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Amerika rengia išlaisvinimo kovotojus
ii

ISYR1A

siu-

KARIUOMENĘ TE BEGABENA

KOVOTOJŲ RUOŠIMĄ

Prancūzai tikisi Maroką apraminti EGYPT

sauoi auTum

GAZA, prie kurios nuolat eina 
egiptiečiu ir Izraelio kautynės.

• Potvyniu nuostoliai galuti
niais daviniais skaičiuojami iki 
1,600,000,000 dol.

Vokietijoje 66% šeimininkių 
duonų perka pas kepėjus, o kas 
septyniolikta šeimininkė kepasi 
duona namie.

EISENHOWERIS AR 
ROOSEVELTAS?

turėjo suvežti 45,000 darbinin
kų, o laikraščiai jau buvo pa
ruošę vedamuosius, reikalauda
mi, kad Peronas turi likti val
džioje. r.

KO SOVIETAI 
NEMATĖ AMERIKOJE

pareiškimas nebuvo reikalin

r Amerika nori, kad visi reika
lautų pirmiausia sujungti Vo
kietijų, b tik paskui svarstyti 
Europos saugumo klausimus.

Tačiau suderinti bendrą Va
karų frontą yra labai nelengva. 
Tai sunkiau negu pasipriešinti 
Maskvai.

Perono atsistatydinimo komedij

NYT rugpiūčio 30 pranešė, YPATINGOSIOS GRUPĖS VYRAI, TARP KURIŲ YRA IR PABĖ 
kad x

Amerikos armija rengia "iš
laisvinimo kovotojų" ypatingą 
grupę, kuri būtų panaudota 
anapus fronto prieš būsimą 
priešą.

Ypatingos grupės parašiuti
ninkų vyram yra duotos ža
lios kepurės" — beretės. Šiaip 
jų uniforma yra amerikoniška 
su užrašu ant krūtinės “US 
Army”.

Atsitiktinis lankytojas — sa
ko NYT — būtų nustebintas, 
girdėdamas seržantus davinė- 
jant komandas lenkų, čekų, 
rusų, vokiečių ir kt. kalbom.

Amerika nusistačiusi už. rei
kalų ministerių konferencijoje 
reikalauti Vokietijos sujungi
mo ir už tai siūlyti garantijų 
paktą, kuri sudarytų penkios 
valstybės: A/nerika, Anglija, 
Prancūzija, Sovietų Sąjunga ir 
vakarų Vokietija. Sutinka, kad 
rytų Vokietija nebūtų naudoja
ma Nato karinėm bazėm.

Dėl Sovietų Sąjungos pasiū
lytų ginklų arabų' valstybėm 
Sirijos atstovas F. Zeinneddine 
pareiškė, kad jam nežinomas 
tokis pasiūlymas. Tačiau jis bū
tų visai suprantamas, nes arabų 
valstybėm nuolat grasina Izra
elis. Ir arabai turi teisę visom

Kovos tarp Egipto ir Izraelio 
tuo tarpu pasibaigė. Egiptas 
priėmė JT paliaubų komisijos 
siūlymą jas nutraukti. Pereitos 
savaitės kovose prie Gaza žuvo 
bent 7, sužeista 12 žmonių. 
Izraelis buvo pasiuntęs net 
lėktuvus.

Tikrai, čia esą daug užsienie
čių, pabėgusių nuo komunistų. 
Bet didelė dauguma esą ame
rikiečiai. Visi jie yra savano
riai

sultonas Youssef, prieš dvejus 
metus prancūzų nusodintas. 
Bet tik prancūzai reikalauja, 
kad jis negrįžtų prieš spalio vi
durį.

3. Sudaryti koalicinę Maro
ko vyriausybę, paliekant vietą 
ir nacionalistam, kurie Į val
džią nesutinka eiti, kol nėra 
Youssefo. Savo ruožtu nacio
nalistai atsiklausė Youssefo, 
ar jam toks prancūzų siūlymas 
priimtinas ..

Prancūzija, nors ieško su
gyvenimo su arabais Maroke,

priemonėm gintis. Tai visai tei
sėta ir natūralu.

Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Macmillanas pakvietė 
Graikijos ir Turkijos užs. reik, 
ministerius tartis dėl bendra
darbiavimo organizuojant sau
gumą Kipro saloje. Ten dabar 
yra Anglijos pagrindinės bazės 
artimiesiems rytam. Graikai 
reikalauja, kad šita sala būtų 
prijungta prie Graikijos. Tam 
priešingi Anglija ir Turkija. 
Pasitarimai turi ieškoti, ar ne
gali būti sutarta dėl bendro 
gynimosi rytuose.

kevičius galės pamatyti...
Amerika Mackevičius sakėsi 

patenkintas, tik perdaug čia 
buvę... limonado..Ameri
kos fermeriai skundėsi, kad 
Rusijoj* jiem perdaug buvę 
vodkos.

Vokietijos vyriausybė tarėsi 
su Amerikos valstybės sekreto
riaus pavaduotoju L. T. Mar- 
chant dėl Maskvos konferenci
jos. Sutarta, kad kanc. Adenau- 
eris laikysis tvirtai už Vokieti
jos sujungimą. Sujungimo klau
simas turi būti anksčiau išsprę
stas nei Europos saugumo 
klausimas.

' • Vakarai susirūpinę nura
minti neramiuosius punktus, 
kurie yra jų užnugaryje: baigti 
konfliktą tarp Arabų ir Izrae
lio; baigti konfliktą tarp arabų 
ir prancūzų šiaurinėje Afriko
je; surasti “modus vivendi” 
tarp britų, Jurkų* ir graikų Kip
ro saloje; išvengti naujų nesu
sipratimų tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos dėl Saaro krašto.

Prancūzijos vyriausybė nu
tarė atstatyti tvarką Maroke 
tokiom priemonėm:

1. Prancūzijos vietininką 
gen. Grandval iš Maroko at
šaukti ir jo vietoj skirti gen. 
de Latour. Lig šiol jis buvo 
Prancūzijos vietininkas Tuni
se ir įsigijo arabų pasitikėjimo.

2. Sultoną Arafą atšaukti, 
prikalbėti, kad jis pasitrauktų 
ir jo vietoje paskirti “sosto 
tarybą”. Ji valdytų, iki sugrįž

Kiekvienas vyras čia paruo
šiamas specialistu, techniku. Jų 
kiekviename dalinyje yra vertė
jai, sprogdinimo specialistai, 
radijo operatoriai, sanitarai. 
Jie paruošiami ir smegenų plo
vimo akcijai, jei patektų į ne
laisvę.

Amerikoje tokia grupė ruo
šiama šiaurės Karolinoje, kita 
grupė ruošiama Vokietijoje. 
Bendras skaičius^2000 vyrų.

Ypatinga grupė pradėta or
ganizuoti, sako laikraštis, 1952 
rugsėjo mėn. Psichologinio Ka
ro Centro žinioje, kurio šefas 
yra pulk.1 Edson D. Raff, buvęs 
parašiutininkas ir partizaninio 
karo pionierius antrojo karo 
metu.

Adenaueris susitarė 
su Amerika dėl 

Maskvos

• Italę laikraštis Romoje 
“La Civilta Cattolica” Nr. 15 
paskelbė F. Cavalli, kunigo, 
straipsnį “Kovos prieš religiją 
raida Baltijos kraštuose”. Dau
giausia rašoma apie Lietuvą.

• Japonija atmetė Sovietų 
Sąjungos reikalavimą, kad pa
sirašant taikos sutartį Japoni
ja pasižadėtų neįsileisti į sa
vo vandenis Amerikos ir kitų 
vakariečių karo laivų.

• Čekoslovakijos radijas pra
nešė, kad kom. Čekoslovakijos 
prezidentas Antonin Zapotocky 
rugpiūčio 31 miręs nuo širdies 
smūgio.

• T r atiko komisija skaičiuo
ja, kad per Šį savaitgalį, susi
jusį su Darbo Diena, keliuose 
bus 400 užmuštų. Paprastą sa
vaitgalį esti apie 300. Judės 
apie 40 milijonų automobilių.

• Geležinkelietis B. C. Pat- 
terson, 34 metų, per 184 kar
tus paaukojo , savo kraujo 23 
galonus.

• Anglų aviacija paruošė 
mažą radijo siųstuvą, kuriuo 
nukritę lakūnai gali pranešti 
apie savo buvimo vietą.

Ypatingos grupės vyrai ren
giami žiauriam, sunkiam ir 
klastingam darbut O jų uždavi
nys esąs

prisijungti prie partizanų 
organizacijų ir padėti jiem iš 
vidaus kovoti su tiranija.

Mintis juos organizuoti kilo 
GĖLIŲ NUO KOMUNIZMO, NUSILEIS IR SUSIJUNGS SU Už- po patyrimo Korėjos kare. Ana- 

FRONTĖJE PARTIZANŲ ORGANIZACIJOM PADĖTI JŲ pus komunistų linijų sėkmin- 
... KOVAI, JEIGU... . giausiai galėjo veikti pietų ir

šiaurės korėjiečiai partizanai. 
Bet jie tada tebuvo tik improvi
zuotai organizutjami. Dabar 
Amerika pasiryžo pirmu kartu, 
tokias grupes turėti specialiai 
paruoštas.

Jeigu taika'tikrai ateis — sa
ko NYT — iš taikingos atmos
feros, kuri buvo pradėta Žene
vos konferencijoje, tai ypatin
goji grupe nebus vartojama. 
Bet jęigu agresija vėl atsinau
jins, ypatingieji daliniai bus 
nukelti už priešo linijų Jr pra
dės veikti.

Ypatingos grupės organizavi
mas esąs susijęs su Amerikos 
politika —

Amerika padės išsilaisvinti 
tautoms, kurios pačios norės ko
voti už savo laisvę.

Daugelis grupės narių par- 
vyks “namo”. Ir jų veikimas 
turės sukelti pačioje tautoje 
pasipriešinimą prieš svetimą 
jungą su aiškia mintimi — lai
mėti. ,

NYT prie šitų informacijų 
įsidėjo dvi nuotraukas. Vieno
je rodomi kariai su amerikine 
uniforma ir ta žalia kepuraite— 
berete, kuri yra ypatingasis tų 
karių ženklas. Antrame pa
veiksle su uždengtais veidais 
rodomi lenkų ir čekų pabėgėliai, 
kurie treniruojami vartoti ba- 
zokas ir kulkosvydžius, rusiš
kus, nes tai esąs pagrindinis 
Europos partizanų ginklas. 
Čia komanda esą duodama len
kų kalba.

Gallupo institutas apklausinė* 
jo. kas dabar laimėtų rinkimus: 
Eisenhoweris ar... velionis 
Rooseveltas. Rezultatai: 52% 
balsuotų už Rooseveltą, 43 už 
Eisenhowerį; 5% be nuomonės. 
Demokratai pasisako už Roose
veltą aiškiai: 85% prieš 15%, 
beveik tokiu pat procentu res
publikonai pasisako už Eisenho* 
werį.

mas. Derinasi ir su valst. se
kretoriaus pareiškimu, kad 
Sovietų pristatomi, ginklai 
arabam yra prasilenkimas su 
Ženevos dvasia.

Susilaikant nuo perdėtų vil
čių paskaičius informaciją apie 
užfrontės kovotojus, tenka bet
gi pasidžiaugti, kad toji infor
macija yra vienas iš ženklų, 
jog Amerikoje stiprėja įsitiki
nimas, kad su Maskva galima 
tiek susikalbėti, kiek visi siū
lymai bus pagrįsti realia gink
lo jėga.

Ženevoje spalio 27 vėl susi- Tuos punktus, kuriuos Vakarai 
rinks keturių ministerių konfe- stengiasi sustiprinti, Sovietai 
rencija. Jie turės svarstyti Vo- stengiasi suardyti 
kietijos sujungimo ir Europos 
saugumo klausimus, kuriuos 
pakėlė, bet neišsprendė vadina
moji didžiųjų konferencija.

Ministerių konferencijai da
bar eina rūpestingas pasiruoši
mas iš abiejų pusių, štai to 
pasiruošimo keli ženklai:

• Prezidento Eisenhowerio 
kalba rugpiūčio 24, kur jis pa
kartojo Amerikos principinius 
nusistatymus: turi būti sujung
ta Vokietija; negali būti sau
gumu teisinamas svetimų kraš
tų okupavimas; negali būti lei
džiama subversyvinis sprogdi- ♦Vokietijos ir Sovietų Są- 
nimas iš vidaus prieš kitus jungos konferencija Maskvoje 
kraštus. Britai mano, kad tokis ; labiausiai susirūpinus Amerika.

Ji pasistengė, kad Vokietija ne
siduotų išjungiama iš Vakarų 
bloko už jokius siūlymus Mas
kvoje; kad ji stovėtų už tuos 
pačius reikalavimus kaip ir 
Amerika.

Keturits savaites trukusi So
vietų ūkinės delegacijos eks
kursija baigėsi... Kai žemės 
ūkio departamentas pasakė, 
kad Amerikoje prieš 15 metų 
buvo 1,600,000 traktorių, p da
bar 4,600,000, tai vienas iš ru
sų susiėmė už galvos.

” Kai Sovietų atstovybėje buvo 
vaišės ir vienas amerikietis žur
nalistas paklausė delegacijos 
vadą Mackevičių, ką jis galvoja 
apie Marilyn Monroe, tai susi
laukė atsakymo: “Aš nemačiau 
jos fermos”.

Marilyn Monroe pasisiūlė da-
• Valst. sekretorius Dulles bar važiuoti į Maskvą, tai Mac- 5j 

kviečia rugsėjo 27 Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos minis
terius pasitarti. Amerika susi
rūpinus, kad visi vieningai ir 
kietai laikytųsi busimojoj kon
ferencijoje prieš bet kurias 
nuolaidas Europoje.

KĄ TURI REIKĖTI ŽINIA 
APIE UŽFRONTĖS

Jei tu mano, tai aš 
tavo priimsiu

Jungtinių Tautę komisija 
nusiginklavimo reikalam te- 
beposėdžiauja. Joje yra penkių 
valstybių atstovai: Amerikos, 
Anglijos, Kanados, Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos. Posė
džiai slapti, į spaudą patenka 
tai, kas oficialiai pranešama.

Rugpiūčio 30 Amerikos at
stovas Stassenas siūlė suderin
ti ir priimti Sovietų Sąjungos 
siūlydama drauge su Amerikos.

1. Sovietų siūlymas: sudary
ti nusiginklavimo kontrolės ko
misiją, kuri veiktų pagrindi
niuose uostuose, aerodromuo
se, geležinkelių ir autostradų 
mazguose ir informuotų apie 
galimus užpuolimus;

2. Amerika dar pakartojo 
prezidento Eisenhowerio siūly
mą — papildomai kontroliuoti 
ginklavimosi bazės iš oro lėk
tuvais; pranešinėti vienas kitam 
apie karinio apsiginklavimo , pa
dėtį.

Sovietai norėjo išsisukti pra
nešimais, kad jie jau nusigink
lavę, paleidami iš kariuome
nės 640,000, taip pat Čekoslo
vakija paleidusi 34, Rumunija 
40,000.

Stassenas pareiškė: jeigu 
Sovietai priims Amerikos 
lyma, tai Amerika priims 
vietų.

Argentinos diktatorius Pero
nas atsistatydina — tokia žinia 
pasklido per radiją rugpiūčio 
31. Vėliau paaiškėjusios atsi
statydinimo sąlygos rodo, kad 
kalbom apie atsistatydinimą 
Peronas nori sustiprinti savo 
padėtį.

Norą atsistatydinti Peronas 
pareiškė darbininkų sąjungų ir 
moterų sąjungos vadovybėm. 
Jis pasakė per radiją jog neno
rįs būti kliūtim, jei jo atsistaty
dinimas galėtų atnešti pilietinę 
taiką. Tačiau jis taip pat aštriai 
puolė opoziciją kaltindamas ją 
norint susigrąžinti 1943 metų 
režimą. Esą įSūdis . žino: arba 
mes kovosim ir laimėsim kon
soliduota socialinę padėtį, arba 
opozicija viską sugriaus, kas 
laimėta.

Tuojau buvo įsakyta darbi
ninkam paskelbti streiką ir 
rengti mitingus už Peroną. Jau 
iš anksto buvo parūpinti auto
busai ir sunkvežimiai, kuriais

bet papildomai atgabeno 2500 Bet Egiptas rado nepriimti- 
kareivių iš Vokietijos. Maroke ną valst. sekr. Dulles siūlymą 

taikai tarp Arabų ir Izraelio. 
Jis esą vienšališkai naudingas 
Izraeliui.

KAS KELIA KOJĄ į EGIPTĄ
Valst. sekr. J. F. Dulles pa

reiškė spaudai, kad valst. de
partamentą pasiekusios žinios, 
jog Sovietų Sąjunga pristatanti 
Egiptui ginklus. Dulles pažy
mėjo, kad tai prieštarautų Že
nevos dvasiai.

Kodėl taip, netiesiogiai pa
aiškinta pačiame pranešime: 
girdi, jeigu bus pasiekta taika, 
tai jie nebus naudojami, jeigu 
ne — tai jie bus nuleisti į už
frontę ...

Tai jau įspėjimas. Įspėjimas 
su nepasakytu grasinimu So
vietam, su kuriais dabar eina 
derybos dėl nusiginklavimo; su 
kuriais' eis netrukus derybos 
užsienių reikalų ministerių 
konferencijoje. Įspėjimas su 
padrąsinimu pavergtiesiem, 
kurie po Ženevos konferenci
jos pasijuto apvilti

Informacija apie užfrontės 
kovotojų ruošimą derinosi su 
paskutine prezidento (rugpiū
čio 24) kalba, kurioje priminė, 
kad negali būti toliau teisina
masi, jog okupavimas reika
lingas saugumui; negali būti 
delsiamas Vokietijos sujungi-

• Paryžiuje autobusų strei
kas. šoferiai reikalauja, kad 
algos priedai būtų duodami nuo 
sausio pradžios, o savininkai 
sutinka tik nuo birželio pra
džios.

šiame puslapy paskelbta in
formacija, kad Amerika ren
gia “išlaisvinimo kovotojus”.

Krinta į akį, kad tie užfron
tės kovotojai rengiami jau 
nuo 1952, o apie juos skelbia
ma tik dabar, kaip tik dabar, 
kada prasidėjęs draugišku
mas tarp Rytų ir Vakarų.



DARBININKAS

DEŠINE NEŽINO K|

knyge-

Harrisonas

against the

KVIETIMAS Į

įvyksiančiam

bet kokiam orai esant

DIDELIAME ROYAL GARDENS PARKE

jis pasirodė 
komunistų 

buvo virtęs

dvasią. Jie yra paruošti eiti 
i vandeni ir i ugnį. Anas san- 
dėlio sargybinis ne be pagrin
do nemėgino priešintis.

Kad IRA prisidėjo prie ko
vos už Airijos nepriklausomy
bę laimėjimo, neginčijama. 
Lieka stebėti, ar šitokis kelias

DARO KAIRĖ

Gal būt, jos propagandos 
dėka Ulštery Į parlamentą bu
vo išrinktas dabar Sinn Fein.

Viena, — dėl sukilimo apim
ties. Duodamos iš Lituanus J. 
Brazaičio straipsnio apie suki
limą ištrauką, kad sukilime da
lyvavo apie 90,000 ginkluotų 
partizanų, iš kurių apie 4000 
žuvo, Naujienos reiškia abejoji-

kumento tikrumu jis nė kiek 
neabejoja, kada ištyręs visas 
aplinkybes, kuriose jis buvo 
parašytas. (Bus daugiau).

“VYRĄS te MARSO“, kuris 
('incinnati po langais gąsdinda
vo žmones, pasirodė 15 metu 
Albert Snapp.

vo surasta. Suimtieji vyrai 
tardomi pareiškė, kad

jie neturi nieko pasakyti. .
Tai nebuvo pirmas atsitiki

mas, kad IRA vyrai tokiu bū
du pasirūpina ginklų. Bet pri
pažįstama, kad tai buvo di
džiausias ir sėkmingiausias jų 
grobis. , . i

Lietuvių' Studentų Draugija 
dirba gražų darbą, savo laikraš
čiu “lituanus” informuodama 
angliškai skaitančią visuomenę 
ar akademinį jaunimą apie Lie
tuvos reikalus. Paskutinis to 
laikraščio nr. hepatito “Nauito- 
nom". Rugpiūčio 23 straipsny 
“T e n d e n c ingi pasakojimai’’ 
“Naujienos” sustoja prie Litua
nus informacijos apie lietuvių 
sukilimą 1941 -prieš bolševikus. 
Nepatinka tam laikraščiui suki
limas, nepatinka sukilimo pa
statyta Laikinoji Vyriausybė, 
nepatinka sukilėlių vardu veikęs 
L. Prapuolenis- Valia rodyti ne5 
patenkintą veidą, zirzti, tenden: 
tingai kabinėtis, insinuacijas 
laidyti. Bet Naujienų laikraščio 
“tendencinguose pasakojimuo
se” z verta atkreipti į dvi to 
laikraščio konkrečias tendenci-

lamento narys savo išrinkimą 
sutiko būdamas kalėjime, nes 
britai ji buvo nuteisę už pana
šius žygius, kuriuos vykdo 
IRA. Tačiau Ulsterio daugu
mos pasisakymas už tokį kan
didatą pakėlė IRA drąsą ir 
veiklą.

“Kažin ar tos skaitlinės ne
perdėtos. Jeigu sukilime daly
vavo 90,000 ginkluotų vyrų, tai 
reiškia, kad jų buvo kelis kar
tus daugiau negu kareivių ne
priklausomos Lietuvos armijo
je. Slaptai apginkluoti tiek 
daug žmonių bolševikam val
dant kraštą vargiai bebuvo ga
lima”.

“Paskui tie keturi tūkstan
čiai užmuštų. Jei tiek užmuš
tų, tai sužeistų turėjo būti dvi
gubai ar trigubai daugiau. Ar
gi galėjo tiek žūti kautynėse 
su bėgančia iš Lietuvos priešo 
armija?”.

Taigi “Naujienos” skelbia 
nepasitikėjimą tais skaičiais.

Dėl skaičių... E. J. Harriso- 
no, buvusio Britanijos vice
konsulo Kaune ir Vilniuje, pa
rašytoje knygelėje “Lithua- 
nia’s Fight for Freedom” 30 
puslapyje yra parašyta:

“A spontaneous and gener- 
al revolt against the alien Sov- 
iet rule broke out throughout 
Lithuania on June 22nd-24th. 
It is estimated that at least 
125,000 men took part in it”.

“The revolt cost Lithuania 
over 12.000 casualties (more 
than 4.000 killed among them). 
būt it enabled the pcople to 
reassert. if only for a brief in- 
terval.. their’ vvill to freedom 
and independcnce”.

ne Airijoje, bet pačioje Angli
joje. Ginklai ateina jiem nele
galiu keliu — daugiausia iš 
Italijos, laivais. IRA pareigū
nai dirba nemokamai. Tai jų 
garbės tarnyba. Bet daugumas 
“karių” gauna nuolatini atly
ginimą. Daugiausia juos re
mia pinigais Amerikos airiai. 
Bet yra ir Australijoje bei pie
tų Afrikoje organizacijos, ku
rios juos paremia.

Buveinė yra Dubline. Airi
jos sostinėje. Bet

vyrai, kurie IRA vadovauja, 
niekad du kartu nesirenka 
toje pačioje vieloje,

nes ir pačioje Airijoje tai 
yra nelegali organizacija. Na
rius sau verbuoja ne tik pačio
je Airijoje ar Anglijoje. Net ir 
Amerikoje. Juos nugabena i 
vakarų Airijos neprieinamas 
vietas ir ten paruošia partiza-

saugumo policijos karininkai 
nuvedė gydytoją prie rūmų 
kampo, kur gulėjo užklotas la- 

Ką gydytojas pamate, 
jis taip vėliau surašė trijų Rū
dininkų akivaizdoje:

"Saugumo agentas atitraukė 
užtiesalą,. ir su nustebimu pa 
žinau pižama apsirengusi žmo
gų esant Jan Masaryką. Vie
nam iš policininkų liepiau at
segti pižamos marškinius ir 
sužymėjau visus kūno sužaloji
mus* kurie aiškiai rodė smur
to žymes. Pakaušyje pamačiau 
žaizdą nuo šūvio, gal būt 7,65 
mm kalibro. Manau, kad tai 
negirdėta, nežmoniška žmog
žudystė."

Trumpai apžiūrėjus buvo aiš
ku, kad Masarykas negyvas. 
Kad gęriau būtų galima ištirti, 
gydytojas liepė kūną, Įnešti į 
vidų. Viduje gydytojas pamatė 
atvykusius vidaus reikalų mi- 
nisterį Vaclov Nosek, užs. rei
kalų viceministerį , Vladimir 
Clementis ir vieną civiliškai 
apsirengusį, kuris davinėjo įsa
kymus. Tai buvo pulk. Otto 
Katz. •

Gydytoją Teply paprašė užei
ti į Masaryko kambarius. Teply 
pastebėjo, kad ten kėdės buvo 
išstumdytos ir kai kurie daiktai 
nuvartyti nuo sienos. Kai gy
dytojas pradėjo apžiūrinėti la-
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foreign invader was actuafly 
a resolute assertion of the 
peopte’s will to regain their 
lošt freedom”.

Nėra prasmės čia ginčytis, 
ar buvo reikšmingas tas suki
limas, ar nebuvo. Perdaug ger
biame tas aukas ir tikslą, dėl 
kurių jos buvo savanoriškai 
aukojamos, kad tą klausimą 
čionai dar keltumę. Bet yra 
prasmė pažymėti ir pasilaikyti 
atmintyje, kam tas pasiauko
jimas buvo beprasmis;' kas 
nemato prasmės kovoti su me
lu ir smurtu, pasiteisinant, kad 
“kam rūpi tiesa, tas žinojo, 
kad bolševikai meluoja”. Tuo 
pasiteisinimu remiantis nebuvo 
tada reikalinga nei Kersteno 
komisijos investigacija, nebu
vo reikalinga nei visa Alto 
propaganda, stengiantis akis 
atverti, naudojantis tų pačių 
1941 sukilėlių pristatytais Se- 
rovo ir kitais bolševikiniais do
kumentais. i-

Įsidėmėtina, kaip gali tas 
pats žmogus būti dvejopas: 
kaip Alto sekretorius apro
buoti skaičius, kaip Naujienų 
redaktorius jais abejoti; kaip 
Alto sekretorius skelbti kovą 
ir reikalauti jai aukų, kaip 
Naujienų redaktorius sakyti: 
kam rūpi tiesa, tas ir be mūsų 
ją žinos ...

su Anglija. Kovas pradėjo dėl 
Airijos laisvės. Sukilimas prieš 
Anglijos valdžią buvo 1916. Jis 
buvo numalšintas .Bet parla
mentas 1919 pareikalavo ne
priklausomybės. Anglija derė
josi; ji siūlė dominijos teises 
pietinei Airijai ir šiaurinei Ai
rijai. Šiaurinė Airija priėmė, o 
pietinė Airija išsikovojo galuti
nai pilna nepriklausomybę tik 
1948.

Bet Airija liko be Ulsterio 
šiaurinės dalies, kurioje yra 
šešios apskritys \ ir gyvena 
daugiausia tikėjimo atžvilgiu 
anglikonai.

IRA dabar ir kovoja už Ul
sterio, šiaurinės Airijos, pri
jungimą prie laisvosios Airi-

Dėmesio ve’rta, kad 
lės leidėjas yra

Amerikos Lietuvių
Taigi leidėjas tas pats orga
ne*, kuriame sekretorius yra' 
pats Naujienų redaktorius.

Tais skaičiais buvo operuo
jama ir viešuose veiksnių pa
reiškimuose, o dabar vienas iš 
tų veiksnių asmuo sugalvojo 
paskelbti, kad jais nereikia ti
kėti. Lyg dešinė nežino, ką da
ro kairė.

Antra. Didesnio dėmesio 
vertas kitas Naujienų teigi
mas

dėl sukilimo reikšmės.
— Naujienos cituoja Litua

nus pasakymą dėl tos reikš
mės:

“tačiau galutinas šitų vyrų 
pasiaukojimas turėjo didelę 
reikšmę visai lietuvių tautai, 
nes jų kraujas liudijo, kad yra 
beprasmiškas melas okupanto 
propagandos teigimas, jog 
Lietuva savo noru susijungusi 
su Sovietų Sąjunga”.

Pačios Naujienos, iškreip- 
damos dar Lituanus mintį, 
tuo reikalu taip atsiliepia:

“Ir kuriam tikslui tokia bai
si auka? Tik tam, kad būtų 
pagreitintas keliolika valandų 
sovietų armijos pasitraukimas. 
Ji vis tik turėjo trauktis ir 
jau bėgo rytų link”.
, “Bešališkai galvojąs žmogus 
vargu besutiks su p. Brazaičio 
nuomone, jog reikėję tūkstan
čių žmonių gyvasčių ir kraujo 
aukos įrodyti, kad Lietuva ne 
savo noru davėsi bolševikų pa
vergiama. Kam rūpėjo tiesa, 
tas ir taip žinojo, kad bolševi
kai meluoja ... kiek šiandien 
galima spręsti, tai nei politi
niu. nei militariniu atžvilgiu 
jisai (sukilimas. “D”.) nebuvo 
reikšmingas”. ,

O Alto leidiny 
taip vertino:

“The uprising

SKYLĖTOM KELNĖM 
VAIKŠČIOTI NEVALIA

Anglijoje Salisbury mieste 
policininkui nepatiko, kad vie
nas pilietis ėjo su skylėtom 
kelnėm, iš kurių jau perdaug 
buvo matyt pats pilietis. Jis 
nugabeno pilietį į teismą. Ten 
aiškinosi pilietis kad įstatymas 
nedraudžia vaikščioti su skylė
tom kelnėm.

Teisėjas pripažino, kad tai 
galėjo piktinti kitus.. Bet nusi
kaltėlį atleido nuo bausmės, 
jei jis sutiks apsiauti kelnėm, 
kurias jam padovanos policija. 
Tas sutiko, ir istorija baigės 
su happy end.

IRA yra slapta barinė orga
nizacija. Jos narių esą apie

Liko “neišaiškintos” paslap- 

buvęs NKVD generolas ir jos 
vfinsuuiius viMnjojfe, Kuns 

tyšftfe Stali
nu ir persikėlė į Ameriką. 1941 
vasario 12 jis turėjo liudyti se
nato komisijoje, kuriai vadova
vo šen. Die. Bet dvi dienas 
prieš tai jis buvo rastas Wa- 
shingtono viešbuty “Bellevue” 
negyvas. Aiškinama buvo, kad 
jis nusižudęs...

1940 kelios dienos prieš Pran
cūzijos kapituliaciją miške bu
vo rastas labai sužalotas lavo
nas. Buvo išaiškinta, kad tai 
Willy Muerizanberg, buvęs vo
kiečių kum. partijos lyderis, 
nutraukęs ryšius su Stalinu.

Liko neišaiškinta ir mirtis 
Carto Tresca, žinomo Amerikos 
darbininkų lyderio, kuris vie
šai kaltino, kad Amerikos mo
kytojas J. S. Poyntz, buvęs žy
mus komunistas, buvo nužudy
tas bolševikų agentų. Pats Tres
ca buvo Philadelphijos šoferis, 
vienas iš sovietų teroristų, ku
ris veikė Vokietijoje, Danijoje, 
Ispanijoje ir Amerikoje. Savo 
atvirumą ir drąsą jis apmokėjo 
gyvybe — buvo nužudytas 
1943 New Yorke kampe Penk
tosios Avenue ir Penkiasde
šimtosios gatvės. Nužudytas 
viešai, bet žudikas nebuvo su
rastas. Pėdsakai vedė į Vitto- 
rio Vidali, žinomą italą — 
amerikieti komunistų agen
tą, kuris seniau veikė Ispani
joje, prisidengęs vardu Kon- 
tralas. Jis buvo FBI suimtas, 
bet Įrodymų nebuvo ir buvo 
paleistas. Vėliau 
Trieste kaip italų 
lyderis. Triestas 
sovietų agentų centru, kurie 
Veikė ir prieš Italiją ir prieš 
Tito.

voną elektpafc šviesoje, Nosek 
pratarė: “NėSfVargfnk — tai 
yra aiški savižudystė. Išrašyk 
jo mirties liudijimą”. Kai (gydy
tojas ėmė < prieštarauti Nosek 
tvirtinimui, kad tai savižudybė, 
jam buvo pasakyta išeiti į kitą 
kambarį ir ten palaukti. Po 20 
minučių jis buvo pašauktas. 
Kambary kuriame buvo taręsi 
Nosek, Katz ir Clementis; da
bar buvo dar keli pareigūnai. 
Gydytojui buvo pasakyta, kad 
jis nieko nekalbėtų, ką jis 
matė.

"Tu tiesiog nieko nematei ir 
nieko negirdėjai", •'

kalbėjo jam Nosek.
Po trijų mėnesių 1957 birže

lio 6 laikraštyje buvo trumpa 
žinutė, kad dr. Vaclav Teply 
mirė. Buvo paaiškinta, kad jį 
ištikusi nelaimė. Esą norėda
mas sumažinti sau lumbago 
skausmus, jis įšvirkštęs sau 
vaistų, bet nelaimei juos sukei- 
tęs ir priėmęs labai nuodingą 
skiedini :..

Tačiau dr. Teply pareiški
mas raštu ir prie trijų liudi
ninkų pasirašytas buvo padė
tas saugioje vietoje, ir jo drau
gai išgabeno tą dokumentą iš 
Prahos 1950. Jis buvo paskelb
tas “New York Times” 1951 
gruodžio 29. Leidėjas C. L. 
Sulzberger pareiškė, kad do-

Airiai kovoja už šiaurines įr pietines Airijos sujungimą
Pet viso pasaulio spaudą iš 

naujo perbėgo žinia, kaip Airi
jos pogrindinė organizacija 
IRA (Irlandijoš Respublikos 
Armija, pridaro rūpesčių Ang
lijos saugumui...

Nuo Londono už 60 kilomet
rų Arborfield yra ginklų sandė
liai. Naujokas, kuris ta naktį 
ėjo sargybą, apie 2 vai. ryto 

veiki* labiausiai susitelkė oku- buvo nustebinlas. kai iš Jie- Airijos Respublikos Armija 
Duetuose kraštuose, kur reikė- tamsos išgirdo balsą: jau 40 metų yra atvirame kare 500C. Daugelis jų gyvena net

“Rankas aukštyn”. Jam beliko 
tik paklausyti, nes pamatė vi
sa eilę šešėlių. Jis buvę tuo
jau surištas, ir burną jam už
kišo. Tai darė užpuolikai grei
tai ir vikriai. Buvo jausti, kad 
jie yra tam gerai ištreniruoti...

Sargybinis matė, kaip apie 
dvidešimt šešėlių įslinko i sar
gybos patalpą. Sargybos virši
ninkas ten pasijuto taip pat 
prieš revolverių tūtas ir darė, 
kas jam buvo įsakyta. Bet už
puolikai ramiai susėdę laukė 
viduje, iki buvo surankioti vi
si sargybiniai ir sugabenti į 
sargybos būstinę. Tada suriš
tus sargybinius palikę paėmė 
sandėlio raktus ir dingo. Rytą 
pamatė, kad trūksta šautuvu, 
kulkosvydžių, lengvųjų ginklų 

pos mėn. Jan Masarykas apie 200.000 šovinių,
skelbė, kad Čekoslovakijos vy-. Anglijos policija pastojo vi- 
riausybė svarsto reikalą siusti sus kelius’ ir vienas sunkveži- 

mis visai atsitiktinai buvo su- kuris stoja už Ulsterio prijun- niniam karui, artimajai kumš- atves prie Airijos sujungimo, 
imtas. Bet didžioji dalis nebu- girną prie Airijos. Tik tas par- ėjų kovai ir užgrūdina jų M.

atstovą Į Paryžių ir dalyvauti 
„Marshallio _ plane. Kiemeli* 
Gottvald viešai pasisakė prieš. 
Masarykas buvo apkaltintas 
esąs Vakarų agentas.

Ir 1948 .kovė 9 Katz, kuris 
jau buvo tapęs informacijos še
fu. paskelbė, kad

užsfemę reikalų ministeris 
Jan Masaryk anksti rytą buvo 
raktas rttfyvas.

Jis nusižudęs, iššokdama.', 
pro langą iš savo darbo kam
bario. Jis sirgęs jau koris lai
kas nervų sukrėtimu ... Kitą' 
dieną Masaryko vietoj į užsie
nio reikalų ministerius buvo 
paskirtas dr. Vladimir Klė- 
meirt, buvęs. sovietų saugumo 
agentas. ",

Bet nai Katz na* NKVD ne
pajėgė nuslopinti tiesus apia 
Masaryko mirti. Ji kito aikštėn 
tokia...

Anksti dar prieš 5 vai. ryto 
telefonas paskambino į butą 
Vadovo Teply. policijos gydy
tojo. Pasisakė skambinąs Vi
dam reikalų ministerijos pa- 
rcfgūnas ir pakvietė atvykti 
tuojau Į čemin rūmus, kur i- 
vykusi nelaimė. Po 15 minučių

jo likviduoti nereikalingus žmo
nos, o taip pat Vokietijoje bei 
Austrijoj*.

1945 bolševikai “išlaisvino” 
Čekoslovakiją. Joje sovietiniam 
saugumui, arba NKVD, vado 
vavo pulkininkas Otto Kai z. 
Jis stovėjo užnugaryje komu
nistų partijos, kuri runeės’ d<4 
valdžios su nckonraniststi. Jau 
1947 rugsėjo mėn. trim neko- 
munistam meisteriam buvo 
atsiųstos bombos. Policija taip 
ir “negalėjo" susekti, kas tas 
bombas atstūmė, nes už jas bu
vo atsakingas... Katz.-
.0 nekomumstai mims’erHi 

ir ypačiai užsienių reikalų mm. 
Masarykas buvo “verti” bom
bos. nes jų politika norėjo 
skirtis nuo Maskvos. 1917 he-
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darbininkas

Gyvybės ir sveikatos draudimas
Bet

atmosfe-
karo be-

BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

PAVANDENIUI

o nebūna

visai ne-

Rašo: K. KAREČKA, 
NEW YORK

pamatai vandenį ■ ir gluosnius 
su sumerktomis į vandenį ša
komis. Tur būt ir nemano jų 
niekas genėti, tad šakos taip 
žemai suaugę, kad, daugiau pa
lijus, jos visai pasineria vande
nyje.

čia Liucija dažnai ateina pa-

nuo tų. kurie 
Ženevos konfe- 
ar pirmom die-

Bet visa pasilieka kaip ir bu
vę. Kartais pagalvoja, kad ne
verta, nes jų nesutarimo vis 
tiek niekas nepastebi. O Liuciją

norisi jai pasakyti tai ir nuei
ti. Nueiti daugiau nesugrįžt. 
Kodėl ji nepaklauso jo, jeigu 
jam ši vieta taip nepatinka? 
Kodėl ji užsispyrusiai eina 
šiuo dulkėtu keliu, 
mieste?

Tačiau Liucijai jis 
nieko. Vistiek vieną

Liucija, tik ši niekaip nemoka 
pasirodyti kaip nugalėtoja. Ji 
vis tokia paprasta ir besišyp
santi, ta Liucija. Kaip dažnai 
Mykolą toks jos paprastumas 
erzina, tik nenori nieko jai pa
sakyti, nes gali užsigauti. O 
taip, Liucija gali tuomet jam 
pasakyti daugiau nenorinti ma
tyti E jos galima to tikėtis. Ji 
turi savo kažkokį kietą nusista
tymą kai kuriuose dalykuose, 
ir to niekaip negalima pakeis
ti. Tačiau Mykolas galvoja, kad 
tai tik laiko klausimas. Ak, 
dar yra tokių dalykų, kurie taip 
labai nepatinka Mykolui. Kad 
ir tas nuėjimas praleisti popie
tės prie upės. Jis puikiai žino 

visai sutemsta.. Taip gera čia. tą vietą po gluosniais ir daž- 
Gera, be to miesto triukšmo ir nai ją ten randa, kai jos nėra 
dulkių. namuose. Jam taip pikta ir

nepasako 
kartą pa

klausys, mąsto jis. Turi paklau
syti Dabar gali supykti. Bet 
jeigu ji visada bus tokia užsi- 

Tuomet

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Strolpeatei ir lMr«p<aieatija» redakcija teise savo nuožiūra. Nenaudoti 

MHteteDi ir gražteaari tflctet autoriams pražant. Pavarde peafraty- 
« ifmll lalil ■Fūūttnrl tirettUs redakcijos nuomone- Už skelbimų tarini te 
fcatea redaketjš nefttedka.

sišypsojęs nueis. Nueis, nors 
ten viduj kas šauks grįžti. Nors 
bus taip nepaprastai sunku 
eiti atgal. Tartum plaukimas. 
Plaukti pavandeniui taip leng
va, o prieš vandenį taip bangos 
mėto atgal. Tačiau kito kelio 
nebus.

Jaunasis daktaras Mykolas 
pradeda vis dažniau ir dažniau 
lankytis senuko daktaro na
muose.

Nors jis dažnai vaizduoja 
aplankąs senąjį daktarą, tačiau 
stebinčios akys geriau žino ir 
daugiau pasako negu tikrasis 
šios vietos lankytojas. Visi fi
no, kad jis lanko Liuciją, ne ką

Taigi mus kviečia, o jų neleidžia... Neleidžia, tai matyt, 
ten yra kas, ko labiau negalima rodyti nei pačioje Rusijoje... O 
ką gali pastebėti tokioj pravažiavimo kelionėj? Juk sutikti nieko 
nesutiksi ko nerodys sovietinis inturistas. Matyt, bijo dalykų, ku
rių negali sulaikyti nuo stebėtojo akies... Niekaip negalėsi pas
lėpti dirvų ir žmonių vaizdo, kurį galėsi paskui lyginti su tuo, ku
ris buvo nepriklausomoje Lietuvoje. Nesųvarysi į miškus ir karei
vines armijos, kuri yra sutelkta į Pabaltijį. Nenutildysi gatvėse 
rusiškai kalbančios daugumos. 0 visa tai rodys, kaip vietinis ele
mentas atmieštas importuotu rusišku; kaip kraštas paverstas kari
ne baze; kaip gyventojai nuskurdę.

-Baimė tai parodyti verčia. Maskvą užtrenkti duris ir Ameri-

RIZIKINGA TAIP PAT 
DELSTI,

nes sergančio niekas ne
draudžia ... Buvo nejauku būti 
tokio atsitikimo liudininku ... 
Atvykęs prieš 6 metus pažinau 
jauną čia gimusį lietuvį. Prieš 
kokius 4 metus jis vedė. Aš 
pakalbinau jį, kad paimtų drau
dimą. Prašė, laukti nes neturįs 
tuo tarpu pinigų. Prieš kokius 
3 mėnesius jis paskambino

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..._____ ... $6.00
Brooklyn, N. Y.------------- — $650
Pusei metų--------------------- $3.50
Užsienyje -----------  ■. $6.50

$200 mėnesiui. Po trijų mėne
sių vyras buvo sužeistas auto
mobilio susidūrime. Kompani
ja sumokėjo, ir jis jau buvo 
atsistojęs ant kojų. Bet dakta
rui tikrinant jo sveikatą ir per- 
švietus, buvo atrasta plaučių 
džiova. Jis buvo pasiųstas į 
sanatoriją. Dabar kompanija 
toliau moka po $200 mėnesiui, 
ligi jis pasveiks ir pradės dirb
ti Kompanijai tatai kaštuos 
gal keli tūkstančiai. Bet žmo
gus be rūpesčio ir susigrauži
mo gali taisytis, žinodamas, kad 

jo vaikučiai nebadaus tuo me
tu, kai jis serga.

Pagal tokį draudimą per 
praeitus metus esu išmokėjęs 
E savo kompanijos jau kelis 
tūkstančius dolerių savo tautie
čiam.

Tokie yra pagrindiniai bruo
žai draudimų, be kurių neįma
noma čia Amerikoje verstis ir 
rizikinga.

SUB3CRIPTION RATES
Domestic yeariy___________ $6.00
Brooklyn, N. Y.--------------- - $6.50
Balt year------------------------- $3.50
Foreign------------- ---------------- $650

čiau labai dažnai suabejoja, ar 
dėl to jis ją lanko. Gal būt ano
mis dienomis jis lankė kitas, 
gal būt dėl to jis pradėjo lan
kyti ir Liuciją. Tačiau ne da
bar. Nors ji ir keista, nors ji 
dažnai tyli ir nemėgsta didelių 
kompanijų, nors ji yra tokia 
priešingybė jo būdui, tačiau ši
tokią Liuciją jis myli... Tik 
jai negali to pasakyti. Tik nuo 
jos ir visų kitų slepia kiek ga
lėdamas. Juk būtų per daug 
vaikiška, galvoja jis dažnai. 
Vis tik turi jaustis žmogus su
augęs, baigęs mokslą ir ne 
koks piemenukas, besisvaidąs 
meilės žodeliais. Jis puikiai 
jaučia, kad Liucijai panašus 
laikymasis nepatinka, tačiau 
kitaip jis niekuomet nepasiro
dys. Niekuomet, tą jau seniai 
sau pasižadėjo. Aišku, vieną 
kartą rimtai su ja pakalbės, pa
prašys jos rankos, o tuomet 
eis kalbėti su tėvais. Tačiau 
jie niekada nebuvo jam prie
šingi, tą gerai fino, ir dabar jie 
bus labai patenkinti. Tada bus 
vestuvės. Jos tėvai turi šaunias 
suruošti, nenorėdami bet kaip 
pasirodyti. Turi būti šaunios 
vestuvės, kitaip visi juoksis, 
kad daktaras pinigų pavydi net 
savo dukters vestuvėms. Aiš
ku, tik tokių vestuvių jis ir 
norėtų, tačiau pačiam lyg ir ne-

FRANCISCAN F ATKERS
Btentered a* teėond čtass matter at Brooklyn, N. Y. May 25,1951, under 

the Act ėf Marei 3, 1879, origtnally entered as second class matter 
at Boston, Mass^ September 12, 1915.

man ir sakėsi norįs bent 10,000 
draustis. Aš surašiau draudi
mą ir pasiunčiau kompanijai 
priimti. Kompanija pasakė 
ačiū ir atmetė, nes jis sakėsi 
turėjęs “tūmor” operaciją, o 
tai buvęs vėžys, ir po trijų sa
vaičių jis mirė ligoninėje, ku
rioje tuo pačiu metu jo žmona 
pagimdė antrą vaiką. Jam bu
vo tik 32 metai amžiaus. Vis
kas buvo per vėlai užsimota ir 
nudelsta.

Tai tik keli pavyzdžiai iš tų 
gausių atsitikimų, kurių liudi
ninku teko būti. Bet jiem pasa
koti nėra nei vietos nei laiko...

mus dėl įmokėtų pinigų, 
kad visai ištiktum sausas, 
nieko nenustotum, atsiimda
mas pinigus, reikia prabūti 
bent 3—5 metus apsidraudus.

Dabar
SVEIKATOS DRAUDIMAI

Juos galima paskirstyti į dvi 
pagrindines rūšis: “Hospitalis- 
ation”, arba ligoninės išlaidų 
apmokėjimas, ir “Disability 
Income”, nedarbingumo laiko 
apmokėjimas.

“Hospitalisatįon” gelbės 
man, jei aš ar mano šeimos 
narys pateks į ligoninę. Bet 
išėjus E ligoninės ar Sergant 
namie “hospitalisation”. pagal
ba baigiasi.

“Disability Ineome” draudi
mas duoda man 100—400 mė
nesiui ligos atveju per 2 me
tus ir nelaimingo atsitikimo 
atveju, kol gyvas, vis tiek, ar 
aš sirgsiu namie ar ligoninėje. 
Tuos pinigus gaunu į rankas 
čekiais.

Iliustracijai galiu suminėti 
vieną atsitikimą, kuris dabar 
kaip tik vyksta. Prieš kokius 
3—4 mėnesius viena šeima pa
ėmė tokį “Disability Income” 
draudimą — vyras ir žmona po

Skaitome antrą raštą, rašytą rusEkai to paties komiteto lei
dinį Nr. 6. Jame neva tremtinys laišką rašo E New Yorko į So
vietus ir aprašo Amerikos gyvenimą. Girdi laiškus rašau kas 
dvi savaitės, bet E tavęs jau 6 mėnesiai negavau, nes “pas mus 
kalba, jog Anglijoje ir Amerikoje nenori, kad mes žinotume, 
kaip jūs gyvenate Rusijoje, dėl to ima ir sudegina laiškus. Ame
rikoje rėkia, kad Rusijoje daug bedarbių. O čia jų dešimt milijo
nų! Kapitalistai nenori kad mes žinotume, kaip darbininkai gy
vena Rusijoje. O kas tik pradrįsta pasakyti, kad Rusijoje gyvena 
gerai tą sodina tuojau į kalėjimą. Neturėdami darbo, daugelis 
žudosi ...”

Taip, melas, nes tai matom savom akim, kurie New Yorke 
gyvenam. Meluoja bolševikų komitetas. Meluoja apie Ameriką, 
tai meluoja ir apie Lietuvą.

Bet kaip melą nuslėpti?

Tą pačią dieną teko paskaityti tris raštus.
Pirmiausią uždarame voke iš Drezdeno atsiųstą jau lietuviš

kai atspausdintą bolševikų komiteto leidinį “Už sugrįžimą į tėr 
vynę” Nr. 1. Jame komitetas sako: “Mes gerai žinome, kas truk
do jums sugrįžti jus sulaiko baimė. Taip, baimė, kuria įteigė 
melaginga užjūrinių ponų ir jų niekšEkų pakalikų propaganda... 
kad jus Tarybų šalyje... persekios, pasiųs į priverčiamuosius 
darbus.

“Netikėkite jiems! Tai melas.”
Melas, bet kas meluoja? Ir kaip tai patikrinti?

Panašūs kritikos balsai yra 
tiek stiprūs, kad paskutinėm 
dienom ir vyriausybės pasEa- 
kymai skiriasi 
buvo laidomi 
rencijos metu 
nom po jos.

Skaitome trečią raštą — NYKT žinią, kad Amerikos kon- 
gresmanam J. H. Holt ir J. R. Rhodes E Rusijos neleido nuvažiuo
ti į Baltijos kraštus.

O KAIP TURI ELGTIS 
VYRIAUSYBĖS?

Amerikos visuomenėje pasi- 
reEkia stiprių'balsų, kurie kri
tikuoja Vakarų appeasmentą 
prieš bolševikus. Griežtai pasi
sakė katalikų karo veteranų 
sąjungą, Kolumbo Vyčiai. 
Toks būdingas balsas spaudoje 
yra NYKT vedamųjų rašytojo 
David Lawrence straipsniai.

Ryšium su prezidento pasi
rašytu įsakymu, kaip turi elg
tis Amerikos kariai, pakliuvę 
į nelaisvę ateityje, Lawrence 
sako, kad tie kariai žinoję 
kaip elgtE, nors ir buvo kanki
nami. Esą betgi nežiną, kaip 
elgtE vyriausybių nariai. Net 
dabar, sako, kai kaliniai po 
kankinimų giįžo, mūsų sąjun
gininkų vyriausybių nariai 
nori apdovanoti kom. Kiniją 
sostu Jungtinėse Tautose, nors 
Jungtinės Tautos pripažino ją 
agresorium,' atsakingu už ka
ro žiaurumus.

Jeigu ko reikia — sako 
Lawrence, — tai

reikia elgesio kodekso vy
riausybėm, kurios siuntė vy
rus į karą ir juos užmiršo, kai 
tik baigėsi kovos.

Po paskutinio karo militaris
tinės Japonijos ir nacinės Vo
kietijos karo nusikaltėliai bu
vo nubausti. Po Korėjos karo, 
nusikaltėliai dar apdovanojami 
vieta Jungtinėse Tautose.

Kaip ateityje karys gali ko
voti už idealus, jei Jungtinių 
Tautų nariai, už kurių reikalą 
buvo paaukota 30.000 Ameri
kos vyrų, tų idealų 
paEo?

Tai nėra tinkama 
ra, kuri busimiesiem 
laEviam užtikrintų, 
nebus užmiršti.

mi 99% taupymo pagrindais. 
Kai moku premiją už draudi
mą, tai veik tiek pat, lyg aš dė
čiau pinigus į banką. Bet jei
gu mane ištiktų nelaimė — 
mirtis, nors po > vieno įmokėji- 
mo, jau kompanija Emokės 
mano šeimai pilną apdraudos 
sumą, t. y. gal 100 ar 50 kartų 
daugiau, negu aš buvau įmokė
jęs. O jei aš žūčiau nuo nelai
mingo atsitikimo, tai kompani
ja Emokės mano šeimai dvigu
bą apdraudos sumą. O jeigu aš 
virsčiau nedarbingas dėl ligos 
ar nelaimingo atsitikimo, tai 
po 6 mėnesių man E viso nie
ko nebereikėtų mokėti. už 

Kitas draudimą, ir vE tiek aš palik
čiau apdraustas, kaip ir buvęs.

Gyvybės draudimo planų yra 
begalės, ir galima pasirinkti, 
kokio nori. Planą baigęs, galiu 
pasiimti sumokėtus pinigus 
atgal kaip premijas arba gauti 
E jų pensiją iki gyvos galvos. 
O jeigu aš noriu nutraukti 
draudimą dėl kurios nors ap
linkybės', aš galiu visados tai 
padaryti. Ir turiu 3 pasirinki-

Iš tiesų keistą, kartais tik
rai keEta ta Liucija. Ne, gal 
Mykolas per daug jai nusilei
džia? Vieną kartą pritruks kan
trybės. Nesvarbu, kad ji turtin
ga. Nesvarbu, kad ji Mykolui 
patinka. Atsiras kita. Suras kur 
nors. Gal ne labai patiks, bet 
pripras. Tuomet ir įsimylės. Vi
si galvos, kad jis Liucijos ne
mylėjo ir dėl to paliko. Tačiau 
jis negali kitiems pasirodyti, 
kad jE taip pat kai ko klauso 

. . ir nusileidžia. Ne, to nebus. Jis 
toks nesuprantamas pnsinši- gay surasįį kita. Ne viena seka 
mas prie tos vietos. Kartais j| akimE, jjno Ąna kartą 

net ir Liucijai pasakė. Ji nusi
šypsojo ir pridėjo, jog nevarto
janti jokių burtų, kurie palik
tų vieną žmogų prie kito. Pa
sakė, tartum jai tas būtų visai 
nesvarbu. Tačiau vieną kartą, 
šiaip ar taip, turi būti jo vir-

pras. Jie turėtų žinoti, kam kas 
tinka.

Tik vieną dieną Mykolas pa
matė, kad daug kas turi vykti 
nors ir prieš jo norą. Pagaliau 
suprato, kad meilės kalba yra 
labai panaši visokio amžiaus ir 
visokio išsilavinimo žmonėms.

Liucija, baigusi mokslą, grįžo 
galutinai apsigyventi Šiame 
mieste. Džiaugėsi senasE dak
taras ir jo finona, kad dabar 
visi bus kartu.

Tuoj po sugrįžimo čia, ant 
Liucijos piršto atsirado sužie
duotuvių žiedas. Mykolo noras 
išsipildė: tėvai suruošė puikias 
sužieduotuves. Buvo ne labai 
daug svečių, tačiau visi tokie, 
kokių Mykolas pageidavo. Buvo 
linksma. Tik Liucija sėdėjo 
daug tylesnė ir ne tiek juokavo 
kaip paprastai Ji veik nekal
bėjo, tik visiems šypsojos tary
tum parodydama, kad mato vi
sus, kurie čia yra, girdi jų kal
bas ir yra tuo patenkinta, ta
čiau nenori, kad jos galvojimą 
kas trukdytų. Tartum dar būtų 
likę daug kas apsvarstyti. Tar
tum būtų liūdna kažką palikti 
anose dienose. Mykolui, aišku, 
tas labai nepatiko, širdyje jis 
žadėjo niekada Liucijai už tai 
nedovanoti, nes jam rodės, tar
tum ji savo elgesiu pažemintų 
ji tartum jai šį žiedą kas prie-

Dirbdamas draudimo srity
je jau penktus metus vienoje 
E-seniausių ir didžiausių Amp- 
rikos kompanijų “Mutual Life 
Insurance Co. of New York”, 
norėčiau supažindinti skaityto
jus su tais klausimais. Laikau 
tai net savo pareiga, kuriai 
buvau paragintas ne vieno ap
dairaus tautiečio.

AR 'TEGUL KIŠA MANE 
Į UPĘ"?

“O aš visai to nežinojau”, 
arba: “Aš sekliai to ir ieškojau, 
dėkui, kad užėjai”... Panašius 
pasakymus ne kartą tenka nu
girsti belankant tautiečius. 
Sutinki ir tokių, kurie tariasi 
gerai žiną apie draudimus ir 
nenorėtų E naujo savo sąžinės 
žadinti ir skaudinti taE neiš
spręstais klausimais 
ir po pasikalbėjimo apsEpren- 
džia: “Kas bus—tas bus, liki
mas pats pasirūpins”. Arba: 
“Kam man pinigai kai jau ma
nęs nebus — man niekas ne
davė, tegul ir mano vaikai pa
tys savim rūpinasi”. Arba: “Te
gul kEa mane, kur nori — į 
upę, į maEą ir paleidžia pa
vandeniui”.

Taip kalbantieji užmiršta, 
kur gyvena. Gyvenamoji Ame
rika yra tuo savotEkas kraš
tas, kad čia vairuok savo laivą, 
kaip tu nori, bet tik pats — 
mažai kas E šalies tavim rūpin- 
sE. Bet jei esi paliktas savo, 
likimui — apsidairyk, išnau
dok vEas galimybes, kurių čia 
yra ir kurias pilnai Enaudoja 
kitos tautybės. Pvz. žydai tur
tingi, gerai įsikūrę, užima ge
ras ir tvirtas pozicijas. Tačiau 
jie dirba ir tvarkosi ne tik šiai 
dienai, bet kartų kartom, žy
dai daugumas palaiko didžiuo
sius draudimus ir išeidami iš 
šio pasaulio, jie perstumia iš 
kartos į kartą didžias sumas 
pinigų, kurie duoda galimybę 
jų palikuonims toliau laikytE.

Ką rodo mano patyrimas?
GYVYBĖS DRAUDIMAI

PraeitaE metais iš mano ap
draustųjų trys mirė. Jie buvo 
apsidraudę prieš 1, 5—2 me
tus. šeimos gavo draudimo pi
nigus tūkstančiaE. Vienas iš 
jų buvo 38 metų amžiaus, ka
da aš jį apdraudžiau; jo ma
terialinė padėtE tada buvo 
sunki, su trim vaikais, o tik vie
nas dirbo. JE buvo apsidrau
dęs gyvybę.

Toks gyvybės draudimas iš 
Baimė, kad tremtiniai plėšia kaukę nuo bolševikų mėlo, ver- tikrųjų nieko nekaštuoja, nes 

čia Maskvą šaukti ir kviesti juos “namo”. šios rūšies draudimai yra daro-

varta užmautų vEai be noro ar 
sutikimo.

JE nepasakė nieko, todėl jį 
paties galvojimas dar daugiau 
slėgė. O juk Liucija turėtų bū
ti laiminga! Ar gi kuri suža
dėtinė .liūdi savo sužieduotuvių 
dieną? Pagaliau ar gi galima 
liūdėti? Juk pats pasirenki ta 
kelią. Niekas, niekas neprimeta 
tau jo. Tik senasE daktaras 
kalbėjo daugiau negu papras
tai. tik. senoji ponia šypsojos ir 
kažką pasakojo kitoms mote-* 
rims, kas jai buvo taip neįpras
ta. Berods, jie buvo daug links
mesni už savo dukrą. Bent taip 
atrodė.

Sekančią dieną jaunasis dak
taras Mykolas fingsniavo namo 
po dienos darbų nei kiek ne- 
linksmesnis. Rodės, turėjo 
džiaugtis dabar, nes jo numaty
tas rytojus pamažu skleidėsi 
lyg obels žiedas. Jis buvo dau
giau susimastęs negu bet ka
da. Ir tai vE dėl tos pačios Liu
cijos. Iš tiesų ji taip skyrėsi 
nuo visų kitų savo elgesiu. Ir 
kodėl taip daro? Ką gi žmonės 
pradės kalbėti? Bet jam kada 
nors priminus, ji tyliai nusijuo
kia ir pasako, kad žmogus gy
vena tam. kad kalbėtų. Tad ko
dėl jam nesuteikti progą, jei
gu galima?

(Bus daugiau)

Bet daug kas sako ją gražią 
esant Kažkaip daugelio dėmesį 
patraukia nors ir ne labai gra
žūs veido bruožai Tyli ji, gal 
kiek užsidariusi tačiau, sako 
jog tai motinos būdo bruožai.

Ji vienturtė, ir daugelis gal
voja, kad Liucija turėtų būti sėdėti. Tokia graži žolė. AtsEė- 
lepūnėlė. Tačiau ją pafinusiam da ji po gluosniu ir prasėdi, kol 
taip nepasirodo.

Kaimynai ją pamėgo. Dažnas 
kartoja, kad dėl to ir daktaras 
visuomet linksmas. Tik veido 
bruožai labai skiriasi nuo tėvo 
ir nuo motinos. Tačiau kiek gi 
vaikų auga visai nepanašių į 
tėvus?

Pavasaris. žiedai kvepia, Jau 
obelys baigia žydėti. Ir vyšnių 
žiedlapiai jau visai nubirę guli 
prie medžių. Greitai vietoj fie- 
dų bus vaEiai. Kiek gi čia laiko 
traks, kai laikas teka taip grei- kitą. Niekas daugiau jo nematė 
tai kaip upės vanduo. Pavan- nei su viena E jo buvusių drau- 
deniui, vE toliau į nežinią. To- gių. Jas vEas pakeičia viena 
kh jau paskirtis čia, žemėje. Liucija. O taip, Mykolas dar



Rėmėjų seimas įvyko rugpiū- liginčm apeigom.

katalikiškom draugijom, mirė bei mėsos pagal korteles! Pi* 
vienuolyno ir buvo palaidotas gražiom re- giausias patiekalas 5 rb. it jį 

sudaro mažas gabalėlis mėtos,

dabbiiHnkas

PAVĖLUOTA KRITIKA

nuo

nė girdėjęs iš MVD pulkininko 
Burleckio, perbėgusio į vaka-

Mr. Kerstenas savo kalboje 
iškėlė Lietuvos kančias ir api
būdino lietuvių kovas ir ryžtą 
už savo tėvynės laisvę. Prisimir

suvažiavimo globėjas prel. Ig. 
KehneH*.

Jis apibūdino lietuvių gar-

pasiryžimas skubėti Į 
čius, į savo kuopas ir 
naujo stoti į darbą už 
vyčių idealių.

žiu ir išaiškino jo statulėlių 
simbolinę prasmę, pabrėžda 
mas, kad tik vieningai ir or
ganizuotai galima išsaugoti

Kun. Magnus Kazėnas, iv. 
Kazimiero par. klebonas, buvo 
susirgęs ir paguldytas ligoni
nėj. Dabar jau grižo ir sveiks
ta namie.

Vyčių 19 kuopos būrys dele
gatų dalyvavo metiniam vyčių 
seime Newarke. N. J.

Homesteade liet, parapijoj

(Pittsburgh, Pa.), fin. sekr.
Rita Pinkus (Worcester, Mass.), 
iždin. Walter Chinik (Pitts- 

"" burgh, Pa.), iždo globėjai Jo
nas Daniels (Boston) ir Betty
Tucker (Chicago, III.). Be to, 
Lietuvos reikalų komisijos pir
mininku išrinktas Frank Vaš-

Jų prigužėjo didžiulė salė, 
be dviejų garbės stalų rikiavo
si daugybė apvalių stalų ir sta
liukų delegatam ir eiliniam 
svečiam.

Garbės stalus užėmė CV na
riai, prelatai J. Balkūnas ir 
Ig. Kelmelis, adv. Ch. Paulis, 
teisėjas Zuris iš Chkagos ir k. 
Salėje garsiomis ovacijomis 
buvo sutikti garbingieji sve
čiai: vysk. Justin J. McCarthy, 
Newarko augziliaras, majoras 
Leo P. Carlin, buvęs kongres
manas Charles J. Kersten. Vals
tybės gubernatorius Robert E. 
Meyner atvyko kiek vėliau.

Vakarui vadovavo Jokūbas 
J. Stukas, kuris gyvu sąmo
jum ir gražia kalba visus links
mai nuteikė. Vyskupui sukalbė
jus maldą, visi sotinosi gardžia 
vakariene, kuriai įpusėjus šo
ninėj estradoj išsirikiavo “Rū
tos” ansamblis, ved. muz. Al
girdo Kačanausko, skambiai 
sudainavęs kelias lietuviškas 
dainas ir ištrauką iš “Aida” 
operos. Solo dalį išpildė Agnės 
Skarulytė, pianu lydėjo Al

bijo.
Sovietų kariai, kurie daž

niausiai šiuos nusikaltimus

PITTSBURGH, PA.
čio 28.

'Kun. W. Karaveckas vyčių 
radijo valandoj, kuri yra sek
madieniais 1:30 p. p., gražiai 
pravedė religinę valandėlę. 
Klausytojai pageidauja daugiau 
panašios temos kalbų.

Kaz. Juozaitis, priklausę* 
Homesteado liet, parapijai bei 
katalikiškom draugijom, mirė

Lygiai 6 vai. didžioje Robert
Treat viešbučio salėj

RINKOSI SUVAŽIAVIMO 
DALYVIAI IR SVEČIAI 

Į BANKETĄ

Sėkmingas vyčių 42-sis seimas Newarkė
(Tęsinys iš praeito nr.)

(Paskutinė vyčių suvažiavimo 
diena buvo sekmadienis, rug
pjūčio 28. Po dviejų ištisų dar
bo dienų, po vakarinių pramo
gų ir kelionių, visi dalyviai 
jautėsi truputėlį pavargę. To
dėl sekmadienio programa 
prasidėjo kiek vėliau nei kito
mis dienomis, švč. Trejybės-, 
bažnyčioje iškilmingomis mi- 
šiomis 10:15 vaL

BAŽNYČION ĖJO 
ORGANIZUOTAI SU

VĖLIAVOMIS VYČIAI IR 
DAUGELIS SVEČIŲ

Mišias atnašavo kun.. J. Jut
kevičius, asistuojamas kunigų 
J. Žuromskio ir St. Railos. 
Progai pritaikintą pamokslą 

, pasakė kun. Albertas Kantau
tas, vyčių dvasios vadas. Pa
rapinis choras gražiu giedoji
mu dar labiau pakėlė religinę 
nuotaiką.

Po pamaldų visi vyčiai nusi
fotografavo.

Suvažiavimo darbai Newarke 
ėjo sklandžiai. Paskutinei sesi
jai teliko tik vienas darbotvar- 
kos punktas —

NAUJOSIOS CENTRO 
VALDYBOS RINKIMAS

ir iškilmingas- suvažiavimo už
baigimas — banketas.

Paskutinis posėdis prasidėjo 
apie 3 vai. ir buvo baigtas 5 
vaL Centro valdybos nariai bu
vo renkami iš pastatytų kandi
datų viešu balsavimu. Dvasios 
vadų suvažiavimas prašė pasi
likti tas pareigas ėjusį kun. 
Albertą Kontautą. Prašymas 
įteiktas Kunigų Vienybei pa
tvirtinti.

Kiti vyčių centro valdybos 
nariai išrinkti pirm, perrink
tas Al. Vasiliauskas (Great 
Neck, N. Y.), pirmasis vice- 
pinn. perrinktas Edward Da
niels (Worcester), antrasis vi- 
cepirm. perrinktas Juozas Sa- 
kevičius (Newark, N. J.), pro
tokolų sekr. Marcelė Onaitis

ragindamas jaunimą laikytis 
lietuviškų tradicijų ir kalbos, 
neatitrūkti nuo lietuvybės šal
tinių lietuviškų parapijų.

Majoras L. P. Carlin pasi 
džiaugė, kad jo miestui 'teko 
garbė priglausti vyčius šio su
važiavimo metu.

Gubernatorius R. E. Meyner, 
turėdamas tą vakarą dalyvauti

CXL J. KERSTENUI {teiktas Lietu
vos Vyčių medalis.

savo apžvalginėj televizijos 
programoj, atsiprašė negalįs 
ilgiau pabūti su vyčiais. Tačiau 
tarė nuoširdų žodį, įpindamas 
lietuviškai “vyčiai” ir prisipa
žindamas, kad ir jis esąs kili
mo šveicaras ir vokietis, todėl 
gyvai atjaučiąs ir lietuvių rei 
kalus.

“Telaimina jus Dievas" — 
prabilo lietuviškai vysk. J. J. 
McCarthy.

Toliau jis savo kalboje pa
stebėjo, kad Lietuva daugiau
sia yra nukentėjusi dėl savo 
tikėjimo, kurį lietuviai brangi
na ir gina visais laikais. Prisi
minė ir Kennebunkporte, Mai- 

. ne pranciškonų vienuolyne ne- 
te (NZw®k,“N. ji,"kultūros “niį 
komisijai vadovauti Jokūbas J. 
Stukas (Newark, N. J.) ir spor
to komisijai Frank Petrauskas.

Tuoj pat naujoji CV buvo 
iškilmingai prisaikdinta prel. 
Igno Kelmelio pagal vyčių ri
tualą. Sukalbėjus uždaromąją 
maldą oficialioji suvažiavimo 
dalis baigta.

brangias savos tautos tradici
jas, nors žiaurus likimas da
bar yra atkirtęs nuo gyvosios— rus, kad 
tautos kamieno.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo "sulietuvėjęs nelietuvis" 
Charles J. Kersten,

buvęs kongresmanas ir lie
tuviams žinomas dėl savo in- 
vestigacijos, kuria tyrinėjo Pa
baltijo valstybių užgrobimą bei 
ten įvykdytus žiaurumus. Jis 
čia atvyko ne tik prabilti į 
vyčius, bet ir gauti vyčių me 
dalį, pirmą kartą duodamą ne
lietuviui už nuopelnus Lietu
vos reikalams. Tokį atsižymė- 
jimo ženklą vyčiai pirmą kar
tą įsivedė ir ateityje dalins 
kasmet.

Ženklas pagamintas iš 10 ka
ratų aukso, įprastinės medalių 
apvalios formos, sujungtas su 
šilkiniu , lietuviškos vėliavos 
spalvų kaspinu. Pirmoje pusė
je yra bareljefinis vyties sim
bolis su įrašu “Knights of Li 
thuania Award”. Antroje pusė
je įrašas — “To Charles J. 
Kersten 1955 for invaluable 
Service in behalf of Lithuania’s 
right to freedom”. Medalį pa
gamino Hartwell Co. Bostone.

Prieš įteikiant medalį, kun 
Jonas Jutkevičius trumpai su- 
pažindino publiką su Kerstenu 
ir jo nuopelnais Lietuvai. Me
dalį prisegė vyčių organizaci
jos pirmininkas Al. Vasiliaus-

jokia kita tauta taip griežtai 
ir sėkmingai nesipriešina ko
munizmo sauvaliai ir deporta
cijom kaip lietuvių liaudis ir _ 
ūkininkija.

Jis taip pat reiškė viltis, kad 
Lietuvos kančios turės greit 
baigtis su laisvės atgavimu. 
Kartu salėje dalyvavo jo ponia 
ir sūnus jūrų leitenantas, ku
ris jau šeštadienio vakare šo
kino ir dilgino lietuvaičių šir
deles.

Vakaro Vedėjas J. Stukas 
dar iššaukė visą eilę garbin 
gesnių svečių, kurie dėl laiko 
stokos negalėjo prabilti į vy
čius. Jie pasitenkino bent at
sistodami. Tokių tarpe buvo 
visa eilė kunigų, pranciškonų 
ir saleziečių atstovai, visuome
nės veikėjai bei vyčių bičiuliai

Apie 10-vai. pokylis baigtas 
vysk. J. J. McCarthy malda. 
Visi iš lėto skirstėsi iš salės, 
vieni kitiems spaudė rankas 
ir linkėjosi pasimatyti Chica- 
goje (ten vyks sekantis vyčių 
suvažiavimas).

Dar ilgai viešbučio keltuvai 
buvo perkrauti lietuvių: vieni 
kilo aukštyn laukti ryto, kiti 
leidosi žemyn prie savo maši
nų, skubėjo Į traukinio stotis, 
Į aerodromus. Visų veiduose 
buvo matyti įtempto darbo 
nuovargis, bet kartu ir naujas 

namu- 
ten iš 
kilnius

D-vis

EDWARDAS TAMOSICNAS, seimui rengti komisijos pirmininkas ir vietos 
kuopos pirmininkas, įteikia vyčiu pirmininkui AL Vasiliauskui posėdžiu 
darbo' plaktuką.

PIRMIEJI LEDAI IŠ ETNOS UGNIKALNIO SNIEGO
Sicilijos saloje, Italijoje, yra 

Etnos ugniakalnis, kurio vir
šūnė siekia 10,000 pėdų. 7000 
aukštyje jau prasideda amži
nas sniegas.

.Kiekvieną rytą ten iškeliau
ja kalnų žmonės su vežimė
liais. Prisikasa sniego pilnus 
dviejų ratų vežimėlius, ku
riuos traukia asilai. Tada lei
džiasi į slėnį. Vienu kartu 
sniego pasiima apie 120 svarų.

Sniegą pridengia maišais, šiau
dais, žolėmis, bet vistiek jis 
tirpsta. Kol pasiekia slėnį, jo 
nutirpsta maždaug 20 svarų. 
Slėnio kaimuose ir miesteliuo
se jį pardavinėja svarą po 10 
lirų (1,5 cento).

Catanijoje, didžiausiame 
mieste ugniakalnio papėdėje, 
kur daugiausia susirenka tu
ristų, Etnos sniegą supakuoja

Vaiduoklių istorijos gąsdiną Angliją
Anglai visada mėgsta pas

laptingas istorijas su vaiduok
liais. Dabar apie vaiduoklius 
pasakojamas atsitikimas vėl vi
soje anglų spaudoje pirmuose 
puslapiuose.

Esą prieš du mėnesius prasi
dėjusi istorija Mrs, Hampson 
namuose. Moteris girdinti bal
sus, kurie ją šaukia “Betty”, 
nors nieko nėra, kas galėtų 
šaukti. Ji jaučianti, kaip jai 
ant pečių kas uždeda rankas 
arba traukia už drabužių. Ji 
parsigabenusi kunigą. Tas te
galėjęs namus pašventinti ir 
daugiau nieko. Kuriam laikui 
viskas buvo aprimę. Bet pas
kui ėmė kartotis dar bjauriau. 
Vaiduokliai ėmę rodytis net 
dienom. Moteris mačiusi kažko- šo, kaip gi sekasi parvykusiam pradžioje, 
kią juodai baltą baidyklę, susi* jūrininkui kovoti su vaiduok- 

rietusią už kėdės. Jos 5 metų liais.

į vamzdelius, saugojančius 
karščio.

Ledu tėvynę
Jau senaisiais Romos imperi

jos laikais gabentas sniegas 
iš kalnų. Supakuodavo jį į 
šiaudus ir išveždavo net į Egip
tą kur pardavinėdavo fantas
tiškomis kainomis. Jau prieš 
daugel Šimtų metų Sicilijos 
gyventojai pamėgo sniegą val
gyti. Catanijos mieste pagamin
ti ir pirmieji ledai. įpilant į 
sniegą citrinos ar apelsino sul
čių.

Viduramžiais Etnos sniegas 
buvo pavadintas “Arkivyskupo 
sniegu”. Jį žinojo visoje Itali
joje. Popiežius Catanijos arki
vyskupui buvo suteikęs specia
lias teises, kaip geriau eksplo- 
tuoti sniegą.

sūnus girdėjęs šaukiant jam 
“Halloh”. Jos 7 metų dukterį 
kažkas pastūmęs iš užpakalio, 
bet kitiems dviem vaikam nie
ko nedarė.

Priėjo iki to, kad moteris 
kreipėsi į vyrą, kuris tarnau
ja kaip jūrininkas karo laivy
ne, kad parvyktų jos gelbėti. 
Laivo kapitonas jam davė atos
togų. Tačiau pasisakė nieko 
negirdėjęs apie vaiduoklius, jis 
davęs atostogų dėl to, kad jū
rininko vaikai susirgę tymais... 
Parlamento atstovas Joan Vi- 
ckers stengiasi išrūpinti Hamp- 
son šeimai naują butą, nes ji 
ten negalinti patverti.

Bet tuo tarpu spauda nėra- 40 valandų atlaidai bus spalio

VYČIŲ SUVAŽIAVIMO NEVVARKE, N. J. darbo prezidiumas. B kairės: Mrs. Mildred Chinik, Eilėn ShiekLs, \Val- 
ter Chinik, inž. Antanas Mažeika ir Jokūbas Stukas.

HITLERIS PADARĖ KETURIAS DIDELES KLAIDAS

tai Hitleris nepriėmė kariuo
menės plano žiemai pasitrauk
ti. Hitleris laikė nusikaltimu 
atiduoti bent vieną pėdą to, 
kas jau buvo paimta. O pasi
traukusi per žiemą kariuome
nė būtų išvengusi kovų su 
partizanais.

"Ukrainiečiai, gudai, baltai 
mus sveikino kaip išvaduoto
jus. Jeigu su jais būtų buvę

elgiamasi kaip su sąjunginin
kais ir jie apginkluoti, jie bū
tų padarę mūsų užnugarį sau
gų ir atpalaidavę mūsų kariuo
menę kovų operacijom".

Ketvirta klaida — tai iš vi
so bendro karo plano nebuvi
mas. Esą nuo 1943, nuo Sta
lingrado nepaėmimo ir nuo 
pasitraukimo iš Tuniso buvo 
aišku, kad karo laimėti jau ne
buvo galima.

Vokiečių buvęs Teldmaršalas 
Albert Kesselring pažiūrėjo 
jau iš dešimties metų tolumo 
į praėjusį karą ir USNaWR 
bendradarbiui pareiškė, kad 
Vokietija karą būtų galėjusi 
laimėti. Bet Hitleris padarė 
keturias pagrindines klaidas, 
kurios ir nulėmė pralaimėjimą.

Viena klaida —tai 
nepakankama karinės pra

monės mobilizacija.
Esą tik 1939 pradėta ruoš

tis karui. 1940 tik 15% vokie- • 
čių pramonės buvo skirta karo 
reikalam. Tik 1944 ji pasiekė 
iki 50%. Nuo 1942 iki 1944 
Vokietijos tankų gamyba buvo 
patrigubinta — iš 9,300 iki 
27,000; lėktuvų iš 14,500 iki 
38,000, patrankų iš 11,800 iki 
40,000.

Bet tada jau buvo per vėlu. 
Lemiančios reikšmės turėjo 
sąjungininkų . aviacija, kuri 
pralenkė Vokietijos aviaciją, 
įgalino padaryti invazijas Ita
lijoje ir Normandijoje.

Lėktuvų reikalas buvo pats 
pagrindinis užimant Lenkiją 
ir Prancūziją. Iš to sąjunginin
kai pasidarė pamoką, o mes 
tai užmiršome, sakė Kessel
ring. Hitleris vis rėmėsi armi
ja, bet ne aviacija.

Antra klaida — tai 
pražiopsota invazija Į Ang

liją 1940
Kesselringas mano, kad in

vazija buvo galima. Anglų 
aviacija buvo silpna ir negalėjo 
išsilaikyti Europos erdvėje. 
Tada anglai būtų galėję pas
tatyti tik 16 divizijų armijos. 
Apie 1940 rugpjūčio mėn. po 
poros dienų vokiečių aviacijos 
bombardavimo — tuo laiku 
invazija būtų pasisekusi. Vė
liau būtų priklausę nuo vokie
čių aviacijos pajėgumo.

Tačiau invazijai niekad ne
buvo rimtai ruoštasi, nors 
daug apie ją buvo pasvajojama 
ir kalbama. Labiausiai jai prie
šinosi Vokietijos laivynas. Pats 
Hitleris turėjo prietaringą res- 
pektą anglam. Jis nenorėjęs 
sunaikinti britų laivyno. Jis 
vis tikėjęs, kad su britais bus 
galima atskira taika. Dėl to ją 
siūlė, tik Churchillis atsakęs: 
“No” .Tai buvusi — sako Ke
sselring — didžiausia Chur- 
chillio klaida, nes jis būtų tu
rėjęs laiko mažiausia iki 1943. 
o Stalinas tik tokiu keliu būtų 
buvęs pašalintas iš Europos.

Trečia klaida — tai 
atidėliojimas Maskvą paimti 
Sovietai nebuvo pasiruošę 

karui iki 1943. Maskvą galima 
buvo paimti 1941-2, bet- Hitle
ris sugaišo šešias savaites įvai
riem pasitarimam. Kai jau 
Maskvos paimti nepasisekė.

Šiandieninis gyvenimas Tauragėje
Vokietė nesenai grįžusi iš Lietuvos pasakoja

Tauragė šiandien daro pa
prasto Rusijos provincijos mie
sto Įspūdi. Taip pasakoja šį pa
vasarį iš ten sugrįžusi mote
ris, gyvenusi Tauragėje nuo 
1946 m.

iš 5000 gyventojų apie 2000 
sudaro sovietų piliečiai, atsikė
lę iš Gorkio ir Maskvos sričių.

Miesto gatvės pilnos sovietų
karių, kurių daliniai, atkelti iš pažįsta, tačiau nepraneša, nes 
Donbaso, yra labai gausūs. Jų 

apgyvendinta 
mūriniuose 

specialiai po
Tai — pėsti-

kiek daržovių ir bulvių su 
sriuba. Brangiausias patiekalas 
— 12 rb.: kotletas su daržovė
mis ir sriuba.

Gyvenimas mieste labai ne
saugus vietos gyventojams. 
Naktiniai užpuolimai, Įsilauži
mai ir apiplėšimai, išniekini
mai yra dažni Įvykiai.

Nors žmonės nusikaltėlius ir

didžioji dalis 
Vytauto gatvėje 
barakuose, kurie 
karo pastatyti, 
ninkai ir iš dalies motorizuoti
artilerijos daliniai bei Įvairūs 
specialūs inžinerijos daliniai.

Lietuviškas elementas mies
te mažėja ne tik dėl didėjančio 
rusų gyventojų skaičiaus, bet 
ir dėl išvežimų, kurie tebevyk
domi ir toliau. Paskutiniai iš
vežimai Tauragės apylinkėje 
Įvykdyti 1953 ir 1954 metais..

Šiuo metu Tauragėje veikia 
lentpiūvė — malūnas, dvi ply
tinės ir skerdykla. Jokių kitų 
įmonių nėra. Vietos gyventojai 
daugiausia dirba apylinkės sov- 
chozuose. Pastebimas didelis 
nedarbas, ypač žiemos metu. 
Todėl kas antras gyventojas 
verčiasi nelegalia prekyba. Ir 
rusai be jos neišsiverčia. An
tai, juodoj rinkoj galima gau
ti suknelių, kontrabandos keliu 
atgabentų per Lietuvos —Len
kijos sieną. Didžiausi pirkėjai 
— sov. karininkų žmonos, ku
rios su savo vyrais šiandien 
sudaro įžymiausią Lietuvos 
miestų visuomenę.

Tauragėje ypač
didutė butų stoka.
Šeimos su vienu ar dviem 

vaikais gyvena viename kam
barėlyje. Gyvenamomis patal
pomis paversti koridoriai ir 
rūsiai. Namai iš lauko ir vidaus 
blogai atrodo, apleisti. Dar 
blogesnį vaizdą teikia gatvės 
ir miesto sodai

Visoje Tauragėje veikia tik 
vienas didesnis restoranas Vy
tauto gt. 253. Be valgyklos, 
kur yra baras ir apie 23 stalai, 
ten dar yra 2 kambariai, kur 
galima gauti alkoholio, alaus 
ir arbatos. Restoranas išlai
komas valdžios, todėl ir tar
nautojai beveik visi rusai. Lan
kyti galima ir lietuviam. Res
toranas veikia nuo 10 ik| 24 
vai. Dažniausi jo lankytojai, 
žinoma, yra rusai karininkai.

Patiekalai labai paprasti, 
neįvairūs. Galima gauti 
Čių. kopūstų ar žirnių si

vykdo, laiko Lietuvą užimtu 
kraštu ir atitinkamai elgiasi.

Pasakotojos žodžiais, lietu
vių neapykanta pavergėjams 
rusam yra neišsakoma. Reikia 
pačiam ten būti ir savo akim 
pamatyti, su kokia viltimi lie
tuviai laukia išlaisvinimo va
landos. Lietuvos žmonės nema
tą kitos galimybės, kaip karą 
tarp Vakarų ir S. S-gos. Ir 
jiems esą tas pats nuo karo 
žūti ar būti išlaisvintam.

Bkl. (ELI).

PAUKŠČIUKAS KELIAUJA 
“ZUIKIU" Į JAPONIJĄ

Maždaug prieš metus viena
me prekybos laive “Shooting 
Star", kuris išplaukė iš San 
Francisco Į Japoniją, nutolus . 
nuo kranto per 250 mylės, bu
vo surastas mažas paukščiu
kas, nykštukas. Jis buvo vijai 
silpnas ir pavargęs. Vienas jū
rininkas suteikė globą, jį mai
tino ir saugojo. Atvykus į Ja
poniją, jūrininkas norėjo pa
leisti ji į laisvę. Ir koks buvo 
nustebimas, kad nykštukas vėl 
sugrįžo į laivą. Tada jūrinin
kas jį nuvežė 25 mylias į kraš
to gilumą ir ten palėkto. Kitą 
rytmetį nykštukas vėl buvo 
laive ir snapu pasibeldė į jū
rininko kajutę, kad jam duotų 
pusryčius. Tada jūrininkas 
nusprendė. kad paukščiukas 
“zuikiu” gali keliauti jų laive 
tiek, kiek tik jis panorės;

• Pirkite miestą... Italijoje 
miestelis Piazolla prie Padujos 
priklauso vienam turtuoliui, 
iš kurio visi gyventojai nuo
mojo sau namus. Dabar pa
skelbta. kad miestas parduoda
mas maždaug už 1 mil. dol.

• Ir tokių katėjime esama... 
Norvegijoje paleistas iš kalė
jimo vienas pilietis išdavė pa
slaptį — beveik visi kaliniai 
turi raktus ir kalėjimo viduje 
gali sau laisviausiai vaikščioti, 
o kalėjimo prižiūrėtojai aprū
pindavo juos pakankamai alko
holiu ir narkotikais. Teko dėti 
naujus užraktus...



Chicagos ALB Roselando apyl. nutarė

CLEVELAND, OHIO

Kun. Juozas Čižauskas, 
Dievo Apvaizdos par. klebonas 

Detroite. Mich.

Skruzdėlės su įniršimu puola 
visus miško kenkėjus, kurie 
tik pasitaiko jų plote. Nuolat 
vykstą baisus karas, 100.000 
įvairių miško kenkėjų vienas

žinios, padaromi “planai”, ir 
kariuomenė išžygiuoja “pra
plėsti savo valstybės”. Užpuo
la kitą skruzdėlyną/ Jei pir
miesiems trūko maisto, tai iš-

Mus kviečia studentai ateitininkai

Tarnavau Jums sveikas ir be 
jokių ligų per 34 metus. 
Kai tik Dievui leidžiant su- 
stiprėsiu, vėl ištikimai tarnau
siu Jum toliau.

Dar kartą visiem tariu nuo
širdų ačiū!

vakaras įvyks slovėnų audito
rijoje 6409 St. Clair Avė., pra
džia 6 vai. vak.

SKRUZDtLIŲ PASAULYJE (3)

Nuo jų. bėga ir liūtai
MOTERŲ VALSTYBE, O VIS DEL TO TOTALINIS KARAS. KELIAUJANČIOS 
SKRUZDELES SUNAIKINA VISA KARAS DEL LAPO.

DABD ĮNINKĄS

Atsilankiusieji turės progos pamatyti naujus vienuolyno įren
gimus, aplankyti gražiai vedamas senelių prieglaudas, paremti sese
rų labdaros darbą, įsitikinti, kad joms labai reikalinga koplyčia. At
vykdami padėsite ją pastatyti. Visus kviečia ir visų laukia

NUKRYŽIUOTOJO JŽZAUS SESERŲ RftMtJAI

• Darbininkas kHą savaitę ■ 
dėl Darbo švantes tėtis tik via- 21 
ną kartą — penktadienį.
• Liet. Enciklopedijos VI j||

tomas jau atspausdintas ir ati- 
duotas įrišti Rugsėjo 5 pradės ~g! 
siuntinėti prenumeratoriams. 3| 
VI tomą suredagavo prof. J. .į| 
Purinas, apima raides Er iki 
Gardino gubernija. VII tomą -O 
redaguoja Pr. Čepėnas, kuris . į 
iš Chicagos jau atvyko į Bos- 
toną. ■
• Lietuvos žemėlapis, kurį

leidžia Liet. Enciklopedijos || 
leidykla, greit bus atspausdin- į|| 
tas. Dabar korektūras taiso : 
kalbininkai .. .K

• Šveicarų - lietuvių šalpos 
komiteto pastangomis Ham
burgo, Vokietijos, vargo mo
kyklos 7 mokiniai praleidžia 
3-jų mėnesių vasaros atostogas v 
Šveicarijoje lietuviams bičiu
liškose šeimose. Jie turi pro
gos lankyti ir mokytis Šveica
rijos mokyklose. Šveicarų - lie
tuvių komitetui vadovauja B. 
Thoma, šveicaras, ir jo žmona 
lietuvaitė Thoma - Mašalaitė. 
Abu daug laiko pašvenčia lie
tuvių reikalams. Yra užsimoję 
pravesti plačią akciją šveicarų 
tarpe ir mano, kad kitais me
tais žymiai daugiau vaikų ga
lės atostogauti Šveicarijoje. 
Taip pat jie renka aukas iš 
šveicarų, drabužius ir maistą, 
kad galėtų šelpti neturtingus J 
lietuvius.

• Kan. J.. Končius, Balfo
pirmininkas. Europoje pasi-_ 
liks dar ilgesnį laiką, nes. pra
sidėjus emigracijai kilo įvai- jį
rių klausimų, kuriuos Balfas 1
turės išaiškinti. —:

• Inž. Feliksas Giedrys, 
Dover, N. H., baigė University 
of N. H. ir gavo elektros inži
nieriaus vardą.
• “Amerikos Lietuvis", Wor-

cestėryje ėjęs savaitraštis, su
stojo. Jis ėjo 42 metus.

• Moksleivių ateitininkų 
šventė Brazilijoje. Vilią Zelino- 
je. įvyko rugpiūčio 7 d. Pa
šventinta kuopos vėliava.

• Religinio meno parodą, 
surengta tarptautinio Eucha
ristinio kongreso proga Rio de 
Janeiro. aplankė per 10.000 
žmonių. Parodą gražiai įverti- 7 y 
no ir brazilijos spauda. .

• Lietuvių Dailės Instituto 
suvažiavime Toronte, rugp. jį
6—7 d. d. išrinkta nauja Insti- \ i
tuto valdyba: Telesforas Valius J
— pirmininkas. Adolfas Valeš- J
ka — vicepirmininkas. Juozas 
Bakis'— sekretorius, valdybos 
nariai: Paulius Augius ir Vik- ?
toras Petravičius. ; ■

- Padėka
- Šiuos nuoširdžiausios padė
kos žodžius tariau bažnyčioje 
laike mišių ir noriu išreikšti 
viešai per spaudą.

Dėkoju Jo Eminecijai Kardi
nolui Edw. Mooney, tuoj po 
mano sunkios operacijos ap
lankiusiam .ir suteikusiam savo 
palaiminimą.

Dėkoju^ savo broliui Jonui, 
atskridusiam iš Elizabeth, N.J.

Dėkoju prel. Edw. Hickey, 
tėvams marijonams, kunigams, 
seselėm pranciškietėm ir kazi- 
mierietėm.

PROGRAMOJE: lt vai. pamaldos • 12 vaL pietus vienuolyno valgyk-

skruzdėlynas per dieną sutvar
ko ir susikrauna į savo sandė
lius.

Tačiau dėl grobio savo tarpe 
nesipeša. Skruzdėlių miestas 
yra gerai organizuotas ir pa
skirstytas. čia yra luomąl kla
sės, profesijos. Yra karalienės 
ir darbininkės, kareiviai san
dėlių sargai vartininkai valy
tojai daržininkai, - piemenys, 
vaikų darželio prižiūrėtojai, 
gatvių statytojai kepėjai šla
vėjai Šios klasės nekyla viena 
prieš kitą, nesipeša dėl maisto, 
nes visom padalijama pagal 
reikalą

Jų valdžios viršūnėje sėdi 
ne vyriškis, bet karalienė. Daž
nai yra net kelios. Tai tobula 
matriarchatinė valstybė.

Šiaip skurzdėlės nėra tokios 
darbščios kaip bitės. Jos mėgs
ta ir pažaisti metasi net į azar
tą. Jų pačių tarpe yra ir para
zitų, kriminalistų, kurie vagia 
vergus, vaikus, verčiasi grynu 
plėšikavimu.
KARAS

Civilizuotas skruzdėlių mies
tas tuoj įsitaiso kariuomenę. Ji 
reikalinga pirmiausia apsigin
ti o paskui — pabandyti savo 
laimę ir kitą užpulti

Kariauti dažnai verčia mais
to ir erdvės stoka.

Kai skruzdėlynas ’ nebeišsi- 
verčia, tada žvalgai išeina iš
tirti aplinkumos. Surenkamos

Grumiamės dėl tautinio išli
kimo. Sielojamės savo jaunimo 
tautinės dvasios išlaikymu. To
dėl su ypatingu dėmesiu se
kame paties jaunimo pastan
gas eiti kartu su savo tauta.

Rugpiūčio pabaigoj studen
tai ateitininkai renkasi į tra
dicinę savo stovyklą, kuri jiem 
yra kartu ir tautinio sustiprė
jimo židinys. Clevelando lietu
viai gali džiaugtis, kad šiemet 
ateitininkų studentų stovykla 
organizuojama pačioj Clevelan
do pašonėj — prie Akrono 
(Camp Christopher). Lygiai 
džiugu, kad stovyklautojai ne
sirengia užsidaryti vieni. Jieš- 
kodami santykių su savo visuo- 
mene, sekmadienį, rugsėjo 4, 
jie rengia meno ir literatūros 
vakarą, kurio programą at
liks patys studentai — dailio
jo žodžio kūrėjai, pianistai, 
dainininkai, šokėjai ir kt. Šis 

krausto kaimyno sandėlius. 
Dažniausiai kariaujama dėl že
mės, dėl pilių. Tokiu atveju, 
užėmus naują kraštą, persike
liama iš senosios buveinės. 
Pasiimama visas turtas, perai, 
kiaušinėliai maistas, “karvės”. 
Susidaro didžiulės kolonos, 
kurias žygyje iš abiejų šonų 
saugo kariuomenė.

Todėl ir taikiausias skruzdė
lynas gali būti užpultas. Jis 
nuolat yra totalinio karo sto
vyje.

'Kiekvienas turi mokėti ka
riauti Kai priešas įsiveržia, 
talkon atbėga ir darbininkai, 
šlavėjai kepėjai, kartais meta
si ir karalienė į žūtbūtinę kovą.

Yra ir tokių skruzdėlių rū
šių, kurios verčiasi tik karia
vimu. Jbs neturi namu, ke
liauja ir keliauja kaip Čingis 
Hanas. Naktį stovyklauja, o 
dieną žygiuoja ir viską naikina.

Šių skruzdėlių yra Afrikoje 
ir P. Amerikoje. Keliautojai 
pasakoja baisių dalykų. Kai 
pasirodo šių didelių “mazgi
nių” skruzdėlių pirmieji žval
gai, tuoj visi pasitraukia, nes 
nėra jėgos, kuri galėtu atsilai
kyti prieš jų masinius puoli
mus.

Jos veržiasi kaip lava. Miške 
nušukuoja medžius nuo viršū
nės iki apačios. Jei rado paukš
čių kiaušinius, tuoj sugeria. 
Jei pasigavo kokį žvėrį. tuoj

Ne vienas turbūt svarstys — 
eiti į šį vakarą ar savaip sek
madienio laisvalaikį praleisti? 
čia reikėtų atsiminti, kad 
sekmadienio laisvalaikių kiek
vienas turėsime daug, o stu
dentų pasirodymą tik vieną. 
Antra, studentai turi gyvai pa
justi, kad lietuviškame kelyje 
jie nėra vieni bet kad su jais 
kartu yra ir visa lietuviškoji 
visuomenė, juos remianti ne 
tik materialiai, bet ypačiai mo
raliai. Pagaliau atsiliepkime į 
kvietimą, kai mus savo svečiais 
nori turėti mūsų jaunimas.

Veiks bufetas, šokiams gros 
europinio stiliaus “Melodie 
Capella,” bilietai po $1.50 ir 
moksleiviams po 75 centus.

SP. 

belieka tik kaulai. Nuo jų bėga 
ir liūtai k tigrai ir beždžionės. 
Šią valandą bėga drauge, nes 
bendras pavojus visus suartina. 
Kai užpuola žmogų, tuoj įlenda 
į ausi prakerta būgnelį ir ta
da — baigta. Iš žmogaus belie
ka tik griaučiai

Priėjusios upę, jos moka- 
persikelti. Su savim nešasi 
kiaušinėlius, lėliukes. Tas 
skruzdėles aplimpa kitos, taip 
susidaro didžiulius kamuolius, 
kurie nusirita į vandenį ir per
plaukia upę. Jei pasitaiko 
siauras upelis, pasistato ka
bantį tiltą. Viena įsikabina į 
žolę, prie jos prisisega kita, 
taip susijungia grandinė iki 
kito kranto. Per ją žigiuoja jau 
jų pulkai ir divizijos.

Šios keliauninkės tačiau ne
užmiršta, kad reikia rūpintis 
prieaugliu. Jei pasitaiko kokia 
šalta naktis jų perams, tai tuoj 
užgula kiti aplinkui, ir tempe
ratūrą išlaiko pastovią. Jei spir
gina dienos karščiau tai vir
šum perų galvas sukiša karei
viai. Jie turi dideles galvas ir 
sudaro šešėlį perams.

-o-
Skruzdėlės turi nuosavybės 

jausmą.
Savo teritoriją ir savo daik

tus gina iki paskutiniųjų. Jei 
kas pasimaišo jų žemėje ir pa
mėgina pasigardžiuoti jų lapų, 
tai be jokių atsiprašymų gau
na į kaulą. Dažnai dėl vieno 
lapo susikimba dvi kariuome
nės. (Bus daugiau).

lenktynėse Prancūzijoje buvo 
14-toje vietoje Ui 29, o kurioje 
vietoje lenktynėse dėl princesės 
Margaret.

KAM PATINKA — gali grožėtis Baltimorėje sugautu vėžiu, kuri 
reikia matuoti jardu — jis 19,5 inėiu ilgio ir sveria daugiau kaip 
švara; kam patinka, gali grožėtis to vėžio mat uoto ja.

ALB Roselando apylinkės
valdyba savo posėdyje nutarė:

Atkreipti centro valdybos 
dėmesį, kad valdyba pramato- 
mus projektus, prieš darant 
nutarimą, atsiųstų apylinkės 
valdyboms susipažinti, o apy
linkės valdybos tuo reikalu 
praneša savo pageidavimus ir 
t. t.

Pinigų reikalu vienbalsiai 
pasisakyta: centrui 30%, apy
gardai 20%, ALB Kultūros 
Fondui 20% ir apylinkei 30%, 
nuo parengimų visas 100% 
paliekama rengėjui. Baltui ir 
Altui talkinti; o kur nėra jų 
skyrių, tai jų sąskaiton prave
damos atitinkamos rinkliavos 
ir /Surinkti pinigai perduodami 
jų iždininkui, apie tai prane
šant ALB centro valdybai.

Šis nutarimas rugpiūčio 6 
d. Chicagoje gausiame ben
druomenės atstovų susirinki

Projektuojamas tunelis per Mont Blanc
Alpių kalnai, žiedu apjuosę 5kur yra daugiau kurortų.

Šveicariją, jau seniai sudarė ^Kai prancūzai neskubėjo, 
keleiviam didelių sunkumų, sumanymais susidomėjo švei- 
Kalnai tartum natūrali siena carai ir vokiečiai. Jie pateikė 
saugoja Italiją nuo šiaurės visai kitą projektą — perkasti
priešų. Bet prieš 2200 metų 
per juos su kariuomene persi
kėlė Hannibalas. Prieš 150 
metų peržygiavo ir Napoleo
nas; Jiedu pasinaudojo siaurais 
kalnų keliais, kur pilna snie
go ir ledo.

Atsiradus traukiniams, buvo 
prakasti ir pirmieji tuneliai, 
pagerinti keliai. Tačiau to ne
užteko, nes susisiekimas vis 
didėja.

Jau nuo 1907 metų pradėta 
projektuoti tunelis per vieną 
iš aukščiausių Alpių kalnų, 
per Mont Blanc. Planus rengė 
italai ir prancūzai.. Detalūs 
planai baigti 1947 m. Juos jau 
priėmė italų parlamentas.

Tačiau prancūzai vis negali 
apsispręsti. Tunelio prakasi
mas kaštuos ir nemaža pinigo. 
Be to. sumanymui priešinosi 
Prancūzijos • turizmo įstaigos, 
kurios bijo, kad turistai nenu
važiuotų atostogauti į Italiją, 

me buvo perskaitytas ir įteik
tas ALB centro valdybos pinti. 
S. Barzdukui. Nutarimui kitų 
apylinkių atstovai gausingais 
plojimais pritarė. K. Br.

CHICAGA
Dr. J. Bajerčius, ALB Chi

cagos apygardos pirmininkas 
ir ALB Tarybos narys, Chica
gos Balfo apskrities susirinki
me rugpiūčio 19 savo žodyje 
pasižadėjo: kiek jis galės, - pa
dėti Baltui pravesti rugsėjo 
18 “Tag Day” ir paraginti apy
linkes, kad šios su 3000 narių 
dalyvautų rinkliavoje. Be to, 
jis ragino Balfą šelpti ir čionai 
gyvenančius, kurie dėl kokios 
pasitaikusios nelaimės yra var
ge-

Susirinkimo dalyviai, pritar
dami tai idėjai, ragino Chica
gos Balfo direktorius tuo rei
kalu padaryti atitinkamų žy
gių. K. Br.

tunelį per St. Bernhard. su
jungti Italiją su Šveicarija ir 
tuo pačiu su Vokietija. Taip 
visas judėjimas ir prekyba jau 
nusukta visai kita kryptimi. 
Tada prancūzai susirūpino ir 
Mont Blanc projektą priėmė.

Iš Prancūzijos naujasis tu
nelis prasidės prie Chamonix

• 1540 metrų aukštyje, išeis Ita
lijon prie Entreves. 1800 met
rų aukštyje. į šiaurę nuo Cour- 
moyeur. Jis turės 11,8 km il
gio, bus 8.5 metrų pločio, su 
moderniais vėdinimais. Visi 
darbai užsitęs apie 6 metus.

Profesorius aiškino studen
tam. kad vyriški smegenys yra 
didesni už moteriškus. Paskui 
kreipėsi į viena studentę: “Ko
kias išvadas padarysite iš to. 
kolege?’’

“Kad kiekybė ne visada reiš
kia gerumą“, buvo atsakymas.

Dėkoju visiem brangiesiems 
draugams ir draugėms už mi
šias, maldas ir užuojautas ma
no skausmo valandoje. Ypač 
dėkoju už aukotą kraują, ku
rio man reikėjo per 65 dienas 
net 17 pt., nes operacijos me
tu buvau netekęs didesnės da
lies savo kraujo. Jei ne ši au
ka, tai jau 80 dienų būtų pra
ėję nuo mano mirties.

Dėkoju zakrastijonui ir ko
mitetui, lankiusiems mane 
kasdien.

• Vilius Bražėnas rugpiūčio
29 d. dainavo Stenforde, -q| 
Conn., parko koncerte Wood- 
side Park. Su simfoniniu or- | 
kestru jis išpildė keturias dai- -s 
nas. . W

Dėkoju organizacijoms, drau
gijoms ir pavieniams asmenims 
už gėlių puokštes ir vazonus, 
kurių buvo pilnas mano kam
barys.

Dėkoju visiems už laiškus, 
atvirutes, telefonais pareikš
tus linkėjimus pasveikti

Atsilygindamas Jums per 
visus metus, kai galėsiu laikyti 
šv. mišias, prisiminsiu Jus sa
vo intencijose už Jūsų gerą 
širdį.

SINKUS fSYVENIMAS. kart! 
vėl reikia mokytis — ir moky
toja turi tempti j vidų.

Visi Naujosios Anglijos lietuviai nuoširdžiai kviečiami į tradicinį, visų mėgiamų

DIDŽIULĮ LIETUVIŲ PIKNIKĄ
1955 M. RUGSĖJO MĖN. 5 D. (DARBO DIENOJE) - SEPTEMBER 5, (LABOR DAY), 1955 
Piknikas įvyks JAUKIOJE VIENUOLYNĮO S0EDYB0JE7261!Thatcher Street, Brockton, Nass.
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Laiškas iš S*o Paulo

ir šventėse, nedaly-

PO TRUPUTI IŠ VISUR IR APIE VISKĄ
Chicago, 111.

Ką tik išėjo iš spaudos

KUN. VYT. PIKTURNOS Willow Springs Rd. at 51st St

AMŽINOJI
Jame Sao Paulo lietuviai ak-

OUTSTANDING OPPORTUNITY

IR APEIGOS

i

HELP W. MALĖdirbę vyra j moterį.

”WANT A GOOD PLACE

TURRET
Jums geromis sąlygomis padarys

g
VYT. MAŽELIS

Lake St., Mitrorakee Avė.

MO 6-0294.

REAL ESTATE '

MIŠIOS, 
JŲ ESME, 
VAISIAI,

PYOTT FOUNDRY 
MACHINECO.

»»»»»o 80888888 eeeeeooeoooc 
HELP WANTED FEMALE

. ŠIANDIEN n JCRININKAS, rytoj rengs {žymiu žmonių “party“ 
ir graiku dalys drabužius ir vaistas. Tai Eis* Maxweli.
kuri dabar keliauja iš Venecijos j Graikija.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

klausykite
LIETUVOS ATSIMINIMU^

Kaseliūnas - nesigaili 
nei lėšų jaunimo

TOWORKr 
Immediate Opening for 

SKILLED

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi

Velho apylinkėse 
Juozo Lukoševi- 

veikia šešta- 
lituanistinė mokykla.

ENGINE LATHE 
BORINGMILL

Mušt 
some 
Nrar

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

NAF8AS 8 miegami; plytinis
Pilnas rūsys — plasterio sienos, a- 
llejaus žudymas, tUe vonia, spalvoti 
įrengimai, * beržo kabinetai — pai
kios dekoracijos — didelė smtfnA 

sump pompa.

Paid
door,

Are. and North Sangamon bus 
at door!

PYOTT FOUNDRY

Phone:
FLeetwood 2-1200 
Mr. J. G. SMTTH 
Between 9 and 4

CLERC-TYPISTS 
TYPISTS IBM 

ELECTROMATIC
ExceUent starting salary. Worktag 

conditions best!
5 Day Week.

Vacations. Transportation at 
near Lake SL, Mihraukee

for 
Office workers

Nyksta arkliai
Dainose apdainuoti “juodbė

riai žirgeliai” visame pasaulyje 
pradeda nykti. Juos stumia iš 
gyvenimo modernioji technika 
ir mechanizacija. Amerikos 
agrikultūros departamentas ap
skaičiavo, kad prieš antrąjį pa
saulinį karą pasaulyje buvo 95 
ir pusė milijono arklių, šių 
metų pradžioje jų telikę tik 
75 ir pusė milijono. Daugiau
sia arklių sumažėjo visam 
Amerikos žemyne, vakarinėj 
Europoj ir europiečių kolonijo
se Afrikoj. Bemaž nepakitęs 
skaičius pasiliko Azijoje ir 
Okeanijoje.

Arklių skaičiumi pasaulini 
primatą turi Rusija, apie 16 
milijonų, ją seka Brazilija su 
7 milijonais, Kinija — 6. JAV 
— 3. Suprantamą, Rusijoj ar
klių prieauglis esąs padidėjęs. 
Tai nuopelnas ne tiek komu
nizmo vadų, kiek ištikimų par
tijai sovietinių kumelių, ku
rios didžiosios tėvynės gerovei 
nustatytas kumeliukų normas 
išpildo su kaupu.

Anglija, negalėdama pasi
girti savo gangsteriais, giriasi 
kuo gali — vaiduokliais, kurių 
pilni visi pakampiai ir senos 
pilys. Iš anglų išleistosios vai
duoklių enciklopedijos sužino
me, kad daigiausia apsėstų 
pilių yra Škotijoje. Vaiduok
liai sužymėti dviem vardais— 
gyvųjų ir mirusių, o taip pat 
pažymėtos ir d vejos-datos— 
mirimo ir pirmojo pasirodymo.

Tenka pažymėti, kad anglai 
labai mėgsta pasakojimus apie 
vaiduoklius. Jų prisigalvoja 
tiek, kad vėliau nė patys nega
li atskirti, kur yra pasaka ir 
kur tikrai vaidinasi arba bent 
taip atrodo.

DARBININKAS

Ar sukursime Bendruomenę?
Didžiausia lietuvių kolonija 

yra Sao Paulo mieste. Čia yra 
lietuvių bažnyčia, išeina laik- 

kitur reiš- 
gyvenimas, 
pranciškie-

raščiai, gyviau nei 
kiasi organizacinis 
mokyklos, seselių 
čių vienuolynas.

Kaip visur užsienyje, taip ir 
Brazilijoje lietuviškojo judėji
mo centre yra bažnyčia.

Visos tos organizacijos ir 
sambūriai, kurie turi ryšius su 
parapija, stipriau laikosi už 
kitas. Faktinai visas kultūrinis 
veikimas yra palaikomas kata
likiškų organizacijų. Jaunimas 
organizuojasi ir buriasi apie 
katalikiškas organizacijas: Liet. 
Kat Bendruomenę, jos chorą,

ateitininkus. L Kat. Bendruo
menės choras turi per 70 narių, 
jų daugumą sudaro Brazilijoje 
gimęs ir augęs jaunimas.

Gražiai reiškiasi ir mokslei
viai.

Ateitininkus pradėjo organi
zuoti kun. P. Ragažinskas prieš 
ketvertą metų. Pradžia buvo 
sunki, nes nebuvo4 patyrusių, 
atvykus kun. J. Šeškevičiui, 
kuris ateitininkų veiklai ski
ria nemaža laiko, Ateitininkai 
jau spėjo užsirekomenduoti vi
suomenei, jų skaičius išaugo 
per 50. Daug kandidatų gauna 
iš seselių pranciškiečių gim
nazijos, kur arti 40% mokinių 
yra lietuviai. Didesnę dali su-

gražuolę — “miss universe” 
hamburgietę Gertrūdą Dopie- 
ralski. žurnalistų paklausta 
apie dabartinius gražuolių 
rinkimus, 66-sius metus persi
ritusi Gertrūda pastebėjo: 
“Ef! ... Jei mano laikais taip 
būtumėm pasirodžiusios, tuoj 
pat būtų mus patupdė kalėji- 
man”.

Poezija ne vietoj
Peronui Įvedus Argentinoj 

divorsus, jauna poetė nemokėjo 
poetiškai sutvarkyti šeimyninių 
reikalų su savo vyru. Ji nutarė 
divorsuoti ir savo prašymą, ra
šytą eilėmis, Įteikė vietos tei
sėjui. Teisėjas, matyt, nebuvo

didelis poezijos mėgėjas. Jis by
lą atmetė sakydamas: “šito
kiam prozaikiškam reikale po
ezija netinka. Bėk namo ir susi
taikyk 'su vyru! Tada tik galėsi 
man atnešti savo kūrybos pasi
skaityti.”

Prieš plaunant 
nuraminti nervus

Anglas veterinarijos gydyto
jas surado paslaptį, kad kiek
vieno gyvulio mėsa būtų minkš
ta. Tam tikslui, prieš skerdžiant 
gyvulį, reikią jo nesuerzinti ar
ba vaistais nuraminti sukilusius 
nervus.

Alkoholis prieš atomą
Tarp daugelio visokiausių 

žinių atsirado vierta nebloga 
mėgstantiem nugerti, būtent— 
alkoholis gerai veikia^ ir apsau
go žmogaus organizmą nuo ato
mų radioaktyvių spindulių per 
didelio veikimo. Žinią paskel
bė JAV laivyno laboratorijos, 
dariusios bandymus su pelėm 
ir žiurkėm. Tik visas nepatogu
mas, kad atominio bombarda
vimo atveju gali nebūti laiko 
alkoholiu “apsišarvuoti”, o 
pradėjus iš anksto “stiprintis”, 
galima nesulaukti nė gresian
čio atominio karo.
Dvi reikalingos enciklopedijos

Amerikoje išleista banditų— 
gangsterių enciklopedija, ku
rioje aiškiai ir trumpai su
traukta visų gangsterių, prade
dant nuo 1895 metų, biografi
jos, žymesnieji žygiai ir varto
jami metodai.

Plačianosės kaimynės
Paryžiuje buvo anatomikų 

tarptautinis suvažiavimas, Į 
kurį susirinko per 800 delega
tų iš 49 kraštų. Rimtieji moks
lininkai. baigę mokslinius po
sėdžius. panoro truputėli išsi
blaškyti. pažvelgdami Į Įvairių 
kraštų baltosios rasės moters 
fizinę struktūrą; Jie paskelbė, 
kad prancūzės turi gražiausias 
rankas, norvegės — trumpiau
sias, bavarių nosys mažiausios, 
o mūsų kaimynių esčių — 
plačiausios. Lietuvėse anato- 
mikai. matyt, nepastebėjo jo
kios ypatingos žymės. Jos gra
žios perdėm!

"Mi$s"ių būta kaio musių
Kosmetikos gamintojų kon

grese Baden-Baden, Vokieti- 
. joj, paskelbta, kad per pasku

tinius 30 metų išrinkta visokio 
tipo “miss” — gražuolių 800 
tūkstančių (karvutė “miss”. 
davusi daugiausia pieno tebu
vo išrinkta tik viena 1953 m. 
anglų žemės ūkio parodoje). 
Daugiausia gražuolių išrinkta 
Hollywoodo mieste — 75 tūks
tančiai. Iš bendrojo skaičiaus 
apie 37 tūkstančiai nuėjo ar 
bent mėgino vaidinti filmuose.

Vokietija didžiuojasi davu
si 1909 m. pirmąją pasaulio

TAMARA, kuri garsėjo tuo. kad 
iš vyro pasidarė moteris, dabar 
kalėjime už čekio padirbimų. 
Gal tai nesusipratimas, bet ką

Pasiteisinimas...
Korėjoj teisėjui teko spręsti 

nemaloni byla. Kaltinamas buvo 
Pak in Soo, 20 metų vyrukas, 
viliojęs ir žadėjęs vesti 20 mer
gaičių. Salėje visos merginos i 
jį rodė pirštais ir kiekviena rei
kalavo, kad priteistų jai.

Kaltinamasis, vadovaudama
sis rytiečiams Įprasta orientaci. 
ja, pasiteisino sakydamas:

— Pone teisėjau, juk negali
ma versti žmogaus, norinčio iš
gerti tik vieną stiklą vyno, imti 
visą statinę.

Taip jam teisėjas ir priteisė. 
Įsakė imti ne visą statinę mer
ginų, o tik vieną.

Numeris 13 tikrai 
neša nelaimę

Tai gali paliudyti Londono 
vienos krautuvės kasininkė. Ji 
neatsilaikė pagundai nukniauk
ti saują pinigų. Bet kai suskai
tė, rado 13 banknotų — nelai
mingas numeris. Greit grižo at
gal arba 1 padėti, arba dar ke
lis pridėti, kad tik nebūtų 13. 
Jai kasoj besikuičiant, savinin
kas čiupt už rankos ir... ne
malonumas, sudiev tarnybai ir 
prarasta šlovė dėl to nelemto 
13 skaičiaus.

PAR DI ODAM N AMUS
Turime gerų namų pardavimui—VVoodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 

; ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
—. greitai ir gerai.

■ 8656 85th Street,

J. P. MACHUUS
REAL ESTATE 4 INSURANCE

Woodhnven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

Vl.VfrER GARDE* TAVEBN. Ine
Kabančia

YT BELECKAS. iavminki»

BaramSALB vestuvėms. 
parengimams, susirin*

kiniams pfu.
HW« NAINSDN ST RFIHHn V*

Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir galime . 
siųsti pavieniams pirkėjams '

DIDŽIOJI. VIRĖJA
Praktiškas vadovas šeimininkėms

paruošė V. VARNIENE
3242 įvairūs valgių receptai —• 792 p. ir daugybė 

įvairių patarimų šeimininkėms 
KAINA $8.88
Gaunama “Darbininko” administracijoj ?

4:30-3=30
Stti, WEVD
_ , 1330 M. 87.9 MĖGOM)

1»64 WWITF»fr. H1USHX,NJ. 
6-3323

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams
< pla. irti<»j;iuis nesitinlianie dėl mažo t. rimo kiekio)

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDV ALBUMU
Puiki dovana svetimtauCtam* jvairioms progom*, tiem*, kurte
Licttivos nėra matę, be to. ir madingiems gražu* prisiminimas

KAINA -t- >5.<W>

680 BUSHWICK AVĖ.
DARBININKAS’

MOOKLYN 21. N. Y.

daro jau Brazilijoje gimę. Ne
trukus organizuos ir studentus.

Graži inteligentų talka
Lietuviai inteligentai, kurie 

sielojasi lietuvių kultūriniu 
veikimu, susirenka vieną kar
tą per mėnesį, apsvarsto mo
mento reikalus ir ieško prak
tiškų priemonių išspręstų Ypa
čiai aktyviai pasireiškia ateiti
ninkai sendraugiai: prof. Ant. 
Stonis, dr. E. Draugelis, M. 
Vinkšnaitienė, inž. M. Ivanaus
kas ir kit.

Paskutiniu laiku yra disku
tuojamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo 
klausimas. Bendruomenė dar 
nesuorganizuota dėl stokos 
vadų, nes dirbantieji turi pa
kankamai darbo esančiose or
ganizacijose. Be to, yra tikra, 
kad būsimos bendruomenės 
daugumą sudarys jau ir dabar 
veikiančių organizacijų nariai. 
Tų, kurie stovi šalia organiza
cijų, labai nedidelę dalį bus 
galima įtraukti į bendruomenę. 
Tai rodo Įvairių kraštų pavyz
džiai. Todėl kai kas ir siūlo, 
kad vietoj naujos organizacijos 
būtų sudarytas tarporganizaci- 
nis kordinacinis vienetas bend
riems reikalams spręsti ir vyk
dyti.

Politinių susigrupavimų nėra
Brazilija gal vienintelis kraš

tas, kur lietuvių gyvenime nė
ra politinių partijų. Organiza
cijos susiskirsčiusios Ideologi
niais pagrindais. Liet Kat. Ben
druomenės kaip ir jos padali
niai neturi jokio politinio ant- 
spalvio. Jos programa lietuvy
bės ir katalikybės reikalai. 
Kitų vienetų ideologinis vei
das susidaro nuo narių daugu
mos.

Daug judrumo šiais metais 
Įnešė tarptautinis Eucharistinis 
kongresas Rio de Janeiro mies-

tyriai dalyvavo: parodon siun
tė eksponatus, vyko jų tvarky
ti, L. Kat. Bendruomenės cho
ras suruošė Rio de Janeiro 
konservatorijos salėje religinės 
ir pasaulinės muzikos koncertą. 
Lietuviams, su savom vėliavom 
išėjus į gatvę, žmonės šaukė 
“Viva Lituania”.

Didelis įvykis S. Paulio lie
tuvių gyvenime buvo kai atsi
lankė J. E. vysk. V. Brizgys. 
Tai pirmas lietuvis vyskupas, 
atsilankęs Brazilijoje. Ta pro
ga buvo iškilmingos pamaldos, 
susirinkimai, vakarienė.

Lietuvių kalbos
mokymas yra suorganizuotas 

patenkinamai kiek leidžia sąly
gos. Tiek pradžios mokykloje.

tiek seselių pranciškiečių gim- mokinių, kurių tarpe lietuvių 
narijoje pamokos yra < penkis tik pora.
kartus per savaitę. Niekas ne
gali skųstis, kad nėra kur lie
tuviškai . pramokti. J. Kaseliu* 
no iniciatyva V. Beloje, mokyk
los patalpose, sekmadieniais 
rengiami popiečiai mokyklinio 
amžiaus vilkams. Programoje 
— pasikalbėjimai, dainos, žai
dimai J. 1 
nei laiko, 
švietimui.

Moinho 
vaistininko 
čiaus iniciatyva 
dienio 
šioj apylinkėje nors* ir nedaug 
lietuvių gyvena, tačiau visi yra 
vieningi ir nuoširdūs. Litua
nistines pamokas lanko ir su
augusieji

Rugpjūčio 28 suėjo 17 metų, 
kaip seselės pranciškietės apsi
gyveno S. Paulio mieste.

Per šį laiką seselės padarė 
nemaža. Seselės dar neseniai 
buvo pradėjusios dirbti Kai 
likvidavosi Draugijos Užsienio 
Lietuviams remti mokyklos, 
kai jų namai ir inventorius bu
vo išparduodami Kai sutojo 
parama litais, nutrūko ir pat
riotinis darbas. Lietuvos lėšo
mis per Už. Liet. Remti drau
giją pastatyti pastatai kurie 
dar liko neparduoti stovi pus
tušti pvz. Vilią Anastacio bu
vusi Maironio vardo mokykla 
panaudojama tik vakarais. Ten 
mokosi tik 15 mokinių, nors 
apylinkėje yra 136 lietuvių šei
mos. Mokoje, kur yra Liet. Są
jungos Brazilijoje centras, jo
kios mokyklos nėra. Buvusioj 
Vytauto Didžiojo vardo mokyk
loje Vilią Beloje yra apie 20

Amerikos lietuviškoj spau
doj pasirodė straipsnis, ieškąs 
nulietuvėjimo kaltininkų. Bet 
įdomu, kad kaltinimų autoriai 
lietuviškame gyvenime, paren
gimuose 
vauja.

• Sao 
dvasinius

Paulo lietuvių kat. 
reikalus aptarnauja 

kun. P. Ragažinskas ir kun. J. 
Šeškevičius. Dabar dar jiems 
talkina S. Paulyje gyvenąs jė
zuitas kun. V. Mikalauskas. Be 
savos parapijos mišios vieną 
kartą per mėnesį dar laikomos 
šiose S. Paulo apylinkėse: Avue 
Raza, Bom Reire, Vilią Anas- 
tacio, ir Parųue das Nocoes.
• Rugsėjo 24 d. Liet. Kat. 

Bendruomenės choras ruošia 
koncertą. Chorui vadovauja 
kompozitorius J. Strolia.

Urgentiy Needed! 
Kegistered Nurses 

For 3 Shifts
3 P. M. to H P. M.
7 A. M. to 3 P. M.

11 P. M. to 7 A. M.
In very modem new Hospital 

Permanent positions.
Apply in person

COMMUN1TY 
MEMORIAL 
GENERAL 
HOSPITAL

200 puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA — $2.00
Gaunama “Darbininko” 

administracijoj.

| 
i

328 N. Sangamon MO 6-0294

gyv. 422 MeBghaa Str„ Bidgeweod, Bmoklyv, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION VORUS

Atliekami vM co8Wn», dažyme ir medi, taisymo darbai.

887 GKAND STREET
BSOOKLYN. N. Y.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LICTUVTŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Boston 15, Mam.
. Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

G. L Tik 81TU.M Įmokėjo 
Arti mokyklos ir susisiekimo 

Kasdien atidaryta nuo 1X>O P.M. 
ligi tamsos 

14501 S. Green St

31 Bonker Avė.
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

KMMSO0BM



dabbininkas

DISPLAY VACATIONS

VEDA K. MERKIS

DARBININKE,

skambink telefonu:

GLenmore 5-7068

RELIGIOUS VOCATIONS

DISPLAY

POST CONSTRUCTION CO. HOMES

GI. 8-0800 EVES. GL 2-2267

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVITED

A YEAR

GARDEN CITY & VKINITY
THE

DISPLAY

riui

FORT VVASHINGTON

THE PELNAMSREAL ESTATE

BUS OPPORTUNITY
FARMS

FLORAI, PARK 4-8796

$50 wkty tfr«w

Reverend Brother Provincial 
Ransom Road, OarencC, N. Y.

Deposits made on or before the lOth. business day 
of January. April. July and October and the 3rd 

business day of all other months draw interest 
from the first of such month if left to the 

end of. the guarterly dividend period.

CALDVVELL COLLEGE. <«WwrU, N. <J. A four-year Llbrral Arta Coltege 
conducted by the Statert» of SL Dominta. Accredtted by Mlddle State Amo. 
Hanmnttta*. Sciences, Burine**, Muric. Tracher Trnhtfng, Uberary Sctenrr, 
B. A.. B. S. degree*, Aw*ociatc ln Arto, in Gen. Seerrtartal. Cataloguc: 
Regtatrar. Caldrrell. N. <J.

ARR0W Nursing Home (new) 
Flushing, Nursing care for ag- 
ed, eronies, convalescents. In- 
spection invited. INdependence 
3-7337.

ATOSTOGOS BAIGĖSI 
ANT. BAGDŽIONAS

LACORDAIRE SCHOOL. Upprr MontcUr, N. i. Urt achool for girto, 
Small clanaes, Statom of St. Dominta, Montclair 2-10248. Accredited by MM- 
College Prep. *nd Etamrntary Departe. Minta, A th Ieties, Drama, Typtag, 
dle State Amoc. >IVflITF, PIAINS, NEAR STEPING

II. S. CAPE COD <'OMINIAI,

Incorporated 1860 
135 BROADWAY at REDFORO AVĖ 

539 Kastam Parkway at Nostrand Avrnuc 
Your Depozitą in This Bank Are Fully InsureJ 

ITp to $10 000.
Moniber Fcdcral Deposit Insurance Corporation

CABINET SHOP. POR SALE.
For reut or partnemehip. Ėst 12 
yra. Wonderful locetion on Main 
artery of Route 110. Chance of a

^ontu
SAVINGS BANK

HAND - DEE DRIVE - IN 
RESTAURANT

Home Cooked Food At Its Best

BAY SHORE Sale, frame bonse, 
50x176, 4 bedrooms, 2 kitehens, 2- 
car garage, solid cement. Anchor 
fenced all around. Completely 
furnished including 2 TV’s. GE 
dishwasher. Near catholic institu- 
tions. 47 Bedingtam St., Bay Shore 
7-5412.

ACADEMY OF OC R LADY OF THE BLESSEB SACRAMENT. 
Broadlea, Goriien, N. Y. Goriien 476; Statėm of St. Dominta of Blaayrlt; 
60 po pils: day and boarding school; coltege preparstory and rommmtal 
eoumes; ontdoor activlties; short dtatanee from New Verk City.

M48GH WOtK, 
BEPAIBING

Al MASONE: experts ta sidewalks, 
driveurays, retatatag walls, water- 
proofing, brick stoops, pattos ga- 
rages, drains replaced and repair- 
ed, also repairing chimneys and 
fireplaces.

ALL WORK GUARANTEED
• Call any tlme
OR 5-3325 or HU 5-9129

Free estimate Ask for Joe

“Thank Cue for better living”
1840 Hempstead Tpke., E. Meadow 

IV. 3-8284

New Coionial Ranch. IJving room, 
firepiaee. dining motu, Htebre. 2 
bedrooms, bath, Full dormer up- 
otaim, (taraite, banement, ta cattao- 
Ita area. Reaaonably prtafd. 
PO 7-0187.

SEA FOOD, STEAKS, SHOPS 
Fountain Service - Breakfast 

Landi - IMnners 
' OPEN 24 HOURS 
Shore Road & Ocean Drive 

(Jost Over the Canal) 
COLB SPRENG, N. i.

(Ne« Cape May K

(patikslinsiu: sporto 
nesiteikė' suprasti ir 
Clevelando žaidynių 
dedamų pastangų kuo 
suburti lietuvišką sportini jau
nimą ir to pasėkoje nei New 
Yorko valstybės futbolo meis
teris, nei lauko - tenisininkai, 
(o turime Saldaičio asmenyje 
vieną stipriausių lauko teniso 
pajėgų) rudens žaidynėse Cle- 
velande nedalyvavo.

letely fenced. Hard-top driveway. ta 
exchndve section. Ncar cathoBe 
church and parodai nchooL S20l5*0. 
Mount Kisco 6-6835.

BRICK AND FRAME 
Columbia Boiler, Recessed Rad-

Route 
Large 
Small 
mile from 
catholic church. Concrete swimming 
pool, shuffle board, . lawn sports. 
All home cooking. Special Septemb- 
er rates. Send for booklet “L”. 
ALICE & GED GAFFNEY, Props. 
Catsldn, N. Y. TeL: Catskill 992

7 rooms — plūs 2 full baths 
Brick and shingled. garage. H. W. 

oi! heat.
These NEW homes are in ope of 
the Finest Sections of Point Ixx>k- 
out. Adjacent to Long Beach and 
Lido with its Million Dollar Beach 
Club. Free school bus service to 
Public and parochial schools. The 
Construction of these- homes are 
not mass jobs būt are built with 
Precision and Care with Custom 
Workmanship. A mortage of $15.000 
is availablė. 'These homes Cost Lcss 
to Carry per year than they would 
bring for ta Summer Rentai — Ser 

Model at: 6 LYNBROOK AVĖ.
LO 6-7767 — IX»«-im

CENTER
COD

PELHAHM, N. Y. Charming large 
remodeled old home — 5 bed 
rooms — 2 baths — comer lot
— 2-car garage — walking dis- 
tance to parochial school and 
catholic church — Near RR sta- 
tion — ideal for large family — 
Mušt be seen to be appreciated
— asking $27.000. Principals.only.

PE. 8-2040Eveyr Building” Gutter and Flasfaing — siding — Sheet Metai. Call Vii-

PHOTOGRAPHY
WEDDING — CLOBGROL’PS 

Anntrrnary * CMldren Portraits 
Spedaliilng ta Chorch ActivHles

$2.00 SERVICE CALL 
on any mokė Televtaion Sėt 
Phone: BE 8-2808. Ask for 

jfoRMAN
PARKWAY TELEVISION 

Authortzed Admhtal Dealer 
8461 3rd Ave„ BnoMyn, N. Y.

We Enjoy Children & Families 
THE EUDA

Rooms $25 week up. Pvt. baths 
running water. Coffee shop. 

From Snacks to full course dinners.
Near catholic church. Reduced 

Sept. ratas. Wrlte fnr booklet “L” 
841 Central Are. Ocean City 8802

SYNGMAN RHEE, pietų Korė
jos prezidentas, irgi gavo iš 

Texas kovbojaus kepure.

Nakutavičius, Gružauskas, St. 
Vaškys, teis. V. Banelis, A. 
Ridikas, kurie savo patirtimi 
ir nuoširdžiu darbu bus paste
bima jėga ateities klubo veik-

SMmrS ADARE MANOR 
Box 52 Purling NY. 
TeL: Cairo 9-2467 

Hot-Nataral swimming pool. 
Lawn sutarta. Good American 

home styie meals. 
Innersprtag mattresses. 

Cold water, bicydes, 
horses. Near VlHage and 

•rathnlta churefi. Reasonable 
rates. Open during sept. 
Write for booklet “L”

POINT LOOKOl T 
FIRST SIIOV7NG

Spltt Levels — $17.999 
Now — Custom Built 

Private Beach

FOR SALE—In New Milford, Conn., 
3 miles on Rt. 129, 6-room modem 
brick home, oil-steam heat, copper 
tubing, oak' floors, tile bath, on 3 
aeres beautiful country site. Price, 
$18,000.Also in New Milford, Conn., 
5-room, modern on one aere, hot 
water heat, copper tubing, tile 
bath. Price $12,500. In catholic 
community. For appointment call 
Joseph Concannon, 478 Prospect St 
Torrington, Conn.
TeL: Hunter 9-7680.

savaip įdomių 
siškiai V. Sabaliausko 
Įstengė vokiečių lygos 

pasiduoti “tik”
(4—0)., Šios .rungtynės

ISLIP GRACE CQURT HOMES 
Cordially invites you to inspect 
their new model home on Grace 
Court. South of Maple St. and 1 
block E. of Ocean Avė. Now near- 
ing completion—Prices start at 
$13.000.—Plots over 8.000 sq. ft. 
and nicely wooded. Near catholic 
institutions.
VAL ENTERPRISES. BUILDER 

ROCCO INFANTINO. AGENT 
TEL.: MOHAWK 9-6070

frame^house, seven 
baths, pewder room, 
fireplace, dining 
kitehen, TV room 
open porches, 
sun deck 3-car 
house, stone barbecus greenhouse. 
Inunediate occupancy. Near catholic 
institutions, appointment only. 
Call owner: VI 7-4247 or VI 6-0536.

A nuarterly dividend at the above. rate an« 
tidpated for the ąnarier beginning July 1, 1955 
based on the con»inuance of satisfactory -earn- 

ings.

Ar toks nepateisinamas tin
gumas įneš į lietuviško sporti
nio jaunimo bendradarbiavi
mą naudos — greit pajus tiek 
sporto klubai, tiek patys spor
tininkai.

German Ungarians į nasrus: po 
rungtynių mū- 

įvarčiu 
meiste-

NEW CI STOM BUILT 
Cape Cods Ranches. Coloitials,

openings for crew Mgrs 
unlimited op’ty right men

PORT RICHMOND
NEW CAPE

Po varginančių šios vasaros 
karščių, po siaubingų audrų, 
po neveikios mėnesių vėl atsi
gauna supliuškęs ir nejudrus 
Nevy Yorko sportininko kūnas. 
Norėta pasisemti per vasaros 
atostogas daugiau energijos, 
norėta užsigrūdinti gaivinan
čiose Atlanto bangose, deja, 
atostogos teatnešė mums pa
stebimą sumenkėjimą, atitoli
no mus nuo pagrindinių lietu
vio sportininko tikslų: —skver
biantis į tarptautines sportines 
arenas nepamiršti ir gležnučio, 
lietuviškai sielai taip mielo lie
tuviško sportinio gyvenimo.

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemplative Community 
forminę a Guard of Honor for /Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and iright^'Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in makinę Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS. 14t*r and W«®t Sts., 
Union City, N. J.

Conducting homes for the agec 
and infirm.

Opera t i ng farrns and perform- 
ing other duties: cooking, mainten 
ance, et c.

The Brothers of Mercy need 
you. For more complete Infor
mation concerning a vocation with 
us, write:

Bellerose $11,998
Cape Cod — Garage 

3 Bedrooms — Full Basement 
Owner mušt sacrifice this beauti
ful 5 year old Cape Cod. Situated 
on quiet dead end Street* featur- 
ing large living room with pieture 
window. cabinet lined kitehen. 2 
cross ventilated bedrooms and 
tile bath, huge insulated expan- 
sion attic with 1 bedroom finish- 
ed and room for another. Full 
basement, garage, aluminum 
storins and screens. This is what 
you’re been looking for.

Exclusive With

BROTHESIS OF MERCY
Since their foundation. in ±856, the 
Brothers of Mercy have been help- 
ing the unfortunate.

Nursing men and boys, rich and 
poor, regardless of race and creed, 
in their own homes.

Reikia prisipažinti, kad di
džiojo New Yorko sportininkai 

klubai) 
įvertinti 
rengėjų 
gausiau

In MHiidit-after loeatton. '» rnw„ 
tltail baili, ernter bąli, ftagwfoiw trr- 
wr; »xp. 2nd. Full banrment. latv

ely Itffihcaped plot. Deltabtfnl 
home. Prrfret for Mnall family. 
In catbolk community. Asklna

HUNTINGTON. Beverly Gardens. 
-Beautifully 3-acre estate 12-room 
frame^ house, seven bedrooms, 3 

---------- j—------------- , living room; 
room, modern 

enclosed porch, 2 
breakfast room, 
garage, summer

CATHOLIC — DAY — BOARDING — MIUTARY BOYS — GIRLS 
COEIY — ELEMENTARI A PREPARATORY

m ACRE8 taurini Mesi
for farmtag «r hiUm etato; M 
miteli from *1111—1 a n. H. T. HowvR, 
South Giboon, Pb.; Rtanniehanna 
Couaty; Juekoou 2MU.

ACADEMY OP' THE SACRED HEART OP' MARY, Sag Harbor, L. I. For 
Girto only. TeL 5—87; Mother Thomas, Principui; 225 Studente; Eleanent- 
ary and Hlgh School; Commercial Etectireo; Day $256 and Boardtag $8—.

to serve Christ and save souls in 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this way”.

VVrite to: Vocation Directress
** Sisters of St Francis 

Immaculate Conception Mother-
house, Hasting on Hudson 6. N. Y.

Povilas Vaitonis Kanados 
pirmenybėse įveikė tarptautinį 
meisterį Dr. Bohatyrchuk, o 
Rroxl sudorojo Kanados čem
pioną F. Andersoną. Anderson 
sulošė lygiom su Bohatyrchu- 
ku. P-bėse pirmauja montre- 
alietis Joyner.

Vladas Mikėųąs lošė Sovietu 
Sąjungos rinktinėje prieš Ven
griją. Rungtynės buvo Buda
pešte. Laimėjo Sovietų S-ga 
santykiu 20:12. Sovietų rinkti
nė buvo tokios sudėties: Bron- 
stein, Keres, Ilivitzky, Petro
šiau, Mikėnas. Vengrų: Szabo, 
Benko, Bilek ir Kluger. Mikė
nas su Szabo baigė lygiom, 
partija buvo nepaprastai ilga 
110 ėjimų, rašo The British 
Chess Magazine, rugp. nr. Mi
kėnas, be to, dukart sulošė ly
giom su Barcza.

So. Bostono Liet. Pil. D-jos 
šachmatininkai turėjo treni
ruotės pobūdžio turnyrą. Lai
mėjo Kazys Merkis su 4 'tš., 
Petras Kontautas 3* 2, Andrius 
Keturakis 2’Z> ir Jonas Starins- 
kas 2 tš.

Amerikos moterų p-bėse pir
mauja Mrs. Kennets Vines iš

4 Room Bongalour—Year-Itoand 
Home — Lsrge — J/4 Aere Plot — 
All Utilities — Paved Roads.

Not a Development. Extra Plots 
Available. Samuel Kenetel, Patcho- 
gue 3-9257 B. ,

VVESTCHESTER GRANITE or 
Plastered Walls. Hot Water (oil) Heat, 
iation. Cedar Shake Siding with L'ndercotirse. Oak Stairs and Stairway. 
1 family 5 rooms with expansion attic $15,750. 2'family (1) 5 room, (1) 3 
rooms apts. $19,000. MODEL HOME 360 Stewart Avė. Off Victory Blvd. or 
Watchogue Rd. OPEN FOR INSPEKTION SAT., SUN, 2—6 P. M.

Spltt Levels 
Agent at each of these locations

• Jefferson St, & Stewart Avė.
• 116 Wilson St. near Clinch
• 34 Fenimore St near Clinch
• Washington Avė. & Pine St • 
Other Custom Homes Bnilt to Order 
Alliegro. 133 Mineola Blvd. RI6-5775

Ali in St. John and 
St. Ann parishes.

Po rungtynių V. Belecko 
svetainėje įvyko metinis klu
bo susirinkimas, kuriuo metu 
buvo pasikeista įvairiomis nuo
monėmis (kartais ir gana aš
triai) perrinkta senoji klubo 
valdyba P. Katinas, A. Kynas- 
tas, V. Beleckas, V. Laugalis, 
J. Kepenis, (vicepirm. J. Kli- 
večka dėl darbo ir laiko sto
kos atsisakė kandidatuoti). Pa
pildomai į valdybą įtraukti J.

are the highest paid
L—d« Furnished

TO PLACE,
YOUK AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

NEW HYDE PARK. 
CL’STOM BUILT CAPE COD.

New Orieans su 4:1, Miss Kel- 
lnert Mrs. Owens ir Miss Roos 
turi po 3^ tš. Pirmenybės vyk
sta New Yorke, dalyvauja 12 
moterų.

Švedija. Tarpzoninėse p-bė— 
vyrauja Bronštein (Sov. S-ga). 
Amerikos meisteris Bisguier 
laikosi paskutiniųjų/ eilėse. 
Viso 21 dalyvis.

New Yorko valstybės p-bės 
eina Cazanovia, N. Y. Dalyvių 
tarpe minimas latvis Edmar 
Mednis, kuris grįžo iš pasau
lio jaunių p-bių, Belgijoje, lai
mėjęs antrą vietą.

GLEN MARY
385 Catskill. N. Y.
enough to be comfortable. 

enough to be homelike. Ohe 
Catskill village. Near

musų 
vyrams buvo gera pamoka 
prieš artėjantį sunkų 55— 
metų sezoną. O pasirodo, kad 
kiti klubai dirba, ruošiasi ir 
organizuoja geresnę komandą, 
neužmiega ant laurų...

MOUNT KISCO. 7-roem home. 3 
large bedrooms, pine-paneled dtata* 
room, modem kttcben, porėto aai 
patio; 2 car garage. Ontdoor fire
place. OH hot-water heatfagt !Sdx

FRANCES APTS
146 E. Spencer Avė., Wildwood, N.J. 
Furnished 1-2’ Room Apts. Hot and 
cold running water in apts. Free off 
Street parking. Bathing from house 
Near Catholic Church. VVrite for 
Booklet ‘L’. Reduced Sept. Rates. 
Mr. & Mrs. S. Szumski, Tel. 2-5137.

SMALL FARM. 1 aeres, Hea home, 
IMto ehtekea. t car garage, afl fcn- 
proremeiita. gll^aė. Alno other 
fa^m^, ^lome^^ iaalL

LUBECK
2t»!4 E. Stata M P uand Biuok 
Auk for MR *L” ELtet 6-35M.

SHERMAN HOUSE
Route 17, 7 miles west of Rescoe 
Comers. Beaverkill River, Russell 
Brook/both noted trout streams, 
hunting in season. Excellent Food. 
Friendly, courteous Service. Ac- 
comodations for whole family. 
Rates you can afford. For inform- 
write for booklet “L”. Near catho
lic church. Sept. rates reduced. 
Helen La Nave, Mgr., Roscoe, N. Y.

LYNBKOOK near St. Raymond** 
Church and ochool, 4rooim and balto 

down, porches. 3 roomn and bath 
upper. full oil unit, neream, venrt- 
iaiM, dooMe garage, plot 56x130 

eanily convrrt. Call owner Lynbrook 
9-5214.

••Niro Homes For Niec Pcople" 
30 minutes from Grand Central. 
Fino Parishes. Highest Education- 

ai Facilities. All Listings.
RAYMOND W. MANEI' 

"Ive Seen Pclham Grow” 
5*6 Fowler Are. PE M89T

' Tačiau nežiūrint į tuos ne
normalumus (o tai, tur būt, 
“hurikanų” pasekmės),' veiklio
ji New Yorko sportininkų ma
sė bando atsikratyti vasaros 
slogučių, ir štai praėjusį šešta
dienį didžioji Polish National 
Home salė ir parkas sutraukė 
keletą šimtų sportininkų ir jų 
bičiulių, kurie bendroje lietu
viškoje nuo,Rikoje teįšsiskirstė 
tik pirmiesiems gaidžiams gie
dant. Sportininkų gegužinė žy-

SUNSET RĘST HOME FOR THE AGED
EctaMMtad tlnce 194g

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New_ Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Hospital and 
School of Nursing

25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey .

EAST FISHKILL, N. Y.-31H 4vwu 
bay 3 aeres of voodhnė, B»- 

caled off Beekman Road, MM 
Parkvav. Sisty minutes from N. Y, 
City. Full price SlfM — BataM*. 
Easy monthly payments. FImm 
owner Foughkeepsie 2-2352 or Mite 
lfox 5. HopetreH JvnctiM, N. T,

miai pagyvino dailininko č. 
Januso dovanotas ir į loteriją 
paleistas paveikslas, o be to 
dar p. p. Ginkų ir Beleckų ver
tingos dovanos. Ir rengėjai ir 
dovanų laimėtojai (o labiausiai 
paveikslo laimėtojas V. Lap- 
šys dėkingi aukotojams ir vi
siems svečiams.

DHtECTORY OF DISTINCTIVE 
SCHOOLS AND COLLEGES

P1ZZERIA & BAR
Doing $1000 weekly. new kitehen 
modern. located Flushing. N. Y. 
Wonderful opportunrty for fomily 
Prtced at $15.000. Call oxvncr:

MR. MOR4V

Brick. plasMk. full basenent ta 
Holy Chost Parish. model at 

163 LoweI1 Avė. New Hvde Park 
133 Mineola Blvd. 

PI 6-5775.

GREEN ACRES
VVOODED HILLS ON THE 

TOMS RIVER 
Located on Route 70 

Half-way between Routes 527 and 
571 with quick access to Garden 
State Parkway on super highways. 
Large Modestly Priced Lots. Budget 
Plan Available. Restricted Bathing 

Area.
BUILD AND INVEST IN ROOM- 

ING OCEAN COUNTY 
DIRECTIONS:

From the North — turn right off 
the Parkway or Route 9 at Route 
70, then follow Route TO to Green 
Aeres. From the West — turn left 
off 571 at Route 70; or turn right 

off 527 at Ronte 70.
JOHN G. CORB1GAN
TOMS RIVER, N. J.

Phone for Information Tums River 
8-2072. Ask for MR ,'L”.

S26A9U. Maut be arm to hr apprr- 
cfaitad. Owm>r tnoving- <-»M wrrk* 
end eVM, WH 8-41822.

FLATBUSH, St. Francis of Assisi—1 
family brick, 9 rooms, modernized. 
$15.000. BU 2-5181.

ST. MARYS VILLA ACADEMY TABLE BOCK — SLOATSBURG, N. Y. 
Bourdtag School for Hlgh School Girto Agudetnic and Commercial Courecs 
Afflltated wtth the Univrratty of the State of New Yoric. Couducted by the 
Shten Servante of Mary Immaculate Addrriw Shter Snperior Tetephonc 
Number Sloatebjirg 32378. \

ELIZABETH SETON SCHOOL, 1061 North Rroadway, Yonkers 8, N. Y. 
Resident Papils, YOnkers ! 9-4000; School. VOnkers 9-5999; Statėm of 
Chartty; Mother Mary Berchmans, Dtrecteem; 299 Studento; CoHege Prep- 
aratory, Srcretarial and Home Economics; Resident Stadento $1699; Non- 
Resident $500.

GEORfilAN COI RT CfHJLEGE. l4d<rwood. N. 4. Iakewood 6-9949; Statėm 
of Mrrcy; Sfoter Marta Anna, Prrrident; Shter Mary GlovannL Dean; 
259 Studento; A. K. K M. Degrreo; Day and IteaMmt; Tuttioa $5M; Board 
and Room $750. Addrem. Seeretary.

FLORAL PAKK—Nassau, 2-story 
detached slate roof. double garage, 
large plot., fin, bsmL. S baths. Wa& 
to worship. schools & R. K. Ideal for 
prof. ase. Walking distanee to ca
tholic institutions. $262500. 
FL. Pk. 2-3776.

HOROWITZ & MANTZ, Ine.
Tool Headqoarters For 

the DO-IT-YOURSELF taus 
Come in and learn how far yoar 
dollar can go.

LEHIGH 4-1488 
2S07 3rd Are. (corn. 125 St.), NYC.

EXCELLBNT CARE AMD ACCOMMODAT1ONS 
Birthdty Parties Glvun Eaeh Month for Our Guests 
For Dotalted Information Coli Blackwood S-OBtt 

COOPER STREET ALMONESSON, N. J.

“Pikniko” ir visokių “taifū
nų” išvarginti sporto klubo 
futbolininkai sekančią ,dieną 
pakliuvo tikrai “hurikanui”



Bandruomenės valdybos

Darbininko piknikas 
musę laikraščiui paremti įvyk
sta šį sekmadienį Lindene, 
Lietuvię Laisvės parke. Kaip ir 
kiekvienais metais, taip ir šie
met laukiama gražaus? būrio 
lietuvię iš New Yorko bei New 
Jersey apylinkių. Be to, ka
dangi šis parengimas įvyksta 
Darbo šventės išvakarėse, tai 
tikimasi sulaukti musę bičių- i 
lię ir iš tolimesnei apylinkię. . 
Daugelis brooklyniečię mėgsta 
atvažiuoti autobusu, ir šį kar
tą autobusas išeis 2 vai. p. p. 
nuo Apreiškimo parapijos baž
nyčios. (North 5 St. ir Have- 
meyer). Kelionė ten ir atgal į 
1.75 dol. Pikniko pradžia 2 v.; 
šokię, kuriems gros Eddrt An- 
drews orkestras, pradžia 4 v. 
Lindenietės šeimininkės, vado
vaujamos p. p. Atutienės ir Sa- 
beckienės, jau rengia skanius 
valgius, kuriais vaišins visus 
pikniko dalyvius. Kiekvienas 
maloniai laukiamas.

Kun. J. Borevičius, SJ., 
iš Chicagos, dalyvavęs vyčių 
seime Newarke, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Rožė Šomkaitė 
išlaikė federalinius farmacijos 
egzaminus, šiemet dar ji vyks
ta i Madison, Wisc., kur dar 
gilins farmacijos studijas.

PARDUODAMA:
. 1-no buto namas, atskiras, 4 

kambariai, gana gražus, karš
tas vanduo, autui įvažiavimas, 
tuoj galima* užimti. Kaina $7,- 
500. Grynais tik $1,500.
2-jų butų namas, atskiras, 4 ir 
5 kambariai, su šildymu, gana 
gražus, yra daržas. Kaina $7,- 
500. Grynais $3,000.
2-jų butų namas, pusiau atski
ras, gana gražus, 5 ir 6 kamba
riai, aliejaus šildymas. Kaina 
$7,000. Grynais tik $2,000.
2-jų butų gražus namas, atski
ras, karštas vanduo, 2 vonios, 
5 ir 5 kambariai. Kieme atski
ras pastatas, vidus gana gra
žus, tinka braižymo—paišymo 
atelje arba mažai dirbtuvėlei. 
Kaina $11,500. Geras išsimo- 
kėjimas.
2-jų butų gražus mūrinis na
mas, aliejum šildomas, bron
zos vamzdžiai, - veranda, mažas 
darželis priešakyj ir užpaka
lyj. Kaina $14,000. Grynais 
$5,000.
2 namai greta po 4 butus kiek
vienas. Kaina po $4,000 už 
kiekvieną. Grynais po $2,000. 
Kaina už abu $7,500. Nebloga
me stovyje, o padarius nedide
lį remontėlį, galima būtų už
dirbti.
9-nių butų labai gražus mūri
nis namas, apynaujis, visai at- 

iš Clevelando atvyksta į New 
Yorką rugsėjo 10. Tą dieną,

kimo parapijos salėje jis ir ta
rybos pirmininkas J. Šlepetys 
padarys pranešimus organiza
ciniais bendruomenės reikalais 
ir apie valdybos projektus bei 
darbus. Pranešimuose iškel
tais klausimais pageidaujami 
New Yorko lietuvių pasisaky
mai ir sugestijos. LB New Yor-

Aldona Kepalaitė, 
pianistė, dalyvaus Angelę Ka
ralienės parapijos koncerte, 
kuris įvyks rugsėjo 25 d.

skiras, atrodo kaip rūmai, gra
žaus marmuro sienos ir laip
tai, aliejum šildomas, variniai 
vamzdžiai. Kaina $29,000. 
Grynais $8,000.

Beveik visi šie namai yra 
gražioje medžiais žaliuojančio
je vietovėje.

Kas nori greit ir gerai pirk
ti ar parduoti, prašoma kreip
tis:

JUOZAS GRABAU, 
227 Bedford Avė. 
Brooklyn 11, N. Y. 
Tel.: STagg 2-7524. 

D-RAS V. KANAUKA
2S4 EASTEBN FAKKWAT, BROOKLYN SS. N. Y.

SUEWAY STOTYS: IRT—E>rooklyn Museum arba Franklin Avė., 
BMT—Botanic Garden (Eastern Parkway).

■ ’ t1

Valandos pagal susitarimą. Telef. UL 7-8652
Skambinti 6:30—8 vai. vakaro, šeštad. 9—11 vaL ryto.

ko apygardos valdyba kvie
čia visus New Yorko ir apylin
kių lietuvius gausiai dalyvau
tu

Dail. K. Žoromskis,
viešėjęs Pr. Lapienės va

sarvietėje, grįždamas į Chicagą, 
buvo sustojęs New Yorke, kur 
aplankė bičiulius dailininkus, 
meno galerijas ir Darbininko

Į Studentę ateitininkę 
stovyklą,

kuri šiais metais vyksta rugsė
jo 5—11 d. d. Camp Christo- 
pher, Ohio, netoli Akrono, iš 
New Yorko mašinomis išvyko 

: būrelis studentų ateitininkų.
Taip pat išvyko ir kun. V. Da- 
bušis, Ateitininkų Federacijos 
gen. sekretorius.

Steponas Bučmys,
iš Dayton, Ohio, nuoširdus ir 
susipratęs lietuvis, pasinaudo
damas atostogomis, atvyko į 
New Yorką, kur pasitiko savo 
pusbrolį kun. dr. A. BučmĮ, 
atkeliavusį iš Romos. St. Buč-

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių namų savininkų, 
Brooklyn and Queens Home 
Owners, Ine. narių ir ne narių 
svarbiais reikalais šaukiamas 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo (Sept.) 9 d. 8 vai. 
vakare YMCA svetainėje, 570 
Jamaica Avenue, kampas She- 
pherd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šių metų spalių 7 d. sueis 
lygiai 20 metų, kaip įsikūrė 
lietuvių namų savininkų orga
nizacija Didžiojo New Yorko 
rajone. Šią sukaktį paminėti 
yra rengiamas jubiliejinis ban- 
kietas spalių 8 d. 7:30 vai vak. 
Winter Garden (Balecko) salė
je, 1883 Madison Street, Rid- 
gewoode.

Visi lietuviai namų savinin- 

ruoštis dalyvauti namų savi
ninkų bankiete.

J. P. Machulis pirm.
P. Bukšnaitis, sekr.

AUSTRALIJA LAIMĖJO Davis taure už tenisą. Čia nugalėtojai 
Rex Hartwig (kairėj) ir Levis Hoad (dešinėj) su komandos kapi
tonu Hirrys Hopman, kuris nežaidė.

mys kas metai per atostogas 
nuperka nemaža lietuviškų 
knygų ir padovanoja Daytono 
universiteto bibliotekai Ir šie
met jis iš “Laimos” knygyno

CAMBRIDGE, MASS.
Seselię piknikan Brocktone 

rugsėjo 5 ruošiasi daug iš mū- 
šiškių važiuoti autobusais ir 
privačiom mašinom.

Jonas Adomavičius iš Wa- 
shingtono, D. C. lankėsi pas 
savo tėvus. Jis JAV valdžios 
siunčiamas į Prancūziją ir 
Egiptą specialiems darbams.

granas Radziukinas, JAV 
aviacijos majoras, su žmona 
lankėsi pas savo tėvus.

Stella Jonės • Plekavičiūtė 
atostogavo pas savo tėvus. Ji 
gyvena Floridoj.

Dailininkui

' PETRUI KlAULfiNUI

mirus,

žmoną Vašią ir dukrelę Laurą didelio sielvarto valan
doje giliai užjaučia

Dr. L. Stanaitienė,

M. ir Z. Raufinaičiai

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

840 EIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 

i Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Brooklyne nupirko lietuvišku 
ir angliškų knygų, kuriose ra
šoma apie Lietuvą, už 50 dol. 
Knygas sugrįžęs Įteiks univer
siteto bibliotekai.

Karys Antanas Janiūnas su
žeistas automobilio nelaimėj.

Liet. Kat. Klubo piknikas 
praėjo gana sėkmingai. Tik gai
la, kad dėl ligos negalėjo ja
me dalyvauti pirm. Pr. Janiū
nas.

Bažnyčiai aukojo J. Puzinę 
šeima 20 dol. ir P. Raudeliū- 
nai 5 dol.

Ligoninėje gydosi P. Remei
ka. Pasveikę taisosi namie Jo
nas Morkūnas, P. Kapčiūtė ir 
H. A. Plekavičius.

Karšt. Patr.

ŽINIOS___
Susituokė

Felikso ir Angelės Zaletskų 
duktė Eleanora su Walter Fi- 
sher. Moterystės sakramentą 
suteikė kun. Kneižys šv. Petro 
liet, parapijos bažnyčioje.

Parapijos istoriją, 
kurią baigė paruošti dr. A. Ku
čas, spausdins Liet. Enciklope- , 
dijos spaustuvė.

Kazys Mockus, 
kelerius metus vadovavęs šeš
tadieninei mokyklai, iš tų pa
reigų pasitraukė. Dabar mo
kyklai vadovaus Justinas Vai
čaitis.

Naujieji mokslo metai prasi
deda rugsėjo 17 d.

Mirė
Feliksas Galinis mirė rugpjū
čio 27 d., turėjo arti 70 metų. 
Tą pačią dieną mirė Ona šapo- 
kienė, pagal pirmą vyrą šlikie- 
nė, turėjo apie 67 m.

Rinkimai į miesto tarybą i 
Bostono rinkimų komisija pa
tvirtino 5 kandidatus majoro • 
vietai nominaciniąms balsavi
mams: dabartinį majorą Hy- ; 
nes, buvusį Powers, teismo vai- * 
dininką Dolan ir Intraveršato.

NEW YORKAS

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. |
Br oklyn, N. Y. ‘

Tel. STagg 2-5043 ’

Matthew P. Ballasj
F U N E E A L HOME

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GJt ABORTUS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Į miesto tarybą norinčių kan
didatuoti yra 28 ir į mokyklų 
komitetą 8. Sąrašai dar gali 
pasikeisti. Jau dabar prasidėjo 
rinkiminės kalbos per televizi
ją ir per radiją.

Nukentėjusioms nuo potvynio 
Massachusetts valstybės atsto
vų rūmai žada priimti Įstaty
mą, kuriuo dėl potvynio nete
kusiems darbo 12 savaičių mo
kės nedarbo pašalpą ir tuo at
veju, jei jie jau yra išėmę Įsta
tyme numatytą pašalpą.

Inž. A. Čaplikas 
paaukojo 100 dol. parapijos is
torijai išleisti.

Kun. V. Katarskis, 
iš Daytono, Ohio, pasinaudoda
mas atostogomis buvo atvykęs 
Į Bostoną aplankyti savo gimi- , 
nių ir pažįstamų. E Bostono 
į Nevvarką, kur dalyvavo vyčių 
seime. '

Į vyčię seimą Newarkan 
buvo išvykę kun. J. Žuromskis,. 
kun. A. Kontautas, dr. J. Lei- 
monas, Felicija Grendelytė ir 
gana gausi vyčių grupė.

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U N EB A L H O M E 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BABACEVIČltS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS
F r N EB A L HOME* 

197 Webster Avenue t 
Cambridge, Mass. i 

PRANAS WAITRUS ♦ 
Laidotuvių Direktorius t 

ir Balsamuotc-jaa t 
NOTAKY PUBLIC I 

Patarnavimas diena ir naktj i
Nauja modemiška koplyčia šer- J 
menims dykai. Aptarnauja Cam- I 
bridge ir Bostono kolonijas že- 1 
miausiomis kainomis. Kainos tos I 
pačios ir i kitus miestus. Į 
Reikale šaukite: TeL TE 6-6484 t

Tonikas viduriam
čia yra namine 

J gyduolė: mišinys 
t šaknų, žolių ir sėk-

Jų. Ji vartojama ar- 
3? batos formoje nuo
X\ šių ligų: skilvio ne-

virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo,
plaučių uždegimo, vidurių

. liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

AIexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

SEKMADIENI, RUGSĖJO 4 DIENĄ, LIETUVIŲ LAISVES PARKE, LINDEN, N. J., ĮVYKS

DARBININKO PIKNIKAS
BUS DAINOS, ŠOKIAI, GROJANT GERAM LIETUVIŠKAM ORKESTRUI, SKANŪS VALGIAI BEI GĖRIMAI

VISI NEW JERSEY BEI DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIAI KVIEČIAMI ATVYKTI Į ŠĮ MŪSŲ LAIKRAŠČIO BIČIULIŲ 
SĄSKRYDĮ • BROOKLYNIEČIŲ PATOGUMUI EIS AUTOBUSAS NUO APREIŠKIMO LIETUVIŲ PARAP. BAŽNYČIOS

2 VAL. POPIET • KELIONĖ TEN IR ATGAL $ 1.75.

PRADŽIA 2 VAL. POPIET. ĮEINANT AUKOJAMA 75 c.


