyrius: LITHl’ANIAN Fl'BNHTRE CO.

A. ir O. IVAŠKAI

Amerikos Balsas
Praeitą savaitę Amerikos B® 

Balsas savo programose plačiai Į 
paminėjo Helsiniko o’impijadą. I 
pažymėdamas. kad Sovietų I 
krepšinio komandoje žaidė ke- j 
lėtas lietuvių. Krepšinio rung- I 
tynėse tarp Sovietų Sąjungos I 
ir Urugvajaus vienoje ir kitoje I 
pusėje žaidė ir lietuvių. Ameri ■ 
kos Balsas paminėjo ir kitą lie- I 
tuvį — Stočiką, bokso rungty- Į 
nėse nugalėjusį lenką, bet pra- Į 
laimėjusį prieš P. Afrikos daili- Į 
dę Niemann, o šis pralaimėjo I 
amerikiečiui jūrininkui San-

A. -f A.
LIUDVIKA ŽAKEVIČIENE

iš Mastauskų

78 metų amžiaus, gyv. 561 1 St., Brooklyn, N. Y., mirė šių 
metų liepos mėn. 26 d.

Gimė Lietuvoje. Barisų k.. Vaškų vai.
Palaidota Cementery Gate of Heaven kapinėse. N. Y.
Paliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas Žakevičius, 

marti Marija, dvi dukterys Anastazija Brazauskienė ir 
Elena Gricevičienė. penki anūkai ir trys proanūkai.

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. So. 8-0489

Lietuvių Radio Korp. programa per stotį \VBMS. 1090 kilocyclos, 
9:30 iki 10:30 vai. ryte sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkestrą
2— Dainos
3— Magdutės Pasaka

Po programai, malonėkit parašyt laiškeli ar atvirute į stotį WBMS 
lithuanian Program. 35 Court St., Boston. Mass.. pranešdami savo 
įspūdžius, o biznio reikalais, rašykit radio ofiso adresu: 502 East 
Broadway, So. Boston 27, Mass. Ačiū. Steponas Minkus

ders.

IŠNTOMIOJAMI 
KAMBARIAI 

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

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame 

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lavvrence St, Brockton, Mm

Tel. 189

m r

šiemet visi važiuoja į vesii miškingąjį Maine! Visi vasaros keliai veda tiktai į Kennebunk Port, Maine!

Rugpiūčio - August 1O d
ruošia

LIETUVIŲ DIENĄ « PIKNIKĄ
II vai. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
IK PAMOKSLAS
Atnašaus J. E. VYSK. V. BRIZGYS

ŠV. ANTANO KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS
Apeigas atliks Jo Ekscelencija Portlando Vyskupas 

MOST REV. DANIEL J. FEENEY, D. D.

.. ... NEW BRITAIN LIETUVIU PARAPIJOS CHORAS IR Prof V iošini ir K Strnon'iilvUd.Mari ioširneiMenint/ programą išpildys: tautiniu šokiu gri pe, vadovaujant 1 r<>1* iviarijosiin ir i\. oi< pouanyu i .uarijo. i< n< i

Po programos ŠOKIAI

TĖVAI PRANCIŠKONAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA ATSILANKYTI SAVO GERADARIUS, RĖMĖJUS IR VISUS AMERIKOS LIETUVIUS!

' l’l


