
F. — Valstybės sek- 
retatii Dotito ir pra. Rhee 
patinti Ugnių sutartį tarp 
Alanto ir pietų Korėjos. Jo
ja Aagilra pasižada skubėti 
pMą rarejai į pagalbą, jei 
prfete ją užpultų. Tokia su
tartis buvdl Rhee sąlyga paliau
bom priimti

Sutartį pasirašius buvo pas
kelbta dėl politinės konferen
cijos tiek — Ame rike-: delega
cija su pietų Korėja ir kitais 
sąjūdininkais rūpinsis ^ joje 
taikiom priemonėm Korėją su
vienyti; jeigu per 90 dienų kon
ferencija neduos pažangos, iš 
jos drauge pasitraukia ir pra
deda pasitarimus Korėjos su
jungimo reikalu, kuriam po

Amerikos lenkai
protest uoja

Wadtogtemas- — Amerikos 
lenta) kongresas, kuris atsto
vauji 600,000 lenkų. pareiš
kė protestą Columbijos univer
sitetu, Kuris priėmė dovaną 
10,000 dol. iš komunistinės 
Lenkijos “lenkų literatūros ka- 
tafrai" palaikyti. Lenkų kong
resas priekaištaują, kad uni
versitetas nesąs dar sujaudin
tas btitovikų darbais Korėjo
je, jrigu priiminėja jų dova
na-:.

Vokiečiai reikalauja ir Klaipėdos
IH. — Šiame Vokietijos pa

jūrio mieste rinkiminę kam
paniją pradėjo Bendrasis Vo
kiečių Blokas, kurio pirminin
kas yra Waklemar Kraft. Sa

Roma. — Italijos vyriausy
bę sudaryti sutiko kr. dem. 
partijos nary s' adv. A. Piccio- 
ni. kuris de Gasperi vyriausy- 
bėje buvo min. pirm, pavaduo
tojas Jo* vyriausybę parem- 
siančios mažosios grupės, lig- 
Kdiniai de Gasperi koalicijos 
sąjungininkai — liberalai, res
publikonai ir Saragato socia
listai. De Gasperi būsiąs toje 
vyriausybėje užsienių reikalų 
mtatsteris.

antrojo karo buvo įsipareigoju
sios JT ir kuris- taip pat yra 
Amerikos užsienių poetikos 
tikslas. Korėjos atstatymo 
programai, numatyta trejiem 
metam 1 miliardas dol.

MELVTN PRICE. Atstovų Rūmų 
narys iš Illinois, dalyvaująs Ato
minės lEnerjfijos Komisijoje, atsi
liepdamas i Malenkovo pareiškimą, 
kad. Sovietų Sąjungą turi vande
nilio bomba, pasakė: “Rusijos da
romos pastangos lenktyniuoti su 
kitais yra šiurpus dalykas, kuris 
r»li privesti prie mūsų civilizacijos 
sunaikinimo.”

vo kalboje jis reikalavo, kad 
keturios Vokietiją okupavusios 
valstybės susitartų dėl bendros 
konferencijos Vokietijos reika
lu; kad toj konferencijoj 
sprendžiant rinkimų techniki
nius reikalus, dalyvautų ir Vo
kietijos atstovas. Išrinkta nau
joji bendra vyriausybė turinti 
tuojau derėtis su keturiom val
stybėm dėl “Vokietijos sujun
gimo ir teisės atstatymo rytų 
Europoje.” Jis pasisakė griežtai 
prieš 1937 metų sienas, nes 
jos reikalauja atsisakyti nuo 
“Sudetų, vakarų Prūsijos, Dan- 
zigo, Klaipėdos ir buvusio 
Lenkijos koridoriaus, kurie 
mums teisėtai priklauso.”

Arlai Malenkovo a

» bombos garsas
iakymas ar grasinimas?

taryboj (parlamente) Malen
kovas paskelbė, kad Sovietai 
jau turi vandenilio bombą ir 
galėsią smogti agresoriui. 
“Daugiau Jungtinės Valstybės 
negalės džiaugtis turinčios 
vandenilio bombos monopolį.”

Tas pareiškimas per viso pa- vakarus ir mačiai vadinamus 
šaulio spaudą perbėgo pirmoje ' neutraliuosius laikytis neutra- 
vietoje. Amerikoje jis priimtas huno. Europis spaudoje taip 

prilei- pat priimta f ramiai, prilei
džia, kad kalbėti apie vande- džiant, jog Maskva jau galėjusi
ramiai. “N. Y. Times”

Streikas, kokio nebuvo 7 metus
Paryžius. — Rugpiūčio 6 

Prancūzijoj kilo streikas, ko
kio nebuvo jau 7 metai. Strei
kavo keli milijonai tarnautojų 
ir darbininkų. Sustojo paštas, 
nebenešiojamos telegramos, 
neina traukiniai, autobusai; su
stojo darbas anglies 'kasyklo
se. Gatvių nebevalo. Net miru
sių laidoti nėra kam — turi 
dieną palaukti. Užsienių rei
kalų ministeris Bidault į Euro
pos ministerių konferenciją 
Baden Badene, Vokietijoje, tu
rėjo važiuoti automobiliu.

Streike, kuris turėjo trukti 
24 ar 48 valandas, dalyvavo 
katalikai, socialistai, komunis
tai, protestuodami, prieš vy
riausybės taupumo priemones. 
Min. pirm. Laniel paskelbė, kad 
vyriausybė pramato nukelti 
pensininko amžių iš 57 metų į 
62 ir daug civilinių , tarnautojų 
atleisti. Protestuodami prieš 
tai, streikininkai reikalauja su-

Kaip susovietino ir Lietuvos vėliavą
Sovietinės Lietuvos aukščiau

sios tarybos prezidiumo pirmi
ninko J. Paleckio ir sekreto
riaus Naujalio
kelbtas įsakas dėl Lietuvos vė
liavos. Jame skelbiama “LTSR 
valstybinę vėliavą sudaro au
deklas, susidedantis iš trijų ho
rizontaliai išdėstytų juostų: 
viršutinės raudonos spalvos, 
sudarančios 8-12 vėliavos plo
to; vidurinės baltos spalvos, su
darančio 1 12 vėliavos ploto,

mKo botai 
jo vidaus

:ovui reikė- 
re&alams 

pasitikėji-
mą vyriausi 
savio nesuO 
Herald TrttSr 
Hmybės, kadi

atimu. ‘ ‘N. Y.

mažinti karo reikalams išlai
dai, kurios atidaro viso biudže
to 38%. *

Nieko negelbėjo Laniel gra
sinimas atkasti iš tarnybos 
valstybės tarnautojus, kurie 
dalyvauja streike. Socialistai 
pareikalavo atšaukti įš atosto
gų parlamentą, nes padėtis ga
linti išeiti iš vyriausybės kont
rolės.

Po skirto streikui laiko ne
komunistinės darbininkų orga-

Banga atslūgo. Tačiau paštas, 
telegrafas tebestreikuoja. Ko
munistai mėgina atgaivinti 

sava projektu •dėl tarnautojų 
pensijos amžiaus atšaukė.

Streikas pataikė į patį tu- 

įstrigo ir, negalėdami pajudėti, 
žadasi daugiau Prancūzijoje 
nesirodyti.

apatinės žalios spalvos, suda
rančios 3/12 ploto. Vėliavos 
audeklo raudonoje dalyje, kai- 

parašais pas-,, riame viršutiniame kampe, yra 
auksiniai pjautuvas ir kūjis, o 
viršum jų raudona penkiakam
pė žvaigždė, apgaubta aukso 
apveja. Vėliavos pločio ilgio 
santykis 1:2.”

pasigamirrti, nes visas sunku
mas ne cheminės formulės, bet 
tik technikinis jomis pasinau
dojimas.

Malenkovo pareiškimą gali
ma vertinti ir kaip Maskvos 
atsakymą į 16 Korėjoj karia
vusių valstybių viešą įspėjimą 
komunistam, kad bet kuri jų 
nauja agresija' susilauks vėl

■ griežto paspriešinimo.
Neapsieinama ir be ironijos. 

Primenama, kad atominė ga
myba buvo Berijos žinioje. Tai
gi Berijai ,pagaminusiam van
denilio bombą, už tą nuopelną 
suteiktos atostogos Lubianko-

Pažymėtina, kad Aukščiau
sioje taryboje ir užsienio rei-; 
kalais kalbėjo ne Molotovas, 
bet tas pats Malenkovas.

APSKRITAS STALAS AR KETURKAMPIS
Artėja didelių konferencijų 

metas. Pirmiausia susirinks 
Jungtinės Tautos; paskui turi 
būti Korėjos “politinė konfe
rencija”; dar nepaaiškėjo, ar 
bus ar nebus keturių ministerių 
konferencija — tatai priklauso 
nuo Maskvos viešpačių vajios.

Užkulisiuos reiškiama .susi
rūpinimo ir ruošiamasi tuo 
tarpu bent pirmom dviem.

Jungtinių Tautų konferencija 
šaukiama rugpiūčio 17. Vaka
riečiai pasiryžę, kad “čia būtų 
svarstomi tik konkretūs klau
simai: kur turi būti Korėjos 
“taikos konferencija” ir kas jo
je turi dalyvauti. Tačiau pra- 
matoma, kad Sovietai tuo ne
sitenkins. Jie pradės ginčus, 
kpd būtų pakviesta į JT posė-

Antausis Izraeliui
Izraelio valstybė sugalvojo 

perkelti sostinę iš Tel Aviv į 
Jeruzalę ir pakvietė 25 vals- . 
tybių atstovybes ten persikelti, 
nes ten būsianti užsienių rei
kalų ministerija. Atstovybės

----- -----------------  —atsisakė keltis, nurodydamos,
• Televizijos aparatai, kurie kad Jungtinės Tautos 1949 re- 

perduos ir spalvas, jau gami- komendavo Jeruzale padaryti 
narni. tarptautiniu miestu

IS KOMUNISTU NELAISVĖS Įfrąiinaniieji kariai yra tiek nusilpę, 
kad juos reikia iš sunkvežimio iškelti ir už parankės vesti i priėmi
mo punktą. _ -

Tą klausimą 
reikšmės kai 

smulkmenos, 
“Basler Nach-

džius komunistinė Kinija. Nuo 
šio pavojaus turės saugoti aiš
kinimas, kad si konferencija 
bus ne nauja JT^>esija, o tik 
buvusios sesijos tęsinys. O šiai 
sesijai buvo jau nuspręsta, kad 
Kinijai atstovauja nacionalinis 
atstovas.

Tačiau bus 'keblesnis klausi
mas, kai Sovietai reikalaus 
kom. Kiniją kviesti į “politinę 
konferenciją.” 
svarstant turės 
kurios įdomios 
kurias šveicarų 
richten” atskleidžia iš buvu
sios trijų ministerių konferen
cijos Washingtone.

Esą tarp Amerikos ir Brita
nijos susitartą, kad Britanija 
“keliem mėnesiam” suteikia 
Amerikai “moratoriumą” (ati
dėjimą) Kinijos klausimu. Vė
liau Britanijos laikysena pri
klausys nuo to. ar Amerika im
sis taikaus kelio kom. Kinijai 
įsileisti į J.T. Jeigu taip, tai 
Britų vyriaysybė dar galės ke
lis mėnesius “kentėti”, kad 
duotų Amerikai progą gražiai, 
elegantiškai visa tai atlikti. 
Jeigu Amerika po kelių mėne
sių nebus nuolaidi, tai Britani
ja turės laisvas rankas Kinijos 
klausimu.

Praktiškai toks susitarimas 
reiškia, kad rugpiūčio JT pil
naties sesijoje Britanija turi 
paremti Ameriką prieš bet ko
kas Sovietų pastangas įvesdin
ti Kinijos komunistus j Jungt. 
Tautų rūmus.

Antrajai konferencijai —po
litinei — jau dabar iškilusi 
problema, kuri vieniems gali 
atrodyti keista ir net juokinga, 
kitiem labai reikšminga: ar 
konferencijos dalyviai turi sės
ti prie apskrito stalo, ar prie 
keturkampio?...

Azijos tautos (ir tarp jų ko
munistai) norinčios “apskritojo 
stalo konferencijos”, nes tokis 
stalas būtų simbolis, kad klau
simai spfendžiami draugiškai. 
Valstybės departamente laiko
masi nusistatymo, kad būtų 
parinktas keturkampis stalas, 
kurio vienoj pusėj būtų sąjun
gininkai, kitoj komunistai Taip 
buvo Panmunjome derantis 
dėl paliaubų. Jeigu būtų “aps
kritojo stalo konferencija”, tai 
pagal tradicijas esą reikalinga 
išrinkti “ceremonijų meisterį” 
— pirmininką. Tada būtų pa
vojus, kad bus išrinktas Indijos 
atstovas. O to Amerika neno
rėtų. Tokio rinkimo nereikia

MAN PYLĖ VANDENĮ ANT ATLAUŽTOS GALVOS *• _
“Taikos kaimelis.” čia susi

telkę belaisviai papa akoja, 
•kaip jie nelaisvėje buvo badu 
marinami, šaldomi, laikomi be 
medicinos pagalbos ir turėjo 
tūkstančius draugų, kurie tų 
sąlygų nepakėlė, laidoti. Ypa
tingai buvo kankinami lakūnai, 
reikalaujant karinių žinių.

Pulk. Thomas Harrison, 
gen. Harrisono, kuris vadovavo 
paliaubų derybom, giminaitis, 
papasakojo, kaip jis neteko ko
jos, kai jo lėktuvas buvo pa
šautas 1951 gegužės mėn. ir 
jis pateko į stovyklą netoli 
Panmunjomo. Septynias dienas 
— pasakojo jis — komunistai 
man nedavė valgyti, reikalau
dami informacijų, ir vertė ma
ne žiūrėti, kaip kiti valgo. Lap
kričio mėn. atė o 10 milicinin
kų, kurie nuplėšė nuo manęs 
visus drabužius, mane pririšo 
vielom prie kėdės, atlaužė gal
vą. uždėjo rankšluostį ant vei
do ir pylė vandenį taip, kad 
aš negalėjau alsuoti. Kai aš

BELAISVIAI PASAKOJA

buvau beveik netekęs sąmo
nė-, mane badė degančiom ci
garetėm. Buvo ta t šalta, kad 
vanduo šalo. Jc’-ių žinių iš ma
nęs neišgavo.”

Seržantas R. Wilkins, iš De
troito, pasakojo: “Buvau nu
muštas su bombonešiu. Mane 
su kitais įmetė į rūsį ir surišo 
taip, kad negalėjom judėti: 
rankos buvo pririštos virve prie 
lubų, o turėjome klūpėti. Pas
kui virve ėmė mus -smaugti. 
Vienas britų ir viena’ ameri
kiečių karininkas nuo šito kan
kinimo mirė.”

Pietų korėjiečiai belaisviai 
pasakojo .kad ’uos vertė nešti 
municiją į frontą. Kai trys at
sisakė, buvo nušauti.

Korėja. — Su belaisviais iš 
komunistų nelaisvės ateina ir 
naujos nelauktos žinios: esą 
nemaža amerikiečių belaisvių 
atsisako grįžti iš nelaisvės . ir 
nori pasilikti pas komunistus.

Tikriausias dalykas iškils 
nauja i tori ja, kai? komunistai 
“perdirbinėja” belaisvius. Lig 
šiol buvo žinia tik, kaip jie 
kalinius perdirbinė a, kad pri
sipažintų kalti ir prašytų juos 
nubausti.

Gražina ne visus 
belaisvius

WashingtoQas. — Gen. Clar- 
kas pareiškė, kad komunistai 
grąžina ne visus karo belais
vius. Jo žiniom, grr/inamų są
rašuose trūksta 2000-3000. ku
rie palikti Korėjoje ar išga
benti į Mandžuriją. Sąjunginin
kai pakartotinai pareikalavo, 
kad butų grąžinti visi belais
viai.

Grįždamas iš Washingtono į 
Tol. Rytus, Clarkas pareiškė, 
kad Korėjos suvienijimo klau
simas tegalėtų būti išspręstas 
šiaurės ir pietų Korėją demili
tarizuojant.

me v*M*engrjr, kad IMnotų karl-

IHokęs !• OocaaMo Mfctnvo ir ne-

prie “keturkampio stalo.”
Amerika taip pat tūri pri

leisti, kad ji po 90 dienų gali 
iš konferencijos pasitraukti. Jei 
kas pasitraukia nuo “apskritojo 
stalo,” tada svarstymas eina 
toliau. Jei tai nutinka prie 
“keturkampio”, tai čia dides
nė galimybė, kad jo vienoj 
pusėj buvę dalyviai paseks 
pasitraukusiu.

Klausimas kyla ir dėl konfe
rencijos regulamino: ar bal
suojama blokais, ar kiekvienas 
atstovas balsuoja skyrium ? 
Tatai praktiškai reiškia, ar ,są- 
junginirteai rems Jungtines 
Valstybes, ar jie laikys, kad 
Korėjos karas baigtas ir dėl to 
sąjungos toliau* nebėra. Pasta
ruoju atveju Amerikai galėtų 
būti rizika pasilikti prieš Aziją 
mažumoj.

Konferencijos klausimai da
bar aptariami Dulks ir Rhee, 
kurių kraštai daugiausiai auko
josi Korėjos kovai.

Ar ne keista toji JT bendro
vėj : vieni įnešė 95<r pinigo ir 
kraujo į visą tą liūdną biznį, o 
nieko neįneėę ateina lygiu ir 
net didesniu balsu pelnų da* 
Mntis?
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Sacivaldo tik prieš Dievą

tų Arabija —apkaltino Ame*

jaunystėje neatėjo rtafe, kad 
> kada duos progos šitą Mau
sima padaryti gyvą, štan&en
> 55 metų amžiaus. šiandien'

Komuniją. JoMo kito valgio;' i

joje asketinio gyvenimo, ners 
iš tikrųjų jis yra asketinis, nes 
maisto nepriima ne dėl savo 
laisvo nenoro; vieną dieną ji 
paprasčiausiai pajuto negalinti 
valgyti; jas kūnas ar gal Išei
čiau dvasia nuo valgio atsisa
kė. Taip jau 25 metai... Tačiau7 
ji atrodo žydinti, vidutinio 
aukščio, tvirtai sudėta mote
ris, šviesios sveikos odos, dide
lėm, aiškiom ir ramiom mels
vom akim; jokio asketinio įsi— 
tempimo ženklų; jokio nervin
gumo. Greičiau tai paveikslas 
sveikos, išmintingos, tempera
mentingos ūkininkės —7 ne iste
rikės, prie kurių ją norėta pri
skirti.

Ir vis dėlto ši moteris yra 
paženklinta; jos rankose aiš
kiai regimos nuostabios žaiz
dos. Rankų viršuje keturkam
pės švaria sausa plėvele pri
dengtos žaizdos, vieno centi
metro kvadratu; kitoj pusėj 
delne, mažesnės ir apskritos. 
Nematyt, bet žinia: kojose yra 
tokios pat žaizdos, b krūtinėje 
kairiojoj pusėj didesnė pailga 
ir gili žaizda — lyg būtų pei
lio dūris.

Teresė turi Kristaus žaizdas. 
Ji yra viena iš stigmatizuotų- 
jų, — o tai neretas dalykas is
torijoje tarp katalikų šventų
jų, — bet tos žaizdos nema
žiau keistas dalykas ir nema
žiau dėl jų tikrumo priabejo- 
ta. Tų stigmų Teresė nesisten
gia nei slėpti nei jų pabrėžtinai 
rodyti. Tai daro ji natūraliai, 
kaip ir viskas joje laisva, na
tūralu. Jos akyse matyti sau
sas ,kiek skeptiškas ūkininkės 
išmintingumas sykiu su tuo 

, antgamtiniu išmintingumu, ku
rio ji palieka kitiem, kai jiem 
pasako paslaptingą likimą, pra-

Žinios apie politiką

• Esti politikos slaptosios ir

b
i
i

atvirosios. Antai, Oklahomos 
teisėjas sugalvojo griebtis slap
tosios politikos ir pasiūlė savo 
kolegoms dideliuose karščiuose 
nusiauti kelnes; vistiek jų ne
matyti po togom, su kuriom 
teisėjai sėdi teismuose. Bet 
kolegos pasiūlymą atmetė, nes 
teisėjo akis turinti matyti kiau
rai visus trūkumus ir negalima 
šio trūkumo pridengti skver
nais kaip kokia partijos prog; 
rama.

• Kartais politika esti ir 
idealistine, kuri siekia kitų 
žmonių gerovės, štai New Yor- 
ke apie Grand Central ir Penn- 
s-ylvanijos stotis daugelyje res
toranų laikrodžiai eina 5-7 mi
nutes anksčiau, kad keleiviai į 
traukinius nepasivėlintų.

• Paskutiniu laiku didelė pa
sauly mada yra blokų (volitika. 
Birminghamoj, AJabama. susi 
blokavo visi vyrai ir iš darbo 
eidavo ne namo, bet pirma į 
■restoraną pasilsėti ir užkąsti, 
nes namie žmonos juos prista
tydavo prie namų darl>ų. Susi

jas beveik nieko nepatiria, 
jeigu jam Bepasitaiko būti 
Konnersreuthe penktadieniais

ninku.

kuris mato vizijas, jaučia eks
taze ir kenčia su kenčiančiu 
Kristum; jai teka kraujas iš a- 
kių .kaktos ir stigminių žaiz
dų; ji nežmoniškai kenčia. Ir 
tik po daugel valandų fizinės 
ir dvasinės kančios ji daros pa
naši j mirštančią: ji skendėja j 
keistą paslaptingą būseną, ku
rtyje ji atsako j lankytojų pa

ūkausimus, nusakydama būsi
mus dalykus, paslaptingus ke
tinimus, tikrąsias relikvijas 
nuo suklastotų atskirdama, 
tarp civilių lankytojų nurody
dama kitados' pašvęstus, bet 
atkritėlius kunigus, skaito už
darus laiškus ir mato scenas, 
kurios vyksta toli nuo Konner- 
sreutho.

Po kančių ir tos keistos bū
senos ji vėl paprasta moteris; 
kuri labiau už viską mėgsta gė
les, ir dar gyvulius ir vaikus; 
kuri dirba darže ir puošia baž
nyčią, kiek jai leidžia jos stig- 
matizuotos rankos; kuri kaime 
lanko ligonius ir rūpinasi jau
nimu; kuri prieš savo pačios 
norą. atlikinėdama pareigą, 
priiminėja iš vi>o pasaulio lan-

blokavusių vyrų politika laime- 
ję. Moterys įsipareigojo parėju- 
siem namo vyram duoti tuojau 
valgyti, nesiųsti prie vaikų ir 
nevaryti daiiže žolės piauti. Blo
kinės politikos dėka Birming
hamoj taika atstatyta.

• Yra žmonių, apie kuriuos 
sakoma, kad jie jau nusipoliti
kavę, |.y. per ąkis apgaudinėja 
taip kaip yra filmų, po kurių 
pasakai: neįtikina. Antai, Nau
jajam Orleane policija surado 
pas senų automobilių pirklį pa
vogtą automobilį, bet įkeltą į 
medį ir paslėptą tarp tankių 
šakų. Pirklys aiškinosi, kad tai 
naujasis garažas, kuris daug 
patogesnis, nes žemėj perdaug 
brangi vieta.

• Yra žmonių. Kurie nema
no. kad politika nėra apgaudi
nėjimas. ima kaip tikrą pinigą, 
ir kai tik pradeda tarp savęs 
šnekėtis apie politiką, tuojau 
susipyksta. Tada baigta ir su 
draugiškumu. Tokiem Neu 
Yorke prie 23 gatvės viename 
bare yra iškabintas draudimas: 
“Jokių kalbų apie politiką t>o 
ketvirto stiklo.”

/ vienuoliai, moterys, katalikai ir 
protestantai, budistai ir neti
kintieji, kuklieji ir ieškantieji.

Bet ne kiekvienas, kuris at
vyksta j Konnersreauth, turi 
laimės Teresę pamatyti. Daž
nai ji serga — ji serga kaip ir

' —“Po kančių ir tos 
keista* btaenos ji 
vėl paprasta mote
ris, kuri labiau už 
viską mėgsta gėles, 
ir dar gyvulius ir 
vaikus, kuri dirba 
darže ir puošia baž
nyčia, kiek jai lei
džia jos stigmatizuo- 
tos rankos..”

EIFELIS TURI DAUG DRAUGŲ IR NEMAŽAI PRIEŠŲ
Neseniai Paryžiuje prie Ei

felio bokšto stovėjo eilė turis
tų ir pirkosi bilietus .į viršūnę. 
Tą dieną šalia kasininko sto
vinėjo bokšto direktorius ir se
kė pericančiuosįus. Staiga jis 
prisiartino prie vieno vyriškio 
ir tarė: j. ..

— Sveikinu, tamsta esate 
savininkas naujojo Cadillaco, 
kuris stovi prie durų ir laukia 
tamstos.

Nustebusiam turistui paaiš
kino, kad jis esąs tas laimin
gasis 25-sis milijoninis lanky
tojas, kuriam dovanojamas au
tomobilis.

Tą pačią dieną laimingasis 
E. Warin buvo pakviestas pie
tų bokšto viršūnės restorane. 
Iš dėkingumo laimėtojas pa
reiškė, kad būsimai savo duk
rai Jei jos sulauktų, vardą jau 
turįs — Eifelina. Bet toks mer
gaitės vardas, atidarant bokš
tą 1889 m., Paryžiuje buvo jau 
užregistruotas. Laimėtojais čia 
naujienos nepasakę. Bet buvo 
didelė naujiena, bokštą tik 
pradėjus statyti.

— Kuriems galams Eifelis 
reikalingas, — klausdavo pary
žiečiai.

— Tai Paryžiaus gėda, dur
nių sugalvota, — ūžė žmonės 
kavinėse.

Didieji rašytojai, kaip Du
rnas, Maupąssant, Sardou, pik
tinosi, išvydę bokšto planą, nu- 

JOSEPH K UTYS H Drevei HM, 
F*., dCtaodaai mi meti** ■elbiii 
jį, IcM tėvas yra gyva* Ir grji- 
ta K nelaisvė*. Aptv tėvą tfkm 
žinia neturėjo aao 1*51 m.

nių ir jų atžvilgiu labai rezer
vuota. '

Ji nėra jokia švelni švento
ji, kuri kiekvienu metu ir ut

yra žmogussu djdeiem galiom, 
bet ir su žmogiškom silpny
bėm, su stipriu temperamentu, 
kurj suvaldo t& prieš patjDie- 
vą. Jam jr Jo atstovui, savo 
nuodėmklausiui kunigui Na- 
ber ji .yrą Su kitais, 

ma, kiek ji nori būti nuolanki. 
Ji yra žmogus tikro masto ir 
jėgos, o ne"tjktaį—kenčianti, 
silpna,- nervinga- moterėJėr kaip 
kai kas mėgsta įsivaizduoti 
stigmatizuotuosius. Indas Jo- 
gananada, žinomasis jogas, ku
ris ja aplankė, buvo labai jos 
nustebintas. Pagal savo tikėji
mą, kad žmogaus siela vėl at
gimsta kitame žmoguje, jis ti
kino, kad Teresėje esanti at
gimusi kurio didžiojo jogo sie
la, ir’ ig. čia jos “antgamtinės” 
nuostabiosios galios. Ne 'vieta 
čia pasisakyti dėl tokio tvirti
nimo.

(Bus daugiau)

bokšto veidas

brėžtą Gustavo E5ffel. Jie pro
testo laišką įteigė Tarptautinės 
Parodos komitetui. Poetas Ver- 
laine, vykęs pamatyti bokšto 
statybos, bet dąr neprivažiavęs 
arti, įsakė vežikui apsigręžti ir 
lėkti risčia tolyn nuo tos “biau- 
rios apverstos žvakidės”.

Paryžiečiai pradėjo palan
kiau bokštui nusiteikti tik ta
da, kai 1889 metų parodon su
plaukė pasakiškos minios pa
matyti to pasaulio stebuklo ir 
paliko čia geras sumeles pini
go.

Bokšto aukštis išneša 300 
m. 30 cm., svoris — 9 milijonai 
kg., išleista statybai pinigų— 
7 milijonai 790 tūkstančiai 
401 frankas ir 25 centai. Tą 
sumą surinko iš lankytojų per 
pirmuosius metus, o bokšto 
statytojas Eiffel buvo nešioja
mas ant rankų ir susidėjo gra
žaus pinigėlio.

Bokštas buvo 
pirmosios kraujo 
1912 m. kažkoks 
gino savo paties 
sparnais skristi iš jo viršūnės. 
Sparnai neatlaikė ir vargšas 
Eiffelio “Ikaras” prisiplojo

liudininkas 
aukos, kai 

Reichen mė- 
gamybos

Jau 90.000 baigusiyjy stovi prie darbo
Šiais laikais automobilio ap

tarnavimas — sako Carl T. 
Doman, Fordo aptarnavimų

Atsisžvelgiant į kaskart di
dėjantį automobilių ir sunkve
žimių mechaniškunlą, Fordo 
motorų kompanijos ėmėsi pa
ruošti pakankamą specializuotų 
mechanikų skaičių. šį rudenį 
bus išleistas 100 tūkstantasis 
instruktorius. Toks prityrusių 
mechanikų skaičius yra bai
gusių Fordo mokyklas ir dar
buojasi išsiskirstę po visą A- 
meriką.

Tuo pat metu Fordo divizija 
atidarys pirmąją teknikinio ap
tarnavimo laboratoriją. Tai 
bus pirmoji automobilių ga
mybos istorijoje. Naujieji pas
tatai prisijungs prie Fsrdo di
vizijos centro Livonia, Mkh., 
Plymouth ir Midiebeit pakelė
se.

Laboratorija palaikys ryšius 
su Fordo pirkliais ir aptarnavi
mų vadovais, juos informuos a- 
pie naujausius gamybos lai
mėjimus ir duos nurodymus, 
kaip reikia elgtis su naujo tipo 
Fordais.

Avivo j Jęruzalę. Jei Amerika 
nepadarys žygių tam 
užsimojimui atšaukti, 
neturėsią pasitikėjimo

arabai 
Amen-

kalnuo-• Persijoje šiaurės 
se pratrūko debesys, ir vande
nys užtvindė ištisus kaimelius. 
Apie 265 gyventojai prigėrė.
• Vietoj Tafta daugumos ly

deriu senate išrinktas šen. W. 
F. Knovriand, kuris lig šiol Taf
tą pavadavo.
• Gaage upei, Indijoje, iš- 

tvinus 200,000 indų turėjo bėg
ti iš namų.

• Italą kataliką dienraštis 
“H Quotidiano” liepos 26 ilgu 
straipsniu priminė Pabaltijo 
valstybių pavergimą. Straips
nio autorius, Amerikos žurna
listas G. E. R. Gedye, buvęs 
1940 m. Maskvoje, vaizdžiai 
aprašo, kaip Pabaltijo kraštai 
prieš jų valią buvo įjungti į 
SSSR.

• Turkijos paštas išleido se
riją ženklų, kuriuose vaizduo
jamas Marijos dangun ėmimas. 
Mat, yra tradicija, kad Dievo 
Motina buvo dangun paimta iš 
Efezo.

prie žemės. 1928 m. laikrodi
ninkas Gavet mėgino savo iš
rastą parašutą, bet jam neat
sidarius drąsuolis žuvo po bok
što kojoms. Kiek vėliau oro 
akrobatas Collot mėgino lėktu
vu praskristi bokšto papėdę, 
bet įsipainiojo j radijo antenas 
ir tragiškai žuvo.

Bet šių “mokslo idealistų” iš . 
bokšto viršūnės ėmė kristi ide
aliai įsimylėję romantikai ir 
nusivylę savižudžiai. Iš viso jų 
Eiffelis matė 34, ir vieną mė
ginimą. Kažkokia senutė 1949 
m .mėgino šokti, bet būdama 
mažo ūgio niekaip negalėjo 
persiristi-per bokšto tvorą. Sa
vo juodo gyvenimo dienas ji 
užbaigė Sennos upėje.

Eiffelis yra davęs įkvėpimo 
rašytojams ir filmų statyto
jams. Cocteau parašė komediją 
“Eiffelio sužieduotiniai” iš ku
rios atsirado keli filmai: “Eif
felio tfokšto žmogus” ir “Kurį 
Eiffelis nUžudė.”

Vis dėlto ir šiais laikais 
bokštas susilaukia priešų. Ra
šytojas Julien Green - mėgino 
sudaryti atskirą komitetą, ku
ris pasirūpintų, kad Paryžiaus 
“gėda” būtų nugriauta, o 1949 
m. Max De Beam buvo pagau- 

jėginis

vedėjas, — labai skiriasi nuo 
T Fordo modelio, nes kasdien 
technika žengia pirmyn. Įvai
riausi priedai, kaip tai — auto
matinės transmisijos, 
vairavimas ir tt, reikalauja 
prityrusių specialistų, o ateity
je dar daugiau reikės, nes prieš 
akis stovi radaras bei kitos e- 
Jektronmės problemos.

Paruošti 6400 Fordo parda
vėjams specializuotus mecha- 
kus Fordas turi po visą kraštą 
išmėtytas 33 nuolatines mo
kyklas ir 33 kilnojamas, ku
rios įtaisytos atskiruose sunk
vežimiuose.

Jau 90,000 baigusiųjų mo
kyklas stovi prie darbo, o ru
denį pasieks 100.00 skaičių. Iš
eina, kad kas 4 minutę kiekvieną 
darbo dieną baigta vienas For
do tarnautojas spectaltauotus 
kursus. (Skeib.)

Kerejeje, afkaadfiauM “Laisvės mieste** prie Mtmsan. Jie pasakoja 
apie sunkias bado dienas, kurias teko jiems išgyventi pas ragftuo- j

SPAUDA

Kersten pražiode ir komunistus '
Visa lietuvių emigracinė 

spauda tebekabta apie Kerste
no rezoliucijos priėmimą. Visa 
įkelia jos didelę reikšmę, nors 
kiekvienas pažiūri iš kitos ker
tės.

Net ir komunistinė spauda 
prapliupo rašyti. Ji nori nuver
tinti rezoliucijos reikšmę, pa
rodyti jos beprasmiškumą. Gir
di ,komisija suras, kad Sovie
tai prisijungė Lietuvą “nelega
liai.” Tad kam dar pinigus^ 
leisti? Tačiau ir tai darydama/ 
“Laisvė” (rugp. 4) pripažįsta, 
kad rezoliucija duos progą “pa
kedenti” Tarybų Sąjungą.

“Laisvės’J seselė ‘“Vilnis” 
(rugp. 1) pripažįsta, kad “da
bar galo nebus iki rudens. At- 
rajų atrajomis kartosis giesmė 
apie naują santvarką Lietuvo-

, FENTON, respobUkosM Ht Maha- 
aoy City, Fa. (U distr.). Medici
nos daktaras. Kongrese nuo 1938 
m. Drauge su kitais Pennsylvani- 
jos kongresmanais aktyviai rėmė 
Kersteno RezoĮiuciją.

tas beperkant 24 kg. dinamito, 
kuriuo būtų sprogdinęs “bjau
riąją apverstą žvakidę”. Di- 
nąnūtinis Eiffelio priešas prisi
pažino esąs filosofas egzisten
cialistas.

'Paskutiniu laiku poetas Paul 
Gaudei pasiūlė bokšto vado
vybei prie pačios viršūnės pri
kabinti mechaniškas rankas, 
kurios iš tolo motų ir sveikin
tų lankytojus. T. M. 

NAUJIENA VARGONININKAMS
Ustavto katagaaltariaas saktetea MHfos

MISSA IN MONOMEM ntMACULATICORDIS BALY.
Mttria& chond, soprano, alto, tenoro ir boso solo.

Jeronimo Kačinsko
KAINA 11-50

‘ CtaMMum “DAMOaNKF* Bmhwfck Ave^ 
ihssfcin n, n. t.

————

Lietuvos Vyčty Radijo. Programa
TriBrihN# ■ ritaHm nriUv atodas WUM, USS kriMyalaa

KIEKVIENA SEKMADIENĮ — n«M 1A0 iki vsl. . Jei sortte
Moja nkUJo proaraaneh akeiMia. kreipkite* >Araw:

BNMBSS ar ua^MJANlA WIAA 
■RADOGOK. FA

je”. O tuos “Vilnies” žodžius 
atkartodama, “Laisvė” (rugp. 
6) dar prideda, kad dabar 
“menševikai ir klerikalai” vėl 
kreipsis į žmones — pinigų rei
kalaudami. Vadinas, yra nau
jas pagrindas propagandai 
prieš Sovietus ir naujas pagrin
das aukom rinkti ir žmonių 
mintim audrinti. O tai komu
nistam ir nepatinka.

Patriotinėj spaudoj Kersteno 
rezoliucija pažadino norą ir 
tarp savęs pasibadyti. “Drau
gas” (rugp. 4) užsiminė, kad 
“atsiranda 'laikraščių, kurie 
pro Kersteno rezoliuciją praei
na tylomis.” Nurodė apie tai 
tylintį “Margučio” radiją. 
Naujienos pakalbėjo apie “Dir
vos” “sabotažą.” Tokių kaltini
mų tautininkaj^ir jų laikraštis 
“Dirva” susilaukę-, kaip pas
kiau pripažino V. Rastenis, ir 
iš “aukštesniųjų sluoksnių”. 
Tada tautininkai atsiliepė V. 
Rastenio straipsniu “Dirvoje” 
(rugp. 6). Jame pripažindamas 
šiuo atveju Alto nuopelnus, 
autorius pateisina "Dirvos” ty
lėjimą tuo, kad ji bloąiau in
formuojama nei “Draugas” ir 
Naujienos”, kurie žinias gau
na tiesiai š Alto pirmininko ir 
sekretoriaus, o “Dirvai” tenka 
jau persispausdinti “senienas” 
iš Naujienų. Primena, kad prie 
paruošiamojo darbo rezoliucijai 
priimti daug prisidėjęs ir tau
tininkų sąskrydis Washingtone 
ir kad tą sąskrydį buvo Alto 
žmonės sabotavę tylėjimu ar 
kaltinimais.

Vienybe dar prieš “Dirvos” 
pasisakymą taip pat priminė 
Washingtono sąskrydžio reikš
mę rezoliucijos propagandai ir 
.skundėsi taip pat, kad Altas 
nelygiai informuojąs spaudą.

Po apsibadyvno, jei jis pri
klauso prie bendradarbiavimo 
gero tono, reiškiamos ir suges
tijos ateičiai.

Naajtenese (rugp. 6) Gedi
minais Galva siūlo sudaryti ar
chyvą medžiagai apie sovietinį 
smurtą, liudininkais tekviesti 
tuos, kurie patys visa pergyve
no, ir spstiprinti komisijos dar
bų propagandą pasaulio opini
joje.



“Ob gaB būti pragarinė

šina” — sako jų žvilgsnis, į

prezidentui siuntos ir'dovanos.

vyksta paštas ir pristato daug 
laiškų bei siuntinių, prezidento 
saugams būna irgi rūpesčio.

nekaltas “tik - tak” gaM sprog
ti rankose bomba. Kartą įtar
tinas siuntinys buvo įmerktas

nežinai, kas su kokia mintimi 
atvyksta vizito j Bartuosius 
Rūmus?

laikrodžiai iš pažiūros- tikri, 
praeina cheminę laboratoriją, 
kur jie turi parodyti savo me-

vo išgriebtas ir su dideliu at
sargumu išvyniotas, tai viduje 
rasta didelė bulvė, vario viela 
apvyniota. Pamišėlio arba pok
štininko darbas. Yra gi žmonių,

taip būrio linksmų mergaičių.

kiminus, rankas i kišenę su)ei>

k). Kuriai gi iš tų mergaičių 
ateitų į galvą pikta ar kvaila 
mintis šauti į prezidentą? Stai
ga užkluptas ir neapsigintų,

zfatentą budriai seka vyrai —jo

nematome, bet jie kur nors lin
di Jie nepasitiki net ir nekal
čiausia būtybe, kuri tik arčiau

Pusmetis prezidento pareigose
Kai gen. Dvright D. Eisenhcwer pernai apsisprendė būti 

kandidatu į prezidentus, buvo beveik tikra, kad jis laimės, nors 
išėjo su respublikonų partijos bilietu. . Kas kitas, kad ir miręs 
šen. Robert A. Taft, vargu būtų su tuo pačiu ženklu pralindęs 
■pro Amerikos mases, sutelktas demokratų partijo .. Jei kas ir 
buvo Trumano administracija nepatenkintas ir norėjo kai kurių 
atmainų, tai būtų rinkęsis greičiausia kitą demokratų kandida- 
ią. Gen. Dwight D. Eisenhower laimėjo ne partiniu šūkiu, o savo 
karine karjera. Tai rodė, kad ir pati pagrindinė problema, kuri 
rūpėjo ir teberūpi Amerikos žmonėms, yra ne tiek vidaus, kiek 
užisenio politikoje. Čia ir buvo tikėtasi daugiausia atmainų, ku
rios turėjo atsiliepti ir į vidaus gyvenimą, ypačiai mokesčių naš
tos sumažinimą.

Tačiau džsienio poVtfka, ypač šiais laikais, yra kaip tiktai 
toks dalykas, kurį sunkiausia yra pakreipti nauia vaga, nes tai 
nepriklauso nuo vienos Amerikos. Dėl to nauias jos prezidentas, 
Išbuvęs savo pareigose jau šešis mėnesius, jokiu staigmenų ne
galėjo duoti. Tad teisingai David Lavvrence “U. S. News and 
World Reports” žurnale pastebi, kad “Amerikos žmonės” na^oi- 
tiniudse prezidento rinkimuose baldavo riekdami ryškiu pakeri
mų, bet po šešių mėnesių jie negalėtų pasakyti, kad to būtu su
laukę.” Ir priežastis glūdi kaip tik užsienio politikoje, kuri vi as 
kitas reformas prilaiko. Anot lietuviškos patarlės, čia nėra kaip 
“nei bėgti nei rėkti.”

I

Bėgti iš painios tarptautinės nolrtikos Amerikai nėra kain: 
ji pati bus surasta namie. Izoliacinės noli^kos dienos vra iau se
niai pasibaigusios. Iš antros pusės tik tain rėkti. JreM ^-"*n bol
ševikai, irgi nėra prasmės: “sauso niekas nokia ūso” Reikia tupė
ti jėgą ir dar draugus už pečiu. O su savo draugais Ame ’̂ka ir 
klimpsta i skolas, kaip pastebi tas nats D. I>axvrence sakyda
mas: “Mūsų sąjungininkai nesirvžta ginkluoti*: savo vyki
mams niekalams ginti.” Amerika juos turi ginkluoti. O dėl to ir 
nrezidento Eisenhovverio biudžetas per šešis mėnesius na«-:darė 
visu bilijonu didesnis negu buvo tuo metu Trumano. F!«enhowe- 
ris dargi pareiškė, kad 6 bilijonų pagalba Europai reikės teikei 
bent per penkerius metus.

Čia ir pasirodo prezidento Eisenhowerio apdairi karinė noH- 
tika. Jis siekia taikos, ibet kam karys žino, kad vienu geru žodžiu 
iš priešo ji neišprašoma. Priešas trui jaust? real’ą jėga, nes pats 
ja remiasi. Dėl to ginklavimasis nesustoja, o kartu su nio nema
žėja ir mokesčiai. Vienas kylis varo kitą, kol kaladė plvš. Eisen
hovverio visa politika ir yra ta. kad raudono’i kaladė trūktu. Ta
da tik bus galima laukti palengvėjimo. Tada tik bus galima būti 
saugiam ir nuo agresijos. Paskutinėmis dienomis prezidentas kaip 
tik ir pareiškė, kad bet kokiai agresijai bus ir toliau visomis jė
gomis stojama skersai kelio. Lauktina tiktai, kad ji būtų tikrai 
efektyvi ir vestų pasaulį į greitesnį išsilaisvinimą iš komunisti
nės grėsmės.

Jis yra vergas savo pareigų.

Pregadento apsauga yra su
rišta supfenigu — su $3,853,000

PREZIDENTAS MERGAIČIŲ BCRY_
D-’ igh* D. E»senhower, JAV prezidentas. Baltųjų Rūmų, sc--le priima 
baigusias šiemet aukštesniąją mokykla <bigh sch«o!) mergaites, ku
rios priklauso Amerikos Legiono Rėmėjų mergaičių sekcijai (Gir/* 
Nation).

ir perdėtas tas nepasitikėjimą , 
bet taip jau yra. •

Vyriari.sins, o .'^kyno 
duoti negali.

Pre identas yra pats pirma
sis valstybėje ir vyriausias gin
kluotųjų pajėgų viršininkas, ta
čiau negali duoti įsakymo, kad 
jo nesaugotų. Tai ne jo valia 
— tai valia valstybės, kuri į 
toms pareigoms pastatė. Jis jau 
nebe sau priklauso, kol prezi
dento pareigas eina. “Kiekvie
nas jo žingsnis sekamas kas 
valandą, kasdieną, metai iš 
metų” — yra pasakęs tos slap
tos apsaugos (Secret Service) 
viršininkas. Ir jis dar pridėjo: 
“Prezidentas negali gyventi 
taip, kai visi normaliai gyvena 
savo namuose ir šeimoje. Pri-

vojum gyvybe!

Kai pasitaiko koks didesnis

tais prieš Trumaną, greitai vi-

vis dėlto pernai prerideuto ap
sauga turėjo įtartims 2535 at
vejus. Vadinasi, į -dieną po 
septynis. Iš jų, 74 asmenys bu
vo suimti ir ištardytų bet 72 
buvo pasodyti į kalėjimą arba

Psichiškai nesveikų , ihnonių 
daugiausia saugojamas! Neži
nai, kas jiems gali galvon 
trenkti? Juk 1901 metais pre- 
zidenas McKinley buvo nužu
dytas protiškai nesveiko as
mens. Nuo to laiko ir buvo su
organizuota prezidento apsau
ga. Daugiau prezidentų nuo 
žmogžudžio ranka; nekrito. 
Tiesa, 1935 m. Floridoje-buvo 
kėsintasi nužudyti Rooseveltą, 
bet žuvo Chicagos ma oras, o 
1950 m., kai Trumanas popie
čio buvo prigulęs Blair rū
muose, žudikai nei slenksčio ne
pasiekę. O tam kaip tik ir rei
kia apsaugos.

“Aš vos nen’jšovi?u 
gcT. De Gaulių”

Kas turi kokį ryšį su' Bal
taisiais Rūmas, V'si gerai išti
riami ir sekami. Valdininkams 
ir žurnalistams 1941 metais bu
vo įvesti tam tikri pažymėji
mai. IŠ svetur atvykstantieji

G. M. Humphrey. Jis ir atsako 
už prezidento sargybą: jam 

priklauso apsaugos dalinys su 
savo šefu Mit. U. E. Baugh-
man. Bet kiek stiprus ir dide"s svečiai — ypač tai buvo karo 
tas dalinys, niekas nežino, ži
noma tik tiek, kad jį sudaro 
rinktiniai, gerai išlavinti ir įgu
dę saugai. Kiekvieną pirmadie
nį jie mokosi taikliai šaudyti, 
kad nepamirštų to amato. Kas 
savaitę po šešias valandas bok- 
suojasi arba guldo vienas kitą 
su japonišku džiu-džitsu. Jie 
taip pat išeina ugniagesių 
mokslą: gali kartis aukštomis 
kopėčiomis ir dar su kitu žmo
gumi ant pečių, gali šokti iš 
kelinto aukšto į ištemptą apa
čioje tinklą ir nemikstelti 
sprando. Jiems reikia ir žinių 
iš psichiatrijos, kad galėtų nu-

metu, — taip pat neišleidžiami 
iš akies. Praėjusio karo metu 
prezidento apsaugo : viršininkas 
Frank Reilly savo at įminimuo
se pasakoja, kad jis vos nenu
šovęs prancūzų generolo <|e 
Gauile, kuris lankėsi pas pre
zidentą Rooseveltą. Frank 
Reilly generolą sekęs iš už au
deklo ir jaudinęsis, kai ta-' kal
bėjo vis labiau pakeldamas to
ną ir beveik šaukdamas. “Aš 
jau buvau išsiėmęs ginklą. Jei 

- dar būtų šuktelėjęs...” žino
ma, būtų buvęs skandalas. Bet 
kodėl svečias buvo toks neman
dagus? Pagaliau, karo metu

nai patikrina automobilį, lėk- ? 
tuvą, laivą ar traukinį. Tikrina L 
kelius ir tiltus. žymiai: anks- ■*' 
čau atsiranda toje vietoje, kur' j 
prezidentas turi būti, ir su vie
tos policija sutvarko visus bu
kapročius ir įtartinus asmenis. 
Paskui jie išeina vėl į laisvę. 
“Atsarga juk gėdos nedaro”— 
sako ir lietuvių patarlė. Tokiam

Amerika nežinai, kas ir iš kur 
atsiras, ypač kai šiais laikais 
nestinga tarptautiniu mastu 
organizuojamų žudynių.

net su prezidentu. Kai pakliū
va, atsisėda už geležinių pinu- ‘ 
čių su margais marškiniais.

Kas būna, kai prezidentas 
keliauja?

Tada prezidento saugams bū
na darbo iki ausų. Jie pagrindi-

Vis dėlto tofi auo 
diktatoriam

Taigi JAV prezidento 
sauga yra gerai organizuota ir 
beveik keturiais milijonais do
lerių apmokama. Tačiau jos 
nepalyginsi su mažiausio dik
tatoriaus apsauga, nelralbant 
jau apie Kremlių. Ten jau nebe 
krašto valdovas sėdi, o tikras 
tankas, ir tai dėlto, kad ne 
žmones jį ten sodina, o pat? į- 
sėda. Tokį kiekvienas norėtų 
nuimti nuo vietos, jei tik pri
eitų.

Amerikoje prezidentui tenka 
daugiausia saugotis psichiškai 
nesveikų, nes kraštas sveikai ir 
demokratiškai valdomas. O kur 
kraštas valdomas diktatorių, it 
kokių bepročių, ten jie turi sau
gotis visų. Tad užsidaro gele
žies ir ugnies siena nuo visuo
menės. Ji džiaugiasi, kai jis 
baigia savo dienas mirtimi

Amerikoje to nėra, čia pre
zidento dienos paties įstatymo 
aprėžtos. Po ketvertų metų jis 
perrenkamas arba tampa pap
rastu piliečiu. Tada valstybė jį 
saugo tik tiek, kaip ir kiekvie
ną kitą pilietį. S.

_o prezidentienc tarp Vyru
Mrs. Dffighi D. E3>eBhower, JAV prezidento žmona, Kauna diplomą 
už tai, kad uoliai skatino aukoti fondui kovai su vėžio lira. Kairėje 
Mr. WyBe W. Barrew, vėžio liros fondo pirmininkas Washingtone, 
dešinėje, Dr. Murray Copeland, vėžio Bros gydytojas Georgetown li
goninėje WasMngtone.

BALASTAS
• ALOYZAS BARONAS J
• j

Teisininkas Antanas Būgys 
ištisi metai dirba vario liejyk
los laužo iškrovimo skyriuje, 
Kartais sunkvežimių būdavo 
daug, ir tekdavo dirbti pasku
bomis, o kartais maža, ir tada 
krovėjai kalbėdavos apie spor
tą ar meškeriojimą, sukurdami 
klasiško melo didelių žuvų isto
rijas.

Nebuvo Būgiui nei lengva nei 
sunku, fabrikas neblogai mo
kėjo, ir jis beveik būtų buvęs 
patenkintas, jei ne mintys, kad 
nesinaudoja teisiniu patyrimu, 
o mėto tik raumenų jėgas, ku
rių beveik daug mažiau negu 
mokslo. Ligi keturiasdešimt 
savo gyvenimo metų jis fizinį 
darbą dirbo tik tėviškėje ato
stogų metu, bet dabar nuola
tinį ėjimą į fabriką laikė būti
nu ir pakenčiamu. Tačiau Bū
gys stengėsi nesidegraduoti li- 

' gi darbininko. Jis net prie fab

riko vartų susitikęs pažįstamus 
darbininkus oriai keldavo skry
bėlę, dėkojo už menkiausią pa- 
tarnavipią, nemetė ant grindų 
cigarečių nuorūkų ir kiekvie
ną daiktą padėdavo į vietą'at
sargiai, lyg jie būtų dūžtantys.

Kartą, kai Būgio bendradar
bis Tomas išmetė iš vagono ne
bereikalingą rankinį vežimėlį, 
sudaužydamas jo vieną ratą, 
Būgys ramiai pasakė:

— Kam mėtai? Ar taip mė
tytum, jeigu jis būtų tavo?

— Jei turėčiau tiek pinigų, 
kiek įmonė, mėtyčiau, — atsa- 

w kė juokdamasis jaunuolis.
— 0 jei aš būčiau viršinin

kas, už šitokią netvarką tave 
išmesčiau iš darbo, — pykte
lėjo Būgys.

— Todėl ten Europoj ir nė
ra tvarkos, — nusprendė To
mas . •

Būgys nutilo pagalvodamas, 

kad viską galima atiduoti ir iš
mėtyti, bet vidujinį turtą — 
išsilaisvinimą, žmoniškumą ir 
inteligenciją — reikia -• laikyti 
kietai kaip pinigą.

Būgys visada buvo rūpestin
gas ,darbštus ir tvarkingas, su 
pedantiškumo žymėm. Visada 
norėjo parodyti, kad ir ratus 
vilkdamas jis neprarado teisėjo 
orumo .

Sukos dienos ir fabriko 
sraigteliai tiksliai ir išskaičiuo
tai, tik niekas iš Būgio nesimo
kė nei tvarkos nei mandagu
mo. Visi tuos dalykus laikė 
laisvės varžtais, teigdami, kad 
tas, kuris daugiau vertybių su- 
naflema, geriau gyvena. Juo 
daugiau pinigų išmėtai, juo la
biau nesiskaitai su savais ar 
svetimai; daiktais, juo gyveni
mas yra laisvesnis ir turtinges
nis.

Kartą susirgo Būgio meist
ras ir kadangi jis buvo senas, 
reikėjo laukti, kad kada nors 
sudarys progą vienam iš dar
bininkų padaryti karjerą. Se
nasis meistras nebuvo nei mo
kytas nei apsukrus, todėl kai 
reikėdavo skaičiavimo mašinė
le kas nors suskaičiuoti ar ko
kius užrašus padaryti, tatai at
likdavo Robertas, vienas iš se
nesnių darbininkų, nors dar 

pakankamai jauno amžiaus. 
Kai senis ištisus mėnesius ne
beatėjo į dalbą, nevienas ma
nė, kad jo vieton paskirs Ro
bertą. Bet visi nustebo, kada 
paskyrė ne Robertą, bet iš 
kažkurio skyriaus jauną, šve
dų kilmės šviesiaplaukį Oisoną. 
Vadovybė' žinojo, kad geri pa
žįstami būna blogi viršininkai, 
nes jie niekada negalės išrei
kalauti maksimumo iš buvusių 
darbo draugų.

Po poros dienų visi apsipra
to su naujuoju, kartais prisi
mindami Roberto nepasitenki
nimą. Viskas ėjo kaip pirma. 
Darbininkai keikė kaip pride
ra, stumdėsi kabinėjo vienas 
kitam prie nugaros užrašus ar
ba skudurus ar kitaip trumpino 
aštuorrias valandas. Tik vienas 
Būgys laikėsi nuo tų linksmu
mų -.nuošaliai, tardamas? &u: 
“Ot, jie čBdeli vaikai. Na, ir 
kvaili — priedo”.

Vieną popietį krovė pilnas 
vario laužo dėžės ir sunkveži
mį- Rankiniais vetSmėiiais vežė 
ant svarstyklių, ir kai naujasis 
meistras pasverdavo, jas krau
davo prie sandėlio sienos. Ne* 
toH stovinčios krosnys tirpdė 
metalo laužą ir paskui išmesda
vo jį skystą ir skaidrų. Kai 
atšaldavo vėl buvo kaitinamas 

ir tempiamas ilgomis juostomis 
įvairių formų ir storio.

Meistras kažinkur nuėjo, ir 
kai jo belaukiant atvažiavo ki
tu vežimėliu Tomas, net ir Bū
gys nusišypsojo. Prie Tomo 
nugaros už diržo kabliuku ka
bėjo alyvuota darbo pirštinė. 
Tačiau Būgys išliko solidus 
kaip visada. Jis ramiai nuka
bino pirštinę sakydamas:

— Kvailas ne tas, kuris 
vaikšto, bet tas, kuris užkabi
na.

— žinoma, — nusišypsojo 
Tomas, — prakeikti kvailiai

Būgys valandėlę stovėjo dai
rydamasis ku? mesti pirštinę, 
bet grfaktys buvo švarios ir 
šiukšlinė toli

— Antanai Tomai palikit 
valandėlei šį darbą. Reikia iš
krauti vienos mašinos dalį, — 
tarė bestovintiems vyrams 
meistras.

Tomas trenkė vežimėlį, net 
dėžė nuo jo nušoko, gi Būgys 
automatiškai apsidairė kur 
mesti pirštinę, bet kadangi bu
vo skubu, negalvodamas paka
bino ant svarstyklių reguliato
riaus kilpelės.

Triukšmingai ir kdkdąmi 
pergabeno sunkų dantratį ir 
vėl ii sunkvežimio vežė dėžes 
ant svarstyklių. svėrė ir krovė 

į vieną vietą, lyg statydami 
didelę dėžių sieną Betveriant 
paskutinę dėžę naujasis meis
tras pastebėjo kabančią piršti
nę. Pyktelėjęs nutraukė ją ir 
trenkė po kojom. Vienas iš 
darbininkų nuspyrė šalin. Iš 
jos išsikabinęs kabliukas link
smai skambėdamas nulėkė ly
giomis grindimis.

Laikrodis artėjo į keturias. 
Darbo nebebuvo, ir darbininkai 
sėdinėjo ant dėžių, atsivarsti- 
nėjo batus, atsiseginėjo ranko
ves ar šluostė rankas, kad po 
signalo reiktų sunaudoti ma
žiau laiko atliekamo tikram, o 
ne fabriko gyvenimui. Tuo lai
ku meistrai suskaičiavo knygo
je surašytus paskirus dėžių 
svorius, atėjo prie besirengian
čių bėgti į prausyklą darbinin
kų ir paklausė?

— Trūksta svorio. Kas užka
bino ant svarstyklių pirštinę?

Visi tylėjo. Niekas neatminė 
ir nežinojo. Visi buvo kilnoję, 
bet kas įkabino į svarstyklių 
kSpeię niekas nematė.

— Gd apdrikot skalSuoda- 
mi? — pasakė vienas.

— Rytoj galėsite persverti, 
— imunttdė jo antras, gi To
mas pietai pasipriešino:

— Km apdriko, o kas ve- bertas. Užtat, kad paskyrė M- 
Žios. Mtkrinkrt. tą. (Bb daugiau)

— Pirštinė nesunki, negali 
būti didelio ddrtumo, — tarė 
Būgys. .

Švilpukas nubaigė kalbą. 
Velniop, buteliai ir svoriai, kai 
reikia bėgti namo pradėti gy
venti iš tos sumos, kurią gau
ni, pardavinėdamas laiką.

Visą naktį Būgys sunkiai 
miegojo. Kažkas slėgė ir gyslo
mis sruveno degantis kraujas. 
Pusiau miegodomas, Būgys, 
kabinėjo pirštines ir matė, kaip 
Tomas bjauriai šiepėsi sakyda
mas: “Geriau pirštinę kabinti 
ant nugaros negu ant svarstyk
lių.” O pats Būgys praloda
mas galvojo: “Nieko blogo ne
maniau. Tegu, ką nori, sako. 
Neatsimenu. O jei ir atsimin
čiau, vistiek nieko. Pirštinė 
lengva. Pats meistras apsiriko 
besverdamas.”

Kai rytą prieš septynias Bū
gys kartu su kitais trimis sky
riaus darbininkas laukė švflpu- 
ko, Tomas priėjęs šypsodama
sis pasakė:

— Aš žinau, kas pakabino. 
Bet tas žmogus tai padarė ne-

——Ir mes žinom, kas pada
rė, — atsiliepė kiti. — Ro-



SUKAKTIS

m

Darbai ir gyvenimas

Ir pravirkę

Bus ir

žiu nusistatymą sušvelninti

pi mūsų tautos gyvybiniai rei
kalai, kviečiamos atsilankyti.

Šiame suvažiavime numaty
ta išrinkti kat. moterųatstovy

Suptūkinę, 
Sudrėkinę 
Baltutėli smėlį.

&
£
£

tabtau pripranta tąsytis prie 
Mto Žmogaus, nors iŠ viršaus 
jis atrodyta ir netraukius ir 
nėtnahdagus. Gi vyrams esą

kaip jųjų neturtingi vienuoly-, 
nai.

Tačiau niekta* žemėje nerasi

mte verpdavo ir siūdavo varg 
Šatas drabužius, apleistom*, 
bažnytėlėms taisydavo titurgi-

ŠVENTOSIOS KLAROS
Visi šie metai yra skirti pa

minėti Sv. Klaros. Ta moteris 
žymi ne vien tuo, kad buvo

kiarisių kon-

• lijos steigėja, bet kad puoselėjo 
kultūrą, patiko keliolika aukšto

di net jos literatūrinis tsUentas. 
O jų»č anais vyriško riterišku
mo laikais įrodė, kad ir mote-

neišdildomas gėrio žymes.

Klara, kiek jaunesnė darbe, maldoje

syžiaus grafų vyriausioji

Asyžiaus katedroje Pranciš
kaus pamokslų, susižavėjo jo

Šv. Benedikto dosnusis aba
tas padovanojo mažąją užmies
tinę Pordunkulės koplytėlę, 
kurią konvertitas Pranciškus 
atnaujino ir taip toji vieta tapo 
pranciškoniškumo lopšiu. Į šią 
rietą 1211, m. Verbų sekmadie
nio vidurnaktį, lydima savo gi
minaitės Pacificos, Klara atbė
go ir, puolusi prie Dievo Moti
nos altoriaus, Pranciškaus bu
vo apvilkta atgailos rūbu.

Laikėsi griežto netarto
Būdama dar jaunutė ir gy

vendama prabangoje, stengėsi 
padėti vargšams, dalindama 
duoną ir pinigūs, Vėliau, pasi
rinkusi neturtą, jį gynė taip

tino drobes, kurios buvo naudo
jamos ligoniams žaizdoms 
tvarstyti. Neužmiršo nė savd 
Mokytojo.

Jani sugrįžus nuo Alvemos 
viršūnės su Atpirkėjo žaizdo-

žaizdotoms kojoms minkštas 
kurpaites ir išaudė, įkaišyda
ma gydančių žolelių, specialius 
tvarkščius, kad jais galėtų pa
slėpti stigmatas nuo žmonių 
akių.

Ta proga Asyžiuje yra išsta
tyta Klaros rankomis siuvinėtų 
darbelių, kuriais gabiausios šių 
dienų siūvinėtojos negali atsi
grožėti nuostabia technika 
meniškumu.

Apgtaa Asyžių
Klara pasižymėjo tikra

vynės meile. Frederiko II ka
riai, žengdami į kovą prieš po
piežių, pakeliui vt<ką niokojo.

.Nepasigailėjo nė Asyžiaus su 

ir

tė-

gu ten*. kur motin* čttrtM ir

poilsio nemato.

iuiMbMMbit

namai, į kuriuos priimamos

apmokai. Jfe kiek kitaip da

netolimu Damijono Klaros vie- 
nuoiytiU. Klara sunkiai sirgo, 
bet jos maldos buvo nuostabiai 
Apvatatos įklausytos. Sukau
pusi paskutines jėgas, nešina 
Svenčiaustati. pasitiko priešus, 
kurie galvotrūkčiais pasitrau
kė. Taip buvo išgelbėtas mies

tas. Ir Šiais laikais asyžie
čiai su pagarba mini jos drą
sų žygį.

Tuo metu didysis Asyžietis

.ATOSTOGOS MOTINOM ŠVEDIJOJE
- apie Klarą. 'Pas ją skubėdavo 
patarimo ne tik anų laikų val
dovai' bet ir aukštieji Romos 
Kūrijos asmenys bei pats po
piežius nekartą ją ajri&nfcė. Ei
dama 60-sius metus, 1253 m.

” rugpiūčio 11 d. užgeso Klara, 
bet ne jos pradėti darbai.

Klarai miras, egzekvijų 
negtedtrta

Šiais metais šv. Damijono

Naktį keliasi melstis

Vos pačios gaili išmisti, bet 
sekdamos artimo meilės tradi
ciją, pro mažą langelį dalinasi 
juoda duona su pasaulio varg
šais. Dažnai pamatysi ankstų 
rytą prie vienuolyno durų be
stovinčių alkanų vargšų, kurie 
nekantriai lauka nutilstant plo
nų moteriškų balsų, — tai 
ženklas, kad užbaigusios ry
tines brevioriaus psalmes, pro 
mažą langelį paduos jiems 
duonos gabalėlį, kuris ne visa
da yra likęs, bet dažnai nu
trauktas artimos meilės var
dan.

Didesnę savo laiko dalį pa
švenčia bendrai maldai ir mą
stymui. Įžengęs į jų koplytėles 
išgirsi moteriškus -balselius be
kalbant maldas. Net vidurnak
tį visuomet keliasi ir skuba 
melstis, pasak Klaros, “laukti 
Sužadėtinio.”

Taip tie nežymūs ir dažnai 
kam mažai težinomi vienuoly
nai pasaulyje yra dvasinės 
tvirtovės, kurių budėtojų at
gaila ir šventas gyvenimas su
laiko Dievo teisingumo ranką 
nuo daugelio baustinų nusidė
jėlių. B. Ramanauskas, O.FJML

Švedijoje liepos mėnesi pri
tintas įstatymas, kuris įpareigo
ja duoti darbininkams tris sa
vaites apmokamų atostogų. 
Kadangi dirba it moterys, tai ir 
jas tas įstatymas apima. Bet

yra vedusios ir namai pririša?

ar fabrikuose, bet sunkiai dir- 
bančiom namie prie ruošos ir 
vaikų, niekas ne tiktai apmo
kamų (apie tai nėra kalbos), 
bet ir neapmokamų atostogų 
neduoda, jei pati šeima ne
įstengia išleisti kur motihos 
pasilsėti. Ar tai teisinga?

Tą neteisybę* tur būt, pir
moji bus pastebėjusi Norvegija. 
Šiemet parlamente buvo išrei
kalauta paskirti 400,000 kro
nų, kurios bus išleistos apmo- 

.kėti kelionei ir atostogoms 
toms motinoms, kurios tori

nesirūpintų, kas bus namie, ir 
galėtų tikrai atsikvėpti, tai val
stybė ir savivaldybės (miestų 
valdybos) taktams namams, 
patikusiems be motinų, tari 
parūpinti slaugės (kaip ligoni
nėse gailestingas seseris), ku
rios vaikus prižiūrėtų, išvirtų 
ir apskalbtų.

Vedybų klausimas Vokietijo
je ita MbM ąjus.

tom am k®*? už
kliuvo nelaisvėje. Antra, trū- 
Yo šeimoms butų. Vokietijai 
atsfetaiaftt butų Mausimas

pristabdo karštos širdies 

ta dalia, kad retitiabūti Viens* 

sakyta: vienam būti negera.

VckM^e radybas?

jaunikio, vyresnio bent 10 ir 
20 metų. To paties amžiaus- 
vaikinų, su kuriais slapstėsi 
nuo bombų rūsiuose ar gyveno 
griuvėsiuose, jos ne tiek mėg
sta. Jie “kažko pagadyti” joms 
atrodo, nerimti.

Moterys- tarp 30 ir 40 metų, 
kurios dar prieš karą ar karo 
metu turėjo ištekėti, dabar ma
žiausia turi pasisekimo. Ne
trūksta joms, rodos, nei rimtu
mo nei patrauklumo, bet nu
traukė jas nuo altoriaus karas 
ir sunkūs pokario metai, ir jos 
jau Mebesuranda sau antros pu
sės.

--------- W— - - -    

pasilsėti 10 dienų motinos, tu
rinčios bent du vaikus ir labai 
kuklias pajamas. Jų vaikus tuo 
metu priglaudžia vaikų poilsio 
namai. Jei vaikas turi jau 15 
metų ir gali vienas keliauti, 
jam duodamas nemokamas bi
lietas keliauti po visą kraštą, 
kur jis nori. Jaunesni vaikai 
iftarp 11 Ir 15 metų) gali būti 
lydimi motinų, kurios taip pat 
gauna nemokamą bilietą, jei 
šeima neturi daugiau pajamų 
kaip 5000 kronų j metus ir jos 
turtas nėra vertesnis už 30.- 
000 kronų. Bendrai apie pusė 
Švedijos vaikų naudojasi to
kiais nemokamais bilietas ir a- 
pie vienas trečdalis motinų 
juos gauna, jei nori Vienos ato
stogauti.

Kas švedus ir norvegus ver
čia susirūpinti motinų poilsiu? 
Teisingumo pajautimas gera 

norvegai ir švedai yra, rodos, 
pačios “seniausios” Europoje 
tautos — senių vis daugėja, o 
jaunimo mažai priauga. Ba
lansas dar išlaikomas, bet atei
tis pradės šienauti. Tik motina, 
kuri turi vaikų, gali tautą iš
laikyti. D® to retitia Ir ją pa
taikyti. Argumentas egoistinis,

Vyresnės už jas, tarp 40-45

Se&rios židinį- Ir čia vėl staig
mena: 83 procentai iš jų gauna 
jaunesfthis už save astuoniais 
ir deŽJmSa metų-* Tuo tarpu tię 
vyrai, kurie joms labiau tiktų, 
sumaino žiedus su vlsi&ai jau
noms — aštuoniolikameti- 
nems.

Priežastys .sakoma, ir čia 
nesunku karui primesti, Jau
nimas sunkiose dienose išaugo 
“neromantiškas” — praktiškai 
žiūri į gyvenimą. O vyresnieji 
jau būna geriau pras’gyvenę, 
turi fiioių tokį turtą — mote
rys h* vyrai Be to, vyrai juo*

Ta pati stattetika rodo, kad

tkritautojos.

fttiūškinti,

turįs 
moters lipšnumas ir jautrumas. 
Menininkėms, rodos, netrūktų 
jautrumo, bet joms pristinga 
mokėtino su kitu Žmogumi šil
tai apseiti. Jos gyvena daugiau 
savo pasauliui ,kaip ir moksli
ninkės, dėl to su savim ir lie
ka, jei neatsiranda' kito tokio- 
žmogaus.

ŽMONOS KETOBIŲ KABIŲ, kurie su B-36 bombonešiu nukrito j 
•taurė* Atlanta. Vbo skrido 23 vyrai. Keturi įtraukti iš vandens kyvi 
ir 3 mirę, 16 dar nerandama. Bombonešis, pakilęs iš Kalifornijos, skri
do^ i Britanija

yįsSk. '■ -M6

Kiek pasikeitė moteris per 60 metŲ?
— Viskas kinta, — sakydavo 

praeityje romėnai.
— Kinta ir moterys, — sako 

dabarties stebėtojai — Ana, 
per pastaruosius 60 metų jos 
gana žymiai pasikeitė. Viduti
nis moters ūgis 1892 metais 
buvo 1,60 m. Dabar jos išaugo 
iki 1,64 m.

— Tii jos ir daugiau sveria ?
— To tai nėra. Saugodamos 

savo linijas, jos paplonėjo ir 
palengvėjo visais 4 svarais. Ne

liūdniau yra su koja. Ji irgi 
paaugo.

— Tto reikės į kinišką kala
dę spausti?

— Tb tai nereikės. Bątukai 
dirttatm erdvesm. Anuomet 
normalaus dydžio moteriškas 
batukas būdavo paženklintas 
numeriu "4 B”, o dabar pasiek
ta jau B.”

— Kas dar pasikeitė?
—. Gt kraujas <atp pat per- 

sttvafltf. Ndrmatt motm tam- senatvei kukį dotarį.
peratūra 1897 metate siekė 87 Jis ir W

• Lietuvių Katalikių Mote
rų ir Mergaičių konferencija į- 
vyks rugpiūčio 16 d. Maria 
High School auditorijoje, 6727 
So. Caiifomia Avė., Chicago, 
III.

Konferencijos pradžia 1 
vai. p.p. Po atidarymo bus skai
tomas “Lietuvių partizanų tes
tamentas” ir įvairiomis temo^ 
mis paskaitos. J. E. Vysk. V. 
Brizgys kalbės tema — “Reli
ginis 'dorinis auklėjimas”, 
Daužvardienė “Lietuvių pie
nas”, M. Galdikienė "Lietuvė 
moteris — mūsų tautinių už
davinių vykdytoja”, 
meninė dalis.

laipsnius. Dabar nukrito iki 80.
— Atšalo moterys?
— Anaiptol! Mikė Melagėlis 

šauktų, kad saulė gęsta, o 
mokslas teigtų, kad viskas auš
ta, bet su moterims kitaip yra. 
Jų temperatūra krito dėl leng
vesnių drabužių.

— O kaip su plaukais?
— Seniau moterų daugiau 

buvo šviesiaplaukių. Dabar vi
su žemės rutuliu žygiuoja bru
netės. Gal taip ir turi būti mū
sų “sugedusiais laikais” ? Ana, 
menininkai mėgsta gundytojus 
tik tamsius piešti.

— Bet dabar su kasom mo
terų maža?

— Tai netiesa. Jos nešioja 
dabar nuolatines kasas, surai
tytus plaukus, kurių nereikia 
pinti. Bet jos ir žyla greičiau.

— Čia irgi pasikeitimas?
— 1%ip. Mokslas žino prie

žastis, bet dm* nesako. Girdi, 
plaukų dažytojai tegu užkala

30 metų sportininkė tenMstė, 
laikoma busimąja Argentino 
prezidento Perono žmona. Ji 
'dažnai būna prezidento artu
moje ir jo rūmuose. Neseniai 
Peronas Vokietijoje (Stuttgar- 
te) užsakė pagaminti liuksusi
nį automobilį ir nudaryti jį 
Argentinos valstybės spalvo
mis. Manoma, kad tai bus jo 
naujai žmonai dovana.

• Vai Phtifipa, neturtingą 
mezgėją modistę, sutiko laimė 
pačiame darbe. Ji sėdėjo madų 
salono lange (Nfiami, Fla.) ir 
mezgp, kai pro šalį ėjo turtin
gas Chicagos bankininkas 
Frank Brownson. Jis pagalvo
jo: “Taigi taip mezgė mano se- . 
nutė.” Pažintis su mergaite 
baigėsi vedybomis. Vestuvėms 
ji turėjo užsivilkti savo išaus
tąjį megztinį. Tik ar gyveni
mas užsimegs toks pat laimin
gas, kaip pats nuotykis?

paraližuota vokietė mergaitė, 
13 metų, motinos buvo nuve
žama ir parvežama į vieną 
Bremeno mokyklą. Motina la
bai vargo, turėdama vežimėlį 
su dukterim užkelti ir nukelti 
per tris laiptus. Nepadėjo jai 
nei mokiniai nei mokytojai. 
Mokyklos vedėjas pabijojo, kad 
motina kada vežimėlio neap- 
verstų. Tuo pagrindu jis už
draudė mergaitei mokyklą lan
kyti. Jis buvo teisus prieš į- 

~ statymą (pavojus gyvybei), 
bet ne prieš žmoniškumą. Mer
gaitė paskelbė protestą ir 
streiką: neišeisianti iš namų, 
kol jai bus vėl atvertos mo
kyklos durys.
• AagKjos pilietės ir piliečiai, 

kurie susituokia ant marią, pa
gal seną įstatymą metrikus tu
ri siųsti į St Dunstan bažny
čią, Stepney mieste. Tad šios 
bažnyčios metrikų knygosna 
patenka ir tie, kurie niekada 
nėra tos bažnyčios nė matę.

Sveika Marija
Kietai* vtršcHate, 371 pat

Kl N. MT. VMM n
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Netinkamai' išveistas žodis nukrito atomu

kascBm ištisas vMandas pra
tekdavo toje ministerijoje, y-

negu kapituliuodama. • Norint 'ta. 
laimėti patogesnes kapituliaci
jos sąlygas, buvo

pną MMčio “Nippon 
Times”, Japonijos užsienių rei-

Kokig klastingą rolę vaidino Maskva?
■ i i i, iii.n . ■■ ■ ■

Japonija tikri išlikti kaip ' 
valstybė; japonai galėjo patys 
nuspręsti savo valstybės for
mą; buvo žymu taip pat, kad 
imperatorius gali pafeiiikt soste.

Imperatorius pareiškė, užsie
nių reikalų ministeriui Togo vi- ‘ 
sai nedelsdamas, kad dekliara- 
ci ja yra priimtina. Susirinko vy
riausybė padėties apsvarstyti.

Aš perskaičiau daug japonų 
pranešimų apie šitą dramatinį 
posėdį. Visi pranešimai suta
ria, kad tą karštą liepos 27

Birželio 3 buvęs min. pirmi
ninkas Koki Hirota kalbėjosi 
su Sovietų atstovu Jakob Ma
ldė. Jis laikėsi labai šaltai. Ta
da imperatorius įgaliojo kuni- 
gaikštį Konoye liepos 12 pra- 
šytitaikos. Konoye buvo duo
tos instrukcijos skristi į Mask
vą ir si^rti karo baigimo. Bet 
Stalinas ir jo ministeris Molo
tovas atsiprašė: jie esą labai 
užimti pasiruošimais Potsdamo

M Miestai ir Kai- Potsdame Stalinas užsiminė
■i Mfiteo dūmais. Milijonai atsitiktinai pasikalbėjime su 
are be pastogės. Baigėsi mals- Truinanu girdėjęs apie pasiū- 
i MMRd- AMBrifcns lėktuvai jyjniu derėtis. Tačiau rusai 
nokino paskutfaahis laivyno i^jp Stalinas pasiūtojo, juos 
enetuk. vfeaį atmetę. »
Vis dėlto karo vadovybė ne- Botedame buvo naskelbtas

kovoti iki paskutinio atodūsio. 
Kariai vis tikėjosi laimėti le
miamą mūšį. Kariam priešingi 
buvo kai kurie diplomatai, ku
rie suprato, kad Japonija dau
giau neteks, toliau kariaudama

VYCfU KONGRESO }
PROGRAMA t

L. V. Jubilėjinis Seimas į- * 
vyksta rugp. 27-30, Koteli 
Statler, Boston, Mass.

RUGP1CC1O 27 D.
Atvykstančių atstovų 

svečių registracija.

1954 liepos 26; jis bbvo pasi
rašytas Amerikos, Britanijos ir 
Kinijos ir reikalavo, kad Japo
nija kapituliuotų, jei nenori bū
ti visiškai sunaikinta. Japoni
jos vyriausybė džiaugsmingai 
nustebo, kad sąlygos buvo 
daug švelnesnės, nei buvo lauk-

Karo ministeris ir štato vy
riausi šefai protestavo prieš 
Potsdamo ultimatumą, bet bu
vo nubalsuoti kitų.

Bet buvo kitų keblumų. Kaip 
ėjosi su kapituliacijos pasita
rimais, kurie buvo pradėti per 
rusus? Paskutinis pasiūlymas 
buvo tik prieš dvi dienas į Mas
kvą pasiųstas. Ir kitą aplinky
bę Japonijos vyriausybė turėjo, 
turėti prieš akis: lig šiol ja
ponai apie Potsdamo ultimatu
mą žinojo tik iš radijo. Ar 
vyriausybė gedėjo veikti, rem
damasi tokiu neoficialiu prane
štom?

Kitą dieną ministeris pirmi
ninkas Suzuki turėjo priimti ja-

- ♦
i**
♦ 
* 
*. • ir*
* 
t

8:36 vakare Seimo atsto-* 
vų ir svečių susitikimo - susi- • 
pažinimo pobūvis. Programą ♦ 
išpildo vyčių kuopos. (Bay» 
State Room). }

RUGPICC1O 28 D.
8 vaL ryto šv. Petro lie-} 

tuvių parapijos bažnyčioj iš-} 
kilmingos pontifikąlinės mi-* 
šios, kurias atnašauja ir pa-* 
mokslą sako J. E. Vysk. V. * 
Padolskis.

lte--30 ryto Seimo atidary-Į 
mas. (Ballroom Foyer).

Pertrauka pietums.
2^6 vai p.p. seimo posč * 

dis (Ballroom Foyer.
trauka vakarienei.

t

i ♦ )
Per-* 

t i 
pasi- • 
Bali-} 

♦ t i i t

linksminimas. (Main ! 
room).

RUGP1CCTO 29 D.
8 vai. ryto gv. Petro lrc-j 

tuvių parapijos bažnyčioj} 
gedulingos pamaldos už mi- { 
rustos vyčius. Pamaldas lai-J 
ko kun. kleb. Pr. Virmąus-} 
kis. Seimo globėjas, o pa - * 

- mokslą sako kun. Al. Kon-' 
tautas, Vyčių Dvasios Va-’ 
das. «

rence, Msss. prie Vyčių įkū-1 
įėjo aju Mykolo A. Norkūno t 
kapo. Čia bus jam pareikšta * 
vyčių pagarba ir už jį pasi-» 
melste. •

ld.*90 ryte Seimo posėdis. • 
(Ballroom Foyer). Pertrau-į 
ka pietum^ į

246 vaL p.p.’ Iškilmingas! 
posėdis Vyčių 40 metų jubi- J 
licjui paminėti. (Ballroom} 
Foyer). }

vai p.p. Ekskursija į { 
į Ptymouth, Mass. ir čia po-} 
(būvis su užkandžiais. !

RUGPIOCIO M D. }
} lte66 vaL ryto Pamaldos! 

šv. Petro lietuvių parapijos * 
bažnyčioj. Mišias atnašauja ’ 
ir pamokslą sako J. E. Vysk. | 

i V. Brizgys. Suvažiavimo da-» 
i lyvhl nuotraukos darymas. • 

2^)6 vaL ęup. Seimo bai-| 
•I giamasfe posėdis. (Ballroom*

Foyer). 1
vaL vak. Banketas ir | 

(Main*seimo užbaigimai.
Ballroom).

Kunigo Br. Vitkaus sidabrinė sukaktis
Liepos 22 d. kun. Bronius P. 

Vitkus, marijonas, Chicagoje, 
minėjo 25 metų kunigystės su
kaktį .

Jubiliatas yra gimęs Žemai
tijoje, Kelmės parapijoje ,1891 
m. balandžio 29 d. Paaugėjęs 
lankė pradžios mokyklą ir vė
liau baigė Kelmės dviklasę. 
1912 m. atvyko j Ameriką ir, 
kaip paprastai, pradžioje jam 
prisėjo nelengvai dirbti. Jis 
kaip geras dailydė vėliau dirbo 
prie namų statybos ir jau bu
vo aukštai prasimušęs. Bet 
jausdamas pašaukimą į dvasinį 
luomą, metė pelningą darbą ir 
stojo į šv. Bedo Kolegiją, Pe
ru, III., ir ten uoliai mokėsi ir 
sykiu dirbo kaip stalius įvai
rius kolegijai daiktus. Jis nuos
tabiai gražiai padarė zoologijos 
skyriui įvairias spinteles.

Kai jubiliantas mokėsi šv. 
Bedo kolegijoje, tuo metu buvo 
14 lietuvių studentų, kurie bu
vo susibūrę į studentų ratelį, 
kuriami jisai vadovavo.

Baigęs šv. Bedo kolegiją, iš
vyko į Suplicijonų seminariją, 
Baltimore, Md., ir ten baigė fi
losofiją. Teologijos mokslus 
baigė St. Francis Semmary. 
Milvaukee, Wisc., ir paskui į- 
stojo į TT. Marijonų vienuoly
ną, Chicago, III. Laukdamas 
amžinųjų įžadų, buvo išvykęs 
į Romą Italijon ir ten porą me
tų studijavo Angelico universi
tete. Išlaikęs egzaminus, par
vyko į Lietuvą Marijompolėn. 
kur 1928 m. liepos 22 d. J. E.

K«m- Rr. Vitkus MFC

Arkivysk. Pr. Karevičius sutei
kė kunigystės sakramentą.

Kurį laiką pasisvečiavęs Lie
tuvoje, grįžo į Ameriką ir pra
dėjo dirbti pastoracijos darbą 
įvairiose vietose.

Jubiliatas yra vienas iš 
pirmųjų TT. Marijonų dirbęs 5 
metus pastoracijos darbą Ar
gentinoje. Nuo 1939 metų jis 
vadovauja šv. Teresėlės Mažųjų 
Sielų Misijų Brolijai. Jo rūpes
čiu ir pastangomis ši brolija y- 
ra išleidus astuonias dvasinio 
turinio knygas bei brošiūras. 
Vėliausias šios brolijos leidi
nys: “JPasisekimo paslaptis — 
melskis ir dirbk”. Labai įdomi 
knyga.

Sveikiname Jubiliatą ir lin
kime ilgiausių metų! Kolega

ponų spaudos atstovus. Buvo 
sutarta, kad Suzuki turi tik tiek 
pasakyti, kad vyriausybė dar 
nėra priėmusi sprendimo dėl 
Potsdamo reikalavimų. Tačiau 
jau iš fakto, kad vyriausybė 
ultimatumą iš principo neat
metė, japonų tauta tūlė jo pa
sidaryti Tinkamas išvadas. Vy
riausybė neturėjo jokios inten
cijos sąjungininkų ultimatumą 
atmesti.

Kai ministeris pirmininkas 
Suzuki pasirodė spaudos at
stovams liepos 28, jis pasakė, 
kad vyriausy bė dėl Potsdamo 
ultimatumo laikantis “moku- 
satsu” politikos, šiam žodžiui 
vakarų kalbose trūksta* atsa
kančio atitikmens. Ir pačioje 
japonų kalboje jis gali turėti 
dvejopos reikšmės: jis gali 
reikšti “ignoruoti”, gali reikšti 
ir “susilaiko nuo komentarų.”

Japonijos spaudos agentūros 
Domei vertėjas nesusigaudė, 
kurią čia prasmę pavartoti. 
Versdamas į anglų kalbą, jis 
kaip tik pavartojo blogesniąją 
prasmę. Ir Tokio radijas palei
do į pasaulį žinią, kad Suzuki 
vyriausybė nutarė Potsdamo 
ultimatumą “ignoruoti.”

Toliau’ jau eina dramatiški 
įvykiai. Miręs Henry'L. Stim- 
son, tada Amerikos karo minis
teris pranešė, kad tas“mokusat- 
su” tiesiogiai vėdė į atominės 
bombos pavartojimą prieš Hi
rosimą. Stimsonas rašė: “Lie
pos 28 Japonijos ministeris 
pirmininkas Suzuki atmetė 
Potsdamo ultimatumą... Dėl 
to mums nieko daugiau neliko, 
kaip tik parodyti, kad ultima- 
mas reiškįa tai, kas jame bu
vo paskelbta. Tam reikalui 
atominė bomba buvo tinka
miausias ginklas”.

Tik nukrito bombos į Hiro- 
shkną ir Nagasakį,

rusai įsiveržė į Mandžūriją.
Jie audringai veržėsi pir

myn dar dešimt dienų po Ja
ponijos kapituliacijos. Kai ko
vos dulkės aprimo, Rusija sa
vo pozicijas Tol, Rytuose buvo 
labai sustiprinusi.

Kodėl Japonijos vyriausybė 
nieko nepadarė, kad klaidingai 

išverstą “Mokusatsu” žodį 
atitaisytų? Galime tik savo 
nuompnę pasakyti. Japonijos 
kariuomenė tada rūpinosi “ple-- 
pius apie taiką” suareštuoti. 
Nuo fanatikų negalėjo apsau
goti nė aukštas valdžios postas, 
nes jie šalino iš kelio bet ku
rį ne pagal juos galvojantį. 
Partija už taiką buvo turėjus 
ištisus mėnesius padirbėti slap
tai, iki priėjo prie ano liepos 
27 vyriausybės posėdžio.

Kad" amerikiečiai nesuprato 
tikros Japonijos vyriausybės 
nusistatymo, tai visai supranta
ma — kalbėjo Kaurai i, buvęs 
redaktorius. Bet kad rusai nu
tylėjo ir savo vakarinių są- 
•jungininkų nepainformavo apie

Japonijos pasiryžimą kapitu
liuoti, tai jau atskiras klausi
mas, — tęsė Kaurai!.

raližaotuta ligoninėje, kurias išlaikymas metams kainuoja do
leriu. Ugoninė puma paramos iš National Foundation for Infantile 
Paralysis.

ŠKOTIJOS LIETUVAITE — DAKTARE
Glasgowo lietuviai liepos 4 

susirinko Blaivybės D-jos sve
tainėje pagerbti naujosios gy
dytojos Birutės Giedraitytės, 
žinomų Glasgovvo biznierių Izi
doriaus ir Onos Giedraičių duk
ters, kuri baigė mokslus ir iš
laikė Glasgovvo universtete me- 
decinos gydytojos egzaminus ir 
gavo teisę praktkuoti gydymą. 
Tai yra pirmas įvykis, kad čia 
lietuviai turės savą gydytoją. 
Ji paskirta praktikuotis Gene
ral Hospital Edinburghe.

Jaunosios gydytojos garbei 
suruoštoje puotoje dalyvavo 
artimiej giminaičiai, draugai, 
pažįstami bei apie 150 kitų 
kviestų svečių. Giedraičiai yra 
rimti ir visų mylimi susipratę 
lietuviai. Gražiai išauklėjo tris 
dukteris ir turi dar jauną sū
nų. Reikia paminėti, kad vy
riausioji Giedraičių dukrelė yra 
ištekėjusi už lietuvio Dr. An
tano Banavičiaus, kuris turi 
savo kabinetą Strathavene.

Puotos metu daug gražių 
linkėjimų pasakyta naujajai 
daktarei, kad jai sektųsi gydy
tojos pareigose.

tijoje gimęs ir augęs lietuvis. 
Jis savo anksčiau uždirbtais pi
nigais ir Edinburgho arkivys
kupo padedamas studijavo Ro
moje ir ten buvo įšventintas 

..kunigu. Kol kas dar neturi pas
kyrimo ir gyvena Edinburghe, 
kur netoli ir jo tėvelis'yra, mo
tina jau mirusi. Jam teks dar
buotis škotų parapijoje. Abiem 
kunigam linki geriausio-pasise
kimo visi Škotijos lietuviai.

J, BUTKEVIČIUS

Vasaros atostogų metu Ško
tiją aplankė du nauji lietuviai 
kunigai, būtent — kun. V. Ka- 
maitis iš Airijos ir kun. J. Šim
kus iš Romos. Kun. Kamaitis Į 
dar būdamas klieriku pabėgo 
Vokietijon ir ten studijavo te
ologiją. Vėliau persikėlė Airi- 
jon, užbaigė studijas ir gavo : 
kunigystės šventimus. Atvykęs 
Glasgouan atlaikė jšv. Luko 
bažnyčioje lietuviams vakari
nes pamaldas ir suteikė primi
cijų palaiminimą. Dabartiniu 
metu kun. V. Kamaitis pas
kirtas i Manchesterj, kuris ap
rūpins vietos ir apylinkės lie
tuvius dvasiniu patarnavimu 
vietoj buvusio kun. J. Steponai
čio, kuris jau senokai yra iš
vykęs į JAV.

Kun. J. Šimkus yra jau ško-

VISI VYKSTA I TRADICINĘ DARBO DIENOS ŠVENTĘ
Artėja Darbo Diena (Labor 

Day), kada Brocktone Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų sodybo
je būna metinis piknikas, kurs 
sutraukia.tūkstančius lietuvių 
iš artimų ir tolimų vietų. Todėl 
rtfgp. 2 d. čia buvo suvažiavę 
seselių rėmėjų skyrių atstovai 
busimojo pikniko reikalų ap
tarti.

Dalyvavo S. Bostono, Brigh- 
tono, Cambridge, Lavvrence. 
Nmvuod ir Worcesterio rėmė
jų skyrių atstovai ir nemažas 
būrelis pavienių rėmėjų.

Susirinkimą atidarė ir labai
, gyvai jame dalyvavo tlgame-

LkKtVVOB VYCTV JUBI-1 tis vienuolyno globėjas ir rėmė- 
LAHNIAM mMUI į ją pirmintokas prelatas P. Ju- 

RKMffl KOMTEtAS į ras. Jo pasiūlymu išrinktas pik- 
..........., , , , rtkui ‘organizuoti komitetas,

kurs įr perėmė iš jo suvažiavi
mo vadovavimą. Komitetan iš- , tautinių šokių grupė, 
rinkti: vicepirmininku — ener
gingas S. Bostono vikaras kun. 
deromskis, pirmininku —nuo
latinis seselių piknikų organi
zatorius ’ Petras KubHius, ant
rąja vicepirmininke Brocktono 
rėmėjų pirmininkė O. Cesnie- 
nė, sekretore — nuolatinė rė
mėjų centro sekretorė J. Jako- 
vonytė.

Susirinkimas praėjo gyva ir 
gražia nuotaika.. Visi nuošir
džiai rūpinosi, kad piknikas su
trauktų kuo daugiau svečių ir 
kad visi svečiai būtų patenkinti. 
Numatyta graži programa. Ry
te bus šv. Mišios ir vienuolyno 
prieglaudų lankymas. Po pietų 
tautiški lietuviški šokiai, ku
riuo: jau pasižadėjo pašokti p.

O. Ivaškienės vedama lietuvių 
Kun. J. 

Žeromskis pažadėjo pakviesti 
jo paties suorganizuotą vaikų 
būgnų orkestrą. Numatyti į- 
vairūs žaidimai suaugusiems ir 
mažiems, šokiai, lietuviškos 
dainos ir, kaip ir pereitais me
tais,* Brocktono miesto dūdų 
orkestras (band).

Visi rėmėjų skyriai pasižadė
jo dalyvauti su savo* stalais,, 
valgiais ir visokiais parengi
mais. P ačio; seselės numato 
patiekti pietus ir skanius lietu
viškus valgius.

Išsiskirstyta suk gražia vilti
mi, kad lietuviai gausiai atvyks 
j šią lietuvių rudens šventę ir 
savo atsilankymu parems sese
les bei jų dirbamą darbą. S.M.

MIKNOM. ORCAR ROB1.EH TO- 
LEDANO. kataliku dvaaUkis. Do
minika vahtybH atstovam JT vi
sumos poordihme New Yorkr.

• Kute. LMttttdas 1 
kas, kapitono laipsny) 
šv. Juozapo lietuvių i 
Scrantone vikaras, da 
Korėjoje ir sm kitais, 
priskirtas prie komiai, 
pasitinka iš nelaisvės 
mus arfįęrikiečkis karti

• Dr. Balys Paboki 
nąs Chicagoje, jau 
kaip metai dalyvauja 
Vokietijos užsienio 
organizacijoje, kuri le 
turiomis kalbomis Ižui 
nantį dvidešimtus me 
yra parūpinęs per tą 
ciją daugumai vokieči 
atstovybes Chicagoje.

• Prof. J. Žilevičiui
• ir kompozitoriui, E 

lietuvių parapijos va 
■kui, padaryta akies • 
Jis gydomas Dr. V. 
South Side ligoninė. 
Shore, L. L N. Y.

• Kan. F. Kapočh 
laiką buvęs Worcest 
Putname ir paskuti 
lankęsis New Yorke 
atgal į Chicagą.

• Prašo atsiliepti ’J 
Kazakevičių, kuris j 
Lietuvoje (Kaune) ; 
nų vienuolyne. Jis 
•kas apie jj žino, r 
pranešti adresu: Ona 
čiūtė - Bilinskienė, 
St., So. Boston, Mas

ATSięSTA PAMINĖTI

Kun. Vytautas Jonas Bagda- 
navičius, MIC. žmonijos liki
mas šv. Jono Apreiškimo Kny
goje. Su vysk. V. Padolskio 
pratartimi. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys. Chicago. 1953. 
406 pusi. Kaina 3,50 dol.

M. Matukas. Tikrovės suvo
kimas. Filosofiniai pažinties 
klausimai. Išleido S. ir J. Bra- 
žiai. Chicago, 1953. Kišeninio 
formato, 52 puslapių. Kaina 
nenurodyta.

Lietuva. Politikos žurnalas. 
1953 m. Nr. 4. Leidžia Lietuvos 
Laisvės Komitetas New Yor- 
ke.

i

'Jau. I2m.et<+t kai uu

DIREKTI

nn u
HILLtfl

GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYG
Darbininko administracijoj

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Nello Vian, šv. Antanas Paduvietis, 145 p.
G. da Fonesca, Marija kalba pasauliui, 264 p.
A. Maceina, Jobo drama, 286 p.
P. Juras, Pranašystės apie pasaulio pabaigą, 111
Dr. J. Prunskis, Prie vilties kryžiaus, 139 p.
St. Yla, Vardan Dievo, Mažųjų maldos
O. S. Marden, Džiaukis gyvenimu, 72 p.
St. Šalkauskis, Skautai ir pasaulėžiūra, 28 p.
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
M. Biržiška, Lietuvių tautos keliu, II t., 255 p.
V. Biržiška, Vyskupo M. Valančiaus biografijos 

bruožai, 100 p.
ras. Bolševizmo metai, 436 p.
Lietuvos vaizdų albumas

Lietuvos ar
V. Augusti
BELETRIS
V. Pietaris, Raštai; III t., 267 p.
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų Šimonių likimas, 431 
Fr. Mauriac, Gyvačių lizdas. 282 p.
A. Vaičiulaitis, Kur^bakužė samanota, 286 p.
J. Grušas, Pabučiaviinas, Novelės. 155 p. 
Šatrijos Ragana, Senajame dvare, 176 p.
E. Williams, Medinis arklys, 192 p.
POEZIJA
J. Baltrušaitis, Poezija,- 270 p.
F. Kirša, šventieji akmenys, 112 p.
A. Mickevičius, Konradas Valenrodas, 96 p.
A. Tyruolis, Kelione, 126 p.
400 metų pirmajai Nemuno poemai.
VAIKŲ LITERATCRA
Vysk. M. Valančius, Vaikų knygelė, 155 ?. « 
Vytė Nemimėlis, Po tėvynės dangum 
V. Pietaris, Lapės pasaka, 96 p.
Lazdynų Pelėda, Motulė pavįhojo, 32 p.
N. Butkienė, Velykų pasakos, 32 p.
S. Zobarskis, Doleris iš Pittsburgho, 57 p.
K. Binkis, Baltasis vilkas, 36 p.
MUZIKA
J. Kačinskas, Missa Tn Honorem Immaculati 

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

“DARBININKAS”,
680 Bushwidc Avė., Brooklya



OKOKO?
.w—

Prieš atvykdamas į Ameri
ką gyvenau ttvietintųjų sto
vyklose Vokietijoje. Aš labiau
siai jaučiausi išvietintas, nes 
ketverius metus tik ir skrai
džiau iš vienos vietos į kitą. 
Visi mane vaikė iš pastogių,— 
jas buvo užėmę žmonės. Kai 

aš išskridau su pirmuoju trans
portu. Turėjau gerus plaučius 
ir nebuvau keitęs savo pilietybės 

į Ameriką.
Pirmiaūsia nutūpiau Brook- 

lyne, Penktoje gatvėje. Mane 
ten pritraukė stiprus raugytų 
kopūstų kvapas kaip Lietuvos 
kamaroje. Sakau, čia bus ir 

pę, ėmiau sukti sau naują gūž
tą. Ogi girdžiu, kažkas už sie
nos kalba:

— Tai misteris busi iš*kra- 
jaus? — klausia I balsas.

— Iš Lietuvos, nuo Sunka 
rių, bat atvykau iš Vokietijos,

— atsako nedrąsiai II' balsas.
O kaip laikini tą kont-

— Paurtka.Ieškau darbo.
— WeH, čia džiobų^ plenti. 

Patraink pas kriaučius.
Tuo tarpu į jų kalbą įsimaišė 

plonas balselis:
— Tetuk, aš bėgsiu palaks

tyti
— Tik nepatek po automobi

liu. , ,
— Šiur, vaike, vačykis ka

ro. Tai tavo tas boisas? —pa
siteiravo I balsas. — Nais kal
ba lietuviškai. Pasimatysim!— 
dar pasakė k kalba nutrūko.

Paskui daug laksčiau per 
tuos ketverius metus. Visur 
radau išvietintųjų jau įsivieti- 
nusių. Radau ir Jamaicoje, 
gražioje vietoje. Kopūstų kva
po ten jau nebuvo. Kartą tu
piu medyje ir klausausi. . ogi 
kalba gatvėje:

— A, sveikas, pone Sunka- 
ry. Tai jau čia gyveni?—klau
sia anas I balsas.

— Šiur, hausą nusipirkau. 
Per.tinu, — atsako drąsiai n 
balsas.

— Sakai, dažai. Geras na
mas?

— Well, penki rūmai kice
nąs, šauris ir plenti klasetų.

— Tai gerą darbą turi?
— Ant dviejų šiftų dirbu.
Tuo tarpu iš namo išbėga 

berniukas įr patraukia II balsą 
už rankovės:

— Pa. ma wont to see you.
— Džast minut, — atsako II 

balsaš.
— O. kaip užaugo jūsų ber

niokas! Gražiai kalba angliš
kai. Ar lietuviškai dar nepa
miršo?

— Well. abu su leide turim 
džiebus, hausoje mažai būnam.

— Tai leisk į šeštadieninę.
— Kad boisas jos nelaikina. 

Pasimatysim ’ — pasako II bal
sas ir pradingsta name, ant 
kurio durų buvo blizgančiomis 
raidėmis išrašyta: “MR. JOE 
F. SHOWCAR.”

Pirmasis balsas, iš kitų iš
vietintųjų geriau pramerkęs lie
tuviškai, pakraipo galvą ir pa
sako nueidamas:

— Ta kūpusto galva gana 
greitai prarūgo.

Žv. BePastogis

Suimtas Milane “garbingas lietuvis”
Milano laikraščiai paskelbė 

žinutę, kad policija pačiupo pa
garsėjusį visoje Europoje ki
šenvagį. Tai buvo gana, gerai 
apsirengęs senukas, kuris ir be 
jokio paspriešinimo leidosi ve
žamas policijos būstinčn. Ita
lai, net ir policininkai, pasižy
mi plepumu. Vienas jų tarė: 
“DČde, dabar pasėdėsi. Nepri
eisi prie kišenių.” Atsisveiki
nant “dėdė” ištraukė laikrodį 
ir rodydamas jį lydėjusiam po- 
liclninkui paklau ė: “Ar pažįs
ti?” Policininkas išsižio o. Tai 
buvo jo laikrochs. "Dabar į-

VaUey, GaL Namo* stato toeits gyvent*jai J» garbėj.

IŠSKRIDO LĖKTUVU URUGVAJUN

Lietuvių jėzuitų provincijolas 
Dr. Bronius Kristanaviėius 
rugp. 4 išskrido lėktuvu į 
Montevideo miestą Pietų Ame
rikoj, kur tėvai jėzuitai rengia
si statyti ten esantiems lietu
viams bažnyčią, mokyklą ir 
kitus reikalingus pastatus. Jis 
numato tenai prabūti dvi-tris 
savaites, iki galutinai aptars su 
vietiniu arkivyskupu Antanu 
Barbieri būsimos lietuviškos 
parapijos teises pagal neseniai 
išleistą dabartinio popiežiaus 
konstituciją “Exul familia**. 
Taip pat daug dalykų jis turės 
išsiaiškinti su tenykščiu jėzuitų 
provincijolu dėl lietuviškos jė
zuitų misijos Urugvajuje.

, Su tėvo Kristanavičiaus S. 
J. apsilankymu galutinai pra
sidės bažnyčios statyba. Ka
dangi Urugvajaus peras stovi 
gana aukštai, dėlto ir statyba 
atsieię daug brangiau negru 
kaimyninėse Argentinos ar 
Brazilijos valstybėse. Neturė
dami pakankamai lėšų, dar ne
galės tėvai jėzuitai viską pasta
tyti išsyk. Reikės vykdinti iš 
lėto ir periodai?.

Vietiniai lietuviai mielai ir 
su entuziazmu aukojo naujai 
bažnyčiai. Bet būdami daugu
moj neturtingi ir dažno nedar
bo varginami, negalėjo suauko
ti net pakankamos sumos (14 
tūkstančių dolerių) už žemės 
sklypą. O kur bažnyčia-ir kiti 
pastatai? Dėl to vėl visų akys 
atkreipto; į mūsų brolius lie
tuvius, gyvenančius Siaurės A- 
merikoje. Jie visur skubėjo su 
pagalba, be abejo ir čia jie iš
ties, ir jau kai kurie ištiesė sa
vo brolišką ranką, ypač atsi
mindami tą dvasinį savo tau
tiečių badą ir skurdą, kurį jie 
nešė su viršum 25 metus, ne
turėdami nei savo bažnyčios, 
nei savo nuolatinio, pastovaus 
lietuvio kunigo.

ne-

Tėvas Bružikas pas 
vysk. F. Sheen

J. E. vysk. FultoYi Sheen 
seniai priėmė savo audiencijom

misionierių jėzuitą T. Joną 
Bružiką. Vyskupas Sheen su 
atsidėjimu išklausė apie misio
nieriaus pergyvenimus bolševi
kų kalėjime ir su giliu persiė- 
mimu ilgai žiurėjo į parodytą 
kalinio T. Bružiko fotografiją.

vertinsite mano gabumus”, — 
didžiavosi “dėdė.”

Tardant pasisakė esąs Izra
elis Stenbergas, 63 m, am
žiaus, “lietuvis’’, o policija dar 
papildė — daug kartų netik
rais pa* ais kaitaliojęs pavardę, 
30 kartų teistas, 27 kartus 
baustas, 11 kartų pasprukęs iš 
kalėjimo.

Garbingasis "lietuvis" ar tik 
kartais nebus iš Vilniaus, kur 
lenkų laikais buvo garsi visoje 
rytų Europęje kišenvagių slap
ta "mokykla."

“Ši fotografija, tarė vyskupas, 
iškalbingiausiai pasako, į ką 
komunistai paverčia žmogų. Ją 
ir kitiems parodyk”. Sužinojęs, 
kad statoma lietuviams Mari
jos Fatimos bažnyčią, Urugva
juje, vysk. Sheen įteikė T. Bru-. 
žikui sayo asmenišką auką 
$100. :

Philadelphijos Arkivyskupas
J. E. Arkiv. Jonas F. O’Hara 

maloniai priėmė misionierių Jo
ną Bružiką S. J. Urugvajaus 

' lietuvių reikalais. Arkivysku
pas sutiko parašyti laišką vi
siems savo aricivyskupijos lie
tuviškų parapijų klebonams, 
kad jie leistų T. Bružikui gauti 
ekstra kolektą numatytam ku
riam nors sekmadienį. Arki
vyskupas turi ypatingos Urug- 
gvajui simpatijos, nes jis tenai 
ėjo mokslus jėzuitų kolegijoje 
tuo metu, kai jo tėvas buvo 
Šiaurės Amerikos konsulas U- 
rugvajuje. Mielai jis prašneko 
į T. Bružiką ispaniškai. ,

Du klebonai
Kun. Ign. Afbavičius, šv. An

tano parap. klebonas Cicero, 
III., ir kun. J. šaulinskas Visų 
Šventų parap. klebonas Chica- 
goj maloniai leido ir patys uo
liai ragino, kad jų parapiyečiai 
gausiai aukotų Dievo Motinos 
Marijos Fatimos statomai baž
nyčiai Urugvajuje. Abejų pa
rapijų rinkliavos netikėtai gau
siai padidino lietuvių bažnyčios 
fondą 1200 dol. T. Bružikas 
patenkintas ir dėkingas minėtų 
parapijų klebonams.
Seserų rekolekcijos Putname

Rugp. 5 vakare T. Bružikas 
S. J. pradėjo Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seserims Putname 
8 dienų rekolekcijas. Jas už
baigęs, vyks į Pennsylvanijos 
Liėtdvių dieną, kurį įvyks rugp. 
15. Jis pasakys tenai kalbą, o 
po to keliaus į West Badeno 
kolegiją, Ind., kur atliks vie
nuoliškas rekolekcijas. Gimimo 
Marijos parapijoj T. Bružikas 
pamokslus sakys per atlaidus 
rugsėjo 8-13 d. * B.

CPL JOfTN W. JAMES K Balti- 
morr. MJ, potototoa H orlatorės 
Korėjoje, paliudijo. kad l»5l 
meta Uemn rudonvja netahvėjr 
tik Jo ttalomto mirė amerkie- 
Sa. Ji* mirė dėl hado, fHkrėMo 
random ir nertpmtinco* prir- 
MProa.

Kaip susidaro Amerikoje audros
Yra nustatyta, kad hurikanai 

ir tornadai — nepaprasto 
smarkumo sukuliniai vėjai — 
skleidžia aukšto įtempimo elek
tros srovę, kurią sugauna ra
darai. Elektros srovės vibravi-

to tam tikri pritaisai, vadina
mi tomadometral nustato vė
jų stiprumą.

Amerikoje hurikanų stebėji
mo centras yra Miami. Audrų 
susidarymas sekamas iš Ber
mudo salų. Pasirodo, kad huri
kanų maksimumas pasireiškia 
birželio — spalio mėnesiais.

Puiki hurikanų stebėjimo 
vieta yra Kap Verdi salos prie 
Afrikos: ten iš Grenlando per 
Bermudo salas braunasi šalto 
oro masė, kuri pradeda stumti 
karštą Azorų orą ekvatoriaus

* kryptimi. Karštas Azorų oras 
dabar susitinka Bermudo šal
tesnio oro masę. Iš pietų pus
rutulio mūsų vasarą šaltas oras 
tuo pačiu metu braunasi per 
ekvatorių šiaurės kryptimi. Da
bar jis susiduria su Azorų ir 
Bermudo aukšto slėgimo-oru.

Dažniausiai “trijų didžiųjų” 
pasimatymas* arba susitikimas 
įvyksta prie Kap Verdi salų. 
Po tos trijų milžiniškų oro ma
sių "konferencijos” viena oro 
masė pradeda lįsti į kito oro 
masę, tuo būdu susidūrimo 
frontai pasidaro labai išlanks
tyti. O “trijų didžiųjų” susidū
rimas visada priveda prie aud
rų.

Karibų jūra ir Meksikos Gol
fas taip pat yra tropikinių 
audrų kilmės vieta. Iš ten oro 
sūkuriai, sudarydami milžiniš
ką kelio lanką, visu pirmiausia 
slenka pietvakarių kryptimi, 
po to per vakarus pasuka į 
šiaurę. Labai dažnai tos aud- . 
ros užkabina Amerikos sausa- 
žemį. Amerikos pakraščiu aud
ros slenka šiaurės kryptimi ir 
į šiaurę nuo New Yorko pasu
ka jūres pusėn. Bet atsitinka,

Margojo pasaulio
Tik dabar patyrė, kad pasau

linis karas baigėsi
Atsitiko šiom dienom Itali

joje, kad Italijos karabinieriai 
įsibrovė į vieno kaimd ūkinin
ko namus, užkopė ant aukšto ir 
ištraukė iš ten žmogelį, nebe
panašų į žmogų. Rankos buvo 
arthritis iškreiptos, rankų ir 
kojų nagai per colį išaugę ir 
užlinkę, kūnas žaizdotas, pur
vinas, drabužiai — vieni pas- 
mirdę skudurai.

Kai karabinieriai nutempė jį 
žemyn, bailiom akim jis klau
sė: "Ar jau karas praėjo? Ar 
vokiečiai pasitraukė?”

Tai buvo Pietro Alberti, 60 
metų amžiaus. Sunkiai bepa- 
versdamas liežuvį, jis išpasako
jo karabinieriam savo istori
ją.

1943 jis pasislėpė nuo vokie
čių ten ant aukšto, kai jie so
de pasistatė artilerijos pabūk- ’ 
lūs. Nuo tada jis nenulipo. Tik 
brolis jam atnešdavo valgyti ir 
niekad jam nesakė, kad jau 
karas praėjęs ir priešai pasi
traukę. Per tuos dešimtį metų 
jis nieko daugiau nėra matęs— 
tik brolį ir jo žmoną. Jis dabar 
nugabentas į ligoninę, kur jį 
gydo nuo arthritis ir nuo neda- 
valgymo. O brolis suimtas.

Visokią vedybinių sukakčių 
pasitaiko

■ “Prašau, parodykite man ką 
nors penkiadešimtom mano 
vedybinėm sukaktim", paprašė 
senyvas malonus ponas. Kai jis. 
pasidairęs į deimantus, pasirin
ko žiedą, pardavėjas panoro į- 

•siūlyti ką nors, kad ir savo 
žmonai parneštų.

"Aš neturiu žmonos, aš neve
dęs.”

"Betgi jūs sakėte, kad do
vanos-norite vedybinėm sukak
tim”, teisinos pardavėjas.

DR. V. LITAS

audros užgrie

tyrimas, . Kas trys • minutės 
siunčiamas pranešimas į Mia- 
mi klimatologinę stotį, kuri 
atlieka visus apskaičiavimus ir 
bando atspėti hurikano kryptį. 
Hurikano viduryje, vadinamo
je “hurikano akyje” lėktuvas 
turi visai ramų orą: po lėktu
vu jūra rami kaip veidrodis, 
viršuje dangus giedras. Tik 
aplinkui tiršti audrų debesys. 
Laivas, plaukdamas hurikano 
viduryje, turi puikų orą ir ra
mią jūrą. Bet pakliuvus į hu
rikano pakraščius ir dideliems 
laivams susidaro daug rūpes
čių.

Labai dažnai pakrančių seis
mografai užrašo silpną žemės

bia didelę myno dalį.
Pats hurikano arba orkano 

slinkimo greitis nėra labai di
delis. Didžiausias vėjo greitu
mas yra pačiame hurikane, kur 
oro "masė sukasi ratu. Lėktu
vas, norėdamas ištirti hurikano 
stovį, turi įsibrauti į to “vel
nio katilo” vidurį. Prityręs la
kūnas pasirenka silpniausia 
hurikano vietą. Pavojingiausias 
hurikano šonas yra tas, kuria
me hurikano/oras slenka ta-pa
čia kryptimi kaip ir pats hu
rikanas. Tada būna dvigubas o- 
ro greitumas, kurio dėka aud
ros siautėjimas nepaprastas. 
Kitas hurikano šonas yra žy- 
miai ramesnis, nes hurikano 
slinkimus turi priešingą kryptį 
kaip besi-ukančio rato judėji
mas. Reikia išsivaizduoti besi
sukantį vežimo ratą. Pasirin
kęs silpniausią hurikano vie
tą, lėktuvas įsibrauna į rato 
vidurį.

Dabar prasideda hurikano

JIS TIKISI VALDYTI BRITANI
JĄ. Anglijos princas Charles K va
saros atostogų atvyko j Londonu 
pasveikinti save senutės — kara
lienės motinos Elzbietos. •

margosios žinios
Senas ponas nusijuokė. “Mo

teris-su kuria buvau susižieda
vęs, mane paliko* ir ištekėjo už 
kito. Netrukus privedė ji iki 
savižudybės ir ištekėjo už kito. 
Tas antrasis subankrutino. Aš 
dėl to ir švenčiu tas vedybines 
sukaktis, kad ji už manęs ne
ištekėjo.”

Rūpestis ištekėjas už 
dantų gydytojo

Teta Morta pasiekė jau per 
penkiasdešimt, vis nenustoda
ma rimtai galvojus apie vedy
bas, kurių ji tiek laiko laukė.- 
J mūsų miestelį, kur gyveno 
teta Morta, atvyko dantų gy
dytojas, ir po trijų mėnesių te
ta Morta buvo ištekėjus.

Netrukus su mama susitikom 
tetą /Mortą prie autubuso; ji 
vykstanti į miestą dantų pasi
taisyti. “Vaje,—r šūktelėjo ma
ma; betgi tai bloga reklama ta
vo vyrui. Argi tu jį laikai blo
gu dantų gydytoju?” — “Žino
ma, ne, — atsakė teta Morta, 
— bet... bet, — ir truputį nu
raudo:—girdėjau, kad gydyto
jai iš arklių dantų pažįsta, 
kiek jiem metų. Aš nenoriu ri
zikuoti. Jurgis gi mano, kad 
man keturiadešimt dveji”.

Vienas vaikas 35 motinų^
Vokietė B. iš Pragos 1945 m. 

vasarą buvo bolševikų išmesta 
iš buto ir atskirta nuo savo 8 
mėnesių dukrelės ferigitos. Vė
liau ji gavo žinią, kad kūdikis 
mirė, bet netikėjo ir ieškojo, 
ko! Bavarijoje, Bambergo mie
ste, aptiko augintinę ir pareiš
kė, kad tai jo; duktė. Atsišau
kė tokiu būdu dar 34 motinos, 
irgi mažų dukrelių netekusios. 
Teismas bylą sprendė 8 metus, 
padedamas gydytojų, ir priėjo 
išvados, kad kūdikio motina 
gali būti tik viena. Mergaitė 

‘pripažinta motinai iš Pragos.

na- 
visi 
kur 
de-

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PRANEŠIMAS

Remdamasis Lietuvių Tauti
nio Meno Ansamblio “Čiurlio
nis” Tarybos suteiktu man į- 
gakojimu organizuoti ansamb
lio statutu numatytus narius- 
rėmėjus ir narius-mecenatus; 
pranešu visuomenei, kad:

1. Čiurlionio ansamblio 
riais - rėmėjais gali būti 
lietuviai, neatsižvelgiant 
jie begyventųt sumokėję
šimt (10)) dolerių metinio mo
kesčio, o nariais - mecenatais— 
sumokėję ne mažaiu kaip šimtą 
(100) dolerių (neribotam lai
kui).

2. Nariai-rėmėjai ir nariai- 
mecenatai gauna atitinkamus 
pažymėjimus ir Ansamblio 
ženklelius.

3. Norintieji būti Čiurlionio 
Ansamblio nariais- rėmėjais ar 
nariais - mecenatais, prašomi 
siųsti laiškus su įnašais šiuo 
adresu: Mr. Edvardas Kamė- 
nas, RFD 3 Richmond Rd., Bed- 
ford, Ohio.

Maloniai kviečiu visus tau
tiečius paremti Čiurlionio an
samblį ir įgalinti jį dar plačiau 
pasireikšti lietuvių tautos kul
tūros garsinimo ir Lietuvos 
laisvinimo darbe.

, Viso pasaulio lietuvių laik
raščius prašau paskelbti šį pra
nešimą savo Sultyse.

Edvardas Kalnėnas,
Čiurlionio ansamblio 

pirmininkas

Help wanted Female

Moderniška virtuvė

Geros darbo sąlygos

Malonūs bendradarbiai

Duodamos uniformos

Kreiptis
SOPHIE KUSPER

RESTAURRANT & LOUNGE
8155 West Ogden 

LYons 3-4835

MEN — 18-45
GENERAL FACTORY WORK — OPENING ON 2 SHTFTS ’

• 7:3$ A. M. to 4 P. M.
• Start at l.S2!4 per hour , - «
• After 34 days 51.S81? per hour.
• 4: P. M. to 12:3$ midnite
• Start at $1.77 per hoar
• After 3$ days $134 per hoar

Gbod working conditlons—Uniforms fumished—Cafeteria on 
premises—Free hospitallzation A. surgical plan—Paid Ho’idays 
2 Yr High School only Reųuirerrient — Apply PenonneI Dept.

KRAFT FOODS Co., 585 N. SACRAMENTO
■ I— ■ ■■■■ o.i ■■ ■ « ■ T.......... —.......................................  ■ ■■ —-----------------

Help Wanted Female

WOMEN
GENERAL FACTORY WORK 

• Start at SI J* per hoar
• Raiae after M pay* $1.45 per hoar
• 4: P. M. ta 1Ž:M mMni«ht
• Start at $131 per hear
• Raiae ta M days to $13$ per hoar.

Oood vorktag condltions—Uniforma fumished—Cafeterta on

Jremises—Free hospitaUzatton A sunrical plan—Paid Holidays
Yr High School only Reąulrtment — Appty Permanei Dept.

KRAFT FOODS Co, SK M. SACRAMENTO

drebėjimą, kurį sukelia huri
kanai Jūrų dugne hurikanų 
sukelti žemės dreliėjimai ptu- 
sidueda ligi seimografinių sto
čių, kurias padeda susekti hu
rikanų kelių ir stiprumą.

Hurikano vaizdas radaro 
plokštelėse primena spirali
nius dangaus ūkus. Kada huri- 
kanas prisiartina bent 500 my
lių prie kranto, duodamas aud
ros pavojaus perspėjimas: 
sritys, per kurias numatoma, 
kad hurikanas praeis, turi pa
siruošti, kad nuostoliai būtų 
kuo mažiausi.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Help Wanted Malė 
or Female

VYRAI IR 
MOTERYS

bendriems dirbtuvės darbams.

• Geras pradinis atlyginimas
• Puikios darbo sąlygos
• Gydymo programa

Apmokamos šventės ir atostogo;
.... Prisistatyti asmeniškai

BUDLONG PICKLE Co.
1848 Marrey St.

HelpWanled Malė
REIKALINGAS PATYRĘS 

MĖSININKAS
kaulų kapetojas ir darbininkas 
bet kuriam darbui. Puikus pra
dinis atlyginimas. Darbas pa
stovus.
GUGGENHEIM PROVISION 

COMPANY
835 Fulton St. MO 6-0364

REIKALINGI
DARBININKAI
Politūros ir buferavimo 

darbams

Neturintieji praktikos bus 
išmokyti.

Aukštas pradinis atlyginimas, 
pastovas darbas, maloni 

aplinka, 

palankios darbininku 
beneficijos.

Kreiptis asmeniškai:

National Plating Co
4800 W. PALMER

OPENINOS t>N 2 SHTFTS



^SPORTAS

nuvykusi j Kopenhagą, susitiko

čiai po labai įdomių ir įtemptų' 
rungtynių nugalėję 3:1,

lengvaatletis U JAV šiomis (Se
nomis pasiekė naują amerikie
čių re'iordą 1500 metrų bėgi
me, šią distanciją atlikęs per 
3:44,2 min. Tuo rekordas pa
gerintas 1 sekunde.

dviračių lenktynes šiais metais 
laimėjo mažiau žinomas pran
cūzas Louison Bobet Jis per 
22 etapus užsitęsusią 4.476 km. 
distanciją nuvažiavo per 129 
-vai.23,25 min. Antruoju tapo 

’ irgi prancūzas. Tai tik šiais 
metais iškilęs Mallejac. Reikia 
pastebėti, kad italas Coppi var
žybose nedalyvavo, gi favoritas 
dvetearas Hugo Kobet susižeidė 
laike lenktynių ir iš jų turėjo 
pasitraukti.

• Kaaados teniso pirmeny
bes šiais metais laimėjo garsus 
australas M. Rose, finale nu
galėdamas savo kolegą R. 
Harttvig per 3 setus.
• Cy Young šiomis dienomis 

pasiekė naują amerikiečių re
kordą ieties metime, pasiekda
mas 258’2“ distšnciją. Tai ant
ras savo gerumu metimas pa
saulyje.

• Vic Sebcas laimėjo Penn- 
sylvanijos teniso turnyrą, fina
le nugalėdamas savo bičiulį To- 
ny Trabert per 3 setus.

• Kaaados moterų teniso
pirmenybes šiais metais laimė
jo meksikietė Melita Ramirez, 
per 2 setus nugalėjusi finalistę 
australę T. Long. t

• Jhn Peters, pagarsėję^ 
maratono bėgikas iš Anglijos, 
šiomis dienomis laimėjo Angli
jos maratono pirmenybes, mi
nėtą distanciją nubėgęs per 
2^2,29 vai. Tai‘labai gera pa
sekme. Be abejonės Peters 
šiandien skaitytinas geriausiu 
tos ilgos distancijos bėgiku pa
saulyje.

• Atlanto pakraščio teniso 
turnyrą, kuris buvo pravestas 
Baltimorėje, šiais metais laimė
jo T. Trabert, finale nugalėjęs 
Bartzen per 4 setus.

• Bodge Patty, kurio žaidi
mas su Drobny Wimbledono 
turnyre dar ilgai liks sportą 
mėgstančiųjų atminime, šio
mis dienomis laimėjo tarptauti
nį teniso turnyrą Hamburge. 
Finale jis nugalėjo italą F. 
Gardini per 3 setus. Motąrų 
grupėje pirmo# vieta atiteko 
anglei Knode, kuri finale nu- 
galėoj anglę, Mottram per 3 
setus.

• Dr. G. Farina, italas, lai
mėjo Grand Prix of Germany 
auto lenktynes. Antra vieta a- 
titeko aigentiniečiui Fangio.

• Italų Ferrari gamybos ma
šina, vairuota Dr.
anglo M. Havvthorn laimėjo 24 
vaL maratonines lenktynes, per

Kad būtų linksmiau

Made in Eagland
Susijaudinęs prancūzas dėl 

didžiom pagarbos, parodytos 
Londone karalienei Elzbietai 
n, prisipažino vienam anglų 
pulkininkui: “Jei aš nebūčiau 
prancūzas, mąn pątįktų būti 
anglu.” Anglo atsakymas suta
po su prancūzo norais: “Jei 
ąš nebūčiau anglas, aš juo no
rėčiau būti.”

Anglai pyktelėjo ant ameri
kiečių televiajos, kam jie, ka
rūnacijos iškilmes rodydami, į- 
kaišiojo nerimtų reklamų. Vie
nu metu pasirodžiusi bezdžio-

tų laiką nuvažiavusi 3.671,2 
km.

• Panebo Seguru, pagarsė
jęs tenisininkas profesionalas, 
šiomis dienomis įvykusiame 
profesionalų tenisininkų turny
re Anglijoje laimėjo pirmą vie
tą, nugalėjęs australe Sedg- 
man 5 setus užsįtęsusiame fi
naliniame susitikime.

• Touflic Bleik iš Libanono 
perplaukė Anglijos sąsiaurį. 
Tai 774as asmuo, kuriam tai 
pavyko nuo 1875 m. šiais me
tais kanąlą perplaukė 3 akme
nys.

• Aagttjos lengvaatletų rink
tinė laimėjo tarpvalstybinį su
sitikimą prieš Prancūzijos at
stovus santykiu 127:79. Iš žy
mesnių pasekmių pažymėtina 
garsaus Bannister’io ’ mylios 
bėgimas. Minėtą distanciją šis 
pasižymėjęs sportininkas nubė
go per 1:30,2 min.

• Įdomių futbolo rungtynių 
teks laukti šiais metais gruo
džio mėn. Hannover mieste 
Vokietijoje. Ten susitiks Afri
koje kovojusių vokiečių karių 
futbolo rinktinė (Rommėlio ar
mija) prieš anglų rinktinę, ku
rie kovojo prieš vokiečius mi
nėtame fronte, šios rungtynės 
planuojamos ryšium su vokiečių 
kariu, dalyvavusių Afrikos 
mūšiuose, konvencija. P. V.

LIETUVOS ARCHYVU

Knyga turi 428 puslapius. Kaina 53.00.
Šią atkarpą pasiuskit kaitų su 3.00 M- šiuo antrašų

“DARBININKAS”,
680 BUSHW1CK AVĖ BROOKLYN 21, N. Y.

Gerb. Tamsta, 

Malonėkit prisiųsti egz. “LIETUVIŲ ARCHYVO"

sekančiu adresu:
Vardas...................... Pavarde ...

Adresas ? ••etitir -j tia1

' Help wanted Fenrnte • ,♦ ' • • ’ . * ■• •_!___ •' »•

SIUVĖJOS

bMMtatebe jos. 
|rnm, pastovus

(14-tas aukštas)

(Ractory egąairtamce net absolutciy 
reųųirod). CM cnok. rtma worker. 
Enfiiah apaaktag peefsrred. Recent 
refereneea; niame for Urterview:

RA89ININOS

mis {vairius darbus. Getas atlygini
mas. Kreiptis:

npo >) iki K metų

darbas. Gerai apmokamos ir lavina- 
■mm. uMkAtt ucUNuU skaityti 
ir ratytL Krtiptia;

BERLIN and JONĖS •
«01 w. aath to. (7 aukttas), N.Y.C.

Tplsf, WA M44B

SAGTIMS APSTOTI

ANNETHS BKLT C.
19 W. 97 St^ N. Y. <*

GIRLS (38). 5D.r. $41 ST.
UTĘ factory work 

Steady job, good advancement 
“Hurry These Jobs Wįll Go Fast” • 

Complete Fee $15 Job Guarantee 
CALt MR. 0’HAN

KUNG AGENCY — LU S-0729

Please bring this ad.

DARBININKES

nė, kuri atrodė “labai įžei
džianti,” nes Londono spaudos 
pranešimu, ji buvusi visai pa
naši į britų premjero karikatū-

~ Garsus advokatas teisme gi
na savo klientą, nepataisomą 
girtuoklį, kuris girtas būdamas 
užmušė žmogų su vyno bute
liu.

— Pone teisėjau,
vokatas, — kaitinamisis nuo- 

' širdžiai apgaili savo nusikalti
mą.

sako ad-

reikalauja teisėjas.
— Taip, pone teisėjau, aš 

apgailiu įvykį iš visos širdies. 
Tik pamanykite, maniau, kad 
butelis tuščias, o pasirodė be
sąs pifinas gero vyno.

Nuomininkas kopia kieme 
savo bičių avilį. Praeidamas 
kaimynas užklausia;.

— Kaip su medtHn šiemet?
— Medaus nedaug, bet už tai 

bent sukandžiojo gerai namų 
šeimininką.

Restorano padavėja užsimir
šusi, ką padavė viešniai, klau
sia:

— Atleiskite, ponia, ar tams
ta suvalgėte ledus ■ su kremu, 
ar su žemuogių sunka?

— Negalėčiau pasakyti, at
rodė lyg klijai.

— Dėkui, tai buvo mūsų ga
mybos a la šokolado.

Iškilmingos arbatėlės metu 
apydrūtė poniutė užklausė gre
timai sėdinčio daktaro:

— Sakykite, ką turėčiau da
ryti, kad mano svoris nukristų’

— Megzkite kojinę.
— Prieš valgį ar po valgio?
— Vietoj valgio.

— Ką darytum, jei aš mir
čiau? — klausia žmona vyrą.

— O, brangioji, išeičiau iš

— Tik taip man sakai. Grei- 
, čiąusia ve^um kitą.

— Beičiau iš proto, bet ne 
tjric, kad turėčiau vėl vesti.

V. Lukas — Vedėjas

Uetuvfška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py- 
rnsus pyvstisHhu paaal vtaą 
ifconL TtortaL ypa»1ną»i fyragri 
vestuvėms, krikštynoms ir ki-

ttat>woooaiH>*AAw| 
Litlniaiiian'

Forniture Co. i
80 84818

taa Avė.), Brooidya, N, Y.

LDS CENTRO VALDYBA
COMET SPORTSWEAK 

153 W. 36thSt N.Y.C.
50 Cottage St., Norwood, Mass.

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Rlchard J.

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Vincas J. Kudirka
37 Franklin Street, 
Norvood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Pranas Rasvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Loveli, Mass.

Setoretoriųs
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Selortorias
Antanas Pell
38 WUder Street, 
Brockton 68, Mass.

SLAUGES (NURSES) 
registruotos ir turinčios leidinius 

praktikuoti. Geros sąlygos. Privatus 
darbas, bet tokiomis pat sąlygomis, 
kaip ligoninėse. Kreiptis:

UNITED MISSIONARY 
Lieensed Nuneš Registry 

USb Bedford Avė. Brooklyn, N. Y. 
TeL MAta M1M

HELP WANTED: MALE-FEMALE

PRITYRĘ SIUVĖJAI - SIUVĖJOS 
REIKALINGI

moteriškų paltų siuvimui. Darbas 
dalimis.

Daigstymo mašinos operatorius 
tik prityręs.

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

Kreiptis: IANNONE COAT CO.
57 T ha mes St., Brooklyn

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

Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimą. 3 doL Priėmimo valandos 10-2 Ir 4-9. 
, Vokalus baigęs Europoje

US K, Nth 9TRRKT NEW KHKOTl
Viri Lmdngton Avė. poleminio traukinio stotie* Lengva privngiuoti'
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir moterims

TeL EVergreen 85181
KARL EHMER—PORK STORES
Geros riHfes įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

b Idtt matato produktai šiose krautuvėse:

* Glendale, N. Y.

1M-59 Raesavelt Avoaue 
FfanMag, N. Y.

<9-98 Perest Aveane

naas nyt—-a—H- a _ vu tlrvlKie

Woodride, N. Y.

18&44 Horaee Hardini B|vd 
Fresh Meadema, FtasMng

<19-1? Jamalea Aveaee 
Oueens ViUace, N. Y.

179 Roekavay Avaane 
VaUey Strmm. N. Y.

<3$9 White Pisiąs VnM 
Brsaz, N. Y.

Wkke PltiM, N. Y.
MAIN STORE 

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

NEW YORK BOSTON, MASS.

Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

Stephen Bredes Jr

37 Sheridan Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

D1SPLAY

CHOCORUA VIEW HOUSE, 
CHOCORUA, NEW HAMPSHIRE 

For a happy vacation in clear, 
bracing, mountain air, only $38. 
weekly, including excellent meals; 
children half, Also bungalos—spe- 
cial rates for New Yorkers, $35. 
w’kly. Modem conveniences, beau- 
tiful locat’n, ideal family group, 
bathing, fiahing, natūrai interest- 
ing sigbts.—Main White Mountain 
Route 16. Write Choeorna View 
Boose Choeorna, New Hampshire.
In New York, Jei: TAlmadge 8-3914

Skaitykite ir platinkite 
“AIDUS”

“DARBININKO’’ SPAUSTUVĖJE į
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. j

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

• Parengimų programos
• Plakatai

• Knygos • Bilietai
9 Jubilėjiniai leidinai • Vestuvių kvietimai

IR ATLIEKAMI KITI

SPAUDOS DARBAI

• Žurnalai.

-DABBIMINIA8"
Yvų Bredtyp XI, N. Y. TeL GL. 8-7088

Lietuvių Amerikos ■ Piliečių Klubas

SALE IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 
VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

J. Zakarauskas, Mgr,

f TeL EVergreen 7-4335
į Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Graborius-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

M. P. BallM — Direktorių 
Alb. Baltrūnas—Balton 

Reikalą Vedėjm 
660 Grand * Street 

BROOKLYN, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

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

TeL VIrginia 7-4499

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Chmborias'bnlsamnotejM

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite “gv.

S. Bagaeevičins ir Sitalus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH ĘARACEVIČIUS 
laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 V7EBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAfTKUS 
LaMomri* INrektoties

NOTARY PUBLIC I
Patarnavims^oiena ir naktį* < I

Nauja moderniška koplyčia še' i 
menims dykai. Aptarnauja Can< į: 
bridge ir Bostono kolonijas že- n 
miausiomis kainomis. Kainos tos I 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Mukito: TeL TB 9-MM į

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 KAST BROADWAY 

Seuth Besteli, Mass.
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Grabeliai ir Bahamuotojai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC 

TeL SO 9-9915 
SOuth Boston 9-9999

ISPANIŠKAS DZENGEU8

Kvepiančio Džiugelio 
šaknis turi padavimu 
nuo senovės, kad Dzto-

nuo išpūtimų, dusinimo, 
Y\ troškulio, neatgavime
\ A kvapo, nuomario, para- -

Ų* lyžiaus, dieglių ir skaut-
mlngų monetinių; uždegus kvepia*- 
čio Džiugelio šaknis yra perai apsa
kyti ligonio kambarį ir pati ligoRt 
suskutus šaknis darytis arbatą |r 
gerti, sutrynus šaknis nutityti i tabo
ką — rūkysi ir džiaugstati malonių 
kvepėjimu. Svaras Dtiapėlio $3.05; 
kvutorts svaro ŠIUO.

4LEXANDER’S CO.
4U BROADWAY 

800TB BOrroN n, MA88.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms,

kimams, etc.
1883 MADBON 8T. BROOKLYN 37. N. Y.

BROOKLYN, N. Y.



damasis daktaro laipsniui.

atostogų buvo nuvykusi į

d. Vestuvių apeigas atliks arki

gėlų Karalienės parapijos.

“DARBININKO” RĖMĖJAI

buvę r*de& New Y.rtce šyva.

Čia nepaskaitęs laikraščio nepadėk

skambinti telefonu 80 8-8251

PIRMĄ KARTĄ

UI

PROGRAMOJE:

• Šokiai

lojimas įskaitant ir taksas 75. c.

Visi Darbininko bostoniškiai 
skaitytojai, kurie nori paduoti

TUOJAU REIKALINGA aukle 
—pastovi arba ateinanti. Kreip
tis po 5 vai. vakaro adresu: 
Sofija Sližys, 1738 Greene Avė.,

C h. Marma
110 Meserole St., 
Brooklyn 6, N. Y. 
Phone EV 4-9293

trečiadienį, šv. Klaros šven
tėje, gaus generalinę absoliuti- - • - -_- • - -

Šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas

vizijos stotys arta 57 daugiau 
negu buvo, šie įdomūs vysk.

Užsakykite ‘Eglutę” adresu: 
Eglutė, RFD 2, Putnam, Conn.

iš Kennebunk po atostogų

viziją ta pačia bendra, tema 
“Verta gyventi” (Life is 
Worth Living). Pirmas pašne- dainavo “Tosoos” operoje, pa

statytoje atvirame ore.

kurie buvo pradėti 1952 me
tais tik per 3 televizijos stotis, - 
nepaprastai patraukė visuome
nės dėmesį. Pavasarį cu savo 
žiūrovais ir klausytojais atsi-

dietinių metų ribose, t y. iki' nori rudenį tęsti mokslus, ruoš- 
ateinančių metų liepos pra
džios. Jis yra išimtas aš vals-

Kenedy
Šen. John F. Kennedy su

tuoktuvės su prancūzų kilmės

WILUAM H0WARD TAFT. 
JAV 4inlw iii rieti Aįrijfti. buv* 
atvykt* i «a»o tfiv* •*«. Bekert

J. M. S. Cinkus, Jr
495 Grsnd St., 

Brooklyn 11, N. Y. 
Phone EV 4-9293

Sheen jų turėjo jau arti 10 
> milijonų. Kasdien jis gaudavo 

8000 laiškų su įvairiausiais re
liginio pobūdžio klausimai)?. 
Pusė tų • laiškų buvo nekatali-

“Darbininką” aukomis yra 
parėmę (tąsa iš nr. 57):

Po $2.00 :
NEW YORK statė miesteliai

WEST HAVEN BEER & ALĖS, INC 
148-152 So. Ist Street Brooklyn, N. Y.

EV. 7-5471

-V ;š...JT 'v,.--- J<-T- S

Ji ŽINIOS

Taisys City Point suolus
MDC komisionierius J. Gri

galius paskelbė, kad artimu 
laiku bus pataisyti suolai, ku-

po vasaros atostogų vėl pra-

8 vai. vakaro iš to paties te-

ateinantį sekmadienį bus da
roma ekstra rinkliava Katalikų 
Universitetui VVashingtone pa
remti. Visi tikintieji yra prašo
mi savo aukomis palaikyti ka
talikišką mokslo židinį, kuris 
duoda ne tik aukštąjį mokslą, 
bet ir tvirtą katalikišką pasau-

tytas perkelti i Washingtoną.

vienas iš Amerikos Balso lie
tuviškojo skyriaus programos

Valsarfaės mišios
Bostono bažnyčiose bus Ma

rijos Dangun Ėmimo šventė, 
rugpiūčio 15 d., šeštadienį. Ka
dangi tai darbo diena, tai Bos
tono arkivyskupas Richard J. 
Cushing, pirmą kartą pasirem
damas popiežiaus Pijaus XII 
raštu “Christus Dominus”, lei
do vakare laikyti mišias ir pri- 
imti komuniją tiems, kurie ne
gali to atlikti ryte. O tą dieną 
visiems katalikams mišiose pri
valu dalyvauti.

Šių metų rudenį bus renka
ma Bostono miesto taryba ir 
mokyklų komitetas. Kandida- rie yra aplink akvariumą, e- 

santį City Point, So. Boston.
žada steigti naują radijo

tų sąrašai jau įteikti. ' Kaip 
paprastai pirminiai rinkimai į- 
vyks rugsėjo mėn., o tikrieji 
— lapkričio mėn. Miesto ma
joras Hynes .yra išrinktas ket- 
veriems metams, todėl jis dar 
turi-laiko ir jo perrinkti šįmet 
nereikia.

Eilė broktonišldų irbostonlč 
kių lietuvių, daugiausia sanda- 
riečių, tyrinėja galimybes arti
mu ląiku pradėti naują lietu
višką radijo valandą, kuri pa
tenkintų visus, kurie nėra pa
tenkinti dabartinėmis radijo 
valandomis.

P. Arlauskas, Web:ter; Mrs.
J. Lukša, AJbany; P. B. B. Ma
žeika, White Plains; A. Kindu
rys, Golgeville.

BOSTON.— C. J. Airošius, 
D. Ginevicz, Ch. Pocius, A. 
Wenskus.

BROCKTON — J. Stašaitis, 
A. Mantautas, Mrs. J. Kašėtie- 
nė.

LOWELL — Mrs. R. Stanu- 
lionis, A. Švenčionis, F. Dzedu- 
lonis.

ATHOL — Mrs. S. Andriuke, 
Mrs. E. Tamašiūnienė, Ch. 
Vatkevich.

CAMBRIDGE — Mrs. D. 
Žukas, Mrs. E fie&kauskas.

WESTFIELD — V. Minkė- •

Bristol. Mrs. A. Mikalausky, 
Simsbury, B. Yesutis, Mariem. 
Wm. J. Millsback, Meridan. 
Mrs. J. Kerteris, Stitico. Mrs. 
M. Urbcn, Oxford. Miss L. Mi- 
chalytė, Catertown. Mrs. J. Ja- 
nulevičius, Stamford. Mrs. M. 
Ulčinskas, Warehouse Point. 
Mrs. K. Deikuvienė, Nauga- 
tuck. J. Juodaitis, Nonvalk.

PITTSBURGH, Pa. — K. J. 
Stravinskas, Mrs. A. Stanovich,

ragina visus tėvus ir moki
nius’ domėtis bendruomenės 
rengiama gegužine ir rūpintis, 
kad ji praeitų su pasisekimu. 
Gautojo pelno nemaža dahs eis 
mokyklos reikalams.

to laiko jau bus grįžęs iš maldi
ninkų kelionės į Airiją.

Rašytojas A. Gustaitis 
po operacijos grįžo iš ligoni

nės ir sveiksta namie.

Poetai B. Brazdžionis 
' ir P. Pilka

yra Liet Enciklopedijos 
linotipininkai ir ten dabar į- 
temptai dirba.

’ rugpiūčio 8 d., šeštadienį, bu
vo rytietiškų šokių vakaras. In
dų šokius gralnai demonstravo
šokėja Ona Vaivadaitė iš New lis> B Danyla, A. Bart- 
Yorko. Svečių buvo gausu.

DĖMESIO BROOKLYNIEČIAM
Į “Darbininko” pikniką Lin- 

den, N. J. galima bus nuva
žiuoti autobusu sekmadienį, 
rugpiūčio 16, 2 vai. popiet nuo 
Apreiškimo parapijos bažny
čios. Kelionė ten ir atgal kai
nuos $1.50.

• New Yorke prie 42 gatvės 
išgirdau vaikišką baką: “Sep- 

’ tyniasdešimtdevyni, devynias
dešimt astuoni, devyniasde- 
imt devyni, šimtas”. O tai tam
sta, kuriam turiu šiandien do
vanai batus nuvalyti” Ir tą pat 
minutę pajutau, kad berniokas 
išsijuosęs valo mano batus. 
“Ką/tai reiškia?” klausiu nu-

“Šiandien mano gimimo die
na, ir kiekvienam šimtajam 
praeiviui pro mane nemokamai 
šiandie! valau batus.”

žinoma, jis gavo tinkamą at- 
- Lyginimą. Kai ėjau paskui pro 

policininką gatvės kampe, tas 
nusijuokė ir pasakė: “Jis kas
dien turi gimimo dieną. Jis pa-

šioję gatvėje”. (J. M.)

kus.
METHUEN — Mrs. A. Aks- 

cyn, R. Levickas.
IŠ KITU MASS. vietų —F. 

Yeškot, Worcester; V. Markis, 
Brighton; A. E. Kaimeli.;, Rox- 
bury; J. Žukauskas, Amesbu- 
ry; A. V. Sedliavičius, Hudson; 
F. Ivan, Roslindale; Mrs. Rai- 
žis, Northamptcn; W. Jarasi- 
tis, Charlėstown; A. Tamule- 
wicz, Waltham.

VVATERBURY, Conn. — S. 
Čekanauskas, Mrs. V. Petruš
kevičienė, K. Valuckas, P. 
Deimantas, Mrs. M. Karpienė, 
B. Šatas, J. Petriką, P. Joku- 
bauskas, J. žemaitis, P. Stuo- 
pelis, Mrs. E. Januškienė, Mrs. 
A Vaičaitis, Mrs. Wm. Bra
zis, J. Žemaitis, J. Vaichaitis, 
Mr. Mrs. S. Kairaitis.

NEW HAVEN, Conn. —Mrs. 
M. Endzelait, J. Lukša.

ANSONIA, Conn. — J. Ka
minskas, Mrs. K. Karbauskas.

CONN. miesteliai — L. 
Grebhūnas, Hartford. Mrs. R. 
Butauškas, Torrington. J. 
Radzevičius, New Britain, S. M. 
Zdanis, Oakville. B. Chemerka, 
Manchester. Mrs. E. Petrošius,

B. Morris, Mrs. M.'Astrauskas, 
L. Budginas, B. R. Petraitis, 
Miss E. Dunda, M. Stone, Mrs. 
E. Leonavičius, H. Mikszan, C. 
Januška.

PHILADELPHIA, Pa. —A. 
Lazauskas, A. Kibartas, J. 
Ivanauskas, Mrs. F. Martinke
vičienė, W. Januškevičius, V. 
Rimgaila, Ch. J. Roman, J. 
Mockūnas.

SCRANTON, Pa. — A. R?m- 
deikis, Mrs. G. Ramoška.

HOMESTEAD, Pa. — J. 
Butch, Mrs. H. DumblaUskas.

Po 1 dol:
PITTSBURGH, Pa. — Mrs. 

F. Danevich, J. Dailidėnas.
WATERBURY, Com.—Mrs. 

N . Daniels, J. Karmuza.
CLEVELAND, Ohio. — A. 

Kazlas, S. Halabuida, Mrs. M. 
Mitchell.

CHICAGO, III. — A Rim
kus, Mrs. H. Statkus, Mrs. M. 
Stanfciovaitis, V. Overling, Miss 
B. žiaukaitė, M. Jakštis.

DETROTT, Mich. — Mrs. A. 
Mench, Mrs. E Blass, P. G. 
Bender.

MIŠRUS miesteliaK- Z. A- 
leskevicz, Westfield, Mass., J. 
Mardosa, Union City, Conn. 
A Pacevič, Wilsonville, III., VI. 
Žilėnas, Ratine, Wis., K Pa
kulis, Washington, D. C., Miss 
E. Žilinskas, Los Angeles, Ca- 
lif., P. Krikščiūnas, Manches- 
ter, N. H.

širdingai dėkodami linkime 
Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

I rytus nuo Brocktono, už 
kokių poros mylių, yra me
džiais apaugusi ir žalumoje 
skęstanti vienuoliška sodyba. 
Tai galima suprasti ne iš pas
tatų, kurie buvo skiriami ligo
ninei ir ūkiui, o iš balto Kalva
rijos kryžiaus tarp medžių. 
Kartais čia pasirodo ir baltos 
seselių kandidačių galvos. Tai

, Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
centras, o prie jo — dvi senelių 
prieglaudos ir “Alkos” muzie
jus: religinis, socialinis ir kul
tūrinis lietuvių židinys. Jis toks 
išaugo tik per paskutinius kele
rius metus, kai me? kalbame 
apie lietuvybės Amerikoje 
šiaurėjimą. Čia ji ne siaurėja, o 
šakojasi ir plinta. Kas vasarą 
•suvažiuoja daug seselių, dir
bančių lietuvių parapinėse mo
kyklose, susirenka ne atosto
goms, kai kiti šildosi pamary, 
o darbui — gilina savo žinias ir 
mokosi lituanistikos. Pąžanga 
yra labai didelė padaryta. Ne
daug kas apie tai žino, nes 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
mažai garsinasi. Triūsia ir 
tiek.

Tas darbas ne sau pačiom 
skirtas — rasti tik ramią už
uovėją savo sielai Joms rūpi 
kitų sielos: dar kylančių nuo 
žemės mokykloje ir jau links
tančių prie žemės senelių prie
glaudose. Rodos, joms tai ne- Brooklyn 27, N. Y.

turėtų rūpėti. Te.irūpina tė
vai savo vaikais, o užaugę vai
kai — savo tėvais. Bet taip ga
lėtų sakyti tik tas, kas nieko 
nėra girdėjęs ar nenori girdė
ti apie artimo meilę ir pareigą 
jam padėti Yra vaikų, kurių 
tėvam reikia padėti vesti juos 
į gerą kelią, yra ir senukų, ku
riuos reikia priglausti. Seselės 
dirba abu tuos darinis, kitiems 
aukodamosios. Ar mes neturi
me nei kiek pareigos ir joms 
kiek pasiaukoti?

61 m., staiga mirė rugp. 5 d. 
Mass. General Hospital po ope
racijos. Gyveno 27 Dunlap St. 
Dorchester, Mass.

Paliko 15 centų
Po ilgų ginčų ir tyrinėjimų 

paaiškėjo, kad bent jau ligi 
Naujų Metų susisiekimas Bos- 

'tono mieste kaštuos 15 cen
tų. Susisiekimo tvarkytojų no
ras pakelti mokestį ligi 20 cen
tų nebuvo patenkintas.

Gaisras
buvo apėmęs rugp. 4 d. Revere 
Beach. Du vasarnamiai sude
gė. Nuostolių padaryta už 
$150.000.

Pieno streikui gresiant
Mass. gubernatorius Herter, 

remdamasis Slichterio aktu, į- 
sakė valdžios kontrolėn paimti 
12 stambių pieninių.

Labai mažai iš mūsų reika
laujama: bent kartą metuose 
aplankyti tą religinį ir kultūri
nį lietuvių židinį — parodyti, 
kad jį įvertiname ir prisimena
me. Ar tai daug? Visai ne’ Vi
sai nesunku iš Bostono apylin- ‘ 
kių ir tolimesnių net vietų at
vykti, sakysim, rugsėjo 7 d. 
(Labor Day) į tradicinę Nu- . 
kryžiuotojo Jėzaus seselių ru
dens šventę. Jos bus labai dė
kingos. Ir pačiam bus džiaugs
mo ,kad gerą darbą atlieki ir 
lietuviškąjį židinį remi.

LietuviŲ Radio Draugijos Programos
J. P. GINKIM,

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis .transliuojami {vairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika. 
TeL EV. 
AD JEZAVTTAS 
Muzikos Dir.

4MCBUND ST.
J. P. GINKUS 
Direktorius

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

-T

Rugpiūčio
(AVGC9T)

16
Sekmadienis

Cambridge, Mass.
AL ir P. Daukantai šiomis 

dienomis šventė savo vedybinio 
gyvenimo 15 m. sukaktį. Tuo 
pačiu metu tokią pat sukaktį * 
minėjo geri Daukantų draugai 
Stanys ir G. Jakučiai So. Bos
tone.

L Vyčių 18 kp. rengiasi vi
su smarkumu jubiliejiniam Vy
čių seimui kuris įvyks rugp. 
27-30 Bostone.

Jonas Janiūnas ruošiasi ves
tuvėm. Savo gražiuose-namuo- 
se susilaukė daug svetelių su 
įvairiomis dovanomis.

Bostono vyskupijoje rytais ir 
vakarais per radiją kalbamas 
rodančius už žmonijos gerovę 
ir taiką. Daugelis ir mūsiškių 
mielai namie jungiasi bendron 
maldon . •

Pas mus irgi mažta aktyvių 
veikėjų, o be jų nukenčia kata- 
likiško gyvenimo veiklumas, 
lietuvybė ir spauda. Reikėtų ką 
nors daryti, kad atsirastų nau
jų veiklių žmonių, kurie labiau 
sielotųsi visuomeniniu darbu.

Pranciškoną piknikan į Ken
nebunk Port, Me. iš Cambridžio 
vyko didelis žmonių skaičius. 
Vieni važiavo savais automo
biliais, kiti autobusais kartu su 
bostoniškiais.

Karšt. Patr.

New Yorko valstybėje, visame mieste ir jo apylinkėje

LIETUVIŠKAS ALUS

WH1TE BEAR—BALTOJI MEŠKA
Amerikoje gaminamas alus, lygus importuotam 
iš Vokietijos. Galima gauti įvairiais kiekiais, 

pristatomas ir į namus.

RUOŠIA TĖVAI PRANCIŠKONAI “DARBININKO” NAUDAI

LIETUVIŲ LAISVES PARKE
- 340 Mitchell Avenue Lindėti, New Jersey

ŠOKIAMS NUO 4 VAL. GROS PRANO SAROKO ORKESTRAS
*

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

• ’ .4 » • » ,

Viri Wew jeęsey, New Yorko bei plačiu apylinkių lietuviai kviečiami paremti lietuvišku laikraštį
' • ’ ► V* 'fu;" pi ‘ f* t '


