
žaidęs politiką, komunistų nau-

SKRAIDANČIOS

Tai buvo žmogus, kuris ašt
riai kovojo dėl valdžios, mo
kėjo pralaimėti ir vėl atsigau-

Valstybčs sekr. Dulles pa
reiškė nenustojęs vilties, kad 
Prancūzija sutartį patvirtins. 
Ką Amerika darys, jei Pran
cūzija atmes, atsisakė pasaky-

Būtent:
teises tam, kure siekia nuver
sti JAV valdžią smurtu; 2. 
skirti mirties bausmę užšnipi
nėjimą. ir taikos metu; 3. nu
traukti pensijas buv. karinin
kam ir tarnautojam, kurie- y- 
ra nusikaltę išdavimu, panašiai 
kaip Alger Hiss.

j prezidentus. Jie ir nutarė, 
kad Vargas Auri pasitraukti. 
Prezidentas ilgai priešinosi ka
rininkų spaudimui, kol jį išda
vė ir armijai pereidama į a- 
viacijos pusę.

Politikoje Vargas siekė kraš
to ūkinio savarankiškumo ir 
stengėsi išsilaisvinti nuo sveti
mo kapitalo išnaudojimo, mė
gindamas pakelti krašto pra
monę. Rėmėsi (kaip ir dera jo 
pavardės žmogui) daugiau ne
turtingaisiais. Dėl to jų tarpe 
buvo populiarus. Juos prisimi
nė ir paliktame pomirtiniame 
laiške, apgailestaudamas: “ne 
visa galėjau duoti vargšam, ką 
norėjau jiem duoti.” “Times” 
pastebi, kad būdamas antiko- 
munistaš, paskutiniu laiku jis

leidėją, kuris vięą laiką varė 
akciją prieš Vargą. Atentatas 
nenusisekė, bet jo metu žuvo 
aviacijos majoras A. Vaz. 
Pėdsakai atvedė, kad atentatas 
kilo iš-prezidento sargybinių 
tarpo. Tai buvo viešoji prieka
bė pasisakyti prieš Vargą a- 
viacijos generolam, kuriem 
vadovavo gen. E. Gomes. Pats 
Gomes yra sykiu ir Tautinės 
Demokratinės Unijos garbės 
pirmininkas ir du kartu kon
kuravo su Vargu rinkimuose

BraaEjo* prezidentas Getu- 
lio Domelles Vargas rugpjūčio 
24 nusišovė. Pareigas perėmė 
viceprezidentas Joao Cafe FiL- 
ho. Sostinėje Vargo šalinin
kai sukėlė demonstracijas, 
prieš jo priešus. Įsimaišius ko
munistam demonstracijos pa
krypo ir prieš Amerikos at
stovybę bei konsulatą, kurie 
buvo apmėtyti akmenim.

Priežastis? Prieš prezidentą 
sukilo aviacijos karininkai, 
paskui prisidėjo armijos 58 
generolai ir reikalavo atsista
tydinti. Progą tokiam reikala
vimui davė prieš kurį laiką su
rengtas atentatas prieš laikra
ščio “Tribūna r da Impressa”

Pietų Amerikoje yra įprasti
nis dalykas revoliucijos. ir ge
nerolų valdžia. Ir Vargas, ku
ris nusižudė jau 71 metų, atė
jo į. valdžią per revoliuciją. 
Kai 1929 buvo ūkinė krizė ir 
nuotaikos prieš vyriausybę 
pribrendusios, Vargas su savo 
sudaryta koųbojų armija pat
raukė į aostkię. 1930 jis paė- 
r valdžią, pakeitė konstityci- 

ir 1936 buvo prezidentu jau 
išrinktas. Bet netrukus pa
keitė ir tą kdnstituciją ir virto 
diktatorium, y Buvo diktatorių 
laikai. Tačiau Vargas buvo

• Izraelis pagrobė Libanono
laivą, įplaukusį į Izraelio van- . .Pasirašyto įstatymo prieš 
denis. , komunistus yra penki punktai;

Laiške Vardas pasako, kad 
prieš jį vėl susitelkė “tarptau
tinės jėgos", nuo kurių jis 
stengėsi išlaisvinti Brazilijos 
tautą. Paminė, kad visas jo 
gyvenimas buvo kova prieš 
svetimas ūkines ir finansines 
jėgas, kurios darydavosi sau 
500%, pelną. “Aš buvau tautos 
vergas, ir šiandien aš išsilais
vinu amžinajam gyvenimui. 
Bet šita tautą, kuriai aš ver
gavau, nebus daugiau niekino 
vergas.”

Kad po Vargo mirties pasi
keistų Brazilijos politiką, tarp
tautiniame gyvenime, nėra žy
mių. 4

Bonnoje po nepavykusios 
Briusselid konferencijos kanc
leris Adenauėris visą atsako
mybę už Europos armiją su
deda Prancūzijai. Antroji koa
licijos partija FDP reikalauja 
skubių dambų su Amerika ir
Anglija, kW-Vokietija būtų ^•. Sovietą atstovas Višins- - •<. " :
priimta tiesiog į Nato. Sočiai- kis^ykdamas į JT, nepapras- jOLANDUCŠŠ ŪKTuVAS 
demokratų lyderis Ollenhaue- tai ilgai sutruko Paryžiuje su 21 keleiviu rugpjūčio 23 • Amerikos laivynas Paei-
ris pasisakė, kad Amerika ir prieš pat Briusselio konferen- laimingai perskridęs Atlantą, fike gins nuo komunistų ne tik
Anglija neturėtų priešintis ei ją. Spėjama, kad jis ėjo su 16 mylių nuo Olandijos krantų Formozą, bet ir kitas salas,
tartis dėl Vokietijos likimo su pasiūlymais Prancūzijai. . nukrito, ir visi keleiviai žuvo, kurios priklauso nac. Kinijai, 
Sovietų Sąjunga. . ----- ■.......................■....... ............. ■ .. . ... .

ir nuvarysiąs komunistus į po
grindį, kur jie bus sunkiau su
sekami. Tačiau kongresmanas 
Martin Dies, buvęs pirnūnin- 
kas komiteto priešamerikinei 
veiklai tirti, dėl to pastebėjo, 
kad komunistai, ir viešai veik
dami, turi dar savo slaptą pa

laikoma įrankiu sąmokslo nu- grindį. Viešame veikime reiš- 
versti JAV valdžiai. Antruoju 
— kom. partijai ir jos papėdi- 
ninkams paneigiamos teisės ir 
privilegijos, kurios priklauso 
legaliom organizacijom. (Tarp 
tokių tąsių spaudoje minimos: 
statyti savo kandidatus rinki
muose, stoti teisme, bankuose 1 
turėti sąskaitas...).

Trečiuoju — kas sąmoningai 
ir žinodamas lieka ar tampa 
nariu kom. partijos ar j • ją 
panašių organizacijų, siekian
čių smurtu nuversti Amerikos 
vyriausybę, pagal 1950 m. vi
daus saugumo įstatymą nelai
komas tinkamas gauti federa
linės ar apsaugos įstaigos dar
bą ir pasą.

Penktuoju — Darbo unijos 
ar biznio įmonės, kurios bus 
rastos infiltruotos komunistų, 
netenka savo legalios padėties 
santykiuose su Tautine Darbo 
įstaiga. Infiltruotos laikomos 
tokios, kuriom vadovauja’ as
muo ar asmenys, dirbą ar 
per pastaruosius trejus metus 
dirbę tarptautiniam komuniz
mui kuriuo būdu komuniz
mą remtosios.

Prezidentę Varsa nuvert^'geneYoIai. prieangy ir fašizmui-ir kon>u-
' » •»! ’ - - »’• . a ruzmui. Karo metu kovojo A-ra liktam laiške kaltina tarpiau L kapitalą • menkos pusėje.' 'Po karo su- 

. -• ■: j. ... |. * - grąžino demokratinius rinki
mus, tačiau 1945 buvo nuvers
tas ,bet 1950 vėl buvo išrink-

komunistais lengvinama Prancūzijos parlamentas 
G šeštadienį pradeda svarstyti

Europos saugumo bendruome- ______
nes sutartį. Mendes - France Įstatymą prieš- komunistus Ar daugiao mtar-
vyriausybė betgi nesiūlys par- prez. Eisenhoweris- rugpjūčio nawkovai 
lamentui ją- tvirtinti. Ką gal- 24 pasirašė. Jis pranešė taip demokratų ir

pat šiom dienom pasirašysiąs rcannftTOonu?
dar tris įstatymus, nukreiptus . . . . * ■
prieš -raudonųjų sąmokslus.

atimti pilietybės svarbesni keturi. Pirmuoju— 
paskelbiama, kad kom. partija

Amerikos spaudoje ko
munistai reiškia protestus ir 
organizuoja propagandą kitur. 
Jų pagrindinis argumentas, 
kad įstatymas, esą* 
prieši n g a s konstituci
jai. Užmiršta tik pridėti, kad 
ji* priešingas Sovietų Sąjungos 
konstitucijai, kuri komunistam 
yra šventa, bet ne Amerikos, 

įstatymas partijos forma- Iš lietuvių spaudo*, neakli 
liai neuždraudė. Kongresas tant komunistinis, prieš komu- 
nusileido vyriausybei, kuri aiš- ntetą partijos uždarymą pati
kino, kad uždraudimas padi- sekt tat socialistini* *K*lel> 
dfintii teotmntistų propagandą ris.**

BRITŲ ADMIRALITETAS 
SKELBIA,

kad Sovietai stato milžiniš
ką jūrų laivyną. Nuo 1945 jam 
išleista ne mažiau kaip 33 mi- 
liardai dol.

kiasi smulkesnieji, o visi bosai 
veikia slaptai.

Kiek įstatymas turės reikš
mės komun izmui sunaikinti, 
priklausys nuo šiaip neaiškaus 
įstatymo aiškinimo* ir vykdy
mo. Tačiau jis turi vidaus poli
tikoje reikšmės prieš rinki
mus. Pereituose rinkimuose 
respublikonai išėjo su šūkiais 
prieš komunizmą ir turėjo <fi- 
delio pasisekimo. Jie kaltina 
demokratus tų komunistų pri- 
veisus Amerikos gyvenime. 
Dabar iniciatyvos prieš komu
nistus ėmėsi kaip tik demok
ratei, o respublikoniškoj val
džia tuos įstatymus švrinino. 
Taigi abeji lygūs ir vieni ki
tiem didelių priekaištų netu
rėtų daryti.

PRIEŠ KOM. KINM Ą
GaBupo institutas pranešė, 

kad 79% apklaustų vyrų ir 
moterų pasisakė prieš kom. 
Kinijos ĮMiėmimą j Jur^t. Tau
tas. Tik 8,% už, kiti be aiškios 
nuomonės. 1950 Korėjos karo 
pradžioje prieš buvo tik 58%, thuro ir kitų. MacArthuro at 
už 11%; kiti susilaikė. ’eidimą jis pavadino nusikalti

Liepe Korėjos karą pralaimėti 
mu, kuris palaužė kariuome
nės dvasią.

Panašiai anksčiai liudijo ir 
buvęs karinių pajėgų viršinin
kas gen. Ciarkas.

Haroid Stassen, pagalbos 
užsieniui valdytojas, pranešė, 
kad prekyba su komunistiniais 
kraštais palaisvinama. Iš 297 
draudžiamų išvežti į komunis
tinius kraštus prekių Amerika 
išbraukusi dabar 80. .

Stassenas mėgino aiškinti, 
kokia bus nauda vakariniam

Senato vidaus saugumo ko
misija rugpiūčio 05 apklausinė- 
jo atsargos gen. George E. 
Stratemayer, kuris buvo avia
cijos viršininkas Korėjoje Mc- 
Arthuro laikais, o dabar gyve
na privačiai. Viešame apklausi
nėjime generolas kaltino vals
tybes departamentą ir politi
kus, kad jie sukliudė laimėti 
Korėjos karą. “B Brasų rrika- 
lavo — kalbėjo jfe, — kad mes 
karą pralaimėtame... Valsty
bės departamento ir kitos in
tervencijos kliudė jį laimėti.’ 
Rankos buvo surištos MacAr-

Knivinos laido*
—tuves

BrariUjos prezidento 'Vargo 
laidotuvėse vėl buvo demonst
racijos prieš aviaciją, kuri lai
koma tiesioginių Vargo mirt es 
kaltininku. Vienas aviatorius' 
vėl buvo nušautas, 43 žmonės 
sužeisti. Amerikos atstovybę 
nuo naujų minios pasikėsinimų 
saugojo tankai;

Naujas Brazilijps preziden
tas Joao Cafe Filho buvo Var
go priešas ir jo ištremtas. Pas
kui juodu susitaikė, ir Cafe 
buvo išrinktas į vicepreziden
tus. Naujoje Cafe vyriausybėje 
jau dalyvauja ir gėn. Gomes, 
kuris vadovavo sąmokslui 
prieš Vargą.

GEN. E». tiOMES. MeforaHMn 
denieknU partijos lyderis * pri
vertę* muišauti Rrazilijns . prrs 
Getiilio Virpėt.

Streikas New 
Yorke?

New Yorko uostam gresia 
nuo penktadienio streikas. Jį 
žadėjo AFL uostų darbininkai. 
Priežastis — jie sako esą dis
kriminuojami kitos unijos “In- 
dependent International Long- 
shorenien’s Associatioh” nau
dai. Gegužės 26 buvo rinkimai, 
katra unija turi atstovauti 
New Yorko uosto darbinin
kam. Senoji unija AFL laimė- 
jo1 bet dar per 600 balsų nau
josios unijos naudai lig šiol ne
išaiškinti. Tautinė Darbo Įstai
ga turi klausimą galutinai iš
aiškinti ir išspręsti. AFL skel
bia, kad įstaiga remia ILA, ir 
prie šitą šališkumą skelbiamas 
streikas.^. .' - -

sąjungininkam iš tų santykių 
švelninimo, bet nutylėjo, kad 
po tais (aiškinimais slepiasi
Amerikos ’ kapituliacija prieš 
Anglijos reikalavimą prekiauti voja pats Mendes-France, jis 
su komunistais. nepasako.

Viekas apie Bonną
V&kas rųgpaūSo 11-13 posė- 

^ję apie Lietuvos atstovavi
mo reikalus Bonnoje priėmė- 
Ir tJtaą Informacijų Nr. 22 pa
skelbė tokią rezoliuciją:

:wVBkas išklausė VT pirmi- 
ninko ir URT valdytojo pra
nešimus apie’ padėtį ryšium su 
Lietuvos atstovavimu ir apie 
jų 1954 m. rugpjūčio 9 <L atsi
lankymą atitinkamoje. įstaigo
je, ėmė dėmesin, kad Lietuvos 
diplomatiniams santykiams at
kurti Vilkas ėmėsi iniciatyvos 
įteikdama vokiečiam jau 1950 
gruodžio 5 d. memorandumą. 
Nuo tada Vilkas visą laiką per 
URT palaikė ryšius su atitin
kamom oficialiom įstaigom. 
Ponas Lozoraitis, jo paties tei- 
gimu, ten prisistatė tik 1952 
m. Per ^starudsius metus Vil
kas dėjo visas pastangas susi
tarti su Lietuvos diplomatais 
atstovo skyrimo reikalu, ta
čiau susitarimo dėl visiems 
žinomų priežasčių nepavyko 
pasiekti.

Šios padėties akivaizdoje
1953 rugsėjo 1 d. posėdyje 
Vilkas nutarė pavesti VT skir
ti atstovą. Apie šį nutarimą 
painformuotas, p.. Lozoraitis, 
pakartodamas savo nusistaty
mą, griežtai atsakė, jog jis 
nesutinka, kad dėl atstovo 
skyrimo būtų Vfiko ir p. Lozo-

,ęąi$io tarteonasi. 1954 m. kovo
p. Lozoraitis pra- 

nęšė? .jog jis yra pristatęs at-
' stovautį Dr. Gerutį.

URTJvšMytojui lankantis a- 
titinkamoje įstaigoje, 1954 m. 

. kovo 31 d. paaiškėjo, kad ten 

. rtpią‘Pų Geručio pristatymą ąt- __  ....
Stovu nieko nežinoma. IŠ Lozo- P“X D KtSfcNHOWl»lS, Kvykęs •tostOKu j Denver, OU pa-xir» 
raičio 1954. VDI. 9 padaryto 80 k-"®** 
komunikato aiškėja, kad jis p. 
Gerutį pristatė atstovauti tik
1954 m. liepos 19 d. Dr. Kar- Prekyba
velio gi oficialus pristatymas v
Vliko Delegatu, su teise atsto
vauti Lietuvos valstybei, įvy
ko 1954 m. gegužės 4 d. Dėl 
šio pristatymo p. Lozoraitis 
yra daręs intervencijų, šių p. 
LozoraRSo veiksmų pasėkoje 
susidarė padėtis, kad šalia 
Vliko Delegato p. Gerutis at
stovauja p. Lozoraitį. VT p- 
kui ir URT v-jui 1954 m. rugp.
9 d. buvo pareikšta, kat^ Lie
tuvos atstovu galėtų būti pri
pažintas tas asmuo, dėl kurio 
būtų raštiškas Vliko ir Lietu
vos diplomatų susitarimas.

Vilkas, dičtiiąi apgailestauda
mas susidariusią padėtį, kuri

.. yra p. Lozoraičio intervencijų 
, pasėka, konstatuoja, kad yra 

pakenkta Lietuvos reikalui ir 
Vidam nesusitarimai išnešti iš 
savo kiemo. Visa tai turėda
mas galvoje, Vlikas nutaria į- 
pareigoti Vliko p-ką ir VT da
lyti visus žygius Lietuvos at
stovavimui sutvarkyti.”

Pastaba. Iš Vliko pranešimo 
plaukia ta pati išvada, kųpą 
bpvom padarę iš Lozoraičio 
komunikato spaudai: nei man, 
nėi tau; Vokietijos valdžios or
ganai atidėjo diplomatinių ar 
konsuliarinių teisių pripažini
mo reikalą tiek Vliko delega- . 
tui, tiek Lozorąičio ryšinin- Kersteno komisija rugpjūčio jos motiną ir tarnaites £okti.

24 apklausinėjo vieną austrę. Kitą dieną atėję tie patys tris
________________ vardu Mrs X, kuri atsakinėjo kartus ją išprievartavo, o na-

iš už uždangos. Ji papasakojo, mus apiplėšė. Tada jos visa 
kaip ji pergyveno sovietų atė- šeima pasislėpė miške.
jimą 1944 kaime, kur ji buvo ' Kai kongresmanas Bentiey

šiom dienom* buvo pastebė- su savo vyru, tėvais, dviem paklausė, ar jos baisūs pcrgy- 
tos vakarų Vokietijoje viršum tarnaitėm ir žydelkaite, slėpta vertimas nebuvo tik išimtis vi-

• Rastato; jas matė apie 20 as- nuo nacių. Ji papasakojo, kaip soje dalykų eigoje, ji atsakė: 
menų 10 vai valu Vakarų pie- septyni bolševikų * kareiviai. “Visai ne: tai buvo taisyklė.” 
tų Vokietijoje paskutiniu laiku atėję į jų namus, visus uždarė O jos vyras, klausiamas to pat, 
jos pastebimos ne pirmą sykį, j virtuvę, o ją visi septyni iš- pareiškė: “Sutikti jauną mėrgi-   „
Aviacijos radaras jų neapfiuo- prievartavo, paskui privertė ną neišpriešvartauta buvo di- 11 .
pė. Buvusios labai aukštai. jos vyrą groti armonikėle, o dėlė retenybė.” UH”* »n iiFn - Mituti A Bratar.
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Apie nemigą
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4MGRAND ST.
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Lietuvos Vyčių Radijo Programa

JAU GALIMA ĮSIGYTI A. RINKCNO VADOVĖLI

Klausykite
ATIMINIMU*

skaičius žmonių, kurie buvo 
kom. kontroliuojamose orga
nizacijose, buvo 7-8 milijonai.

Kai komiteto tardymai gar
sėjo viešumoj, prezidentas da
vė pareiškimą spaudai; jos pa
lankūs komunistam žodžiai bu
vo išspausdinti pirmuose pus
lapiuose. Tada Dies išgavo iš 
Mutual Broadcasting 30 minu
čių' prezidentui atsakyti. Tai 
patyrę, Baltieji'' Rūmai papra
šę taip pat iš tos radijos sto
ties tiek pat laiko ir tuo pačiu 
metu kitai dienai atsakyti ko
miteto raportui. Norėjo iš 
anksto išgauti Dies rankraštį, 
bet tas taip ir nedavė iki pačios 
transliacijos.

1941 Dies įteikė naują ra
portą su sąrašu 2,000 pavar
džių, kurie buvo apmokami fe
deralinės valdžios piniga’s. 
Tarp jų buvo Alger Hiss, Har- 
ry Dexter Whit?, Harold Gla- 
ser ir kt. Vyriausybė nesutiko 
jų atleisti.

Praktiškai gi tenka skaityti, 
kad per tą laiką ištremta ir 
suimta 250,000 - 270,000 lie
tusių” (Eltos pabraukta).

žiavimas automobilio mecha
nizmą.

Tačiau gydytojai pripažino, 
kad dar nežinia, kas yra pats

Dies komitetas, kuriame bu
vo penki demokratai ir du 
respublikonai, tardė toliau. Jis 
rado, kad

CIO egzekutyvs pusė narių 
buvo komunistų sąrašuose ir 
kad 12 tarptautinių unijų ko
munistų buvo visiškai k'mtro- 
Huojamos, o 9 kitos tarp savo 
narių turėjo komunistų.

.Tokios organizac’jos kaip 
American League for Peace. 
American Labor Party buvo 
komunistų' žinioje. * Bendras

Sąrašas stovėjo beveik deštat- 
metų be jokių renttatų.

1941 prieš pat įstojimą j ka
rą gruodžio mėn. Dks teleg
rama kreipėsi j prezidentą 
Rooseveitą, kad reikalą per
svarstytų. Minėjo, kad daly
kas yra daug rimtesnis, nei 
jis mano,' nes komunistai vo
gė diplomatines ir karines pa
šaipūs ir perdavinėjo Rusijai, 
kurios pirmutinis tikslas yra 
nukariauti pasaulį if laimėti 
jo valdžią. Jei prezidentas no
rėtų, Dies siūlėsi pasitraukti 
iš komiteto pirmininkų, bet 
kad tijc jis atkreiptų daugiau 
dėmesio į patį reikalą.

Tada Rooseveltas pakvietė 
Dies atvykti į Washingtoną, 
į Baltuosius Rūmus. Juose 
Dies sėdėjo jau rytojaus die
ną ir laukė audiencijos pas 
prezidentą. Tik po valandos 
laukimo

Eltos Informacijos yra ofi
cialus Vliko leidinys. Pats Vil
kas taip pat oficialiame me
morandume Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Trygve Lie 
1949 spalių 10 nurodė, kad iki 
1949 lietuvių aukos sovietų o- 
kupacijoje siekia 520,000; kitų 
metų lapkričio 15 rašte Jung
tinių Tautų penktosios sesijos 
pirmininkui Nasrollah Ente- 
zam vėl nurodo 
no.

Gydytojai apie nemigą
GJasgove posėdžiavo Brita

nijos gydytojų draugija. Svar
stė nemigos klausimą. Visi 'nu
rodė, kad nemiga virto moder
niausia liga. Miego, miltelių 
niekada tiek nereikalavo kaip 
dabar. Britanijoj visų nuper
kamų vaistų 10 G yra miego 
milteliai. Daug dėl per didelių 
dezių ir nepabunda daugiau. 
Prof. Dunlcp pažymėjo, kad 
šiandieninis žmogus į užmigi
mą ir pabudimą žiūri kaip į 
vandenio kraną — čia jį atsu
kai, čia užsukai. Tam ir grie
biasi miltelių. Tačiau tie ma
teliai žmogaus organizmą su- 
dilina greičiau — taip kaip 
aštrūs stabdžiai ir staigus va-

buvo iki 1945. Pkskuj dėl nesveikatos iš Kongreso pasi
traukė iki 1953.

žurnalas “U. S. News and Worid Report* paskelbė su 
juo pasikalbėjimą, kaip anuo metu komunistai stengėsi įsi
filtruoti į Amerikos gyvenimą, kas juos rėmė ir kaip jie 
kovojo prieš tuos, kurie jų veikimą ėmė kelti viešumon. 
Čia tenkinamos jo liudijimų dalies santrauka.

H DALIS
Skaitymai, aplinkos ir tėvynės pažinimas pagal naująją 

JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą
Vtršdta ir Riustracijos M. T. Valiaus.
' Bostono lietuvių mokytojų leidinys

184 p. — kaina $2.75
Gannuns “Darbininko” administracijoj.

Vliko memorandumuose nu
rodomas skaičius buvo pagrįs
tas . informacija, iš Lietuvos 
pogrindžio vadovybės^ prista
tyta į vakarus, patrirjtin^ą .ati
tinkamų krašto rezistencijos 
vadovų parašais įr jtatspau- 
dais. Eltos Informarijęs nau
jas išvadas grindžia atliktinai 
ten pakliuvusių ir vo~
kiečių pasakojimais. Nėra rei
kalo kalbėti, katras šaltinis y- 
ra patikimesnis. Bet. labiau 
tenka nustebti, lad Eltos In
formacijos nerado reikalo pa
lyginti savo labai abejotinos 
vertės išvadų, prieš jas skelb
damos, su tuo, kas Vliko ofi
cialiai yra paskelbta. Tokis de- 

‘pusę nulijo- šinės nepaisymas, ką daro kai
li dabar tos pačios įstai- re, nuvertina pateikiamų žinių 

gos organas jau kalba apie tikrumą, ir Lietuvos reikalui 
perpus mažesnį skaičių. nepasitarnauja.

Iš pirštų nuospaudą 
apie žmogų

Neginčijama, kad žmogaus 
tapatybę geriausiai išduoda jo 
pirštų'nuospauda. Nors keičia
si žmogaus amžius, bet piršto 
odes linijos ir jų bangos lieka 
tos pačios.

Italų kriminalogas Canepa, 
iš Genujos, priėjo išvadą, kad 
iŠ pirštų nuospaudų galima nu
spėti ir žmogaus charakterį. 
Jo teorija susidomėjo Ameri
kos kriminalogai ir pasiuntė 
Canepai 14 nuospaudų, kad 
jis padarytų savo išvadas. Ca
nepa pranešė, kad 4 iš jų turi 
imti žmogžudžiai. 8 vagys, 2 
teisingumo klaidintojai. Ir vis
kas sutiko, nes tie 2 “teisin
gumo klaidintojai” buvo du po
licininkai, kurių nuospaudos 
buvo pasiųstos Canepai, kad 
jį paklaidintų.

Tačiau į Canepos teoriją te
žiūrima su tokiu pat nepasi
tikėjimu kaip į diagnostiką iš 
akles.

Lietuvių Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MINKV, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos. *■ . .

Vokietijos spalvų psichologi
jos institutas patarė vonios 
sienas dažyti sauline gelsva 
spalva, o lubas tos pačios spal
vos atspalyviais. Tai sukeiki 
saulės ir vandens pergyveni
mą. Nepataria baltos spalvos, 
kuri sukelia švarumo, bet sy
kiu ir šaltumo jausmą.

JOHN /f. DVIJ.FS. valstybės 

sekretorius, spaudos. atstovam 
pareiškė, Jok jis dar tikis, kad 
Fraheėrija prisidėsianti prie Eu
ropos Saugomo pakto.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių 

KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1090 kDocydes t Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu .
VKD&IA8 — P. VIŠČINIS 

$1 Baker Ave^ Brechtai 4, Mus.
TeL Brockton 8-1159-R.

Lietuviy Radio Draugijos Programos
J. P. GINKU8, niiaktoHua r ~ -

Trečiadieniais 10 PM—WWRL 1600 ke.—5000W. /
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro t angomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, ' ; 
naujienos, muzika;-> 7 y--y i *• i
TeL EV. 4-8298 BROOKLKN-U.
AD JEZAVTTAS J. VALAKAS
Muzikos Dir. Pranešimų Dtr.

~ ~ ~ j? .

Eltos Informacijos atliko di
delį ir naudingą darbą, surink
damas žinias iš Lietuvoje bu- 

\ vejusių vokiečių apie deporta
cijas 1945-1951 laikotarpyje. 

Tuos davinius paskelbė rugpjū
čio 20 dienos Nr. 22. Tačiau 
negerai, kad pasiskubino iš jų 
daryti apibendrinančias’ išva
das — tokias:

“Ka;p matome, iš eilės vie
tovių, daugumoje kaimų ar 
bažnytkaimių, kuriose bend
ras gyventojų skaičius siekė 
55,188, pagal gerai informuo
tų liudininkų pareiškimus, nuo 
1945 m. iki 1951 m. gegužės 

' mėn. buvo ištremti ar suimti 
mažiausiai 4,585 asmenys, t.y. 
8,3% visų tų vietovių gyven
tojų. Kadangi čia paduotų vie
tovių skaičius yra pakanka- 

, ma didelis ir jos yra pasiskir- 
VIENOJE BROOKLYNO SIUVYKLOJE sčiusios beveik po. visą Lietu

vos teritoriją, tai galima pa
grįstai laikyti, kad visų Lietu
vos kaimų ir miestelių nuos
toliai ištremtaisiais ir suimtai
siais sudaro 8,3 U jų gyvento
jų. Nedarysime taip pat dides
nės paklaidos, skaitydami, kad 
toks nuošimtis, t.y. 8,3% yra 
ištremta Lietuvos gyventojų 
bendrai, nes, viena, kaimo gy
ventojai Lietiivoje sudaro dau
gumą, 77% visų gyventojų, o 
antra, areštai ir trėmimai var-, 
gu ar bus mažiau palietę mies-

Šioje dirbtuvėje darbininkų nemalonus 'dalykas. Ir čia jie ip kaimus- Je’ lr taip-
pirmininku (čermonu) kuri prašneko, kad kunigui terūpi , 1S ma

• ziau tremta, kaip is kaimų,—
tai skirtumą turėjo išlyginti 
areštai, kurių miestuose buvo 
daugiau. Skaitant, kad 1948- 
1949 m. Lietuvos gyventojų 
skaičius buvo ca.,2,860.000, a- 
titinkamai aukščiau išvestam 
procentui nuo 1945 iki 1951 
m. rudens iš Lietuvos buvo iš
tremta drauge su suimtaisiais 
mažiausiai 233,000 žmonių.

rado sekretorių, pasiruošusį 
paakalhejimą užrašyti. Dies 
atkreipė' prezidento dpmesį, 
kad tai nereikalinga. Bet pre- 
adantas pasakė, kad taip ge
riau būsią. “Gera:, bet tada 
vieną .kopiją duosite ir man”, 
sutiko Dies. Prezidentas paža
dėjo.

Pasikalbėjimas truko valan
dą. Dies išdėstė vėl ir vėl apie 
komunistų tikslus, ka:p jie iš
naudoja Rusijos reikalam tuos 
2000, kuri? yra valdžios tar
nautojai. Bet prezidentas buvo 
kitokios nuomonės. “Jūs mato
te raudonąjį po lova kiekvieną 
naktį”, pasakė prezidentas 
Dies. Dies irčia ir paskesniuose 
pasikalbėjimuose matė, kad 

prezideiitas buvo sužavėtas 
bolševikine Rusija.

“Aš nesu komunistas —sa
kė jis Dies, — ir komunizmu 
-netikiu, bet dabartinė Rusijos 
valdžia yra. nepalyginti geres
nė kaip carų valdžia.” “Dau
gelis mano geriausių draugų

’ yra komunistai.”
O pasikalbėjimo kepijos po 

daugelio prašjmų taip ir ne
gavo. Buvo pagaliau paaiškin
ta, kad geriau to neskelbti.

gąiūk

tuojau iš Astovų Rūmų p^'- 
mtatnko raMą. Tai buvo įspė
jimas, kad būtų didelis nesusi- 
pratimas ieškoti priešameriki- 
j>ės veiklos tokiose organiza
cijose kaip CIO, tik dėl to, 
kad jose yra komunistų.

{sĮįėjo Atstovą Rūmą pir- 
mfatiakas, bet paskui Dies pa
tyrė, kad tai buvo padaryta 
Baltąją Rūmą iniciatyva.

■Nepaisydamas įspėjimo, 
Dies ryžosi patikrinti komu
nistų veiklą, ar ji nėra nu
kreipta prieš Ameriką, kaip 
tik CIO. Jo pirmas žygis buvo 
pasikalbėti su John L. Levvls 
ir jo juriskonsultu Lee Presš- 
man. Dies pareiškė jfem, kad 
CIO yra įsifiltravę komunistai, 
ir kai kurios unijos yra visiš
kai jų valdomos. “Prašiau — 
sako Dies — L?wis bendra
darbiauti, kad galėtume orga
nizaciją išvalyti”. Lewis supy
ko ir atkirto, kad komunistai 
turį teisę būti unijose kaip ir 
kiti.” Žodis po žodžio, ir Le- 
wis pareiškė: “CIO nereikalin
ga nei jūsų nei kito kongres- 
mano, kuris pasakytų, kaip 
mes turime tvarkyti savo'or
ganizaciją.”

Dies atsisveikino, ir pradė
jo apklausinėjimą CIO savo 
galva.

Buvo 1938 rugpiūčio 8-10, 
kai

jam paskambino iš Baltąją 
Rūmą.

Prašė ateiti. Nuvyko. Rado 
ten jau šen. Sheppard, kuris 
anksčiau buvo kalbėjęsis su 
prezidentu. Prezidentas krei
pėsi tada į Sheppardą: “Sena
toriau, kaip darysim su Mar
tinu (Dies)?” Senatorius ne
suprato ir paklausė: “Ką tu
rite galvoje.’” Prezidentas at
sakė: “Juk žinote, kad visas 
tas reikalas su komunistų tar
dymu yra rimtas nesusiprati
mas. Mr. L^vvis yra labai su
jaudintas. Tik ką jis skambino 
man telefonu. Labai labai su
jaudintas. Jei Martinas (Mitinai 
norės tikrinti komunistus, ku
rie yra CIO, nustatys priešin
gai CIO. kuri pakenks demok
ratų partijai, nes mes turime 
daigely vietų atsiremti CIO.” 

Paaiškėjo, kad prezidentas 
nenori komunizmo tardymo. 
Prezidentas norėjo Dies veiklą 
nukreipti prieš nacizmą, kurį 
jis laikė antiamerikine veik
la. To iš Dies (kalbėjo prezi
dentas) visi norėję, kai jis ė- 
mėsi vadovauti komitetui. 
Niekas netikėję, kad priešame- 

■ rikinė veikia liečia komunis
tus. Jie nematą, kad komuniz
mas būtų pavojingas Jungti
nėm Valstybėm.

Lietuviy Radijo Korporacija 
M2 E. Bro«dwajr, So. Besto* 27, Mms.

laiką buvo J. Stakvilevičius, mi
ręs š.m. kevo 30 d. Jis buvo 
komunistinių pažiūrų, skaitė 
“Laisvę” ir rašė jai korespon
dencijas. Kol buvo gyvas, tai 
kartu su dabartinių delegatu 
Ch. Kundrotu nevengė akcijos 
prieš nekomunistiškai nusitei
kusius darbininkus. Buvo pra
simanoma nepagrįstų kaltini
mų, kaip pavyzetiiui, prieš J.

Buivydą. Dar ir dabar tos ap
kalbos tebekartojamos.

J. Stakyilęčius, kol buvo 
sveikas, nevengė pašiepti ‘ ir 
bažnyčią bei tikėjimą, bet 
prieš mirdamas pasikvietė ku
nigą ir atliko išpažintį. Jis bu
vo su bažnytinėm apeigom ir 
palaidotas. Bažnyčia neatstu
mia nei vieno, kuris taikosi su 
Dievu kad ir paskutinėje savo 
gyvenimo valandoj?. Tačiau 
komunistuojantiem tai buvo 
nemalonus 'dalykas. Ir čia jie

‘pinigas”. Kaip gi kitaip dėl sa
vo draugo pasiteisinsi? Mirš
tančio žmogaus jau nėra kaip 
ant savo pavadžio laikyti.

Prieš atsiguldamas ligoninė
je J. Stakvilevičius savo pa
reigose paliko P. Grabauską, 
bet ir tas susirgo ir savo pa
reigas toliau pavedė F. Krung- 
liui. Darbininkai tokiu savava
lišku pirmininko pareigų per- 
leidinėjimu nebuvo patenkinti, 
bet iš unijos viršūnių niekas jų 
nepaisė: “mes, girdi, valdome 
ir mes .valdysime, ką mums kas 
padarys.”

Viename lokalo susirinkime 
J. Steponavičius iškėlė tą ne
malonų reikalą pareikšdamas, 
kad darbininkų susirinkimai 
Mitchulio dirbtuvėje nešaukia
mi, pirmininkas skiriamas iš

(Nukelta į 6 psl.)

Kiekviena ieštadieni nuo 11 iki 12 vat vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEIŽILT — Utknantaui Radio Hoor. 3» Cot- 
toge SL, Norwood, Man. Skyriai: Ufhuanian Furnitūra Ca. — A. ir 
O Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas' Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
jridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8*4918 ar 
8-1940; KIrkiand 7-8533.

Mitchulio dirbtuvės darbi
ninkai keturių metų laikotar
pyje rugpiūčio 13 d. gavo pro
gos išsirinkti dirbtuvės darbi
ninkų pirmininką ir kitus ko
misijos narius. Mat, nors lie
tuviškas dirbtuves valdo lietu
viai kontraktpriai, darbi
ninkų reikalus'tv&kb'ikomuni- 
stam artimi žmonės arba net ir 
aiškūs komunistai. Viena iš to
kių įmonių buvo ir Mitchulio 
dirbtuvė.

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 

KNMMITB OT UTHIANU WIQA



jas rašyti. Daug linksmiau yra ką gera gražaus pastebėti ir vi<

kfrdi|.: Tai fią savaitę vykstąs Pittsburghe Vyčių jaunimo sei-

deklaraciies ta JAV koastite-

9&9B

PAUL HEYSE

PIKČIURNA

per valties kraštą, praskėstais 
savo pirštais braukė banguo
jantį vandnej ir paskiri vilgė 
skruostus. Jie degė kaip žari
ja. Tamsūs jos antakiai ran

gaus gyvybei palaikyti, atitin
kamai kurta - te jų poetinis, 
kultūrinis bei religinis gyveni
mas jie priešingai. Nevienodas 
gi medžiaginių turtų pasiskir
stymas sudaro luomus, o tech
nikos pažanga sudaro są
lygas didelėm įmonėm augti ir 
mažąsias nustelbti. Stambus 
kapitalas, vis labiau didėjąs 
dėl to, kad į jį susikrauna už
dirbtas, bet rievisas išmokėtas 
darbininkui atlyginimas, di-

vadą yra ta, kad šiandieni
niame Amerikos gyvenime yra 
padidėjęs veršių įvairumas ta 
jų pasiskirstymas, o ne kon
centracija. Kai Hooveris prieš

Tačiau “Naupenos” psafr ' 
bėjo, kad tas nebstingo kal
vio sūnus (taigi kūęsišdarbi- 
ninkų sluoksnio), tik vėliau 
pasidaręs milijonierium, “so
cialinių klausimų srityje... atsi
likęs bent pusšimčiu metų” ir

pakils, gavęs tuo kūju. į 
kauši, turėjo palikti savo feimę 
ir glaustis “kapitaMstiirfuosė 
kraštuose.” •

— Oras labai netikras,—tarė 
jis užeigos šeimininkei, —nors 
dangus ir atrodo giedras. Gali 
užeiti audra. Ar ne taip buvo 
paskutinį kartą, kai viena 
anglų šeima vos pasiekė kran
tą. Jūs tai pamenate?

Apie kitų atsilikimą labai į 
dažnai mėgsta kalbėti vadina- 
mieji pažangieji. Jei jie tokiais 
save vadino prieš 50 metų, kai 
buvo naiviai tikima, jog Mark- 
so mokslas atneš žmonėm išga- 
nymą, tai jie dar galėjo tada j 
vadintis ‘naujovės žmonėmis”, < 
nes tai buvo iš tikrųjų tam tik- į 
ra prasme naujos teorijos. 
Šiandien jos jau priklauso pra- J 
eičiai, ypač savo materialistine 
pasaulėžiūra, nuo kurios ir da
lis socialistų nusisuka.; Kai - 
Hooveris savo kalbos pabaigo
je užsiminė apie šv. Raštą, ir 
beveik tais pačiais žodžiais 
kalbėjo Dr. H. Ehleris, tai jie
du išraškė visų žmonių ilgesį 
principų, amžinų principų, ku
rie tinka visiem laikam ir vi- , . 
som sąlygom.

žmonės ar didžiausi priešai. A- 
biejų širdys smarkiai daužė
si. Giedrus Antanine veidas 
buvo pritvinkęs drumstaus 
rausvumo. Visa jėga #s buvo 
užgulęs irklus, prakaitas tiejo-

Antaninas jau dvi valandas
< buvo prasėdėjęs ant suolelio plaukiodami?
t prieš žvejų užeigą. Jau buvo — Ką ten! Pasitaiko vieną 
į kokia valanda praėjusi, kai kitą laišką nugabenti į Neapo- 
~ nuskambėjo ir Avė Maria var- lį ar kokį svečią išvežti jūron 
\ pai. jis dažnai pakildavo ir iš- meškerioti. To neužtektų neį

ėjęs iŠ pavėsio dairydavosi į dviem kartam savaitėje-maka- 
| ketins, kurte vedė į du salos ronų nusipirkti. Bet mano dėdė 
\ miestelius. Keliuose nieko ne

simatė.

— Ne, — atsakė šeimininkė, 
ir kalbą tuojau nukreipė kiton 
pusėn klausdama: — Pas jus 
ten daug svečių suvažiavo?

Seniai jau čia? 
— Nuo pat ryto, kai tą ku-

turi didelius apelsinų sodus ir nigą atvežiau, — atsakė An- būtų žvalgusis ar lūkuriavus:
man nereikia vargo kęsti,—pa- tairinas. —Kartu buvo ir iner- Antaninas pafiupo ją j gjėbį ir dė baltos paukštės, kurios savo vėjo nepajudėdamas. Daflinin-
sigyrė Antaninas. gaitė... kaip vaftą įsodino į vdftį. Pas- lizdus turėjo kalnų olose. Irk- kas vis dėlto turėjo drąsos ji

— O jis turi daug vaikų? B Anacapri pusės pasigirdo tari greitai pats įšoko ir keliais lų dūžta! samstė jūros vande- užšnekinti, kad ir pasitraukė iš
— Jis nevedęs. Jis norėtų smulkūs moteriSd žingsniai, irklų truktelėjimais flptaoAė j nį. Girdėjosi tiktai vandens aikštelės. Peštynių nebuvo,

mane savo sodų užveizda tur^ Antaninas krustelėjo, išvydęs atvirą jūrą. te&faojimas. Nieko daugiau. kaip paprastai, tečtau daili-
ti, jei tik norėčiau. artėjanSą Laurelę. Pastsvefld- Laurete sėdėjo priekyje, at- — Tu galėtum tuos apeisi- ninkas nesivaržė Antanino

— O, — atsiduso šeiminin- nusi ji tylėjo. sukaki šoną j Antaniną. Ji at* nūs paimti, — pratarė Antanu
ke,—tai jum nieko daugiau ir — Aš turiu Irtis; — tarė rodė dar rimtensė negu bet ka- nas, negalėdamas pakęsti ty- Lamdei pasipiršo.

atsistodamas Antaninas. —TU da. Lūpos buvo kietai sufiaup- los. — Parvežtam juos savo
Antaninas keistai į ją pasi- mergaitė iš Sorrento. Jos mo- tos .veidas — rūsHii šaltas, motinai. to akižagaus jaunuolio?—klau- Antantora apsidairė . Jo

žiūrėjo ir patraukė pečiais. Jis tina serga, ji turi taiku būti Ant draikėsi kelios — Neprikiš, mes jų dar tu- sė jis mergaitės. do rausvumas staiga pradingo,
vėl išėjo į saulę, dairydamasis namie. plaukų sruogos. Jiedu yrėsi rlm. Prireiks — nuripirksiu. — Ne, ai jo nepažįstu, — Jis paleido iš rankų Mdua
j kelius. — LaSco dar pakaks, ?—■ jei“ tjdėdand. ““ Sakyk, aš skmčiu~. su užsigynė Laurriė. Laurriė bristai į A parižMIe^jA

— Dar tik bradeda rinktu, •— Klausykite, — pašaukė jį terpė šehnininkė bu- Kiek paplaukus, LrareH iš- BntoėjtaMds~. Tai buvo netiesa. Kai Anta- tani kieno verčiama, apM*
— pastebėjo Antaninas. — Li- šeimininkė, — aš jum dar at- tdį vyno. — Saldė <Mr daftftak sttmė skarą Ir priridengė nuo — Ji tavęs nepažįsta. niną sutikdavo, matėri, kad niauki, bet rudėti Oąri. 'Ji 
gi šiol sunku buvo ką uždirb- nešiu vyno: dėdė užmokės. dar ir mergaitė qtie gUrlefaį kaitros, Skaroje buvo įvyiJo — Galėtum jai priminti, kas gerai jį • , taukia. __  •

tas duenoe krauHMs. Va» «« • Dabar jfeta ridljo vienoje . (tae dntfKj

žodžiai atatiko ekonominį 
krašto vaizdą. Tas pats insti
tutas priėjo išvados, kad ir vi
si Amerikos gyventojai ne su
metėjo, o praturtėjo.

Geriausias vis dėlto pavyz
dys, kaip Karolio Markso teo-', 
rijos jiuvestos iki kraštutinu
mo,- gyvenime nepasiteisina, y- 

. . , , . - Sovietų Rusija. Gali kas sa-
^3a<^’ kyti, kad ji tas teorijas iškrei

pė,bet negal paneigti, kad jos 
praktiškai vis dėlto buvo vyk
domos.

Sovietų Rusijoje yra 
viskas koncentriiota valdžios 

. rankose, viskas suaocia- 
na -

furija. KaTnėt buvo g 

jęs f Markso kūjį, kad juo 
Bma daūgiau geryUų prifc

Antaninas. — Jūsų vynas stip- ' — Ne, ačiū, aš negeriu, — tinedama po Capri, ji dar nie- — Aš tavęs kgi nepaėstu, valtyje, tartum visai svetimi 
kietai atsakė Laureiė. ko nebuvo valgiusi. Antaninas išraudo ir nutilo.

— Bet greitai ir {sarina, — — Pilk, neklausk, — ragino — Laimele, ta nieko neturi Laureiė jau nebe pirmąjį kar-
įtikinėjo šeimininke. — Antai, šeimininkas savo žmoną. — be dismos? — klausdamas tą jo išsigina.
ir mano vyras jąu pariculnino- Vynas visada praverčia. kreipėsi Antaninas ta pasiūlė Kai prieš metus dailininkas 
ja. Prisėskite, pašnekėsite. — Palikite ją ramyb^e, — jai du aptishms. — Nemanyk, iš Neapolio pirmąjį kartą at- 

§efanminkas grižo įš Capri, šiurkščiai pasakė Antaninas.— kad aš tyGa juos tau palikęs! vyko į Sorentą, Antaninas su
kur vienai svetimašatei buvo LSunriė yra tokia, kad jos ne- Radau, valtyje iškritusius iš draugais žaidė aikštelėje, pro si pro skruostus, lūpos vfapė-
nunešęs žuvies. Ji turėjusi vai- perkalbės nė kunigas, jei ji apelsinų dėžės... kurią praeina Bacda gatvė, jo. Kartkartėmis pasigirsdavo
Sinti svečią — kunigą iš Sor- ko nenori. — Pats radai, pats ir vai- Laurriė tada ėjo pro šalį, pri- plKties prisisunkęs jo žodta.

Atsisveikinęs su šeiminin- gyk. x laikydama ranka ąsotėlį ant Laureiė dėjosi nieko negirdin-
kais, Antaninas nužingsniavo — Jie tave atgaivintų, tu gaH-os. Dailininkas taip į ją į- * 

patisvefidnęš ir šeimhtiitites; prie valties. Iš paskos Laureiė kaitroje t(A vaikščiojai. sisteibBjo, sustojęs aikštėje,
jis per petį buvo ubatatęS dairėsi į šabą, ar nepamatys — Aš attigaivii&u vandeniu kad tiktai atrimuięs į jį svie-
tiiiklą, o k*eūas savo garbę"*“* dar norinčių važiuoti. Bet die* ant krauto. dinys nutraukė jo Žavėjimąsi
pridengęs raudona kepuraite, ndš kaitroje niekas nesfekutt- Antaninas susiraukė ir apel- mergaite. Dailininkas piktai 

no, jei ta buvo atvykęs. sinus vėl įmetė į dėžę* apsidairė manydamas, kad iš
Nežinia, klfek Laurriė dar Jūra buvo rami ta tviskėjo būrio* jaunuolių kuris nors jo kėši Nustaišuri nuo galvos rioe- 

kaip veidrodis. Viršum skrai- atsiprašysiąs. Antaninas sto- petaitę, tvarkė savo plaukus, it 
ji viena būtų buvoti valtyje.

Nei arti nei tofi nesimatė nl 
vieno plaukiančio Žmogaus. Jie 
buvo Myrę j pat} jurai .vMun» 
Satt buvo fflrati toli užptioh 

. lyje ir vos - vos matėsi <tan- 
šnekinti net ta tada, kai jis sus jos krantų rėžis. Pro valtį 

kartais praskrisdavo Mykda- 
Ar tu atsakai man dėl ma žuvėdra.

ria vieną nuo kitos Naujosios 
Meksikos ta Arizonos dykumos, 
bet jose eina panaši raida: su 
ūkiniu pramoniniu kitanu ei
na ir panaši pobtinė linija: 
nepasitikėjimas rytinių valsty- 
bių “internacionalistais”, kurie 
esą tik mėtą Amerikos pinigus 
pro langą, užsienius remda-

\ B kur. tas skirtumas, kad vieni traukia į lietuvišką būrį, ki- kelti klausimą, ar jis yra puse būkki naeerinti Tačiau
ti grimsta į amerikinį gyvenimą? Šiais tautų.ta žmonių maiša- šimto metų atsilikęs, ar Ka- atkreipė dėmesį į tai kad \ \ /, . f
ties laikais visi auga taip panašiose sąlygose arba taip iš vienų rol’<> Markso teorijos, kuriomis viskas atitaria su K. '
sąlygų mėtomi į kitas, kad vadinamasis etninis elementas, kuris remiasi tiek socializmas tiek ir Markso teorijom. 'X — /
skiria tautą nuo tautos, daros vis silpnesnis. - Tautiniam pri- komunizmas? čia jis nurodė du pavyz- r
klausymui vis daugiau ta daugiau turi reikšmės laisvas ir sąmo- džius, ir vieną kaip tik iš Ame-
Dingas žmogaus nusistatymas ir apsisprendimas. Kas nusistoto Karolio Markso mirtis rfkos’ kurią per savo 80 metų 
įtilfeti į kitos tautos gyvenimo būdą, to ir netolima jo paties pra- (1873> ir Huberto Hooverio Hooveris turėjo gerai pa rinti B '
eitia nesulaiko. Kas apsisprendžia būit lietuviu, ištikimu tam gimimas (1874) išsiskiria tik jr to kalbėjo ne iš tuščios I 
kraštui ta tautai, kuriai priklausė jo tėvai, tas ir tėvų žemės ne- vieneriais metais.* Jei nuo to saujos, graibydamasis kaž kur I
matęs ta net jų kalbos neįkirsdamas, gali jaustis tokis pat tos laiko savo pažiūromis atsiliko praeityj? už pusės šimto me- " - ‘
taiitos narys. neturtingo kalvio sūnus, ėjęs / ■

su Amerikos gyvenimo pakili-
Tokių apsisprendusių ir pasiryžusių lietuvių organizuotas mu ir praturtęs, tai reikia ma- f'

būrys susirinko Pittsburghe. nyti, kad ne kitaip bus atsitikę Amerikoje “Brookings Insti- Į į
Jais džiaugiamės lietuviai. Bet jais gali džiaugtis ir ame- su turtingos žydų giminės inte- tut?” 5 metus tyrinėjo, H /

rikiečiai, kuriem rūpi valstybės pažanga. Nes tie, kurie pasiryžo tektualu, kuris jau gyveno tik ar tikrai didžiosios įmones pra- 
būti ištikimi tėvų kraštui, už ką nebus jokio pelno nei tarnybos savo teorijose ir negalėjo ste- ryja mažąsias ta skurdina 
paaukštinuno, tas bus tiek pat ištikimas ir savo gyvenamai vai- bėti, kiek gyvenimas jas patei- darbo mases.
sybei, net jeigu jai ateitų sunkios valandos. Tas, kuris šiandien sino. Tuo klausimu yra pasisa- Pasirodo, kad 1939 - 1948 3
apsisprendžia virsti amerikiečiu, nes už tai tikisi geresnio biznio, kęs kitas žymus asmuo, metų laikotarpyje Amerikoje 
tas lengvai mokės virsti ta bolševiku, jei tik apsimokėtų tokiu Vokietijos parlamento pirmi- * privačių mažų įmonių nuo 3 
būti. ' ' ninkas Dr. H. Mders, milijonų paūgėjo iki 4; ‘apskai-

Vyčiai pasirinko pirmąjį kelią — ištikimybę Amerikai ir lie- nekatalikas kaip ta Hooveris. tant tai procentais, ūgėjimas 
tuvių tautai. Jų lig šiol nueitas kebas yra palikęs šviesius pėd- Jis kalbėjo šjn. kovo mėn., yra buvęs didesnis už pačių 
sakus. Tad geros sėkmes jų seimui ir toliau — stiprinti dvasią trumpai nusakęs Karolio gyventojų prieaugli- JAV gy- š*®4* D* iz«nhowebis, Bvrfce* i Denver, Coi, «▼«&!-
it auginti skaičių. Markso skelbtas teorijas ta pa- ventojų biudžete 1929-1949 m. w marą.

dėlės darbo mases visai nus
kurdina. Tuo būdu

neturįs ko Amerikai pasakyti. 
Kodą?

sianti, kas iš jos buvę nusavin
ta (rusvai tariant “grafe 

nagrabtianoje”).
To reikia ta siekti, visiem 

proletaram jungiantis į krūvą; 
taigi, “visų šalių proletarai 
vienykitės!”

D. H. Ehleris nepaneigė 
marksistinio judėjimo ' reikš
mės, kiek tai prisidėjo darbo 
įstatymam pravesti ir darbi
ninkų būklei pagerinti. Tačiau 
jis atkre'pė dėmesį į tai, kad 

ne viskas sutaria su K.
Markso teorijom.

Čia jis nurodė du pavyz
džius, ir vieną kaip tik iš Ame-

Reikia pripažinti, kad Hoo
veris labai kietais žodžiais so
cializmą tašė, bet reikia ta 
kelti klausimą, ar jis yra puse 
šimto metų atsilikęs, ar Ka
rojo Markso teorijos, kuriomis 
remiasi tiek socializmas tiek ir 
komunizmas?

ir dėl to alkanų darbininkų 
rankos nebepasiekia durnos. 
Savo pastangų bergždumą su
tvarkyti gyvenimą pagal 
Markso mokslą yra jau pama
tę patys bolševikai. Jie sten
giasi tiktai įtikinėti, kad bus 
ganau, kai visas pasaulis Imis 
sukomunistintas. Tai yra jau 
tikėjimas, savotiška religija, 
ateities mistika, kuria/dar du
mia akis nematantiem tikrovės 
ir atsilikusfem nuo gyvenimo

' Kas per vieni—tie seime?

'Kitas pavyzdys nurodomas 
iš pokarinių Anglijos bandy
mų suvalstybinti kiek galima 
daugiau didžiųjų įmonių. Tai 
buvo Anglijos socialistų dar- 
biečių programa. Gyvenimo 
prakt&a parodė, kad viltys, 
sudėtos į tas reformas, nepasi
teisina Vienos didelės unijos . * # „
laikraštis, kuris kaip tik at- Ar lexas ir (jdifornna

Lig šiol daugiausia įtakos 
turėjo Naujoji Anglija, New 
Yorko valstybė. Jų žmonės, at
sirėmę į finansin’us,^pramoni
nius sluoksnius, davė Amerikai 
ir užsienio politikos liniją: 
John F. Dulles, Thomas De- 
wey, Ludus Oay, Dean Ache- 
son, Sumner WeHes, Henry ' 
Stimpson, Edward Stetinius...

Dabar pastebima, kad ūkinis 
gyvenimas rytinėje - šiauri
nėje Amerikoje atslūgsta ta 
pradeda bėgti į vakarus. Be
darbių skaičius rytuose-šiaurė- 
je didesnis, nes reiškiasi ūki
nė stagnacija. Gamybos forr 
mdp iš rytų permeta kantatas 
į vakarus, labiausiai

Ar dar beverta priminti Vyčių organizacijos atsiradimą, jų 
šviesius veikėjus, reikšmę! Jau pats faktas, kad organizacijos 
steigėjų karta žymia dafim nuėjo į kapus, o atėjo jaunoji karta, 
ta organizacija gyvuoja toliau, daug pasako.

4 Pasako tai, kad jie, čia gimę, augę, išėję į gyvenimą, o vis- 
tfek jaučiasi esą lietuviai, jaučia sentimento tėvų kraštui ta jo 
reikalam. Kitas jau ir kalbėti lietuviškai nepakalba, bet traukia

nors ta siekiąs savo tikslų 
konstitucinėm priemonėm. Jis 
vedąs į suvalstybinimą priva
čių įmonių, stipriai centrali
zuotą valdtią, žmogaus laisvės 
varžymą ir tuo ruošiąs dirvą 
kruvinajam komunizmui. Tai 
esanti hydra, kurios galvą esą 
galima nukirsti tik

Tatai juo labiau verta dėmesio, kai išgirstam, jog vienas 
kitas nanjų ateivių ima mandrauti ir lietuviškos bendruomenės 
vengti, o vaikus tik angliškai kalbinti ta stengtis įsilieti į ame
rikinį gyvenimą. Tokių vienas kitas. Lyg jie būtų nustoję būti 
lietuviai.

stovauja darbo žmonių nuomo
nę, pastatė didelį klaustuką 
ties tom reformom: “Ar mes 
esame vis dar tikri, kad darbo 
problema bus galima išspręsti, 

' įvedus' visuotinę ekonominio 
gyvenimo kontrolę ir pavedus 
ją centralizuotai valstybei?” 
Hooveris irgi pasisakė prieš 
perdėtą privačios iniciatyvos 
kontrolę ta pastangas viską

Įprasta, kad Amerikos poli
tinio gyvenimo švytuoklė siū
buoja nuo demokratų į res
publikonus ta atvirkščiai. Bet 
dabar pradedama įžiūrėti ir 
kitą siūbavimą, lėtą, bet pas
tebimą —

iš rytinių valstybių j 
vakarines.
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LABOR DAY

Šiemet piknikas enuolyno 30 mėty sukaktimi.sutampa

Sekmadieni, rugpjūčio 15 d. Marijos Dangun Ėmimo 
Šventoje, jvyko pirmųjų įžadų apeigos Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne. Putnam, Conn. Vadovaujat J. E. Bernar
dui J. Flanagan, D. D., Norwich Vyskupui, Sesuo M. Ema
nuelė (Marija Gražulytė) darė pirmuosius įžadus Nek. 
Pradėtosios Švč. M. Marijos Seserų Kongregacijoje. Po 
apeigų Vyskupas atnašavo šv. Mišias. Sės. M. Emanuelė 
yra lietuvaitė, gimusi ir augusi Anglijoje ir prieš porą me
tų atkeliavusi į Jungtines Amerikos Valstybes. Tarp kitų 
svečių, apeigose dalyvavo jaunieji Ateitininkai, kurie šiuo 
metu stovyklauja Marianapolyje. Asistoje kun. S. Saplys, 
Marianapolio vienuolyno viršininkas.

gą matėsi karališka pilis, o 
Aya __  karališkas dai^ninlm

Pilta «rplrū>i jfcanigita 
i kalną, d rtaRimntos toks jud
rus, toks gyvas ir plepus. Jis 
jau kimšo itališko vermuto bu
telį ir staiga pasiguodė:

-r- Pradėjo skaudėti mano 
akys. Gerai nrhreriotinL Dak
tarai uždraudė įneštu.

Tokia nejauki sekundė, nes 
jis lauke, ką mes pasakysime.

Dailininką suradome gana, 
sunkiai. Neturėjome tikslaus 
adreso. Tikėjomės, — mažas 
miestelis, žmogus žmogui šo- 
nūs trina, tai sutiksime ir lie
tuvį Jšgbsime gatvėje, jo ir 
pasiklausime.
\ Ilgai vaikščiojome po mies

telį, bet lietuviškai neišgirdo
me nė žodžio. Radome-tik til
tą su šv. Jonu Nepamuku. Vi
sai kaip Lietuvoje. Tik tiltas 
buvo ne medžio, o akmens, ir 
pats šventasis — skalyno.

Lietaus nuplautas, vėjų nu
dilintas, stovėjo papiikęs, me
lancholiškai į mus įsižiūrėjęs. 
Visai lietuviški bruožai, lyg pa
kelyje į Telkus, kur prie Sruo
jos galėjai sutikti šv. Nepamu-

Su dailinimai Kazimieru 
Varneliu išsirengėm keuonen į 
Freiourgą, Kur ouvo nemaža 
lietuvių menininkų. Neskuoe- 
jome greitaisiais traukiniais 
per Karlsruhe, bet pasukome 
pąr Scharzwaldą’ Tai kalnai 
ir girių platumos!

Sustoję Tuebingene, sužino
jome, kad netoli, Hecningene, 
gyvena dail. Jonas Mackevi
čius. Man tai priminė istorinę 
realistinę tapybą, bet mano 
draugui — mokinio sentimen
tus. Dail. J. Mackevičius buvo 
ilgus metus Meno Mokyklos 
mokytojas Kaune. Tad gražu 
mokiniui prisiminti mokytoją, 
verta ir aplankyti. Jubba, kad 
dail. Mackevičius, ne taip se
niai Tuebingene palaidojęs 
savo žmoną, gyveno vienišai su 
savo dukra Stase Augevičiene, 
kurios vyras, gydytojas, sirgo 
džiova ir gydėsi kažkur sana
torijoje.

Pakilom, —dail. K. Varne
lis savo mokytojo aplankyti, o 
aš — susipažinti, iš arti pa
žvelgti į jo gyvenimą, kūry-

Praėjusio karo metų vieną 
belgų jūrininką karo teismas 
nubaudė du kartus už tai, kad 
jis, būdamas ant karo laivo, 
užmigdavo. Vargšas teisinosi, 
jog jis nekaltas, nes negalįs 
pasipriešinti mėlynajai van
dens* spalvai. Tas melsvas liū
liavimas jį mirtinai migdąs.

Neseniai amerikiečiai psi
chologai pradėjo tyrinėti, kaip 
iš tikrųjų spalvos veikia žmo
gų. Kai kurie surinkti daviniai 
ča pateikiami. Juos reikia, ži
noma, priimti su tahi tikrom 
išimtim, nes tų išimčių niekur 
netrūksta, tačiau išvados yra 
įdomios.

čiai.
Mum smuklėje užkandžiau

jant pasakojo, kaip šie prakil
nybės išsikelia kelionėn. Jie 
dar vežasi/savo virėją, savo 
kirpėją, tarnus, raštininkus, 
advokatus. Iš tos senovės iš
metė tik karietas ir arklius, 
jų vieton įsitaisė automobilius. 
Gyvenimas jau buvo juos ap
lenkęs, nes jie važiavo tik nau-

Nejuaom kilstžrėjom skry- 
bėlius jam vienišam, ir mūsų 
š'rdį kažkas sugėlė. Pasidarė 
ir šventajam “neramu”, ir jam 
pilku skruostu ritosi didelis 
lašas, ruduo ir vienatvė...

Keitėm gatves, kryptis, bet 
vis neradome. Atsidūrėm? po
licijoje. Nežinojo tokios pavar
dės nei anas tvarkingas jau
nuolis, bet kai paminėjom — 
dailininkas, — tuoj mūsų ran
kose buvo jo adresas.

Buvo popietis, kaip pasiekė
me ramią gatvdę. Vokiška, 
daili ir švari gatvelė. Namai 
lyg vaikų žaislai nudažyti, nu
plauti ir eilėm sustatyti. I tar
pus įbrukta darželiai, sodai. 
Vienuose namuose ir mes pa
kilome į pusaukštį ir pasibel- 
dėm.

Pasitiko mus jo dukra p. 
Stasė Augevičiene. Atsirado 
greit ir dailininkas. Jis buvo 
aukštas, padžiūvęs, su aki
niais. Praretus barzdelytė, gal
va baltutėlė!

Priėjo .gana arti ir atrodė 
šaltas, oficialus, lyg kažko ne-

Piknikas Darbo Sventeje
VIENUOLYNO SODYBOJE, BRO(XTONE, 261 Thatcher St
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drabužius vartoja gedulingom 
apeigom.

Psichologai apytikriai “suri
šo” spalvas su atskiro asmens 
charakteriu. Jie sako, kad 
mėgstąs mėlyną labai skiriasi 
nuo mėgstančio raudoną. Dr. 
S. Sachsęnberg pastebi, kad 
neatsitiktinai Stalinas varto
jęs savo asmeniniam užrašam 
raudoną rašalą, kaip daręs ir 
Napoleonas savo jaunystėje, 
nes abu buvę seklaus proto ir 
galvodami greitai pavargdavo. 
Hitleris ligi karo pradžios ra
šęs tamsiai rudu rašalu, o karo 
metais pradėjęs vartoti viole
tinį — kandumo ir nesuvaldo
mumo išraišką. Churchillis ir 
Eisenhovveris vartoją tamsiai 
mėlyną rašalą, Kinijos Mao — 
žalią. Malenkovo rašalas neži
nomas, spalvą mėgstąs pil
ką

Amerikos universitetuose 
pravesti tyrinėjimai dar nepa
skelbti, bet pastebėta, kad stu
dentai, rašą juodai, pasižymi 
rimtumu ir tvirtu nusistaty
mu, mėlynai — svyruoją tarp 
proto ir jausmų polėkio, var
toją violetinį rašalą yra cho
lerikai ir “blogo charakterio.” 
Blogiausia su mėgstančiais 
raudoną. Jie palinkę kitus val
dyti ir skriausti. Rs.

Jau buvo ruduo, spalio 16 
d. Debesavo. Retkarčiais čiuo
žė lietaus pluoštai kalvom, ku
rias apdainavo Uhlandas, Hoel- 
derlinas,— Tuebingeno poetai. 
Sunkiai, monotoniškai plaukė 
lietūs per visą peisažą, per 
mus. O kai pasirodydavo sau
lė, prieš mus buvo tikros Hau- 
fo pasakos. Skardžių skar
džiai! Ant jų, šaknimis įsikibę, 
kopė pušys ir siūravo. Čia juk 
gyveno ta “šaltoji širdis” ir 
Petras Mupkas, mūsų pasakų 
vaikystė.

Šių kalnų papėdėje buvo He- 
chingenas — vokiškas mieste
lis, Vargiai kas jį žinotų, jei 
ne Hochenzolemų pilis. Už 
miesto ant vieno kalno ji už
kopus, lyg viduramžių riteris, 
iškėlus smailias ietis - bokšte
lius, išstačius! saugius šarvus, 
— mūro sienas. Priklauso ji 
buvusiems Vokietijos kaizerių 

‘palikuoniams. Nelietė jos nei 
Hitleris, nei vėliau alijantai. 
Ten kartais nuo karto užklys
davo riestaūsio kaizerio vaikai-

jančios jūros. Praktiška išva
da tokia, kad mėlynai pataria
ma dažyti miegamuosius ir. 
vaikų bei ligonių kambarius.

Raudonąją spalvą vienas 
prancūzų daktaras dar prieš 
30 metų paskelbė “skaudžiau
sia” spalva, nes ji panaši į 
kraują. Iš tikrųjų ji yra “skau-

Liepos 25 d. Šveicarijoje, 
Rovereoo kaime, mirė jonas 
Mackeviciuš. Jis buvo musų 
daihnmkų šeimos seniausias, 
net 83 metų, dailei atidavęs 
per 50 metų, pirmosios lietuvių 
dailininkų parodos (1907 J da
lyvis, daug keliavęs. Jo kuri
nius parodose mačiau oaug 
kartu, o ji patį tik vieną! 
Tai buvo 1947 metų rudenį Vo
kietijoje.

Lietuvos vyčių organizacija las tūtų įdomus ir plačiai skai- 
yra svarbus faktorius Ameri- tomas, tačiau dėl finansinių 
kos lietuvių jaunimui kataliky- trūkumų sunku verstis. “Vy- 
bei ii* lietuvybei išlaikyti. Apie tį” spausdina Nek. Prasidėji- 
šios organizacijos kilnius sieki- mo seserys Putname, Conn., 
mus palankiai yra išsitarę lie-- redakcijai talkina prityrę ra- 

,tuviai vyskupai V? Brizgyš ir šytojai ir menininkai, o ateity- 
V .Padolskis, pavadindami vy- je norima dar gausiau ilius- 
čius katalikiško gyvenimo pa- truoti aktualiomis fotografijo- 
vyzdžiu ir Amerikos, lietuvių mis bei gražiomis iliustraci jo- 
pasididžiavimu. mis. Tam reikalinga daugiau

Vyčiuose kurstyti jaunat
višką ir lietuvišką dvasią yra 
leidžiamas žurnalas “Vytis”, 
kurio uždavinys yra skiepyti 
religijos, tėvų žemės Lietuvos, 
jos kalbos, istorijos bei kitų 
jaunuomenei brangių idealų 
meilę.

siekdamas šimtinę, juokaują, 
lyg vakar būtų baigęs Petra
pilio mokyklas.

Jis daug keliavo, lankė žy
miuosius Europos meno cmt- 
rus, buvo Mažojoje Azijoje, 
Palestinoje, Egipte. Ilgiausia 
gyveno Kapri saloje, kur susi
tiko su pasaulio garsenybėm.

Pakėlę stiklą vyno, nukelia
vome į Italiją. Dailininkas 
mielai mus vedėsi į Kaprį.

(bus daugiau)

di”, bet kito atžvilgiu. Tyrinę-- 
jimai parodė, kad žmogaus a- 
kis per toinutę gali pagauti 
600 milijonų šviesos bangų. 
Raudonajai šviesai pagauti pa
kanka 25 milijonų. Ilgiau kiū
rėdamas į raudoną spalvą 
žmogus persitempia, pavargsta 
ir , jam akyse pasidaro “skau
du*. Tačiau ji gerai nuteikian
ti savo protą išvarginusius 
žmones, padeda atsigauti, pa
didina širdies plakimą nuo 3 
iki 7 kartų per minutę.

žalioji spalva visų laikoma 
gera ir raminanti. Tai būsime 
patys patyrę, žiūrėdami į miš
kų bei laukų žalumas. Kas 
daug skaito ar dirba kitą kurį 
darbą, akis varginantį, pavyz
džiui siuva, ar laikrodžius tai
so, tam patariama laikas nuo 
laiko savo akis pailsinti žalu
mos vaizdu.

Labiausiai neapspręsta yra

Beveik visi psichologai su
taria, kad tamsiai mdyna spal
va daugiau ar mažiau žmones 
migdo. Galimas daiktas, ir mes 
patys būsime tai pastebėję, kai 
atsiduriame po giedriu dangu
mi arba prie melsvos tyvuliuo- geltono? spalva. Dėl jos nesu

taria Rytai su Vakarais, kaip 
ir politikoje. Rytam geltonoji 
spalva reiškia išmintį, nekal
tumą, šventumą. Budistų dva
sininkai ir kilmingieji vilki 
geltonais rūbais, norėdami iš
reikšti, kad jie yra tautos iš
minčiai. „Vakariečiai geltonos 
spalvos nemėgsta, ją sieja su 
akiplėšiškumu, klasta, nedo
rumu ir neištikimumu. Pasipir- 
šusiam jaunuoliui ir negavu
siam mergaitės rankos kar
tais sakoma: “tai ką, gavai gel
toną arbūzą.” Jei jis atneštų 
geltonų gėlių, tai irgi reikštų 
“viskas baigta.” Tačiau moks
lo -daviniai yra linkę palaikyti 
rytiečius ir geltonąją spalvą, 
nes ji teigiamai veikianti sme
genis. Patartina geltonai dažy
ti mokyklų ir kitų protinio dar
bo įstaigų sienas.

Juodo? spalva 70 procentų 
žmonių daro slegiantį įspūdį, 
kaip ir tamsi naktis. Tačiau 
moteris ji veikianti mažiau ne
gu vyrus, ir jų tamsios sukne
lės kartais labai žaviai atrodo.

Balto? spalva visiem vieno
dai gera, bet liūdnoka. Vieni 
ja mėgina išreikšti ramią nuo
taiką ir net džiaugsmą, kiti 
liūdesį, kaip japonai arba grai
kų apeigų liftirgija, kuri baltus

R-/ dak- gę&surudsns ašara skrucę*
tarų, greit pagelbės, tėvelL. — te~ y

todį atne^ dūk- Ištiktos sukliuksėjo* pila- 
yy nujauto, kas mas vynas. Senukas linksmas
iatoriadailtotoko akis, ir ne-, sujudo. Jis buvo toks ener- 
gadėjo žodžių.! ■ gto^s ir judrus, Štai, ką reiš- 

TffiruygtK - * — žinoma, profesoriau, kia ąenatvė! Vienas, į penktą,
jais ratais ,bet su visa savo se- nadkUia. pagavo mano draugas dailinto- kopęs, klibinkšduoja, o kitas,W reikale nejaunai- —

nomas. Jis prisirinko tokių žo- 
kad senuką ne tik paguo

dė, bet ir padrąsino.
O aš vis žiūrėjau į veidą, į 

paraudusias akis... Jos mato 
vizijas, spalvų žaismą. Ar pa
liks jas drobėje, kad ir mes 
matytume?J
Mas daugiau nebematėme 

ja naujos kūrybos, nes daili
ninko akys kasdien tdogėjo, 
tamsa uždarė jai spalvas. Ir

Atkelto iš 3 psl. tik jose įsisestų komunistinė
Kinija. Jis ir už santykių su 

Texas ir Californijos svoris sonetais nutraukimą. Esą 
auga ir Kongrese. Jęs davė jam }engviau 5^0
senato lyderius. Šen. respubli- bendrą ten jy.
konas Knowlandas turi kietą Jusiu demokratų lyderiu 
žodį prieš Europos valstybes, JchnsonUj nei su savo respubli- 
dar kietesni prieš komunistines koniškos valdžios rytietiniais 
valstybes ir pasiryžęs išvesti kotegom. Tarp prezidento 
Ameriką iš Jungt. Tautų, jei pareiškia trynimosi.

• Jei Eisenhovveris nebūtų

VYTIES” ŽURNALAS VEDA VAJU spėjama, kad šie du Amerikos 
valstybių milžinai - 

gjdi ir savo kandidatus 
pakišti į prezidentus.

Lig šiol* buvo tvirtinama, 
kad lemiamas žodis visados 
priklausydavęs New Yorko 
valstybei, kuri daugiausia at
stovų turi. Bet Cahfomija ei
na tuojau po New Yorko su 
savo 32 atstovais. Jos kandida
tui Wąrren į viceprezidentus 
1948 nepasisekė praeiti, ' bet 

lėšų, kurių iš- prenumeratų vos 1952. Nbranas laimėjo. Ko- 
pakanka spausdinimo išlaidom dėl nepretenduoti dar aukš- 
padengti. aau-

Naujam sumanymui įgy- “ ' . 
vendmti Centro Valdyba skel- prenumeratorium ir vardas 
bia finansinį “Vyties” vajų ir skelbiamas artimiausiame “Vy- 
kviečia lietuvius įsirašyti į ties” ninneryje. Pinigus prašo- 
garbės prenumeratorių eiles, yna siųsti iždininko vardu: Mr. 

Nors “Vyties” leidėjai ir re-' Pasiuntę 10 dol auką, gaus William Kolidūs, Jr., 3522 
dakcija daro visa, kad čuma- ‘Vytį” ,bus laikomas garbės Marge Drive, Pittsburgh, Pa.

VISI RĖMĖJŲ SKYRIAI TURĖS SAVO STALUS— BUS UŽKANDŽIŲ BEI PUDOŲ DOVANŲ

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI



Kai

BALIO DEŠIMTMEČIO

AKADEMIJA-KONCERTAS pagalbos. Ištiesk dosnų ranką

100 p. * Kaina $1.00

Visų sekmadienių ir (Mm 
niųjų švenčių mišių maldM 
lietuviškai ir kitų daug mrf* 
dų bei giesmių rasi maldų-; 
knygoje

VYSKUPO MOTIEJAUS 
VALANČIAUS BIOGRAFI

JOS BRUOŽAI

Artinasi mūsų organizacijų 
kongresai. Kaip gi su Marija, 
ar Ji tų suvąžiaviinų bus cent
rinė ašis, ar Jos' garbei bus 
viešų ir didingų manifestaci
jų, kaip šie metai, kad reika-

Jau minime spaudos atga
vimo 50 metų sukaktį

Neužmirškime, kad vienas 
iš didžiausių lietuviškos 
spaudos apaštalų buvo vysk. 
M. Valančius.

Jo gyvenimą ir veikla 
rasite . ■

jo dešimt pėzų jam reiškė 
daug daugiau, kaip čia kiek
vienam mūsų dešimt dolerių. 
O dėl to blyno, tai jis žinojo, 
jog aš nealkanas, ir kasžin ar 
man patiks jo skonis. Bet ta 
parodyta užuojauta, ta broliš
ka meile šviesiu spindulėliu į- 
ėjo j manąją arelį. Ir kalnų 
viršūnės labiau prašvito, ir 
Lietuva, rodos, priartėjo, ir 
džiaugsmo tikrai padaugėjo 
krūtinėje.

Nurimus vasaros didiesiems karščiams ir mergaičių 
skruzdėlynui mūsų sodyboje, vis dar prisimena mūsų ge
radarių ir bičiulių darbai per Lietuvių Susiartinimo Šven
tę. Tat nors trumpai, bet širdingai norime padėkoti Di
džiai Gerinamai Dvasiškijai, atlikusiai pgdrias pamaldas, 
Geradariams už triūsą prie įvairių darbų ir parengimų, 
mokytojoms ir stovyklautojoms už gražią programą, o 
svečiams ir bičiuliams už atsilankymą ir aukas, kuriomis 
parėmėte Marijos šventovės statybą.
< Mūsų žodžiai persilpni išreikšti mūsų gilų dėkingu
mą. Tegul Dangiškoji Motina Jums gausiai atlygina.

Su širdinga, padėka ir malda
Nek. Pr. ftvč. M. Marijos Seserys

MARIJA KALBA PASAULIUI
DR. L Da FONSEKA KNYGĄ,

Ją galima gauti “Darbininko” administracijoje, “Sudavus“ 
knygyne, 4434 So. Fahrfiekl Avė.-, Chicago 32, UI. ir 122 
Canton St., Stoughton. Maas. Kaina 2 doi. *

Ar >rą italų kBmės — Azkme
Rijus X šį terminą 

jau naudoja savo kaikuriose 
ehr^fflcųse' Katalikiškos Akci
jos pilną, galutinę ir klasišką 
definiciją yra palikęs popiežius 
Pijus XL

Tie du žodžiai Katalikų Ak
cija negali būti išskirti, jie tu
ri būti vartojami drauge. TĮeA 
kurie su šiuo judėjimu yra 
menkai susipažinę, mano, kad 
pvz.: geros knygos skaitymas, 
gero darbo darymas, įsirašy
mas katalikiško laikraščio, ar 
aukojimas misijoms sudaro 
KaTatikuAkciią Tai tik. bus 
gan darbai, kuriuos katalikai 
yra įpareigoti daryti, bet tai 
dar nebus Katalikų Akcija, nes 
jiems trūksta keturių pagrin
dinių šios veiklos žymių: 1. 
Pasauliečių veikimas arba dar
bas, 2. Organizuotas darbas, 3. 
Apaštališkas darbas, 4. vysku
po priežiūroje atliktas darbas. 
Joks darbas, jokia organizaci
ja, nors ir turėtų augštus ide
alus, nebūtų dar Katalikų 
Akcija, ja tam trūktų anks
čiau išskaičiuotų keturių esmi
nių žymių. Katalikų Akcija tai 
ir bus organizuotas pasauliečių 
dalyvavimas apaštalavimo dar
be, remiantis vyskupo manda
tu, instrukcijomis, nurody
mais.

• Ieškau savo švogerio Jo-.j 
no Staniulio ir sesers Antantę 
nos Obeliūtės, kuri dirbo Kau- 
no Valstybės Teatre. Kas apiO^ 
juos turėtų kurių žinių, pra
šyčiau pranešti adresu: Mra"ą 
M. Navikas. 11 Kent Avė, 
Wayne, N. J.

pralenkia — italai, kroatai — 
Chicagoje suruošę nepamirš
tamas iškilmes Dangaus Vieš
niai. Malonu, kad pirmasis i 
tai dėmesį atkreipė prel. J. 
Balkūnas, ALRK • Federacijos 
dvasios vadas, parengdamas 

Akcijos Federacijos kongresui Cleve- 
apie tai landė spalio mėn. 8, 9, 10 d.d.

tokią religinę programą, iš ku
rios ne tik lietuviams, bet ir 
visiems ano miesto gyvento
jams bus aišku, kad mes esa
me tikri Marijos vaikai. Sekti
nas pavyzdys. Reikia manyti,- 
kad ir kiti du kongresai —- 
Vyčių Pittsburgh rugpiūčio 26, 
27, 28, 29; Ateitininkų Fede
racijos Chicagoje rugsėjo mėn. 
3,4, 5 d.d. ypatingu būdu Ma
riją pagerbs. Būtų gera, toks 
Katalikų Federacijos sekreto
riato prašymas ir pranešimas 
yra šiam mėnesiui, kad ir vi
sos kitos katalikiškos organi
zacijos, kaip ir jų padaliniai, 
ką nors didingą Marijos gar
bei suorganizuotų. Jei nebus 
suspėta anksčiau, palikite 
Kristaus Karaliaus šventa, pa
gerbsite Karalių ir Karalienę. 
O jau laikas, laikas apie tai 
galvoti.

lais ‘daug susidomėjimo. Tokį 
klebono gražų žygį labai verti
na parapiečiai. Nestebėtina, 
j i ir kitų miestų lietuvių ma
tosi pamaldose. Taip pat klebo
nas pranešė, kad yra nupeš
tas didelis Šiluvos Marijos pa
veikias ir buv. kleb. kun. J. rėmė aukomis

kas pavyzdys) konkursą pas
kelbė Martin* metam* — Ko- 
<® aš mylia rožančių? Jame 
dalyvavo apie 900 jaunimo iš 

įsitikinimus kitus instruktuotų, pradinės ir ąugštesnių mokyk- 
nebegalėtų išlikti Katalikų Ak- lų. Laimėjo dovanas. Deja, iki 
rijos nariu, toks būtų peržen- feol dar neatsirado nė vieno 
gęs savo ribas. Per Katalikų lietuviško kataKkiŠko laikraš- 
Akriją pasauliečiams suteikia- čk>, kuris bent vieną tokį raši- 
ma garbė ir kai kurios pri vile- nį būtų patalpinęs savose skil- 
gijos dalyvauti išganymo ir tyse. _____ •_
atpirkimo darbe. .

Katalikų Akcijoje visos in
strukcijos yra gaunamos iš 
viršaus, pradedant popiežium, 
baigiant vyskupais. Augštieji 
ganytojai, remdamiesi gyvena
mo momento reikalavimais, tai jauja? Kitos tautos jau mus 
vieklai meta atskirą šūkį, nuro
do bendrais bruožais .pagrindi
nę ir esminę liniją, o tokio 
plano detalių išdirbimą, jo į- 
gyvendinimą palieka Katalikų 
Akcijos atskiriems 
tams.

Šių metų Katalikų 
vyriausias uždavinys, 
daug sykių yra kalbėjęs Pijus 
XII, Amerikos vyksupai, kaip 
ir mūsų ganytojai, esantieji 
šiapus geležinės sienos, yra 
pagerbti Mariją, įrodyti, kad 
mes, arba bent mūsų tėvai, y- 
ra kilę iš Marijos žemės, esa
me verti Jos vaikai.

Katalikų Akcijos nariai ne
turėtų tenkintis vien tylios pa
garbos, asmeniško pripažinimo 
ir išpažinimo pareiškimais 
Marijai.

Mes gerbiame tautinius sen
timentus, lietuviais betkokia 
kaina turime išlikti, tačiau a- 
pie religinius dalykus lyg ir 
vengiame kalbėti, lyg ir skai
tome, kad jie būtų privatūs. 
Pasiteisiname — nenorime ki
tiems įkyrėti, kitus nuo savęs 
atstumti, teviešpatauja libera
lizmas mene, literatūroje. Ka
talikų Federacija (tai tik men-

atostogos baigiasi ir patalpas piknikui, turint nuosa- ėjo. Toks staigus dovanų įtei- mQsų dosnumo Jje 
daug kas pradeda grįžti į na- vą vietą ir tai lengvai visiems kūnas nocnmun ™ ** 
mus, kleb. M. Kamežio rūpės- pasiekiama, maloniau visiems 
niu rengiamas didelis parapijos sueiti savoje vietoje. Piknikas , —- nega]ėtume jeigu pralenkti,
rudeninis piknikas mokyklos įvyksta rugpiūčio 29 d., po pie- girdęs lietuvių vargus, paauko- 

kas tik pripuolamo. Jei kas to- kieme. Kadangi svetimose vie- 
kią teisę savintųsi, pagal savo tusę tenka brangiai mokėti už parapiečiai ir šiaip svečiai tu- 

■ / „ retų malonumą. Taip pat galės

CttvBte mieste, Louisiana, I 
yra U. S. Marine ligoninė ser
gantiems baisiąja raupsų figa. 
Čia gydosi bene vienintelis ta 
liga sergąs lietuvis, Kazimie
ras Stanaitis (Stiny). Ilgą lai
ką čia slauginamas, jis gero- 
gai pamiršo ir lietuvių kalbą. 
13 generalinio Lietuvos konsulo 
New Yorke jis neseniai gavo 
“Lietuvių Dienas”. Negalėda
mas visko suprasti ir norėda
mas prisiminti lietuviškųjų žo
džių tarim&,. K Stanaitis krei
pėsi laišku į lietuvių radijo va
landėlės Baltimorėje vedėjus 
Alb. Juškevičių ir Kęst. Las- 
kauską prašydamas atsiųsti 
jam lietuviškųjų liaudies dainų 
plokštelių, šiuodu tai ir pada
rė: pasiuntė 5 plokšteles. K. 
Stanaitis, jas gavęs, labai ap
sidžiaugė ir graliai siuntėjams 
padėkojo.

Apie save K. Stanaitis rašo: 
“Gimiau ir užaugau Pennsyl- 
vanijoj. Dirbau antracito ka
syklose, ligi šia liga apsirgau. 
Giminės ir draugai mane ap
leido. Tačiau du mano vaikai, 
sūnus ir duktė, pasiliko ištiki
mi. Žmona prieš trejetą metų 
išsirūpino divorsą ir ištekėjo. 
Jie visi gyvena Brooklyne. Sa
vo žento ir marčios, taip pat 
anūkų, nesu matęs. Tačiau 
Dievui leidžiant, tikiuosi juos 
pamatyti.” K. Stanaitis turi 
daug pagrįstos vilties pasveik
ti. Jis prašo, kad kas nors iš 
lietuvių atsilieptų.

Prakasė žemę statybai
Dievo Apveizdos seserys, 

dirbančios Baltimorėje juodu
kų tarpe .imasi statyti moti
nišką namą vieno milijono do
lerių vertės, Wilkens Avė. ra
jono priemiestyje. Žemės pra
kasimo iškilmės įvyko rugpiū
čio 22 d. Šios iškilmės apei
goms vadovavo ir pirmą kas
tuvą žemės išmetė prel. L. 
Mendelis, šių vienuolių dvasi-

davėm artimui sušelpti. Juk 
kaip dažnai neturtingesni dau
giau duoda, o yra ir turtingų
jų, kurie turi širdį ir gausiai 
aukoja. Jei tik paklausysime 
tikros artimo meilės balso, 
vargstančio brolio ašara bus 
nušluostyta ir pavirs perlu 
mūsų kilniai širdžiai.

metais. Statybos darbai už 
$8,500,000.00 pavesti Philadel- 
phijos - New Yorko firmai 
Turner.

vedė patsai kleb. M. Kerne- musų 
žolinės tridienį — Tėv. Bostono, 

........... ------------------------------ Aukštikalnis, S. J^ o Marijos hifiio, Lawrence, Lowellio, Na- Kai reikia aukoti nevienas
■ Gimimo proga tridieniui vado- shua ir Waterbuno. specialūs neapsisprendžia, kiek duoti.

--------- vaus Tėvas J. Budzeika, MIC. t ... - - 
Žmonės uoliai laiko šias dvasi- ir Worcesterio, kas ir bijo, kad savo auka jo ne-

SPAUDOS MAB&AS. kuri attiko mergauki stovyUu Betariu ■■tartininio iškilas nauji pamoks- P61* neapsižiūrėjimą padėkoje prašoktų. C turėtume žinoti, 
liniukai sukelia savo pamoks- nepaminėta, bet koresponden- fcacj protingas žmogus neskai- 

cijoje sekančiame Darbininko mūsų turtų pagal tai, kiek 
numeryje jau nebepraleista. E- 
same nuoširdžiai dėkingi tų 
autobusų organizatoriam ir 
jais atvykusioms mieliem mū
sų svečiam. Visus, kurie mus 
I ietuvių dienoje aplankė ir pa- 

bei darbu ją 
Simonaičio atvežtas iš Lietu- n»»ant, prisiminame savo 
vos, to akmens ant kurio Ma- maldose.
rija pasirodė, geras gabalas ir Dėkingi, 
atatinkamoje, puošnioje dėžėje 
bus pastatytas ant altoriaus.

> ' Rb;

Nors artimo meilė neseikė- 
jama piniginiais vienetais, bet 

T. T. Pranciškonai negalim nuraminti savo sąži- 
Kennebunk Maine c|aVę stokojančiam tik la- 

' bai mažą trupinėlį, kai galime
■ duoti gerą kąsnį. Nori, neno

ri, tiki ar ne, vistiek kada nors

Dalyvmija vasaros 
stovykloje

Į ateitininkų stovyklą Maria- 
napolyje (Thompson, Conn.) 

autobusai buvo taip pat iš Kj-g dairosi į artimą kaimyną išvyko šie baltimoriečiai, tos 
organizacijos nariai: Bogutai- 
tė, Drazdys, Pukelytė, Eringis, 
Rudavičius ir Svotelis.

J. M.

Kai būdamas už kalnų ir 
marių .tolimuose Pietuose, Či
lėje, vieną dieną žiūrėjau pro 
langą į baltuojančias kalnų vir
šūnes ir apmąstinėjau apie 
kenčiančius brolius Tėvynėje 
ir tremtyje, kambarin įėjo mū
sų sekretorius.

— Šis sausainis jums, — jis 
dėjo ant stalo tokį blyno for
mos raguolį, — o tie 10 pėzų 
tai jūsų vhrgstantiems lietu
viams Vokietijoje.

Pasauliečių dalyvavimas a- 
paštaiavhno darbe yra supran
tamas plačia prasme. Tokie 
pasauliečiai neįgyja specialaus 

'^autoriteto, kuris būtų lygus ar 
bent panašus dvasiškijos auto
ritetui, kurį ji gauna per ku
nigystės sakramentą. Jie netu
ri jokios valdžios bažnytinės 
hierarchijos mokyme, pašven
tinime ir valdyme, nė mažiau^ 
siu laipsniu nelieka hierarchi
jos nariu. Jie pvz. neturi tek 
sės spręsti, kas moterystės

Blynas man, o 10 dol. vargstantiems
TITAS NARBUTAS

išgirsi: “Buvau alkanas ir pa
penėjai mane...” Brolis laukia

• A»gfi» Liet. BenM| 
menė apima apie 3000 Irai 
vių. Bendruomenę sudaro ąį|| 
pavieniai nariai; bet organšR^ 
rijos, kurių čia yra apie 
Didžiausia iš jų — Didž.
tanijos lietuvių Sąjunga 
LS) su 40 skyrių ir apie 
narių. Jai vadovauja M. Bajo 
finas. Kitos didesnės organįšĮąl 
zacijos — Sporto kliAas 
Onos draugija, Liet Klriiaą^ 
Londono “Vaidila”, skautai. || 
žurnalistai ir kit. EkonomiaĮrĮg 
pagrindą sudaro Lietuvių 
mų Akc. bendrovė su pagrii^M 
diniu kapitalu 7.000 svan^h 
turinti nuosavus namus su 
bu, sale, valgykla, baru ir gyfelĮ 
venamais kambariais. Taip 
ji turi savo spaustuvę “Nidą^g^ 
prie kurios veikia “!®doa?^ 
knygos klubas ir leidžia kny~^ 
gas. Liet. Namų bendrovė da-<j| 
bar perėmė “Europos Lietu- 
vio” leidimą. Laikraštis dėl < 
mažos prenumeratos yra pa-'į3 
sidaręs nemaža skolos. .
’• Argentinoje savišalpos 

kultūros draugija, pasivadinu- j 
si “Nemuno” vardu, rugpiūčio 
14 d. paminėjo 45 metų si> 
kaktį.

• Adelaidėje, Australijoįe, 
rugsėjo 3 d. stato St Santvaro ♦ 
“Kaimynus“. Režisuoja Pau- 
liūs Rūtenis, dailininkas Anta^ ; 
nas Rūkštelė.

• Australijoje, Wollongon- 
go katedroje nuo liepos 25 d. ' ; 
pradėtos laikyti lietuviškos pa- J 
maldos. Leidimus lietuviškoms įj 
pamaldoms išrūpino kun. P.^ 
Butkus.
• Naujoji Zelandija. Auck- | 

landė liepos 25 d. buvo pami- | 
nėta spaudos atgavimo 50 me- J 
tų ir Vliko 10 metų sukak- j 
tys. Z. Piežaitė, Amerikos 
tuvaitė, atvykusi iš JAV, skai- | 
tė paskaitą apie lietuviškąją ^ 
spaudą ir jos vargus. J. P^.5 
čiulaitis kalbėjo apie Vliko de- ?į 
-šimtmečio veiklą. N. ZdandU ’ 
jos krašto valdybai pirmininr : 
kauja C. Liutikas.
• Vokietijoje į PLB Vokie-.^ 

ti jos krašto Tarybą išrinkta:^ 
kun. A. Keleris, Pr. Zundė, 
Tėv. A. Bernatonis, Vk. Gai- sį 
liūs, Dr. J. Grinius, J. Glem- - 
ža, E Simonaitis, E. žilius, J. 
Krikščiūnas, kun. A. Bunga, 
kun. Dr. Aviža, Ign. Apyrubis. ’ 
Kandidatais liko: VI. Raišys, 
J. Bataitis, J. Venckus, Ęr. 
Šlenteris, A Survila, M. Jau- ; 
niškis.
• Pigųjį knygų mėnesi m»/: 

rugsėjo 1 iki 30 d. paskelbė / 
leidykla Gabija. Per šį mėnesį, ž 
knygas išrašant tiesiog iš Jei- 
dyklos, jos gaunamos su
iki 70% nuolaida. Atpigintų 
knygų sąrašas gaunamas lei- , 
dykloje .parašius šiuo adresu: | 
Gabija, 335 Union Avė, 
Brooklyn 11, N. Y.

Koncerto programą išpildys: Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Solistes: Priidencija Bičkiene ir Stase Daugeliene
SdMam akompomms mos. AL. MBOZINSKAS

_ j-- j Šiandiena per Balfą šaukia- n^s va^ovas-
Žmogus padėjo dovanas, nu- ' . ' - . __ . . . .

sau ašara ir skubiai iš- a mUSU PaSalbos brohai NauJa katedra .
ašarą serys už Atlanto. Jie laukia Prieš daugiau kaip pora de-

nesoėia net dėko- m®s|l širdies dosnumo. Jie — šimčių metų turtingas Balti- 
1 - nes, . , mūsų kraujo broliai: seneliai, morės pirklys testamentu ūž

ti. Kokia jautri cileno širdis! . . i, ... . . . ... . . .„ ■ . , 7 . . - ligoniai, našlaičiai. Argi mes rase žymią sumą naujai šiosPats uždirbdamas niekus, uz- & . 1.^ . - , ■■ , •y“"* arkivyskupijos katedrai, arki-
„ .. tai nors susilyginti su tuo ge- vyskupo rezidencijai ir para- 

Bus visokių pramogų, kad jo paskutinius savo pezus. O tie Cia jjame išjos namams pastatyti Rvg- 
krašte, esame sotūs; blyno — piūčio 19 d. arkiv. P. Keough 

r-Miisausainio užtenka-visiems. .O paskelbė, kad naujosios kated- 
ir patrepsėti.^ Klebonas įgijo Baltas organizuoja geriausių ros statyba pradedama dar šią
parapijai mažą, lengvai perke- Marijos metu kongrese Prog? pagelbėti artimui. Dau- vasarą ir manoma baigti 1959 
iiamą pianą, o taip pat ir nuo- ru^ geMS mūsą esame patyn dos-

‘^•a— ’ 15. Kennebunk fArt, ^ine. ni, artimo renką per Baltą,
grau masiną. suvažia- Wrime laimingi,

vusių žmonių, be išvardintų kad galime pasiųsti tą džaugs- 
padėkoje vietų, kaip mo spindulėlį vargstančiu bro- 

Cambridge, Haver- ^ų širdis.

VACLOVO BIRŽIŠKOS
KNYGOJE



Help Wanted Malė

Norwood, Mass.

Real Estate

(Atkelta iš 2 ps.)

Nainy gamybos frankftirtai, dešreles

Help wanted fremaie

Norite geros—meniškos fotografų

Ar skaitai

’ reikalais pasitarti į Phila- 
delphiją buvo susirinkę: LE

514 S. Loomis
Phone MOnroe 6-7034

— “Lietuvių DtenT rugsė
jo num. jau išėjoa spaudos 
Šiame numeryje Dr. X X Biels
kis, Lietuvos konsulas, buvęs 
vienas 0 žymiųjų Amerikos 
lietuvių veikėjų nepriklauso-

wark. Iš Elizabetho ir Lindenc 
atstovai tą dieną negalėjo da
lyvautu I prezidiumą buvo iš
rinkti K. Trečiokas, A. Kačia- 
nauskas ir St. Jakštas. Suva
žiavimui pirmininkavo St. Jak
štas.

Apylinkių atstovai tarėsi lie
tuvių kolonijos įsteigimo rei
kalu Nors ir numatė tam tik
rų sunkumų, bet dauguma pri
tarė kolonijos įsigijimo idėjai. 
Tikimasi, kad ekonominė ko
misija sekančiam apylinkių su
važiavime kolonijos klausimu 
plačiau referuos. V. X D.

— Vyčių susirtoldmas įvy
ko pas M. Wisneski rugpiūčio 
16 d. Susirinkimą pravedė kuo
pos vicepirm. J. Bardar. Nu
tarta išleisti specialius lapelius 
apie Lietuvos vyčius, padedan-

PRIPAUNTA SLAUGIŲ MOKYKLA
Reikalaujamai amUus tarp 17 tr 90 meta; tari būti balgmioc 4 me
tų Hlgh SchoM traną. Muturtai, knygoa, unUonnoK tfialkymaa Ir ki
tai HlaMoa nekainuoja priimtom ModentAm } nųpMjo ktaot. Modir 
nta mokslo kambariai, dtetoa Ir chemijos laboratorijos Ir naajamta

reikalauja.
Tačiau po susirinkimo pas

kleistos šnekos, kad vykdomo
ji taryba galinti išrinktąjį pir
mininką suspenduoti. Kodėl? 
Ar jis nėra geras unijos na-

ekskuršlją, spiąnEydnsil 
mesnes ir įdomesnes Los An

ie getes apyttnkės vietas. Vietos 
kuopai šiais metais vadovauja r

monėms! Bedarbis ieško dar
bo. Buvęs Reicho pašto minis- 
teris, daktaras ir inžinierius, 
turįs 50 m. praktiką, sutinka 
dirbti už betkokį atlyginimą. 
Garsusis bedarbis eina 82 me
tus.”

nepabūgo tokio fronto sulau
žyti, nes jie turėjo teisę. Tu
rėtų tai padaryti ir Diržio dar-

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Trečiokas jr L. Šimkus, kan
didatai Andr. Trečiokas ir V. 
Vitkauskas, švietimo ir kultū
ros skyriui vadovauti išrinktas 
J. Stukas, ekonomijos — Pure
nąs.

— Padariau, kaip man pata 
rei, bet, deja, išėjo ne vaiko 
vežimėlis, o kulkosvydis...

— Tai dar gerai, — aprami
no jį draugas, — pas mus iš 
duonos kepalo išeina bomba.

Išrinko valdybą
Rugpiūčio 19 d. šv. Jurgio 

Draugijos salėje įvyko New

savo atsiminimus. Jam keletą 
kartų Lietuvos vadavimo rei
kalais yra tekę su specialiais 
uždaviniais vykti Lietuvon ir 
ten tartis su tuometinias vei
kėjais: Dr. J. Basanavičiumi,*' 
Voldemaru, Stulginskiu, Sme
tona, Griniumi, Šleževičiumi ir 
kit Dar rašo Jgn. šeinius, dr. 
inž. A. Damušis, A. Simutis, 
Alė Rūta, B. Auginąs ir kiti. 
Duodami pasikalbėjimai su 
Vytautu Bieliajumi ir Milton 
Stark, “Kryžių” vertėju ang
lų kalbon. Telpa virš 50 nuo
traukų iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo. -

rybės netekę rėkė ponas Toks 
— Aš stengiuosi patenkinti vi
sus jo įgeidžius, o jis bumba. 
kaip boba rūgšties užsigeidu-

Vienintelis metinis piknikas 
Newarko šv. Trejybės parapi
jos įvyksta sekmadienį, rugpiū
čio - August 29, Lietuvių Lais
vės parke 340 Mitchell avė., Lindai, N. J.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų. Pikniko metu bus ska
nių valgių, gėrimų, laimėjimų 
ir smagių pramogų. Gros pui
kus orkestras. Jaunimui bus 
puiki proga, vasarai besibai
giant, gryname ore pasišokti. 
J pikniką kviečiame visus para
pijos, kaimynus ir draugus 
apsilankyti.

Jūsų,
PreL L Kelmelis

Bolševikų užimtoje Pragoję 
vienas draugas pasisakė kitam, 
kad šeimoje laukia kūdikio ir 
jam reikės vežimėlio.

— Nenusimink, —- ramino jį 
draugas, — pats dirbi vaikų 
vežimėlių fabrike. Pasiimk 
kasdien po dalį niekam nema
tant, ir po mėnesio susistatysi 
vežimėlį.

Po mėnesio jiedu vėl susiti
ko. Vaiko tėvas vėl nusiskun-

l apygardos valdybą išrink
ti: pirm. Vladas Dilis, I vice
pirm. Jokūbas Stukas, n vice
pirm. Purenąs, sekr. St. Jakš
tas Jžd. K. Kačianauskas, kan
didatai — K. Trečiokas ir Iz. 
Jatulis. Į kontrolės komisiją 
išrinkti: Izab.- Dilienė, A. S.

Išėjusi iš spaudos 
napja knyga

KAROLES PAŽĖRAITĖS

Ne, ne! Dėl manęs...
Kok$ reikalas! — kant-

TELETHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE ’* 
HELP WANTED AD8. 
ASK FOR AD TAKER

WANTED AT ONCE!

CANDY MAKER
EXPERIENCED

Starch room—Specialist 
on cream work with knowl- 

edge of Mogul
Top wages to top man 

Mušt speak and understand 
English. Apply now!

Sisco Hamilton

Nors Norwoodo kolonija
Jersey bendruomenės apylin- nėra didelė, bet lietuviai kata-

Priima ir šunis
Norėdami daugiau pnvilio- 

ti klientų, 400 Anglijos viešbu
čių pasiskelbė priimą svečius 
su jų šunimis, šunės ne tik bū
sią puikiai šeriami ir specialio
se lovose guldomi, bet ir laiko
mi pilnateisiais viešbučių sve
čiais.

Arba v&eik L . .
WALLS aadMATTERA
2MS Sa. Tfahtfi — WA S-MM

— Kad aš žiūriu į kavą, —1 
atrėžė J Toks.' — Jei mano šis 
natūralus elgesys turėtų tam
stai sudaryti nemalonumą, ta» 
aš galių išgerti užsimerkęs. Af 
jau taip sutvertas: jei tik ga- 
Fu patenkinti kitus, tai darav 
kuo mieliausiai, ir be ilgų ce-

UETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJOS

z- Bendruomenės pastangomis 
, vietinė ka-idnė jau seiuai vei
kia ir daug veikėjų sutraukia 
didesnei veiklai įveiklinti. <

.— Visi ten eina, — tarė sau 
ponas Toks, — kodėl ir man

vykdomoji taryba su delegatu 
ten darbininkų išrinktąjį pir
mininką suspendavo ir pasky
rė savo. Jiem tai pavyko pada
ryti dėl to, kad Diržio dirbtu
vės darbininkai nežino ar ne
paiso savo kaip unijistų tei
sių. Jie tūri tbisę reikalauti vi
sų darbihinkų susirinkimo h* 
išrinkti pirmininką tokį, kolro 
jie nori, o ne koks jiems pri
metamas. Žinoma, lokalo val
dyba mano, kad ir pas Diržį 
nėra tinkamesnio žmogaus bū
ti pirmininku kaip tik G. Ka
zakevičius. Bet ir ten yra tin
kamų kitų Žmonių,' kaip ir 
Mitchulio dirbtuvėje, tiktai 
pati lokalo valdyba laiko “tin
kamais” vien tuos, kurie ieina

— Norėčiau puoduką pilną 
kavos pažiūrėti.

— Kavos pažiūrėti? — lyg 
gerai nenugirdęs klausė pada
vėjas.

— Taip! Rodos aiškiai sa
kiau, — ir ponas Toks pakar
tojo savo prašymą leisti jam 
kavos pažiūrėti.

—Kavą tamsta nori gerti, 
ar tik pažiūrėti? — dar la
biau susimaišęs paklausė pada-

3 kambarių piyttaiai nmbbI 
Po visais rūsys, orinis aliejam 
šildymas, beržinSs durys ir kali
nėtai, plast mPs gumos sienos, ke
raminės tile grindys vonioje, rū-

Namų gamybos sv. fraakfurių SB e,
IMpraktHcave* Mm* oSimMmm parMitl ntiaa. riftjrtaa ganės**

Pamėgink mūsų namu gamybos lenkiška deii*. * kepenine.
frankfurtus Ir rūkytus gaminius.

Personai Confidentiid Introduction 
service. EstabUshed 20 years. Na
tional Organizattaa. Open datty 
and Sunday from lito 7.
127 N. Deaibsen, Dfcrtmi t-Mtt 

Send for tttenture.

<• — Žinau, kad yra juokingų 
žmonių, — akis įsmeigęs į pa
davėją kalbėjo Toks, — bet 
tamsta ar tik nebūsi pats juo
kingiausias? Vadovaudamasis 
kažkokiais neaiškiais politi
niais veiksniais norėtum, kad 
aš kavą gerčiau nežiūrėda
mas? Kaip tai įmanoma? Tu
riu užsimerkti arba jūs turite 
užrišti klientams akis? Kur aš 
atsidūriau?...

— Neimkis širdin! — mėgi
no raminti poną Tokį. —Tam
sta gali puikiai žiūrėti. Nesu
sipratimas kilo tik dėl to, kad 
tamsta, užuot sakęs “gerti,” 
pasakei “žiūrėti”, o tai man 
atrodė truputėlį keistoka.

— Keistoka.’ Kodėl? —ste
bėjosi Ttrfcs. — Norėčiau žino
ti, ką daro kiti su kava: pila 
į kišenę, pavožia po kepure, 
išlieja pro langą?

Krutėk ir gyvensi.
Pastebėta, kad moterys aps

kritai gyvena 5 metais ilgiau 
negu vyrai. Anglas dr. Morris 
ėmėsi šį reiškinį moksliškai 
tirti. Jis mano, kad moterų il
gesnis gyvenimas priklausąs 
nuo jų didesnio judėjimo namų 
ruošos darbuose. Nuomonei pa
tvirtinti ima pavyzdžius iš 
Londono autobusų vairuotojų 

kiu atstovu suvažiavimas At- likai nemažiau pasižymi kata- leidėjas J. Kapočius, dr. J. Pu- , (visad sėdinčių) ir tų pačių
IMŠkame ir lietuviškame vei- žinąs, dr. V, Mądūnas, inž. A. Buvęs mmistens bedartas autobusų konduktorių (visad

„r Cit? T^h.ny ir N-P- ktoe^ž kai kurias didesnes ko- Jurskis, A. MžžMis. A. Ben- Nacių laikais buvęs pašto stovinau ir judančių). Dėl šir-
ty, mesourg__________ ]onijas dalyvauja svarbių or- dorius. Su dr. A. Saliu buvo mmistens Wilhelm Ohne- dies sutnkimų pirmųjų gyve-

suvažiavimuose. tartasi prieš posėdį, kuris įvy- sorge, sėdėjęs kalėjime ir ne- nimas esąs trumpesnis. Taip 
seniai paleistas, paskelbė ‘Ank- pat išskaičiavo, kad laiškane- 
lage” laikrašty šitokio turinio šiai ilgiau gyveną už daug sė- 
skelbimą: Dėmesio elektros į- dinčias telefonistes, krautuvių 

’ 1 1 padavėjai už raštininkes. Išva-

Padavėjas atnešė puoduką 
kavos ir pastatė ant stalo.
• — Matau!,

Ponas Toks vieną akį pri
merkęs išgėrė kavą ir lietuviš
kos bendruomenės kavinę ap
leido supykęs.

KAS YRA MEVAST
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKSE TURI Bffl ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU?

Viršelis pieštas. . . 
VL. STANdKAITES. 
Spausdinta Brązilijoj.

133 p. Kaina $1.50

G a u n a m a 
Darbininko Administracijoj

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: preL Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale
DIEVAS IR ŽMOGUS

Didžiulio formato 517 p.
kaina: neįrišta -— $5.00, kietais viršeliais — $6-50

remonijų.
Tai pasakęs ponas Toks 

paėmė kavos puoduką, gerai 
užsimerkė ir jau buvo begeriąs, 
bet įsiterpė padavėjas šnibždė
damas:

vą gena, — spyrė Ji ponas 
Toks, :— koks iš to tamstai 
malonumas būtinai priversti 
kiekvieną sakyti: “duok kavos

dirbtuvės darbininkų pirminin- katas nusprendė kiekvienam 
ką, buvo išstatyta kandidatu vokiečių futbolo komandos 10- 
W. Janevičius prieš F. Krunge- §Įkui, laimėjusiem pasaulio 
lį. Pirmasis gavo 20 balsų, ant- Čempionatą, per 6 mėnesius ne- 
rasis tik 9. Prie pirmininko mokamai prie durų pastatyti 
išrinkta komisija iš C. Chas- po puslitrį nenugriebto pieno, 
nos, J. Kazlausko ir A. Dau- 

Pagaliaų nutarė šiaip ar taip girdienės. Susirinkimo daugu- 
‘demokratiškai” su darbinin- mos valia buvo aiški. Ji savo 
kais susitvarkyti, nes ilgiau ir pasiekė, kaip demokratija to 
laukti nebuvo galima; darbi
ninkų nuotaikos buvo rūkš- 
čios. Taigi painformavo visus 
bimbinius pasekėjus ir susirin
kimą rugpiūčio 13 d., sušaukė. 
SUEirinkiman atėjo net 4 vyk
domosios (čia sakoma, pildo- 75^, Diržio dirbtuvėje 
mosios) tarybos nariai:- St. 
Jackus, Vyt. Uberas, J. Ber
notas ir G. Kazakevičius, Jr. 
Šiaip jau į tokius susirinkimus 
ateina 1 ar 2 vykd. tarybos 
nariai' kaip stebėtojai. Ch. 
Kundrotas susirinkimui vesti 
pasiūlė St Jackų. V. Brazaitis 
pasiūlė kitus 2 vykdomosios 
tarybos narius, kad jie balsus 
skaitytų. Matyti, visa tai buvo 
sutarta iš anksto.

.. Tačiau Mitchulio darbinin
kai tokiaį susirinkimo tvarkai 
nepritarė. Kaip unijistai, 
pareikalavo savo teisių, nes 
moka gi mokesčius ir rūpinasi 
unijos reikalais ne prasčiau už 
delegatą ir vykdomosios tary
bos narius. Darbininkai pareiš
kė, kad jie patys išsirinks su- į bendrą Bimbos ir Tysliavos 
sirinkimo pirmininką ir baisų frontą. Mitchulio ^darbininkai 
skaitytojus. Buvo beprasidedą 
karšti ginčai, tačiau darbinin
kai nenusileido ir privertė su 
jų valia skaitytis. Susirinkimui binhdcai. 
vesti buvo išrinktas X Bufvy-

ganizacijų _____________________
Waterhnry, Conn. Taip pat organizuotai dalyvau- k® rugpiūčio 22 4 Aptarti į- 

. .. M . . ... ja vienuolynams remti paren- vairūs LE redakciniai klausi-
Rugpimco 22 d. pas p. Urcr- išvažiavimuose bei A B

nūs buvo parengimas sesehų ---------------
pranciškieaų Pittsburgh, Pa., ..... „
statomai koplyčiai paremti. Iš Kaip kasmet, taip ir šiemet, VTĮ7]\0T|7 BROOKLYNO SIUVYKLOJE o J® esi darbo privers- 
Waterburio yra kilusios 4 se- rugpiūao 15 į lietuvių pran- gėijč^i, krutinkis kad ir ant
s.lės prandškietės. ^^nk^'^ai^“^ ' atkelta iš 2 ps.) das 14 balsų prieS J. Stankevi-

Parengimas gerai pasiseko. KenneounK ron. Maine ouvo čiu su 7 balsais
Ruyc graži <fiena. Žmonių pri- nuvykęs autobusas su 43 as- viršaus. Darbininkus tai už- .' Laimėtojams pienas
srrlnko ne per daugiausia, bet menįmis ir 10 automobilių. gaUna? „es jie, gyvena na Sta- „ r6™.. .. . Y Mltcnull° Vokiečių pienininkų sindi-
padarėm pelno 175 dol.; viena Kiek man žinoma, prariciško- iįn0 diktatūroje, o laisvoje ša-
moteris paaukojo 25 dol., taip n|l piknike. dalyvavo per 100 jyje, viskas demokratiškai
Įesldarė 200 dol. nonvoodiečių. tvarkoma. Lokalo valdybai su

Nuoširdžiai dėkoju visiems, Rugsėjo 6. Labor Day šven- delegatu nebuvo maloni tokia-' 
kurie .daug kuo prisidėjo prie tėję, vėl didelis nonvoodiečių teisinga pastaba, bet jie vis-
parengimo, labiausiai visai būrys ruošiasi dalyvauti Nu- tiek savo laikėsi.
Určinų šeimai, kurie nesagailė- kryžiuotojo Jėzaus seserų Tė
jo nei aukų nei darbo. (Viena mėjų rengiamajame piknike 
jų dukra yra sęselė). Ačiū Brocktone. Apskritai, apie 
risom šeimininkėm. Atsilankė Norwoodo lietuvius katalikus 
taip pat klebonas ir kun. Ce- galima būtų pasakyti lietuviš- 
batorius, trys seselės pranciš- kueju priežodžiu —“mažas 
kšetės. kelmas didelį vežimą verčia.”

apsidžiaugė 
ponas Toks. — Ar tamstai ne
sudarau kokio nemalonumo?

— Kokio nemalonumo? —

ir aš ją čia pasižadu išger
ti?” Nori, kad tai pasaky-

■į Sau?
f - — Ne. aš to nenoriu, —mik

čiodamas prisipažino padavėjas 
ir. nužemintai paklausė, ar po
nas Toks norįs kavos.

— Aišku, — riktelėjo Toks.

Nors Kalifornijoje yra am
žina vasara, bet pikn;kų sezo
nas jau bais&L Prasidės pa- 
rengimai saltee. Jų iki adven
to pramatyta visa eilė. Rudšia , ninkas A. Skirias, 
vakarus su meninėmis progra
momis: vietos bendruomenės 
apylinkė, Balfo skyrius, vyč ai 
ir kt. Vietos apylinkės parengi
mas bus rugsėjo 26 d. parapi
jos salėje. Pelnas pramatytas 
šalpai ir kitiems reikalams.

— V. Ramono “Kryžiai” 
angliškai jau išėjo iš spaudos 
ir galima romaną įsigyti pas 
spaudos platintojus ir “Lietu
vių Dienų” leidykloje. Romaną 
išvertė M. Stark, o išleido A. 
Skirtus. Knyga įrišta kietais 
viršeliais. Kaina 4 dol. Tai 
puiki dovana angliškai kalban
tiems lietuviams ir amerikie
čiams. i
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M. and L AUTO COLLISION WORKS

LETS PLAY BALL!

Plūs Extra %% Per Year

Lietuva Stockhotaw olimpia
doje. Geras Lietuvos šachma
tininkų paarodymas 1933 FoL 
kestone (Lietuva 7 vietoj iš 16 
.valstybių). ir 1936 Muenche- 
ne ‘(Lietuva 11 v., dalyvavo 21

| lyvavo 11 žaidėjų, Škėma pa- 
| sižymėjo būdamas Bostone; jis 
| dukart laimėjo Bostono metete-

Šį sekmadienį, rugpjūčio 29, 
Lietuvių Sporto Klubas pirmą 
•kartą savo ketvertų metų gy-

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

fel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Žinios i£New Jersey
Pagaliau prašneko ir New 

Jersey valstybės futbolo me
nedžeris apie savo vienuolikę. 
O tojirinktme, esu tikras, be

(nukelta į 8 psL)

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

'Mokslus baigės Europoje

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

. (record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyh, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HiH, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, priparinto 
. BOA Instituto. New Torte.

KESWKK — ASTORIA

•.laimėjo Amerikos komanda 
(Rechevsky, Fine, Kashdan, 

JšąrshaB, Horowitz). Lietuva
IV.. Mikėnas, P. Vaitonis, L 
Vistaneckis, M. Lutdris ir L. 
Abromavičius) pasidalino 7-8 
vietas su Estija (P. Keres, 
P. Schmidt ir kt.). Dalyvavo 
19 valstybių. žemiau Lietuvos 
liko Jugoslavija, Švedija, Lat
vija, Anglija, Suomija, Danija, 
Italija, Islandija, Belgija, Nor
vegija ir Škotija.

VASARNAMĮ PRIE ATVIROS 
JŪROS

South Boston, Mass.
n. A. Zatefota*. F. E. Zaletataa 

Grabeliai Ir Batamuotojai

Gegužinės šeimininkai žada 
svečius lietuvišku nuoširdumu 
pavaišinti, pasilinksminti ir 
priimti.

Gegužinės vieta pasiekia
ma: važiuojant iš Williamsbur- 
go, važiuoti traukiniu GG iki 
Queens Plaza ir persėdas į 
greitąjį “F" arba “E” iki 179 
g. Išlipus laukti autobuso Ql, 
Bradock Avė. ir juo važiuoti 
iki 222 gatv. Queens Soccer 
Field.

Važiuojant viršutine Jamai
ca linija iki paskutinės 168 
stoties ir autobusų stotyje, ku
ri yra tik už vieno bloko, sės
ti į Q1 Bradock Avė. autobu-

UETUVRJ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atitekanti visi coHtioa, dažymo ir mech. taisymo darbai

vartojamos kaipo 
VAįjtf gyduolė nuo Hippo- 

cr^° laiku, nuo 
\\ plaučių figų, 
uA nuo širdies nesvei- 

* kūmų, nuo sunkių
skaudėjimų po krūtine ir skrep- 
levinų; kiti sako Parstupo šak
nys gerai nuo šalčių, kosulio ir 
rasnatiškų skausmų, ir suval- 

nmfcno kietų vidurių. Pri- 
sšųskite mums $1.00, tai mes 
prisiusime jums kvoterį svaro 
Parstupo šalmų. 6 jeigu norite 
COD, tai bus $1.25; į Kanadą 
irgi yra $1.25.

rengtas turnyras ir pasirengi- H
mas dalyvauti Toronto sporto Kfl
žaidynių šachmatų varžybose na. G. ctsher, ; Keatectarto arti*:

—rodo-jų aktyvumą, šachmatų w®r*a Cmhm41 ef Onrehes, Cbteag*
g reikalus Detroite tvarko Balys sietano tarta. AagfiMe >-kttrtia.

Petitaųskas. ■' .

Bostono lietuviai pr. penkta- 
d^pg^ turėjo žaibo varžybas 3 
grupėse. A grupėje laimėjo 
Kazys Merkis, surinkęs 7:3 
taškų, 2-3 v. Jonas Starins- 

ikasdr Andrius Keturakis po
—6*4.- B grupėje: 1. Vytautas 
;—Yihitis 5:0, A. Juozas Petronis 
[ 3:1, 3. Pranas Martinkus 2.2. 
į Juntu grupėje laimėjo Romas 
i Venckus 4:0, 2. Romas Šležas 
■ 2:2. Žaibo varžybos vyko So. 
‘ Bostono Liet PiL Klube.

BlocktoOcean. PhonePR5-1715
Europ. Pian $18. With delicious 

meste $40 up, single. - 
Near Churefies. Booklet

Ą D. MeTIghe, Owner 
Mrs. B. M. Kaae, Mgr.

Hartfordo lietuviai (vado
vauja Strazdas) numato rung
tynes su Bostono lietuviais 
Bostone ir Hartforde.

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 

iš visur. Atskiri laukimo Irtinbariai vyrams ir moterims. .

GERA PROGA ĮSIGYTI NAUJĄ VOKIETIJOJ 
VENTOS IŠLEISTĄ KNYGĄ:

ETAPAI 
Poezija 1933-1953

SPORTO KLUBU DĖMESIUI j
Ryšium su IV-mis S. Ame- j 

tikos Sėtuvių sportinėmis žai- j 
dynėmis, kurtos Įvyks rugsėjo į 
4-5. Toronte, Kanadoje, Aad į 
būtų išvengta nesusipratimų j 
dėl sporto teisės ir registraci* ; 
jos, LFASK praneša: £ i

L Sporto klubų vadovybės i 
iki rugpiūrio 25 d. atatinkamo
je sporto apygardoje privalo 
atlikti sportininkų perregistra
vimo ar užregistravimo LFA
SK formulumus. ,

2. Sporto apygardų vadovy
bės jpareigujainos ne vSiau 
ncpiučio d. LFASK (Ed. 
Vengianskas, 6100 So. Peoda 
SL, Chfcago 21, HL) pristatyti

to elderiy folks.
Box 178, Mt. Sinai, 

G. T. CRAWFORD, Mgr.
Ttei.: Port Jeffenon j8-«865

BfiSEBAIA, BATTINO RANGE
- New! 18 RMė nitiatae Gett. Goarse

PELNAM PARKWAY

,MT. SINAI, L. L
Catering to the care of 

people. Beautiful surroundings over-

84-02 JAMAICA AVB. j 
(prie Forest Parkway Statfaa) j

Woodhaven, N. Y. j 
Suteikiam garbingas laidotuve*.! 
Koplyčios nemokamai . viso»! 
miesto dalyse; veikia, ventiliad- i

FVNEBAL HOMk
M. P. KALIAS — Direktorine *
ALB. BALTRONAS-BALTON

futbolo sezonas pradėtas 
pergale

Praėjusi sekmadienį Lietu
vių Sporto Klubo abi futbolo 
vienuolikės pradėjo 1954-55 
metų sezoną draugiškom rung
tynėm su Elizabeth S. C. -

Antroji vienuolikė draugiš
kas rungtynes draugiškai ir 
baigė 3-3. Beleckas, Remėza ir 
Saldaitis įsirašė į įvarau me
džiotojų sąrašus.

Pirmoji vienuolikė Freima- 
nio (2) ir Gražio įvarčiais iš
sikovojo užtarnautą pergalę 
prieš Elizabeth šeimininkus.
Vienuolikės veidas visiškai ne- . . ____ ..

Lietuvos pasikeitęs: Vitols; Jančevskis- geguzmę

Latvių rinktinę sudarys Vi- 
tols, Jainčevskis, Jėgeris, A- 
rate, Frdmanis, Kanapasevics, 
Celmaraugs* .Grasas —tąį .visi 
žaidikai, kurie New Yorko 

r... sportinėje arenoje iškopė į ge- 
Vaitkevičius; Jėgeris - Arens- LietuviųCPADTAC Jokūbaitis; Sabahauskas-Wells sporto

VlB - Freimanis - Kalašmskas, kukIiuose lietuviškuose
Gražys ir Mileris. Jie davė ti
pingą lietuvišką žaidnno sti
lių: kartais suspindėdavo fut
bolo drimąnčiiAai, o kartais 
^ūrovai turėdavo rausti iš gė
dos, matydami “profesionalus” 
nepataikant į kamuolį.

Tariau žvelgiant į ateinantį 
sezoną, mūsų vienuolikei tik
rai yra viltis “įsikabinti” į 8 
stipriųjų grandinę, tik, žino
ma, reikia nuoširdaus darbo, 
drausmės ir daugiau cfraugiš- 
kumo vieni kitiems.

Važiuoti BMT Sea Beach trauki
mu ligi 59 g-vės, paimti Local 
ligi Bay Ridge Avė. (69 g-tvč).

Dienom ligi 4 vai. skambinti

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė.
Brooklyn,-N. Y.

Kaip toji gegužinė pavyks, 
priklauso ne vien tik nuo ren
gėjų, kurie jau visas mėnuo 
ruošiasi, bet ir nuo mūsų pa- 
rių, nuo futbolo mėgėjų, nuo 
sportininkų bičiulių ir nuo tų, 
kuriem < lietuviškas jaunimas 
labiausiai rūpi.

looking L. I. Sound, permanent or 
sunuaer accomodations, excellent 
care. Rates reasonabte. 60 milesfrom 
N. Y. City. Here Mother ar Dad en- 
joy the homely comforts- so necessa-

offered at

St. Joseph’s Vilią
“Blairsden,” Peapart, N. J.

Guest House for Women 
Beautiful French Chateau on the 
Pfcturesque Somerset Hills overlook- 

Lake Raviue.: Delightful Resort 
for Health, Ręst and Recreation. Ra- 
<£o, 3 TVs, Tennis, Swimming, spa- 
dous lawns, shady vvalks, airy rooms, 
AB Gaiveiiiences. Excrilent meals. 
Access to Convent Chapel — Daily
Mass.

For reservations. write or phone 
SMen of St Jota fht> Bapfist 

PEapack 8-0334

(ties 70 g-ve,) tarp 2 ir 3 Avė. 
BSOOKLTN 9, N. Y.
TeL TEmee 9-2985

Dr. Vilis Purmalis
Priėmimo .valandos: 

Pinn.-Treč.-Penkt. nuo 5

Couatry Board — New Jersey
BAILEVS HALL

Main Ą Johnson Ave., Bay Head, N.J. 
American Plan. 3 Meals Daily. Double 

Rooms. Pri vate Porches. Ocean & Bay 

block away. Reasonable Rates.

TeL: Point Pleasant 5-9724

Toji gegužinė — tai lietu
viškos visuomenės ir lietuviš
ko sportinio jaunimo susiarti
nimo šventė. Mes dažnai skai
tome spaudoj, matome aikštė
je lietuvišką jaunimą laimint, 
tariau labai retai mes pagal
vojau), iš kur tas jaunimas ima 
tiek energijos ir pagaliau iš 
kur jis gauna lėšų tai n^u- 
griaimamai lietuviškumo pro
pagandai

Mielas skaitytojau, priimk 
sportiniiticų nuoširdų kvieti

mą ir savo atsilankymu prisd-

Baras,SAL£ vestuvėms, 
paren^mams, susirin- 

. kiniams, etc.

S4VINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastera Pzrfcvvay at Noatnnd Arame 
Your DepooUa in Thfo Bank Are FfcBy lanred 

M _ __ up to mooo.

AflppyaB eermemma ayui.
NOTARY PUBLIC 

DeL SO 8-9815 
80rth Beeton, 8-2689
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LIETUVIŲ SPORTO KLU BO

GEGUŽINE

Visi, kurie nori jį paremti

Šokių pradžia 4 vai.

tinj vykstanfiųjų vienetą suda
ro 60 skautų. Darbo dienos 
savaitgaliui atvyks dar 20. Iki 
šiol stovyklauti visam laikui 

yra užsiregistravę netoli pus
trečio šimto.

• Stabo nūSįjo programoj
šį šeštadienį kalbės kun. Dr. 

St. Valiušaitis Balfo vajaus

Kun. P. Lekešis atostogau
ja Pennsylvanijoje pas drau-

Jonas P. Lukas mirė rugpjū
čio 18 d., palaidotas Kalvari
jos kapuose rugp. 24 d.

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

Vajus, kaip jau žinote, pra
sidės rųgsėjold. ir tęsis iki 
spalio 1 d. Vajaus komitetas 
labai prašo visus mieluosius 
aukotojus ir aukų rinkėjus, ga
vus laiškus, nedelsiant pradė
ti darbų. _

mus, kiti baigia rašyti adre- ir aukų rinkėjus pasiektų prieš 
sus, o dar kiti, net 10 metų 
nepasiekę, tikėdamiesi iš Va

jaus Komiteto pirmininkn ge
ras porcijas “ayskrymo”, 

skuba lipyti pašto ženklus. IE- 
aliannuoti net laiškų išvežioji-

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

pačios ir i kitus miestus.
BeHEBle taddte: TeLTR S-S4S4

betho, kun. J. Karalevičius iš 
Bayonnės, kun. J. Aleksiūnas 
iš Brooklyno, P. Karaliavičius 
M Richmond ffiD, M. Rusienė 
SU dukterim ir anūke iš Port 
West, M. Vasiliauskaitė ir P. 

v Vengrienė iš Great Necko, P.
Laukaitienėz su dukterim iš 

r Maspetho. Visi dalyvavo Mari
jos kongrese ir Lietuvių die-

rt, Maine, ato- 
’ Yorko ir apy- 
Kemėžis su sėt-

Sportas
(Atkelta is 7 p.) 

“pardon” sutvarkys

PARDUODAM NAMUS

Ant. Keblys
iš Montrealio, Kanados, lan

kėsi Darbininko įstaigose ir 
užsiprenumeravo laikraštį.

• VAITKUS 
F U N E BA L H O M 1 

197 Webster Aveone
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas . 
NOTARY PUBLIC ,

GAUNAMAS^
NAUJAUSIAS

ALOYZO BARONO 
ROMAMA-S/

Prei. Juozas Varnaitis iš 
Pueblo, Cck>. lanko savo ma
mytę ir sesutę. Išvyko Euro
pon rugp. 25 ČL Grįš už 2 me
nesių. Kun. Juršėnas svečia
vęsis pas Kulius grįžo į savo 
pareigas. Kun. A. Masaitis dar 
gydosi ir rudelį bus skiria
mas pareigoms.

Visi maloniai kviečiami • Bus nepaprastų 
dalyką. • Plačiau skaityk sporto žiniose

na vienam asmeniui Richmond 
HH1 apylinkėj. Kreiptis VIrginia 
3-8036.

Alg. Kezys, S. J., Vajaus komitetas, siųsdamas 
pereitą savaitgalį aplankė laiškus tiems, kurių adresus tu- 

Broęklyne gyvenančius savo tėjo, maloniai prašo visus ki
tavus ir artimuosius ir išvyko tus lietuvius, kurių adresų ne
toliau tęsti filosofijos studijas pavyko gauti, prisiųsti savo 
į West Baden, Ind. auką į Balfo Centrą, 105

Grand St, Brooklyn 11, N. Y.
Šiomis dienomis vajaus ko

mitetas taip pat yra išsiuntęs 
laiškus lietuviams prekybinin
kams, klubams, organizaci
joms, draugijoms ir tt. su 
specialiu prašymu prisiųsti sa
vo sveikinimus į Balfo dešimt
mečio minėjimo koncerto lei
dinį. Mūsų džiaugsmui, kai ku
rie jau prisiuntė. Maloniai pra
šome visus kitus kuo skubiau
siai juos siųsti, kad komitetas 
gautų laiku sveikinimus įdėti.

Komitetas labai įnašo visą 
lietuviškąją visuomenę "nepra
žudyti aukų lapų, nes jie bus 
reikalingi, duodant apyskaitą 
New Yorko miesto mayoro |- 
staigai. Į darbą tad, brangūs 
lietuviai, o, bendru darbu bro
lių ašara bus nušluostyta ir 
vargas sumažintas.

Kun. Dr. St. Valiušaitis

niai susilaukė dukrelės.

Uetuvfų Piliečių Draugija,
po ilgesnių diskusijų, rugpjū

čio 19 d. susirinkime, balsų 
dauguma nusprendė remti da
bartinio Suffolk County proku
roro Garett H. Byrnfe kandi- , , ... ,s * Apskrities Valdyba:datūrą sekančiam 4 metų ter- .
jninui Dvasios vadas kun. J. Vai-

FTTZPATBICK
NUNS AFPAKEL 

80 Park PI., N.Y.C.
TeLCO 7-8577 

Kreiptis tarp 9-11 AM.

Vyresnieji pašoko Rugučius ir 
Mikitą, o jaunieji — Oželį, 
Kubilą ir Suktinį.

Qigbrw-tjį|ffr Gailius, 
atlikęs karinę tarnybą fi

nansų skyriuje San Francisco, 
sugrįžo ir rugsėjo 6 susituo
kia su Lilija Romanskyte. A- 
bu jaunieji yra buvę tautinių 
šokių grupėje ir važinėje po 
kitus miestus.

Šv; Jono Evangelisto Dr-ja 
patiekė parapijos leidžiamai 

istorijai savo medžiagą ir pas
kyrė 20 dol. auką.

Komp. J. Kačinskas ' 
su žmona savo atostogas 

praleido Cape Cod.

Inž. J. Dačinskas 
po operacijos baigia sveikti 

namie. Ponai Dačinskai nese-

J Hyannis galima vykti au
tobusu, traukiniu ir lėktuvu. 
Nuo stoties iki vilos taksi $1.

Automobiliu vykstama į 
Hyannis Main St/ ta gatve į 
Craigvilfe Beach, kurio* 4ieda- 
važiavus dešinėje Cėhtervilte 
Avę. ir ten pat,

Užsakymus su rankpinigiais 
siųsti: P. O. Bar 367, West 
Hvannisport, Ced, Mass. 
Telefonas: Hftanfe j«87-W4

285 p. Kaina — $2.50

DARBININKAS 
680 Bushwick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

sorgą ir guli James Ęwing li
goninėje, 1 Avė. tarp 67 ir 68 
St, New Yorke, N. Y.

Vykstantieji j skautų 
stovylaą

; pilnoj stovyklinėj aprangoj 
M' renkasi šį šeštadienį, rugp. 28 

d.: Elizabethe — 6 vai. ryte
. prie šv. Petro ir Povilo baž

nyčios; Brooklyne — 6 vai. 30 
min. prie Apreiškimo par. baž- 

' nyfios.

jokio
New Yorko galiūnus. Įdomu, 
kas žaidžia? štai tie fenome
nai: Adomavičius — vis dar 
blykčiojanti futbolo žvaigždė; 
Cenfeldas, stambus Lietuvos 
sporto metanas; Kymontas, 
kurį ne vienas prisimena iš 
Kauno, na ir iš Scheinfeldo; 
Petuchovas, kuris kaip Herku- 
lesas gynė Kasselio lietuvių 
ftrtbolo rinktinę; Meilus, vadi
namas futbolo “profesoriumi”; 
Moteris, kurio vardas buvo ži
nomas ne vien tik Lefeleso 
“būdoj” bet ir Wiesbadeno, 
Hanau, Kaese^o apylinkių 
futbolo aikštėse. O kas nežino 

'garsiųjų An&iidių, “geležinio 
puoliko” Baltučio, galingo Vik
toro Jokūbaičio, “dėdes” Pet- 
ručio Alfos! _

Viri tie futbolo žinovai vie- 
noje bendroje kovoje pasirodys --------- ---------------------------------------Metanas, pirmininkas V. t.
J sekmadieni ? vaj. Ueturfų , , . , KadMa. raštininkas J. Bet
Sporto Khtbo.gegužineje. Ne- IŠNUOMOJAMI 3 kambariai nwig 
gi atsiras iįotš vienas, kuris su apšildymu, gazu ir elektra.
praleis tą pstįgą ir neateis į Kreiptis: TeL HY 7-6812 
gegužinę? Ne, esu tikras, viri -:
keliai veda į gegužinę. REIKALINGA MOTERIS

A. Tsmsutis. mažmenų prekybai (Retail
- - Sales), moterų drabužiam.

Ar skaitai kattfires fairaakį Darbas dalinis. Reikia būti pa-
“AIDUS”? tyrusiai atlikti užsakymus sese-

■ rų vienuolių aprangai.

Jau
rienas M vyrų pušynas, gražus Ctaigvilte 
lįte Bsach pairiūdimią su visuBtnet

šiltu Grifo srovės vandeniu, 
' modemiškai jręogtž JpBnba-

ę^^auniausia riai geriausias liet^  ̂vir- 
ivo So. Bosto-, tuvgs maistas '
yra čia gyve- r»s ko nori ir kiek <& nori.

Tai gali patvirtinti «ėa buvę 
vasatotojąi. ~ ■

Visatai tik$S£'Jsavaitę, 
nnfcm " V.tal W*. W tetos.
^7 tam J. žuromskis. Jonas Ule- 

^sirkK^SuCVajdy  ̂
“t 7*7; nariai ir vyčių veikėjai. F.

SS^i^ų n<atel 1 Grendelytė užsuka į Pittsbur- 
w ghą iš aotstogų grįždama. Ji
Tanttaių šokių yra “Vyties” angliškojo sky-

vad. O. Ivaškienės, rugpiū- riaus redaktorė.
fio21 “Big Brother”

METINIS SUVAŽIAVIMAS

ALRK Federacijos N. Ang
lijos apskrities metinis suva
žiavimas įvyks rugsėjo 26 d. 
sekmadienį, 1:00 vai. po pietų 
šv. Petro lietuvių pžrapijos~sa- 
lėje prie 5-rios gatvės, So. 
Boston, Mass.

. Suvafiaviman maloniai pra
šoma atriųti atstovus visų Fe
deracijos skyrių ir jai priklau
sai Čių draugijų. Suvažiavimas 
šaukiamas aptarti svarbiem 
reikalam prieš įvykstantį Cle- 
velande ALRKF kongresą spa
lių mėn. pradžioje.

Lietuviam katalikam reikėtų 
dar tvirčiau susiorganizuoti sa
vo Fedeareijoje, kuri per 48 
savo gyvavimo metus yra atli
kusi milžiniškų darbų, ’ rūpin- 
damosi bažnyčios, lietuvybės ir 
labdarybės reikalais.
''Gausiai dalyvaukime suva

žiavime, kuriame teks nuspręs
ti atstovų siuntimą į kongre
są, rinkti naują valdybą ir ap-1 
svarstyti visą eilę kitų reika-

J. P. MACHUUS 
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 8501 Street, . Wnodhaven 21. N. Y.
; TeL VIrginia 7-1896
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