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' Panamoje susitiko liepos 22 
19 Amerikos valstybių preri- 
dentų. Suvažiavo pagerbti pir
mosios tarpamerikinės konfe
rencijos, kuri buvo įvykusi Pa
namoje prieš 130 metų. Tada 
iš 12 valstybių ^dalyvavo tik 4. 
Jungt. Valstybių atstovas atvy-

Vianas iš narsuoliu atsisėdo 
tarp dvieju kėdžių

Stevensonas ir 
i ■ Stevensonas 
c, Kefauveris

• Anglijos automobiliu dar
bininkai sustreikavo 13 fabri
kų. Apie 50,000 darbininkų.

ELEKTROS KĖDĖ 
VIDURY GATVĖS

baigoje turės visą pusę milijo
no, Adenaueris nesirengia ma
žinti Vokietijos kariuomenei 
skirtų 12 divizijų.

CLARE BOOTHE Ll'CE. Ame
rikos atstovė Italijoje, vėl iške
liavo i savo paskyrimo vieta. 
Ji patvirtino, kad jos ligos 
priežastis buvo aršeniko garai.

Vokietijos atstovui Kreke- 
lernū valst departamentas pa
reiškė, kad Amerika nieko ne
darys nepasitarus su Vokietija.

• Sovistai pasiskelbė padir
bę sprausminį automobilį, ku
rio greitis 300 kilometrų.

• Maskva paskelbė, kad gir
tuoklių skaičius auga. Pagal 
įstatymą jie būsią šalinami iš 
butų. .

• Amerikos piliečių komu
nistų nelaisvėje esą dar 555, 
nors valstybės departamentas 
paskutiniu raštu reikalavo grą
žinti tik dviejų lėktuvų įgulas.

šo povandeninis laivas iškilo iš 
vandens ir paleido vandenilio 
bombą. į Pearl Harbor; tuo pa
čiu metu kitas paleido bombą 
prie Puerto Rico. Pačioje Ame 
rikoje buvo subombarduoti 75 
pagrindiniai taikiniai. New 
Yorkui teko penkios vandeni
lio bombos, kiekviena po vieną 
milijoną dinamito tonų stip
rumo. Žuvo New Yorke 4,372.- 
939 žmonės...

VENGRIJOS nmijMte komu 
ntstn partijos aekrotortm Er 
ncet Grrnr. Maty** RakoM pa- 
nitreukė.

Bet viena syki Dėdės Šamo 
kantrybė trūko.

Tai nutiko tada, kai Nasse- 
riui iš puikybės apsisuko gal
va. ir jis ėmė akiplėšiškai sė-

šilovas buvo artimas iSfelino 
bendradarbis.

Tdki yra tie dabartiniai So
vietų Sąjungos “kolektyvinės 
vadovybės” nariai, kurie smer
kia Staliną ir jo žiaurumus.

Kiek streikas pakerta darbi
ninkų pajamas ir pridaro ga
mybai nuostolių, nurodomi 
trys ankstesni plieno streikai. 
1946 m. trukęs 29 dienas, 1949 
39 dienas ir 1952 trukęs 54 
dienas darbininkam padarė 
622 mil. nuostolių, firmom su
mažino gamybą 46,500,000 to
nu. Dabartinio streiko viena

SUVARŽYKITE SPAUDOS 
LAISVE

Sovietų mm. pirm. Bulgani* 
nas, atvykęs į Lenkiją, paragi
no suvaržyti spaudos laisvę, 
nes ja naudojasi subversinis1 
elementas. Bulganinas su mar. 
šąlu Žukovu ir kitais į Lenki
ją atvyko švęsti 12 metų niro 
Lenkijos sukomunistinimo. B 
Lietuvos atvyko A. Sniečkus.

• Sovietų pagalba užsieniam 
per 13 mėnesių pasieks Amęį 
rikos pagalbos dydį. Tokias į ? 
vadas senate priėjo šen. Mans- 
field. Ligi šiol daugiau rėmė 
Azijos tautas, dabar, nori per-' 
simesti ir į pietų Ameriką.

• Jugoslavijos Titas pasisa
kė prieš Vokietijos kariuome
nės organizavimą. Bet nutylė
jo, kad rytų Vokietijos ka
riuomenė jau yra suorganizuo
ta. Jo manymu, pirma reikėjo 
sujungti, paskui galvoti apie 
apginklavimą.

Bet
ir kitas 

plieną, 
Esą 1952

800 
nuo 
per

KIEK SKAITO AMERIKOJE
New Yorko miesto buv. bib

liotekininkė pareiškė, kad 
Amerikoje tik 17% žmonių 
skaito knygas po to, kai jie 
išėjo iš mokyklos. Tuo tarpu 
Anglijoje ir Kanadoje skaito 
apie 55%, o Norvegijoje, Šve
dijoje, Danijoje dar daugiau. 
Jos manymu, Amerikoje vai
kam duodamos per lengvos 
knygos. Vaikai nori kovoti, jie 
turi nugalėti jiem duodamą 
medžiagą, o Amerikoje vaikam 
duodamose knygose viskas 
taip paprasta ir lengva.

kad nusileistų. Kai Nasseris 
užsimanė ne tik pistoleto, bet 
tankų ir' lėktuvų, Amerika jų 
nedavė, bet nesirūstino labai, 
kai Nasseris juos paėmė iš Ma
skvos. Kai Nasseris piestu sto
jo prieš Anglijos suplanuotą 
Bagdado paktą, Amerika tyrė
jo ar taikstė žodžius taip atsar
giai, kad Nasserio nepasmerk
tų. Kentė net tada, kai Nasse
ris kurstė arabus kovoti prieš 
prancūzus Alžire, kai kurstė 
arabus prieš anglus Jordani
joje, kai kurstė graikus prieš 
anglus Kipro saloje.

Amerika palankiom akim pa
žiūrėjo į planą pastatyti Egip
te Nilo užtvanką, kuri iš karto 
pakeltų Egipto ūkinį gyvenimą 
— padidintų aštuonis kartus 
elektras energiją, ir derlingos 
drėkinamos žemės plotą padi
dintų visu trečdaliu. Tai mil
žiniškas 12 metų suplanuotas 
darbas. Jo pradžiai Amerika 
pažadėjo 56 mil.. prikalbino 
Angliją, kad duotų 14 mil.. o 
taip pat pasaulinį banką, kad 
200 mil. paskola paremtų už
tvankos statybą. Tai visas ket
virtadalis reikalingų pinigų.

Egiptas turėjo Amerikos at
stovą pulk. Henri A. Byroade, 
kuris žinomas kaip arabų drau-

Plieno streikas ima jaudinti 
spaudą. Vadina jį ūkine anar- 
ihija, kuri galinti pakirsti 
Amerikos ūkinius pagrindus. 
Streiko galo nematyti- Tarpi
ninkavimas į nieko negelbėti. 
Pasiskelbė įsikištas preziden
tas. Jis svarstęs streiko klausi
mą su vyriausybe. Buvę siūlo
ma pritaikinti Taft-Hartley į- 
statymą, kuriuo galima 80 die
nų skelbti streiko “paliaubas”, 
o paskui vykdyti darbininkų 
slaptą balsavimą priimti ar ne
priimti firmos siūlymus.

Gerai, kad tai buvo tik įsi 
vaizduotos bombos ir įsivaiz
duoti "žuvusieji, nors taip tiks
liai suskaičiuoti Tai tik penk
tadienio bandomojo aliarmo 
apskaitymas. Mayoras Wagne 
ris išreiškė padėką New Yorko 
gyventojam, kad jie drausmin
gai vykdė nurodymus. Laiko
ma, kad bandymas pavykęs ge
riau nei bet kada anksčiau. La 
blausiai buvo žiūrima, kad į- 
staigos tinkamai evakuotųsi.

FBI direktorius Edjgar Hoo- 
veris pasikalbėjime televizijoje 
papasakojo, kas yra toks Voro- 
šitovas, kuris dabar yra Sovie
tuiSąjungos prezidentas.- Esą 
Voroėilovas gyrėsi Amerikos 
atstovui Maskvoje Bullitui 
(1933—36),,kaip jis buvo So
vietų kariuomenės viršininkas 
Ukrainoje ir kovojęs su caro 
kariuomene. Jis buvo caro ka
riuomenę apsupęs Kijeve ir pa
skelbęs, kad jei kariuomenė 
pasiduos, tai jis karininkam 
meko nbdarys, tik pasiųs juos 
su šeimom į jų gimtąsias vie
tas. Po tokios garantijos ka
riuomenė pasidavė. Vorošilo- 
vas suėmė 11,000 karininkų ir 
juos į visus liepė , sušaudyti 
Taip pat sušaudė ir visus* ber
niukus, o jų žmonas ir dukte
ris atidavė į raudonosios armi
jos prostitucijos namus. Voro-

dinėti ant dviejų kėdžių — ' 
Amerikos ir Maskvos. Po Nas- > 
šerio pasitarimų su Maskvos 
ministeriu Sepilovu, po kom. 
Kinijos pripažinimo ir preky- 
bos su ja pradžia, nedraugin- 
gumo Amerikai taurė jau buvo > 
perpildyta. Kai pereitą ketvir 
tadienį Nasserio atstovas pra
nešė valstybės departamentui, 
kad Egiptas užtvankos reika
lam pasirenka ne Maskvos, bet 
Amerikos pinigus, departa
mentas jam atsakė: sorry, sėvb 
nuomonę mes pakeitėme...
An glija atsakė tą pat — pini- < 
gų neduos. I||

Amerikos nusistatymą dau- 
giau lėmė Nasserio perdidelis 7 
jau pasisukimas į Maskvą ir jo 
nedraugingumas Vakaram. Bet 
senate yra nemaža ir Izraelio - - 
valstybės šalininkų, kuriem -.-ji 
Egipto ūkinis stiprėjimas 
reikštų pavojų Izraeliui. Buvo 
ir tokių, kuriem Egipto med- 
vilnės augimas reikštų konku- 
renciją Amerikos medvilnei.’

ABMiaOR SEKU HTIJMR M. 
BSUCKER aplanke Pranefcti- 

Icn^^oee ym pa- 
MM AfnerSn* kartai — vtafl 
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Ilgai Amerikj žaidė su Nas- 
sariu.

1953 valst. sekt Dullcs nu
vežė jam pre I denio dovaną 
— pistoletą. Tai buvo Ameri
kos palankumo ženklas. Tuo 
palankumu Nasseris lig šiol 
naudojosi. Kai jis užsimanė 
anglus išmesti iš Sueso kanalo, 
Amerika prikalbinėjo Angliją.

savaitė esą atsieinanti 50 mil 
darbininkam algų ir 2 mil. to
nų gamybos.

Nurodomi kiekiai 
tiesioginiai nuostoliai, 
tiesiogiai jie paliečia 
sritis, kurios vartoja 
bei jų darbininkus, 
metų streikas Amerikos ūkiui 
pridaręs 4 milijardus nuosto
lių. Jei šis streikas truks tik 
vieną mėnesį, jo nuostoliai bū
sią panašūs.

Antradienis laikomas lemia
ma diena — ar pasiseks, susi
tarti ar ne streiką likviduoti

• Valstybės departamentas 
gavo protestus iš Čekoslovaki
jos ir Lenkijos prieš Amerikos 
lėktuvų įskridimą į jų terito
riją.

šepilovas pareiškė, kad tuo 
tarpu niekas nebus skiriamas 
| Vokietiją vietoj Zorino.

• pasiūki 
vis dar tikinti, kad jos pagrob
tasis vaikas tebėra gyvas.

• Perkūnas trenkė Michiga- 
no ežere į luotelį, kuriame bu
vo dvi moterys ir trys vaikai. 
UŽmuiė vieną, kuri išvirto ir 
B laivelio į vandenį, kiti visai
’nepaBesti.

Illinois valstybėje populiarus 
respublikonas ir valstybės fi
nansų aukštas pareigūnas Or- 
vile Hodgė su -savo padėjėju 
prisipažmo išeikvoję 872,000 
dol. Jie atleisti ir atiduoti tei
smui. Kaltinamas Hodge, kad 
jis anksčiau turėjęs ryšius ir 
su Chicagos gangesterių po
grindžiu.
• Tarp demokratę pagrindi

nis kandidatas liekasi Adlai 
Stevensonas. Pagal Gallupo in
stituto pranešimą Stevensonas 
surenka 66% balsų, Harrima- 
nas 28%, kiti 6% be aiškios 
nuomonės. Jei būtų kiti du 
kandidatai 
Kefauveris, 
surenka 
37%.

• Tarp respublikonę galvo
jama, kad prezidentas Eisen- 
howeris galės išeiti su šūkiu: 
ateina laikas, kad jaunimas 
nebus šaukiamas į kariuomenę.

Ū Respublikonę konventas 
įvyksta San Frandsco rugpjū
čio 20—23. Pagrindinis kalbė
tojas — buvęs gubernatorius 
Thomas E. Dewey.

• Kongresas atostogę žada 
išsiskirstyti šį šeštadienį.
• Vatikano lafcraštis “Osser- 

Vatore Romano” paskelbė, kad 
Vatikanas nepripažįsta Oderio 
—Neisses linijos ir laikosi se
nojo vyskupijų sienų * patvar
kymo.

bes trisienių politikos kritiką. 
Ij*hian<ttai kaitins valst Sekt. 
Dalies — ja pareiškimus, ku
riais jis priešinasi Eisenhowe- 
rio pareiškimam. Nori prikišti 
net tai, kad Eisenhouerio pro
gramai vykdyti patys respubli
konai nepakelia rankų, ir rei-

VckiMiįo* vyriausybę sujau
dino žinia, kad Amerika ir An-1 
glija nori sumažinti savo ka
riuomenės skaičių1 Europoje. 
Vokietijos atstovai iškviesti iš 
Washingtonb, Londono, Romos 
Paryžiaus j Bonną. Kanc. Ade* 
naueris laiko, kad kariuome
nės sumažinimas būtų pavojin
gas, karą provokuojantis žing
snis. Konferencijoje su pa- 
siuntiniais Adenaueris nu* 
sprendė įspėti Vakarų valsty
bes, kad kariuomenės sumaži
nimas bus priimtas kaip Vaka
rų silpnybė.
} Pati Vokietija jau galutinai' 
priėmė ir patvirtino įstatymą, 
kad Vokietijoje galima mobili
zacija vyram nuo 18 iki 45 
metų. Adenaueris tikisi jau 
šių metų gale turėti 96,000 sa- 
vanarių apmokytų, o 1959 pa-

ŽYDAI SUSIRŪPINĘ
Tunise ir Maroke žydai 

sirūpinę savo likimu. Jų 
Maroke 200,000 arba 2ff 
ventojų. Kai prancūzai traukia
si ir valdymą perima arabai, 
žydai bijo persekiojimu. Jie 
stengiasi laiku pasitraukti į 
Prancūziją ar emigruoti į Izra
elį. Iš Tuniso per metus išsi
kraustė 29,000 žydų.

Rytų ir Vakarų žaidime pe
reitą savaitę buvo stumdoma 
daug figūrų Prezidento Eisen- 
hovverio pajudėjimas į Pana
mos konferenciją turi stiprinti 
Vakarų poziciją Amerikos kon
tinente. Bulganino pajudėji
mas į Lenkiją turi labiau Var 
šuva laikyti prie Maskvos lini
jos, kaip Suslovo “atostogos” 
Vengrijoje išvertė iš valdžios 
stalininį Rakosi. Rytų Vokieti
jos delegacijos nuvykimas į 
Maskvą išryškino Maskvos nu
sistatymą keisti politiką su va
karų Vokietija ir ją negližuoti. 
kol yra Adenaueris. Trijų koh- 
ferencija — Tito, Nehru ir 
Nasserio — neišdrįso kištis 
tarp Rytų ir Vakarų ir nuo tre
čios jėgos, neutraliųjų, skelbi
mo susilaikė; bijojo pakliūti 
tarp dvejų girnų. Hammarsk- 
joldo, .IT skrajojančio agento, 
kelionė po Europą ir Palesti
ną gali būti ir be jokio dėme
sio. Jo reikšmė lygi nuliui.

Tarp Jū visų verta betgi akis 
atkreipti Į Nasseri. Egipto 
prezidentą. Tai figūra, 
kuri pereitą savaitę ne tik bu
vo stumdoma, bet ir užsimota 
ją nukirsti. Užsimojo Ameri-

KELIONĖ Į MĖNULĮ
Vairuojami satelitai apie 

mėnulį jau veiks 1975. Apie 
tą laiką raketos be žmonių nu
sileis ir į patį mėnelį. O apie 
2000 metus žmonės nuskris į 
mėnulį ir galės laimingai su
grįžti. Taip pareiškė raketų 
skyriaus viršininkas susisieki
mo kongrese Anglijoje.

• Vangriįo* komunistai pa
aukojo dar vieną savo buvusią 
įžymybę — gen. Mihaly Par
kas, buvusį vidaus reikalu mi- 
nisterį. JĮ išmetė iš partijos. 
Tai buvęs Tito priešas. Pažy
mėtina. kad jis išmestas ir pa
smerktas. slaptai atsilankius 
Vengrijoje Sovietų min. pirm, 
pavaduotojui Mikojanui, kuris 
toliau nuvyko slaptai derėtis 
su Titu.*

NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
INDIJOJE ŽUVO 117

Indijoje pajūrio miestą An- 
jar ištiko liepos 21 žemės dre
bėjimas. Žuvusių .priskaityta 
117, bet dar pasigendama apie 

žmonių. Telegrafo stulpai 
žemės drebėjimo išvirto 
500 mvliu. -

New Yorke žuvo 
nuo atomy

Ptnigę nedavimas raHUa 
Amurikoa naują posūkį viduti* 
nię rytę politikoje.

Pakeistas pačiame Egipte ir 
atstovas Byroade. įraukiama, 3 
kad Amerika gali būti aktyves- -J 
nė ir Bagdado pakto atžvilgiu. 'į
O Nasseris? Nasseris dabar 

tarp dviejų kėdžių, nes Ameri
kai nedavus pinigų ir šepilo- % 
vas pareiškė, kad Maskva ne
santi suinteresuota užtvanką 
finansuoti. Teks stebėti, ar 
Nasseris toliau kovos ir laimėt J 
visus arabus, ar jį ištiks teka 
pat likimas kaip Persijos Moa- 11 
sadeghą.

ko tada pasivėlinęs. Ax$p| 
kartu tarpamerikinė konfęrętĮ^ 
cija įvyko jau Washingt 
1889. * •

Dabartinėje konferencijoj, 
dalyvavo Jungt. Valstybių prę* 
zidentas Eisenhoweris, ir 
iniciatyva buvo priimta visų;■ 
19 prezidentų dekliaracija. J&\ 
je pareiškiamas tikėjimas, loiį '■ 
Amerikos valstybės stovės už 
žmogaus laisves ir sudaryk 
jam ūkines bei kultūrines 
venimo sąlygas; kad tam reiką? 
lui visos Amerikos valstybės 
turi bendradarbiauti.

Dekliaracijos žodžiai nieko 
naujo nepasakė, bet jie turi 
reikšti Amerikos kontinento 
vienybę prieš tolalistinį rež^. 
mą. Praktinės reikšmės turė$ 
sudarymas komisijos, kuri rfts; 
atominės energijos panaudojai 
mą visom Amerikos valstybėse 
Eisenhoweri/ paskelbė, kad to
je komisijoje bus jo brolis Mil- 
tonas.

Chicagoje audros metu 
sustojusio automobilio nukrito 
elektros viela. Visas automobi
lis buvo stipria srovė įelekt- 
trintas. Pirmiausia pradėjo 
degti automobilio viršus. Lai 
mei jis buvo medžiaginis. Vie
nas iš automobily buvusių ke
leivių atsargiai nuvyniojo au
tomobilio viršų. Pradėjo degti 
ir automobilio padangos. Tada 
visi penki keleiviai vienas po 
kito atsargiai atsistojo ant sė
dynių ir pro viršų iššoko, ne
paliesdami metalinių automo
bilio dalių. Tai Truko 15 minu- • Dar -4Q0įi009 pabėgalię yra 
čių. JT žinioje. Iš jų 215,000 gyve

na Vokietijoje. Vokietijoje dar 
28,000 pabėgėlių gyvena lage
riuose. Austrijoje yra 150,000 
pabėgėlių.



JaHIM> komunisto išpažintis

MASKVA KERPA IR MASKVA RĖKIA
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PIRMOJI SĄLYGA K E L Y J E Į VIENYBĘ AMERIKOS POLITIKOJE

SPAUDA

komi-

liberalizacija

d shoof- sfraight-for it!
ir mano

mo.

Laiškas buvo išspausdintas 
lenkų komunistų išmalė “No
va Kultūra*’ 1956 Nr. 17 jau 
po Stalino kulto sugriovimo.

• Amerikos biudžetas 1955 
—1956 m. suvestas su 1,700,- 
000,000 dol. perteklium. Pa
jamų buvo 68 milijardai ir 100 
milijonų, išlaidų 66 milijardai 
ir 400 milijonų. Tai pirmu kar
tu nuo 1951 metų.

sustoti ir 
aplankyti

Kiek nusivylimų eilinis žmo
gus gali pakelti? Kaip dažnai 
savo gyvenime jis gali keisti 
savo pažiūras? Kaip ilgai jis 
gali abejoti visa kuo? Prašau, 
atsakykite man jūs, žurnalis
tai, rašytojai, žmogaus sielos 
ekspertai! Jūs žinote, kaip 
jauni žmonės yra sukrėsti, 
kaip mūsų cinizmas ir ideolo
gijos trūkumas yra smerkia
mas. Paklausykite manęs.

Esu aštuoniolikos metų. Kai

Kaktose sąlygose auga jau
nime dvasia knuundažu 
vergtum krašhme; jo- 
je žūsta vtoni Magini ir kyla 
nauji; kaip tie nauji idealai 
pasirodo apgaulingi ir sugriu
vę palieka nusivylimą jauni
mo dvasioje, — parodo laiškas 
vieno jauno Lenkijos komunis
to Michal Bruk, Varšuvos po
litechnikos mokyklos studen-

daugiąu. Partijoms 
nenoromis reikia vi- 
bendradarbiauti... O

Die-
Jūs

cija 
me

Thr U. S. fon nnt for thi» uJfrti*** Thr Tr"*w Ifrptrintnm thtnk
tnr their fMttriotit tinnotinn. the AJtrrtiiing ( nnnrH tinti

nori 
pietų 
kelti

buvau dešimties, aš patyriau, 
kad reikalas, dėl kurio mano 
mylimas brolis žuvo Varšuvos 
sukilime, buvo klaidingas rei
kalas. Mano kūdikiškoje vaiz
duotėje jis visados buvo kaip 
įsikūnijusi drąsa, stiprybė, he
roizmas. Aš jį vos atsimenu 
dabar, tada 1944 aš tebuvau 
šešerių metų. Bet jo dienoraš
tis, jo laiškai ir jo fotografi
jos man jį primena. Ypačiai 
jo paskutinė nuotrauka, ku
rioje jis šypsosi su vėjo kede
namais plaukais. Toje nuo
traukoje jį labiausiai mėgau. 
Ir net iki šios dienos. Visada 
įsivaizdavau, kad visi herojai 
taip ątrodo. kaip jis. Didžia- 
vausi savo broliu. Savo mo
kyklos draugam pasakojau is
torijas apie savo Lechą, kuris 
krito kovoje būdamas septy
niolikos ...

Bet kai aš buvau dešimties, 
aš išgirdau istorijos pamoko
se, kad aš neturėjau pagrin
do juo didžiuotis. Kad jis kri
to kovodamas už emigrantinę

Datar riet ir atostogos jau 
nustojo buvusios asmenybės 
atostogos, o virto kolektyvi
nėm atostogom’.. . Draugas S. 
Ananijin profesinių sąjungų 
laikraštyje “Trud” aprašė. kaip 
jis turėjo kolektyvines atosto
gas prie Juodosios jūros.

Kai šiemet Poznanėje spro
go Lenkijos darbininkų sukili
mas, kai jo kaltininkais ap-

“O ir šiandien dar priside
da ir įvairūs agentėliai, ku
rie naudoja kiekvieną progą 
mus sukiršinti. Ne visada tie, 
kurie šaukia vienybėn, ja yra 
suinteresuoti. Bet vienybės 
žmonės nori. O ji galima tik 
pačioms partijoms susitariant 
ir vieningai* veikiant”.

jas, tai nemaža, dalis kaltės 
priklauso ir pačių partijų ve
damai propagandai prieš as
menis, kuria paskui naudoja
si visokie tipeliai, nieko ben
dra neturį nei su politika, nei 
su partijomis.

kūsį pilietį su Įtarimu ir atsa
kė. kad maršrutas yra nustaty
tas miesto ekskursijų agentu 
ros ir jo pakeisti negalima. 
“Taip, negalima, o jūs 
nutraukėte, palaukit..? 
vietoj... Aha... jūsų

mane 
kokioj 

pareiga 
yra sekti mano patarimus ne- 
klausinėjant taip, kaip 
fotografo...’’

Čia įsiterpė pats 
fas: “Aš esu Arkaša. 
fas. Nuotraukose

vyriausybę Londone, 
tikrąją Lenkiją.

Ligi tol aš galvojau, kad yra praradau tikėjimą, 
tik viena Lenkija, o dabar at
rodo, kad jų buvo kelios.

Viena Lenkija tai mano tė
vų ir mano brolio Lecho, jau 
visai kita Lenkija tai mano 
mokyklos, ir dar kita Lenkija 
tai mano tetos, kuri yra jau 
nuteisinta. Būdamas dešim
ties metų aš nustojau tikėjęs 
žodžiu “tėvynė”, kuris' lig tol 
man buvo šventas, nes aš jau 
nežinojau, kuri iš tų daugelio 
Lenkijų yra mano tėvynė. Aš 
svarsčiau, bet negalėjau su
prasti. Aš blaškiausi, bet pa: 
galiau sustojau prie išvados, 
kad šitas žodis nieko nereiš
kia. Aš neturėjau jokios tėvy
nės. Aš neturėjau jokio brolio 
herojaus, kuris būtų man pa
vyzdys. Aš turėjau tik nelai
mingą brolį, kuris buvo sukly
dęs. Aš pats nenorėjau būti 
nelaimingas ir suklaidintas.

Aš dar turėjau Dievą.

" Tėvynės Sarge 1956 Nr. 1 
(13) J. Matulionis str, “De
mokratija, partijos ir asmuo” 
pasisako prieš partijų varžy
mąsi, kada jos nesiskaito su 
priemonėmis ir suniekina as
menis. Siūlo:

“Pirmutinis principas, kuris 
turėtų būti 
priimtas ir 
m a s tai 
kritikos ir 
apie kitų

reikšti... Amerikos preziden
tas per radiją užtikrino Rusi
ją dėl Amerikos taikingų sie
kimų ir įspėjo, kad bet kuris 
Rusijos žygis gali turėti toli 
siekiančių pasėkų. Tuo tarpu 
Lenkijoje ir kituose neramu
mų kraštuose sovietų kariuo
menė paėmė kontrolę į savo 
rankas ir sutelktą kariuome
nę iš rytų Vokietijos atitrau
kė. Pirmas pavojingas įsitem
pimas po Korėjos karo bai
gėsi ramiai. Tačiau šitas įsi
tempimas sustiprino Rusijai 
įsitikinimą, kad Amerika ne- 
ki» savo jėgų, jei matys, kad 
jos galėtų sukelti naują karą, 
kad taip pat nerems ir sukili
mų satelitiniuose kraštuose”.

Taip buvo rašoma apie atei
tį Darbininko 1955 sausio 7. 
Bet įvykiai, pasirodė, greitė
ja penkeriais metais.

Sovietuose nebėra asmeny
bės kulto. Jis sunaikintas su 
Stalinu. Yra dabar tik kultas 
kolektyvinės vadovybės, kurios 
vyriausias atstovas yra Chruš
čiovas. Jau pernai Jugoslavijo
je jis įrodė esąs kolektyvinės 
vadovybės šalininkas, nes bu
čiavo Jugoslavijos pareigūnų 
žmonas kolektyviai išrikiuotas 
gatvėje, o į automobilį buvo 
ne'f e įneštas. Kapitalistai aiš
kioj, kad jis buvo girtas, ko
munistai aiškino, kad Chruš
čiovas parodė, jog ir į auto
mobili lipti reikia kolektyvi
nėm pastangom, ne asmeny

je sujaudino kaip elektra.
Senatoriai reiškė sukilėliam 
simpatijas atvirai. Bet vyriau- 

šaukti Amerikos agentai; kai sybė vengė savo nuomonę pa- 
neramumai jaučiami Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, rytų 'Vo
kietijoje. Baltijos kraštuose, 
tai atskleidžiame “Darbinin
ko” 1955 metų Nr. 1-2. Ten 
buvo žvelgiama į ateitį ir spė-

Maskvoje pasitarimas su ko
munistinės Vokietijos delega- 

baigėsi priėmimu, kuria- 
kalbą pasakė Chruščiovas, 
drąsino kom. Vokietiją, 
ji vis tiek bus “kapitalis- 
pripažinta. , “Ateis laikas, 
vakarų Vokietija pasibels 

į jūsų duris ... Jungtinės Val
stybės 13 metų nepripažino ir 
Sovietų Sąjungos ...” čia pa
silenkė prie kalbančio Chruš
čiovo Bulganinas ir kažką pa
šnibždėjo, 
tęsė: “Aš 
Jungtinės 
nepripažino ir Sovietų Sąjun
gos”. Toliau aiškino, kad Vaka
rai tai tik demokratijos apgau
le, nes ten “kapitalistai —mo
nopolistai išnaudoja darbinin
kus”. juos “apkerpa kaip avis”, 
spauda ir radijas tarnauja tiem 
monopolistam. Girdi, “vakarų 
kapitalistai mėgsta vadintis 
laisvuoju pasauliu, bet mes jau 
prieš 39 metus išsilaisvinom fš 
to laisvojo pasaulio”. Pabaigo
je ragino palaikyti vienybę 
tarp komunistų, socialistų, so
cialdemokratu ir visokios rū-

Tada Chruščiovas 
turiu galvoje, kad 
Valstybės 16 metų

,• Islandijos socialistai su ko
munistais sudarė vyriausybę. 
Tai tie, kurie reikalauja, kad 
Amerika atsiimtų bazes iš Is
landijos.

Kai buvau penkiolikos me
tų, nustojau tikėjęs Dievą.

Dievas buvo įrodytas esąs 
mano Lecho žudikų sąjungi
ninkas. Jis buvo iš tų, kurie 
žiūrėjo šaltom akim į visą ši
tą nelaimę, dėl kurios manyje 
viskas virė. Jis buvo tas, ku
ris visa tai leido.

Ilgas valandas aš išklūpoda
vau tamsoje ištuštėjusioje baž
nyčioje. Mano siela šaukėsi, 
grasino, maldavo. Aš jo ne
kenčiau-ir tuo pačiu metu jį 
labai mylėjau. Mano vargšas 
išduotas Lechas jį taip pat 
mylėjo.

Taip ėmė rodytis, kad 
vas iš viso neegzistuoja, 
turite žinoti tikrai, kaip 
su yra, kada jauti tikėjimą 
blėstant ir nykstant ir dar no-

A. home . . financial sccuritv . . . a Beraus Sayiug« Bornb rara gond inter- 
buMnw of vour own. Important javings ert—3ri cornpoundcd scnuannually whcn 
targct« likę these cost moncv—morc than hdd to maturity (9 ycar* and 8 inonth-t 
mort of u%have. Būt here’s'hov you can —the/re soon «orth much morc than 

vou’ve inverted in them. And your Bonos 
will continuc to pay this Mime g<xul intcrc*t 
a* long a<» 10 ycar* and 8 nionth*. Tirai 
meniu a retur* of up lo 8O'/c- nrore than 
y ou originali? įutiti.

šies neutralistų, vadinas tų* 
žmonių, “kurie nestovi tam 
tikros galybės pusėje”.

Po jo kalbos spauda padarė 
išvadą, kad Vokietijos sujungi
mas yra tolimas ir kad santy
kius su vak. Vokietija, Maskva 
nestiprins iki rinkimų.

Maskva pasikvietė rytų Vo
kietijos vyriausybę ir po dvie
jų dienų pasitarimų paskelbė:

1. Vokietijai sujungti kito 
kelio nėra kaip tik tartis abie
jų Vokietijų vyriausybėm. 
(Rinkimus atmetė).

2. Maskva pažadėjo rytų Vo
kietijai ūkinę pagalbą. (Ji rei
kalinga, kad išvengtų darbi
ninkų riaušių kaip Poznanėje).

3. Maskva pažadėjo sumažin
ti pusiau okupacijos išlaidas, 
kurias dabar rytų Vokietija 
sumoka rusų kariuomenei Vo
kietijoje išlaikyti. Rusija turi 
Vokietijoje 400,000 kariuome
nės. Jai išlaikyti vokiečiai su
moka 1,600,000 rytinių mar
kių. Dabar liks tik 800 milijo
nų markių arba apie 47,5 mil.

ri juo remtis. Jūs tikriausiai 
* pažįstate tas naktis be miego, 

desperatišką kovą sieloje yai- 
už ko. kuris dar tokis naivus yra.

Taip nutiko su manim, kai aš 
i... Pagaliau 

atėjo diena, kada kryžius man 
virto tik medžio gabalas, Kris
tus tik išdrožinėta figūra ir 
šventųjų mišių auka tik apei
gos be jokios reikšmėj.

Tada susilaukiau pagalbos 
iš mokyklos draugo, kuris bu
vo penkeriais metais vyresnis 
už mane ir buvo komunistas. 
Jis man arčiau atskleidė ideo
logiją, kurią aš pažinojau tik 
iš sauso skaitymo ir praneši
mų arba iš pusiau ironiškų 
nedraugingų pastabų.

PLIENO STREIKAS TEBEINA
Tarpininkavimas tarp unijų 

ir firmų nieko nedavė, žada 
įsikišti prezidentas Eisenhowe- 
ris. Darbininkai reikalauja va
landos atlyginimą pakelti 20 
cn. ir sutartį sudaryti 3 melam. 
O firmos nori sutarties 5 me
tam su pasižadėjimu, kad per 
tą laiką nebus streikų; sutinka 
valandai pakelti atlyginimą vi
dutiniškai 14 —15 cn. pirmais 
metais nuo sutarties sudarv-

But here’s how you can 
score a buH’s»-cye and waH off with the big 
prize you want.

The arrret of aaving ia »yMcm. And 
the aimplmt. mout aulomatir aaving 
ayetem b the Payroll Savinga Plan. 
Best of all. yon do more than save 
ihrough Payroll Savinga, Yon inrest 
your moncy. too, and make ij grow. 
Ilrrr’s how lt works:

Tell vour company pay ofliee how much 
vou want to mvc each wcck. Thcn that 
amount will be put aaide for vou brfore 
v»»u have a chancr to aprnd it. Y'onr moncv- 
w iii g<» automatically mto U. S. Scriev E 
Saving* Bond*.

visai sąmoningai 
griežtai išlaiko- 

susilaikymas nuo 
apskritai kalbų 

partijų n a r i us. 
jų lyderius ir kandida
tus į parlamentu... Toks su
sitarimas ir džentelmeniškas 
traktavimas priešingų grupių 
asmenų pakeltų pačių par
tijų lyderius ir apskritai par
tijų veikėjus tam tikron aukš
tumom Kraštas ir moka ir 
nori gerbti savo atstovus bei

turi pipsinę, tikimą huma-

Tai buvo mano laimingiausi 
metai Aš kovojau, kovojau ir 
kovojaū — namie, mokykloje 
prieš savo reakcionieriškus 
draugus ir mokytojus.
. Aš ėjau iš vieno susirinki
mo į kitą. Aš. įtikinėjau, gin- 
čijausi, skelbiau, kad aš pats 
esu atsakingas už viską. Aš ti
kėjau idėja ir tais, kurie ją 
vykdė praktikoje.

Buvau nepatenkintas dau
geliu dalykų, kurie aplink dė
josi, stebėjausi kitais, bet aš 
niekad nebuvau pasyvus, nes 
aš perdaug tikėjau partijos 
generaline linija, ir jos garbin
gumu. (b. d.).

jama, kad panašūs įvykiai 
bus 1961 metais. Buvo rašo
ma:

“1961 liepos 20 Lenkijoje 
kaip tik sprogo sukilimas. 
Lenkijos darbininkai paskel
bė streiką ir juos turėjusi nu
malšinti kariuomenė susijun
gė su darbininkais. Kitą dieną 
žinios atėjo apie neramumus 
ir Čekoslovakijoje ir kai ku
riose Vengrijos dalyse. Mask
va pripažino tuos neramu
mus, bet apkaltino dėl jų 
Amerikos agentus. Tai patvir
tinę ir sovietų suimti bei tar
domi tokie agentai. Amerikos 
Kongresą sukilimas Lenkijo-

žymius asmenis, jei tik jie pa
tys save gerbia”. Ir priešin
gai — juodinimo “;ezultatas 
būna, kad visuomenė nusisu
ka nuo partijos žmonių, pa
čių partijų ir darosi pasyvi. 
Ar tai tarnauja demokratijai? 
3Ar tai tarnauja tautos susi
pratimui? Kas laimi iš viso 
to?

“Dar 
noromis 
są laiką 
žmogus pasilieka visada žmo
gum. Sykį ji priešinga parti
ja išmurzino. apšaukė nusi
kaltėliu. koks gali būti nuo
širdus bendras darbas, po ku
rio — reikia būti tikram — ir 
vėl jį juodins. Nuoširdaus 
darbo ir pasitikėjimo negali 
būti. Jis visada bus atsargus, 
nesileis į jokias nuolaidas, ka
dangi jo oponentų tai bus pa
laikyta silpnybe. O valstybė
je visada būna momentų, ka
dai reikia. kad partijos, suda
rydamos aukščiausius valsty
bės organus, rastų bendrą 
kalbą, susiprastų. Juk užeina 
sunkūs netgi valstybės egzis
tencijai momentai, kada visi 
kaip vienas turi pasireikšti 
be jokių skirtumų. Kaip gali
ma pasiekti vienybės, kai vie
ni kitiems tiek daug nusidė
ję, vieni kitus yra taip sunie
kinę?. .

“Ir jeigu šiandien dažnai 
pasigirsta balsų prieš parti-

• Prezidentas kreipėsi į 
Kongressą, kad dar prieš atos
togas pakeistų 1953 įstatymą 
pabėgėlių imigracijos reikalu 
ir atliekamas vizas nuo vieno 
krašto leistų panaudoti kito 
krašto pabėgėliam.
• Amerika atšaukė savo pa

žadą duoti Egiptui pinigų už
tvankai statyti. Užtvanka atsi
eis apie 1 milijardą ir 300 mi
lijonų dol. Amerika ir Anglija 
buvo pažadėję finansuoti pra
džią darbų, kurie truks 12 me
tų. Atšaukimo priežastis — 
Egipto pertoli nuėjęs flirtas 
su bolševikais, nors oficialiai 
apie tai nekalbama.

• Prezidentas išvyko liepos 
20 į Panamą į diplomatinę 
konferenciją. Amerika 
glaudinti santykius su 
Amerika, į kurią nori 
koją ir Sovietai.

• Atominės energijos 
sijos pirmininkas Strauss pa
skelbė. kad mokslininkai su
galvojo būdą, kaip hidrogeninė 
bomba gali būti vartojama tik 
siauram kariniam taikiniui, 
apsaugojant nuo radioaktyvi- 
nių spindulių gyventojų mases.

Išsirikiavę mes stovėjom -«•' Tamsus individas pažiūrėjo i 
rašo tas draugas — prie sana- savo nuomonę laisvai pareiš- 
torijos, giliai įlipdę padus į 
šaligatvį, patižusį nuo saulės 
kaitros, ir klausėmės turizmo 
direktoriaus, kuris mum aiš
kino:

“Draugai atostogaujantieji, 
žodis ‘ekskursija' reiškia ko
lektyvinį pažiūrėti vertų daly
kų aplankymą”...

Po kitų aptarimų ir dėstymo 
apie Sovietų puikias -turizmo 
sąlygas mus susodino į auto
busą ir pavedė globai guido — 
nesiskutusio tamsaus individo 
(ne asmenybės), sėdėjusio ša
lia šoferio.

"Važiuojam", — tore tam
sus individas. “Asmeninius pa
sikalbėjimus baigti”... Paskui 
kreipėsi: “Draugai atostogau
jantieji. jūs esate įdomioje 
ekskursijoje po visasąjunginį 
sveikatos centrą. Mes dabar 
pravažiuojame- turtingą auga- 
lyną, kuriame yra retų augalų 
ir kitokių įdomybių. Jūsų pa
reiga yra.„” Šioj vietoj kalbė
toją nutraukė Ananijino kai
mynas, siūlydamas 
tas įdomias vietas

Evcn if yoii’vc never been •!»!<• lo 
Mivr beforr. lhi» plan w guarantecd to 
worlk. S» oign up today for Payroll 
Savinąa whrrr yon work —— or invrat 
in Bonds rrgnlarly whcrr yon bank.

fotogra- 
fotogra- 

turi būti 
kiekvienas turistas. Kitaip * jos 
netikrai atvaizduos šią ekskur
siją. Ir draugus atostogaujan
čius prašau nejudėti, iki aš 
pasakysiu “ačiū”... O kam da
bar jūs nustojot judėję, aš gi 
dar nefotografuoju.

Autobusas riedėjo miesto 
pakraščiu, ir guidas mieguistu 
balsu aiškino: “Draugai, kairė
je yra puikus bokštas, o čia 
tai pajūrio geležinkelio stotis. 
Čia mes nestosime. Toliau ten 
kitas bokštas. Tie bokštai ne
turi jokios praktinės vertės, 
Jiejdomūs tik architektūriniu 

(Nukelta į 3 psl.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips-

Maskva nepaaiškino, kiek
lianai parašytas veikalėlis sa
vo uždavinį atlieka visai pa-

33.50 ' 
.36.50

4ay* weeks, when taued weekly
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ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

, Suverti ant vienos generalinės linijos
< Niekada komunistai . nebuvo mojimai.. dėl Stalino suniekini- 
išgyvenę tokios gėdos, ■ kaip mo.
Staliną nuvainikavus. Jų gal
vos apdujo, naktimis nemigo, Chruščiovas siautėjo Stalino 
pasigirdo balsų, kad. reikia nu- garbėje ir kiek jis tebesiunta 

jo negarbėje. Pasakė tik tiek, 
kad Stalinas savo kultu buvo 
nustelbęs komunistų partiją*ir 
užstojęs jai kelią į pasaulinę 
revoliuciją. Reikią nusilenkti 
partijos diktatūrai, ne asmens.

Jei tokios Maskvos instruk
cijos — reikia jų klausyti. Tai
gi: Togliatti, Thorez, Dėnnis, 
Foster ir visos kitos mažesnės 
komunistų dūdos nuo liepos 
pradžios vienu balsu pragydo, 
kad “vėl viskas gerai”, kad 
“Maskvos paaiškinimas priima
mas”, kad “tik komunistų par
tijos diktatūra gali žmones nu
vesti* į socializmo laimėjimus”.

Iš to laimėjo pirmiausia Tog
liatti ir Thorez — abu stalinin
kai paliko vadų kėdėse. Nie
kas iš užimtos vietos nešalina 
nei kitų stalininkų, nes visi su 
savo dūdom rikiuojasi aplink 
vieną Maskvos būgną. Kur čia 
šuva pakastas?

' k

T. J. Venckaus, S. J., knyga 
“Komunizmo pagrindai” yra 
daugiau taikyta eiliniam pilie- 
čiui, ypatingai tokiam, ,kuris 
pats nėra pergyvenęs komu
nistinio rėžiino “savo kailiu” ir 
mažai su juo * tesusipažinęs. 
Veikalėlio pradžioje* leidėjo žo
dy sakoma, kad čia bus Žvel
giama vienu atžvilgiu į pagrin
dus, kuriais komunizmas re
miasi, ne | patį komunistinį 
gyvenimą, nors autorius griež
to skirtumo tarp tų dvjejų pa
žiūrų nedaro.

Autorius moka prieiti prie 
skaitytojo, paprasčiau-

vainikuoti ir tuos, kurie drau
ge su Stalinu ranka rankon ėjo 
— taigi, ir Chruščiovą, ir Bul- 
ganiną, ir Mikojaną, ir Žukovą 
ir... kur čia visus suskaitysi

Skaičiuodamas iš eilės atei
tum iki eilinio komunisto kiek
viename krašte. Kiekvienas 
komunistas buvo ne tiktai Sta
lino garbintojas, bet ir jo dali
ninkas. Laisvajame pasaulyje 
komunistai rėmė tą kruviną 
režimą, jį teisino, gyrė, už jį 

’ kovojo liežuviu ir darbu, šnipi
nėjo' ėjo į teismus, kalėjimus 
ir nei kartuves. Kalti neprisi
pažino ir nesijautė kalti, kad 
Stalinui padėjo daugiau pasta
tyti kartuvių nekaltiem žmo 
nėm pačioje Rusijoj ir paverg
tuose kraštuose.

Kada Chruščiovas Staliną 
nuvainikavo ir išvadino pabai
sa, galima suprasti, kokia pasi
darė gėda visom komunisti
nėm dūdom visame pasaulyje. 
Maskvos būbnas trenkė ne į to
ną. Bet tai truko tiktai, pusę 
metų. Tik tiek mažai laiko rei-

Kas yra negiliai užkastas, 
____ _____________________ dvokia. Chruščiovas nei Stali- 
kėjo, kad atrodytų komunistu no ne* j° darbų, nei juo labiau 
būti vėl negėda ir nekaltė. Pa- savo — po žeme nepalaidojo. 
simetusios galvos vėl suvertos ^ai darydamas būtų turėjęs 
ant generalinės linijos. Norite 
faktą?

užkasti visą komunistinę siste
mą. Kas po Stalino nuvainika
vimo liko komunistas, — atkri-

Italijos komunistų partijos t0 tuo tarpu labai nedaug, — 
vadas Palmiro Togliatti po atsiduoda senu kvapu ir tais

savo — po žeme nepalaidojo.

į
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Chruščiovo kalbos buvo bešo- pačiais siekimais, 
kas telkti vakarų pasaulio ko
munistus prieš Maskvą ir rei
kalauti paaiškinimo. Laikraš
čiai nušnekėjo, kad atkrisiąs 
nuo Maskvos, norėdamas išsau
goti nuo sugniužimo savo par
tiją Italijoje. Prancūzijos ko-

Maskva visus komunistus 
jungia ir visus pasaulinės re
voliucijos linkui stumia. Dėl 
to kokią gėdą bepaskelbtų, 
paklusniųjų bus priimta kaip 
garbė. Kai po partijos kulto 
vėl reikės garbinti asmenį, gal

munistų galva Maurice Thorez būt tą patį Chruščiovą, ir tai 
bus padaryta. Pirmieji garsai 
jau pasigirdo liepos 21 pasaky
tojo Chruščiovo kalboje, kurio
je tuo tarpu tik pats save iš- 
liaupsino už “didžius darbus” 
po Stalino nuliapsinimo.

tebesilaikė Stalino kulto ir to
liau. Amerikinių komunistu šu
lai Eugene Dennis ir William 
Z. Foster pračiulbo ne į Mask
vos gaidą, nes iš apačios juos 
spaudė eiliniu komunistų grū-

g- . - - _.,r------------- —'

* IGNAS ŠEINIUS

minių, kritusių ar nukankintų 
už geležinės uždangos, abejin
gai skaito apie milijonus sovie
tinės imperijos vergų ir aukų, 
kurios teikia duomenis šaltai 
statistikai

Sotus pasaulis juk daug 
mieliau skaito pomografiško 
ar kriminalinio pobūdžio žinias 
iš savo kaimynystės negu apie 
globalinio masto kovą tarp gė
rio ir blogio, tiesos ir mato* 
apšlakstytą milijonų krauju.

___  ____  __ ___ Ir ris dėlto šią kovą pirmoje 
Taigi komunizme daiktui yra eilėje privalo tęsti tie, kurie 
suteikta pirmenybė prieš dva- geriau pažįsta komunizmą ir 
siniųs dalykus, kai tuo tarpu kūne privalo rodyti pavyzdį 
krikščionybė šv. Pauliaus žo- j° nepažįstantiems. Šis popu- 
džiais pabrėžia žmogaus dva
sią:______________ ;

"Nesitaikinkite prie šio pa- tenkinamai — gražiai, atskleis- 
saulio, bet patys save perdirh- damas komunistinio maro ke- 
kite savo dvasios atnaujinimu, ’ " ’ ’
kad išskirtumėte, kas yra Di>a- 
vo valia, kas gera, kas įtinka tūtų skyręs kitokio tipo’ skai- 
ir kas tobula”.

Krikščionybė pripažįsta pa
stovią moralę, kurios visi turi 
laikytis. Komunizmas jos arba 
visai nepripažįsta (“Mes neti-» 
kūne į amžiną dorovę “ir 
mes atmetame moralę kaip pa
sakas”, pasakė Leninas) arba 
morale laiko tai, kas padeda 
“proletariato klasės” kovai.

Šių dviejų tvarkų kova yra 
labai sudėtinga ir jų ginklai 
nėra vienodi. E tikrųjų argi 
lengva yra atsispirti prieš to
kią įžvelgiančią buvusio stabo 
— Stalino filosofiją, pateiktą 
autoriaus:

"Vienas -lavonas — tai tra
gedija, o milijonas lavonu — 
tai statistika”.

Laisvojo pasaulio piliečiai, 
ir lietuviai ir nelietuviai, neiš
mušti iš savo kasdienybės 
sriauto, neturėdami savo gi-

Iš karto atrodo, kad čia ..nė
ra didelio skirtumo, nes juk ir 
pasaulis apima tuos 'pačius 
žmones, tad, keisdami pasaulį, 
tuo pačiu pakeistume žmones. 
Tikrovėje gi komunistai tiki, 
kad drabužiai daro žmones, 
arba, kaip, jie sako, pramonės 
priemonės ir santykiai aj> 
sprendžia žmonių religiją, mo
ralę, teisę, mokslą ir meną.

logų mintis. Palikdamas nuo
šalyje tuos . komunizmo šali
ninkus, kurie yra vadinami sa- 
lioniniais bolševikėliais (jie 
dažnai esti intelektualai), ir 
tuos, kurie parsiduoda dėl kar
jeros, autorius susikoncentruo
ja į mažesnio išsilavinimo žmo
nes, kurie dažnai iš paprasto 
nenusimanymo patenka į ko
munistų bučių. Jiems tad šitai 
ir yra gerai paruoštas vadovė
lis. Antra vertus, daugelis ir 
vėlyvosios bangos tremtinių, 
išgyvenusių žiaurią komunistų 
okupaciją, čia ras kai ką ne
skaityto ir nenumatyto.

T. J. Venckus kalba apie 
dialektinio materializmo pra
dininkus, plačiau nagrinėda
mas populiarias Markso mintis. 
Trumpai apžvelgęs pagrindi
nius rusų 19a. atstovus, pasine
šusius į revoliuciją, ilgėliau 
apsistoja ties Leninu ir jo dog
mų kritika. Toliau skaitytojui 

pateikiamos komunizmo prana
šų bei praktikų naudojamos 
priemonės savo tikslams Įgy
vendinti ir nurodoma, kaip 
žmonės turėtų komunizmui at
sispirti bei su juo kovoti.

Autorius stengiasi bešališ
kai. vertinti dvi tvarkas, ko
munistine ir krikščionišką, ir 
šiuo būdu skaitytojas yra la
biau įtikinamas, kodėl gi pir
moji yra smerktina. Lyginda
mas ‘tas tvarkas, autorius ran
da, kad

ir komunizmas ir krikščio
nybė turi bendrą mintį: kovą 
prieš pasaulio blogybes, kas 
krikščionio pali būti vadinama 
kova prieš nuodėmę.

Tačiau būdai, kuriais siekia
ma tų pačių tikslų, yra skir
tingi, ka autorius labai supras
tintai išaiškina:

komunizmas pirmoj eilėj tu
ri tikslą pakeisti oasauįi, o 
krikščionybė — pakeisti žmo
gų.

tytojui, galimas dalykas, turi
nys ir nagrinėjimo būdas galė
ję būti griežčiau, nuosekliau ir 
išsamiau apdoroti. Kai kas gal 
nesutiks, jog I internacionalas 
tęsėsi tik ligi 1871 m., kaip 
autorius rašo. Išskaičiuodamas 
komunistų partijos vingius, 
autorius tiesiogiai nė žodžiu 
neužsimena apie didįjį rusiško
jo komunizmo “atsitraukimą”, 
prasidėjusį prieš porą dešimt
mečių. Prieš tai komunizmo 
šulai sulygindavo carinę Rusi
ją su tautų kalėjimu, o jos is
toriją bei kultūrą laikė labiau
siai . atsilikusiomis Europoje. 
O po to rusų propagandistai
visą rusų istoriją perdažė ir nizmui pažinti bei atskleisti 
išrado nei teoretinė.

"priešakinę kultūrą ne tik (j. Venckus S. J. KOMUNIZ- 
sevietinėį, bet ir carinei Rusi- MO PAGRINDAI. Buenos Ai- 
i°i. res. Išleido Laikas 1954 m. 151

Autoriaus pasirinkimas žvel- psl. Kaina nepažymėta).

lietuvių Krikščionių Demokratų
S-gos konferencija bus Cleve- pirmininkas J. Matulionis, Iz. 
landė, Oh., rugsėjo y—2. Posė- Matusevičiūtė, P. Stravinskas, 
džiai bus Lietuvių salėje, 6835 
Superior Avė. Paskaitas skai
tys prof. J. Gravrokas, VJiko

gti į komunizmą per dialekti
nį materializmą, marksizmą ir 
leninizmo rodo tik vieną me
dalio pusę — daugiausia teo
retinę. Ne visi marksistai su
tinka su rusiškąja versija. Ne 
visur randame priežastinį ry
šį tarp komunizmo teorijos ir 
praktikos, tad praktiškoji — 
tikrovinė komuniąmo raida — 
tupėtų būti esmingesnė komu-

Pranešimus iš LKDS veiklos 
padarys Pr. Vainauskas ir dr. 
VL Viliamas, ateities veiklos 
klausimais kalbės A. Gražiū- 
nas, St. Rauckinas ir St. Lū
šys. Pamaldos bus šv. Jurgio 
bažnyčioje rugsėjo 2 d. 10 vai. 
Suvažiavimo metu nenumato
mas jaunimo sekcijos posėdis. 
Suvažiavimas bus baigtas nau
jos vadovybės rinkimais ir po
būviu rugsėjo 3 d. 7 v. v.

NORVEGIJOS LAIVAS DO17GLAS nuskendo prie Airijos krantų. Keleiviai išgelbėti.
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Kolektyvines...
(Atkelta iš 2 psL) 

atžvilgiu. Supratote? Dabar 
sustosime, prašau išlipti, ir pa- 

_ darysime nuotrauką.. .-Prašau 
nejudėti... Dabar pagal prog
ramą, draugai, atostogaujan
tieji, reikia kelis šimtus metrų 
paėjėti peštiem. Paskui dar 
viena nuotrauka prie jūros, ir 
jūs būsite laisvi...”

Taip buvo suplanuotas ko
lektyvinis vasarojimas.

Bet čia nutiko tai, kas var
giai būtų galėję nutikti, kol 
buvo gyvas Stalino asmenybės 
įgiltas. Vienas iš karštesnių 
atostogaujančių draugų pasi
raitojo savo marškinių ranko
vei ir žengė link neskusto 
guido: “Nepajudėk, iki aš tau 
pasakysiu “ačiū”, prašvokštė 
pro dantis. Guidas pabalo, pas
kui davė šuolį į dešinę ir pasi
leido bėgti visu spartumu į tą 
pusę, kur buvo matyti “Vai 
stybinio turizmo įstaigos, iš
kaba. Taip kolektyvinės atos
togos išvirto kova už didesnę 
laisvę ir už liberalizaciją atos
togaujančiam proletariatui.

kiam kalnelio viršūnę. Pasiro
do, būta nemažo kalnioko. 
Prieš mus, kiek tik akis gali 
užmatytį, žaliomis bangomis 
atsiveria kviečių, rugių ir va
sarojaus laukai. Kaip žalios 
putos kaikur vainikuoja bangų 
viršūnes pušynai ir beržynai. 
Matom dvi baltas bažnyčias, 
toli vieną nuo kitos. Pusiau 

■ paslėpti sodų, bet žydinčių 
darželių išryškinti, palei keliu
kus, tarp laukų išsiblaškę vien
kiemiai. Lyg žaisliukai blaško
mi žalioj, įsibangavusioj jūroj.

šakomis 
nusvirę tai pridengia, tai vėl 
mums praskleidžia, rodos, pa
ties Dievo ramiam ir gražiam 
žmonių gyvenimui pavertus 
žemės plotus. Su vėjelio pūs- 
terėjimu pasiekia mus noks
tančių dobilų ir tik ką keptos 
ruginės duonos kvapas. į kairę 
nuo ■ vieškelio slėnyje sublizga 
mėlynumu mėlynas ežeras. Su 
švintančio smėlio juosta palei

Paviršius ribu-

Netrukus, prieš naują kalne
lį prisivejam bolševikų tirštai 
sukimštas voras. Kelio viduriu, 
viena linija, traukią brazdėda
mi ir tarškėdami sunkvežimiai 
ir . tankai, į dešinę nepabaigia
ma linija nudrikę, sugedę ir 
taisomi karo ugnies ir susisie
kimo padargai, o į kairę nuo 
jodomosios linijos stumiasi 
priekin suprakaitavę pėstinin
kai. Visas kelio plotis užimtas. 
Nelieka nieko kito, kaip sekti 
paskui juos ir pasiekti Kauna 
gal tik vakare. Dulka nuo iš- Seni pakelės beržai, 
džiūvusį kelią sunkiai mindan
čių kareivių kojų, o dar dau
giau nuo sunkvetimių ir tankų. 
Su dulkėmis kyla įšildytas, ne
pakenčiamas prakaito ir benzi
no kvapas. Uždarom, kiek tik 
galima, automobilio langus ir 
vatiuojam toliau tylėdami. įsa
kau šoferiui, kad susilaikytų, 
neduotų signalų. Juk vistiek 
būtų beprasmiška.'

Palengva, po truputį pasie- vieną krantą.

liuoja, mirga saulėje. Vilioja.
— Kaip dabar būtų gerai 

pasimaudyti! —atsidūsta Woo- 
derson ir nusivelka švarką. 
Kad bent žmogus galėtum va
žiuoti su atvirais langais, ir 
akimis ir visa krūtine gerti šių 
Dievo palaimintų laukų ramy
bę ir grožį! Kaip tie rusai bol
ševikai Lietuvoj netinka!

Bet kiek tik akis užmato, 
turbūt, per kokius trisdešimts 
kilometrų dulka rūksta kelias, 
prikimštas bolševikų ir jų ried
menų. Nėr jokios galimybės 
{Pavažiuoti kur nors šonu.

Priešais padirviu atjoja ne- 
* didelė, rodos, dulkių sluogs- 

niu apsivilkęs bolševikas kari
ninkas dulkėmis pašarvotu ar
kliu. Prasiskverbia į mus.

— Nejau jūs važiuojat taip 
visą laiką? Kodėl nedavėt 
ženklo, kad praleistų?

Keli aštriu diskantu dulkini 
komandos žodžiai — ir darosi 
stebuklas. Tankai ir perkrauti 
sunkvežimiai susispaudžia, šly
ja šonu Į sugedėlių eilę, o po 
keturis greta ėję kareiviai su
siglaudžia, tik ką kojas bega
lėdami išžengti, komandos bru
kami, beveik lipa ant savų ve
žimų virtinės. Tylu, nei vienas 
nesikeikia, tik girdėt, kaip tan
kai ir sunkvežimiai girgžda, 
vienas kitą užkliudydami, vie
nas su kitu susikabindami.

Bet kelias valosi, lyg būtų ko
kio milžino padaro skutamas. 
Mes vėl galim patogiai ir grei
tai toliau važiuoti. Mažutis, už- 
dulkintas karininkas zovada 
joja mūsų automobilio prieša
kyje ir užkimdamas rėkia sa
vo komandas. Kelias kaip sku
tamas valosi prieš mus, o už
pakalyje vėl dinąsta po bolše
vikų kojomis ir jų riedmenų 
ratais.

— Koks pasireiškimas, ko
kia disciplina! — James Woo- 
derson vėl užimponuotas.

šalę pravažiuodami, žval
gomu bolševikus karius.

Nematytai margas mišinys,
Dideli ir mažiukai vienoj vo- ' jaučianti, kad yra genami ne- 
roj. Rusai, ukrainiečiai, kauka
ziečiai, kirgizai ir kalmukai be 

jokio skirtumo. Kartais išsiki- 
ša kiniečio medinis veidas, 
kartais kokio šiaurės mongo- 
loido. Aptinkam net dvejetą 
sudaniečių negrų. Kokiu būdu 
jie pakliuvo raudonajin rojun?

— žvilgterėk į tuos du jau
niklius! — James patraukia 
mano rankovę. — Juk tai gry
nų gryniausi germanai, gal net 
anglosaksai.

Tikrai. Ir jie ne du, o kokie 
septyni ar aštuoni. Visi lygiai 
augaloti, tiesūs, geltonplaukiai, 
mėlynakiai, inteligentiškai žva
lūs. Galva augštesni už visus 
kitus, daro beveik kilnų įspūdį.

Kaip jie jaučias tam lytų dieną, jie jau seniai atminti- 
tautų mišinyje, toj, kaip mums nai išmoko.'Tai, ką politrukai 
krinta į akis, indiferentiškoje, pliauškia, gal ir teisybė, bet 
bevalėje žmonių masėje? Juk 
vargiai gali jie nepastebėti, 
kad ne tik savo išvaizda, bet 
ir dvasia praneša savo ginklo 
draugus, velkančius kojas, ap
autas per dideliais batais ir 
įsinėrusius į per plačius ir 
per ilgus, į marškinius pana
šius, švarkus. Su nieku nesido
minčiais, žemėn įdebtas žvilgs
niam. O ką jie, tie kalmukai ir 
kirkizai, pripratę prie stepių 
ir kitų vėjų, gali rasti įdo-. sai dar ne tautos. Tik žalia me- 
maus Lietuvoje? Ar nesijaučia 
jie kaip banda, inkstinktu nu-

žinia kur nežinia kokiam liki
mui?

Juk be abejo girdėjo jie pa
kuždom, iŠ ausies ausin, kaip 
sekėsi bolševikams Suomijoj. 
Ar negalės kartais su jais atsi
tikti dar blogiau?

Jokio karingumo nematyt 
tarp šių, tiek tarp savęs su
maišytų, į tuos -pačius dalinius 
suveltų, karių. Sudulkėję, susi- 
murzinę, jie jaučiasi ne nuo 
vakar dienos išvarginti, bet 
jau nuo metų eilės, ir turbūt, 
nieko daugiau nenori, kaip 
grįžti atgal namon. Ar jiems 
gaivoj užsienio politika. Pas
kaitas, kurios jiems politrukų 
galvon kalamos du kartus per

taip pat teisybė, kad blogai 
pasiūti batai sušutusias kojas 
graužia, kad tuos nuolatos ža
damus geresnius laikus biesas 
kažinkur nunešė.

— Tik dabar pradedu su
prasti, kodėl Suomija taip ilgai 
atlaikė ir tik tik visiškai nenu
galėjo Sovietų, — suveda Ja
mes Wooderson savo įšpūdžius. 
Visi tie kirgizai, kalmukai, ču- 
vašai, kaukaziečiai ir patys ru-

džiaga. Joms reikia laiko ir 
rūpestingų, žmoniškų rankų, 
kad iš jų kas išeitų. Bolševikai 
veikia priešinga kryptimi, jie 
gal mano, kad rezultatas bus 
geras, jei visas žaliavas krūvon 
sumaišysi ir mechaniniais pa
būklais išmaigysi.

— Bet juk karininkai neat
rodo priblusę, jie gan žvalūs 
vyrukai, — pastebiu. Argi bū
tų galima pasakyti, kad jiems 
ir mandagumo trūksta?

— Jie tinkamai išmankštin
ti, ištreniruoti; griežtos raudo
nosios karo mokyklos perlie* 
dinti. Be to, jie gerai atlygina
mi; turi/iš ko kitoniškai atro
dyti. Įsidėmėk, beje, kad kari
ninkai tik rusai, didžiarusiai. 
Sovietų Sąjungoj nedaug tėra 
karininkų ukrainiečių ar net

baltgudžių. Caro kariuomenėje & 
dauguma karininkų buvo Bal
tijos baronai, lietuviai, šuo- 
miai, lenkai, latviai, kaukazie- < 5 
čiai. Bolševikai suprato didelę Z- 
karininkų kadrų vienalytišku
mo reikšmę, bet nei kiek ne- Ji| 
mažiau svarbu, kad ir kariuo- • 
menės daliniai būtų vienaly
čiai.

James Wooderson daug kur į|||
nusimano. Jis neblogai pažino- ~
jo carų Rusiją ir yra du kartus < . 
ilgesnėms studijoms buvęs jų 
paveldėtojų žemėje.

— Gi šios dienos kelione tu . 
man davei nuostabią progą iš 
arčiau pamatyti ir pažinti pa- 
čia naujausią, bolševikų tiek 
išreklamuotą, raudonąją ka- r|| 
riuorttenę.

Mes važiuojam ir stebim vis- 
ką, nieko nepraleidžiant; pa- * -g 
mirštam, kad patys galim su- ' " 
daryti stebėjimo ir įtarimų ob- “ *~į 
jektą. Dar kartą pastebim kele- - 4|| 
tą naujų germaniško tipo ka- 
reivių. Gal vokiečiai nuo Vol- 
gos, gal Piterio Diden gimi- jjf 
naičiai nuo Dniepro. Nejau jie •
eitų skersai išilgai Europos, be 
mažiausio vidujinio suvirpėji- 
mo, kurdami ugnį ir liedami 
kraują, jei tik Stalinas jiems 
įsakytų? Iš jų inteligentiškų 
veidų nieko negalima atspėti.

(Bus daugiau) t
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metu

Austrijoje, Vokietijoje ir 
Belgijoje pranciškonai irgi 
apaštalavo. T. Benediktas 
Bagdonas ir T. Bonaventūra 
Zajenčkauskas aptarnavo 
Hufsteino lietuvių * stovyklą 
Austrijoje. Vokietijoje esantie
ji buvo jauni, vos įšventinti 
tėveliai, bet ir jie, kiek vietos 
viršininkai leido, darbavosi 
lietuvių tarpe. Ilgiausiai trem
tyje apaštalavo T. Tarcizijus 
Garbukas. Jis kapelionavo 
Berlyne, Drezdene, Stetine ir 
Mūnchene. T. Jurgis Gailiu- 
šis ir T. Norbertas švambarys 
iki stovyklos uždarymo dirbo 
Fiissene. T. Benvenutas Ra
manauskas pagelbėjo kuni
gams Muna ir Hanau stovyk
lose. ’T. Aleksandras žiubrys 
kurį laiką dirbo Landshute. 
T. Vytautas Balčiūnas, studi
juodamas Mūnchene, dažnai 
padėdavo kitiems kapelio
nams. T. Placidas Barisa pus
trečių metų buvo tarptauti
nės sanatorijos kapelionu, ku
rioje gydėsi ir lietuviai. T. Jo
nas Adomaitis kapelionavo ir

KMGHTS OE IJTHIAMA WLOA 
BRADDOCK, PA.

’. Pranciškus Bi- 
’. Jeronimas Peč- 
Antanas Butkevi-

tinyje”, “Vadove”, “Draugijo
je”, o vėliau Tiesos Kelyje” 
ir kitur. 1918 jis išleido pir
mąjį tretininkų kalendorių, 
ėjusį įvairiais vardais iki 1940 
m., 1919 m. suredagavo “Tre
tininkų vadovėlį” ir 1923 m. 
pradėjo leisti mėnesinį religi
nio turinio laikraštį “šv. Pran
ciškaus Varpelį”, o vėliau pa- 
ruošė didelę maldaknygę “Dieįį 
vo malonių šaltinį” ir daug? 
kitų religinių knygelių. Į

Spauda rūpinosi ir kiti at
sikuriančios provincijos pran
ciškonai. T. J. Pečkaitis para
šė ir išleido “Bitininką”. T. 
R. Kožukauskas parašė “Kau
no bažnyčių istoriją”, o pe
riodinėje spaudoje bendradar
biavo beveik visi pranciškonai.

Spaudos darbai padidėjo, 
kai prel. P. Juro dėka Kretin
goje buvo įkurta pranciškonų 
spaustuvė. Tada šalia “šv. 
Pranciškaus Varpelio” buvo 
išleistas savaitinis religinio tu
rinio laikraštis “Sursum Cor- 
da” ir daug savų ir svetimų 
autorių įmygu.

Savo spaudos darbą JAV 
pranciškonai pradėjo Lietuvo
je ėjusiu “šv. Pranciškaus 
Varpeliu”, kurį 1942 m. atgai
vino T. Justinas Vaškys. Jis 
tuoj pat išleido ir “Tretinin
kų vadovėlį” ir daugelį kitų 
knygelių. Kai atvyko daugiau 
pranciškonų, tai jų bendra
darbiavimas lietuviškoje spau
doje pasidarė žymus, taip, kad 
jie ėmė redaguoti jubiliejinius 
leidinius ir katalikiškus laik
raščius. T. Barnabas Mika
lauskas kelis metus redagavo 
savaitraštį “Lietuvių žinias”, 
o T. Leonardas Andriekus

1950 m. “Metraštį”, kuris be 
to 1955 m. išleido kritikos ge
rai įvertintą savo poezijos rin
kinį “Atviros Marios”.

1949 m. pranciškonams bu
vo patikėtas ir iki tol Vokieti
joje ėjęs kultūros žurnalo 
“Aidai” leidimas. 1950 m. jie 
perėmė ir du kartu savaitėje 
išeinantį “Darbininką”, kuris 
T. Justino Vaškio pastango
mis buvo sujungtas su kitais 
savaitraščiais “Amerika” ir 
“Lietuvių žiniomis”, šiandie
ną “Darbininkas” laikomas 
vienu iš įtakingiausių lietu
vių laikraščiu tremtyje.

Su šiuo laikraščių perėmi
mu pranciškonai įsigijo ir 
nuosavą spaustuvę, kuri jau 
šešti metai veikia Brooklyne. 
Joje be minėtų pranciškonų 
leidžiamų laikraščių ir jų pa-

mokytojavo Satde, o paskui 
darbavosi Dedelsdorfe. T. Kęs
tutis Butkevičius pradžioje 
dirbo Seedorfe, o paskui per
sikėlė į Paryžių. Kiti trys 
praAciškonai Belgijoje guodė 
nelaimingus lietuvius ir teikė 
jiems dvasinį patarnavimą.

Amerikon atvykusieji tuo 
laiku stengėsi nušviesti tuo
metinę Lietuvos ir mūsų trem
tinių padėtį. Jie padėjo pra
vesti Balfo vajus. Patys išda
vė virš 100 afidevitų ir dar 
daugiau jų parūpino per savo 
gimines ir pažįstamus. Siun
tė maisto ir drabužių siunti
nius ir knygas bei laikraščius, 
padėjo susirasti gimines ir 
atvykusioms pagelbėjo susi
rasti darbo.

3. PRANCIŠKONŲ
VEIKLA SPAUDOJE
1864 m. uždarius lietuvišką 

spaudą, prie vienintelio liku
sio Kretingos vienuolyno buvo 
sudarytas knygnešių centras. 
T. P. Bizauskas dar prieš savo 
įstojimą į vienuolyną, gyven
damas Kretingoje, - vadovavo 
šio krašto knygnešiams, dėl 
to jis yra laikomas pajūrio 
knygnešių tėvu. Vienuolyne 
būdavo iš Prūsijos slapta 
pargabentų knygų slėptuvė. 
Kai per atlaidus į Kretingą 
suvažiuodavo daug kunigų ir 
pasauliečių, tai knygos iš vie
nuolyno plačiai pasklisdavo 
po visą kraštą.

Pats T. P. Bizauskas buvo 
rašto žmogus. Jo straipsnius 
skaitome prieškariniame “šal

čių leidinių dar yra spausdi
nami kiti lietuvių žurnalai — 
“Ateitis”, “Tėvynės Sargas”, 
“Karys”, “Lietuva”, “Į Lais
vę”, “Jaunimo Žygiai” ir pen
ki leidiniai anglų kalba, tarp 
kurių reikia paminėti, studen
tų sąjungos leidžiamą, “Litu- 
anųs”. Be to, čia spausdina
ma nemaža mokslinio, religi
nio ir literatūrinio turinio 
knygų.

Tai tik trys pranciškonų 
veiklos sritys, nes kitų, kaip 
jaunimo auklėjimo stovyklo
se ir organizacinio darbo, dėl 
siaurų straipsnio rėmų nega
lima aprašyti, bet ir čia su
minėtieji jų darbo barai pa
kankamai atidengia, kokias 
plačias vagas lietuviškoje dir
voje vertė ir tebeverčia šv. 
Pranciškaus Asyžiečio sūnūs.

pranciškonais: Bernardinu
Grausliu ir-T. Petru Bąniūnu. 
Jie labai daug jiems padėjot 
Apie 40 jaunuolių T. Petras 
Baniūnas apgyvendino vie
nuolyne, parūpindamas mais
to, drabužių ir darbo. T.'Ber
nardinas Grauslys, kuris tuo 
metu studijavo Milane, pės
čias leidosi ieškoti išblaškytų 
po Italiją lietuvių. Jis pir
mas surado lietuvius belais
vius Rimini lageryjfe ir pirmas 
aplankė Rėggio Emilia lietu
vių stovyklą. Jis per savo 
brolius studijuojančius Romo
je, sujungė juos su Lietuvos 
pasiuntinybe ir Balfo skyriu
mi Romoje.

Kiti trys pranciškonai dar
bavosi Romoje. Jie dalyvavo 
Romos lietuvių kolonijos vei
kime. Atsiradus netoli Romos 
Cinecitta stovykloje lietuvių, 
tie studentai pranciškonai 
kiek galėdami padėjo, suteikė 
dvasinį patarnavimą, supa
žindino su Romos paminklais, 
bažnyčiomis ir katakombomis. 
Vėliau vienas jų, T. Leonar
das Andriekus, išvyko Į Reg- 
gio, Emilia ir buvo stovyklos 
dvasios vadu, o T. Klemensas 
žalalis padėjo lietuviams stu
dentams Romoje.

konų provinciją net. dviem at
vejais buvo panaikinta dėl 
to, kad jos nariai gynė savo 
tikėjimą ir rūpinosi tėvynės 
laisve.

Atstatant Lietuvos nepri
klausomybę, T. Pranciškus 
Bizauskas kartu su S. Riauka 
organizavo savanorius Kretin
goje. Jis pats važinėjo po kai
mus ir ragino jaunuolius sto
ti į savanorių eiles. Savano
riams susiorganizavus, jis 
juos Kretingos vienuolyne 
maitino ir globojo. Kai vėliau 
į Kretingą buvo atkeltas ant
rasis kariuomenės pulkas, ku
riam vadovavo generolas Glo
vackis, tai T. Pranciškus ir 
jam kiek galėdamas padėjo. 
Vėlesniais laikais. pranciško
nai taip pat dalyvavo viešame 
nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenime, kiek tik jiems vie
nuolyno gyvenimo drausmė 
leisdavo.

Pranciškonų patriotizmas ir 
savos tautos žmonių meilė 
ypatingu būdu pasireiškė 
tremtyje. Dar prieš 1940 m. 
bolševikų okupaciją daugelis 
pranciškonų studijavo užsie
niuose, uždarius vienuolynus 
14 klierikų vėl laimingai pa
siekė Vokietiją. Vieni ir antri 
vėliau nemaža padėjo savo

Nauji Rašytojų Draugijos nariai
Slaptu visuotiniu LRD narių studijavo filosofiją, taip pat 

balsavimu ateinantiems dve- lankė konservatoriją ir dramos 
išrinkta LRD studiją. Atsidūrusi tremtyje, 

studijas tęsė Vienos ir Graco 
universitetuose Austrijoje, po 
karo — Goettingeno u-te Vo
kietijoje. Rengė disertaciją 
“Lietuvių liaudies daina ir jos 
atspindžiai vokiečių literatūro
je”, bet dėl emigracijos jos 
nebaigė. Kuri laiką studijavo 
ir Clevelande. šiuo metu gyve
na Edinboro, - Pa., pačiame 
Ohio pasienyje. Yra Ohio vals
tybės amerikiečių poetų drau
gijos narys.

A. L Nasvytytė periodikoje 
reiškiasi nuo 1935 m. Pirmas 
eilėraščių rinkinys “Vėjo dai
nos” Terros išleista 1954. Dau
geli tų eilėraščių pati autorė 
išvertė angliškai.

Kostas Ostrauskas šiuo metu 
yra jauniausias Lietuvių Rašy
tojų Dr-jos narys. Gimęs 1926. 
IV. 5 Veiveriuose, Marijampo
lės aps. 1942 m., baigęs šešias 
Kauno VI gimnazijos klases, 
konkursiniu keliu išlaiko egza
minus Į Jaunąjį Kauno Teatrą 
ir jame vieną sezoną aktoriau- 
ja, kartu ten pat lankydamas 
dramos studiją. 1946 m. Liu
beke baigia lietuvių gimnaziją. 
1946—49 studijuoja lituanisti
ką Pabaltijo u-te Hamburge, 
vėliau Pinneberge. 1949 atvyk
sta į JAV ir apsigyvena Fila
delfijoje. Nuo 1950 tęsia litua
nistikos studijas Pensilvanijos 
u-te, kartu studijuodamas kitų 
baltų bei slavų literatūros ir 
kalbos. 1952 m. įgyja magistro 
laipsnį, šiuo metu rengiasi 
doktoratui ir tarnauja u-to bib
liotekoje.

Pirmuosius kūrybinius mė
ginimus pradėjęs vokiečių oku
pacijos metais, sąmoningiau 
literatūroje ima reikštis apie 
1950. Keletą eilėraščių išspau
sdina Aiduose ir Drauge, porą 
novelių Naujienose, bet ypa
čiai pamėgęs dramos žanrą. 
Išspausdinta 1 v. drama “Pyp
kė” Literatūros Lankuose Nr. 
4, dramos ištrauka “Grįžo“ 
Gabijos metraštyje. Čikagoje 
per radiją vaidintos ištraukos 
K. Ostrausko psichologinės 3 
v. dramos “Kanarėlė”.

Biruti Pūkelvvičiūtė tvirtai 
įžengė į literatūros laukus 
“Aštuoniais lapais” premijuo- 

(Nukelta Į 5 pusi.)

prastai dirba 
sūnūs.

Antai, 
zauskas, 

’kaitis, ' 
čins, T. Juozapas Kudirka, T. 
Martinijonas Bučnys ir T. 
Kazimieras Čepulis, iš pasau
liečių kunigų tapę pranciško
nais, nuolat važinėjo po pa
rapijas, vesdami misijas’ ir re
kolekcijas. T. Jeronimas Peč
kaitis, tokias misijas vesda
mas, persišaldė ir mirė. Nors 
jie šiam darbui nebuvo pasi
ruošę, o kai kuriems trūko ir 
iškalbos, jų misijos buvo sėk
mingos, nes jų žodis, kaip ir 
šv. Pranciškaus, buvo papras
tas ir nuoširdus.

Pagaliau apie 1930 m. jiems 
į pagelbą atėjo jauni pran
ciškonai — Augustinas Dirve
lė, Benediktas Bagdonas, Alo
yzas Janušaitis ir Norbertas 
Švambarys. Savo pamokslais 
misijose ir rekolekcijose* la
biausiai išgarsėjo T. Augusti
nas Dirvelė, kurip ugningas 
žodis ir gilus turinys žavėda
vo netik liaudį, bet ir moky
tus žmones. Jis vedė misijas 
vyskupijų katedrose ir sakė 
pamokslus eucharistiniuose 
kongresuose. Liaudies misijo
se labai buvo išgarsėjęs T. 
Aloyzas Janušaitis. Jis turbūt 
daugiausia yra pravedęs misi
jų ir rekolekcijų Lietuvos pa
rapijose. Ilgainiui pranciško
nų misijonierių skaičius 
augo.

Netekę tėvynės ir JAV 
kūrę, pranciškonai taip 
turi gerų pamokslininkų. Jie 
jau visose lietuvių parapijose 
yra vedę misijas, rekolekcijas 
ir novenas. Per Bostono, Pitts- 
burgo ir Toronto radijo stotis 
ir net per “Amerikos Balsą” 
ištisus metus skelbė ar tebe-

ir skaito religinio turinio pa
skaitos.

2. PATRIOTIŠKI
PRANCIŠKONŲ DARBAI
Lietuvos pranciškonai, kaip 

ir šv. Pranciškus, visuomet 
mylėjo savo tėvynę. Laikų bė
gyje daugelis jų tapo tėvynės 
meiles aukomis. £ati pranfciš-

Minint 25-rių metų atgai- 
,/vintas Lietuvos šv. Kanmfe- 

provincijos jubiliejų, pra
vartu pažvelgti ir į jos narių skelbia oro bangomis Dievo broliams tremtiniams, 
per tą laiką nuveiktus darbus, žodį lietuviams. Dažnai vado- £ 
Tie gi darbai buvo įvairūs, vauja uždaroms rekolekcijoms atvyko 
kaip įvairias yra religinio, 

, kultūrinio ir tautinio gyveni
mo sritys. Isterija .moko, kad 
tik veržlūs žmonės sunkiose 
aplinkybėse pasiekia didelių 
laimėjimų. Taip ir Lietuvos 
pranciškonai atsigavo tik dė
ka energingų savo tėvų: Pran
ciškaus Bizausko, Jeronimo 
Pečkai&o, Augustino Dirvelės 
ir Justino Vaškio.

L MISIJOS IR 
REKbLEKCIJOS 
Savaime aišku, kad pasau

liečiai kunigai, senyvam am
žiuje įstoję į vienuolyną, ne
turėjo nei pranciškoniško gy
venimo supratimo, nei pran
ciškoniško apaštalavimo for
mos, bet šiuos trūkumus pa
pilde jų uolumas ir gera va
lia. Dėl to nenuostabu, kad 
jie, pranciškoniškos nuovo
kos vedini, užėmė visas apaš
talavimo sritis, kuriose pa- 

šv. Pranciškaus

Baigiantis karui, į Italiją 
i apie 1000 lietuvių 

tremtinių. Visi jie buvo išvar
gę, nuskurę ir išbadėję. Jų 
nervus ardė ir nuolatinis rusų 
komunistų agentų raginimas 
grįžti į “didžiąją tėvynę”.

Laimei, kai kuriems jų teko 
susitikti šiaurinėje Italijoje 
su lietuviais kunigais ir vie
nuoliais. Jų tarpe ir su dviem

jiems metams 
valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Benys Babrau- 
skas, vicepirm. Povilas Gau- 
čys, sekr. Aloyzas Baronas, 
ižd. Sofija Tomarienė, vald. 
narys Vincas Ramonąs. Kan
didatai: Kieofas Jurgelionis ir 
Albinas Valentinas. Lietuvių 
Rašytojų Dr-jos adresas: 1436 
So. 50 Avė. Cicero, m.

NAUJI RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS NARIAI

Pagal LRD įstatus nauji na
riai priimami visuotinio LRD 
narių susirinkimo. Paskutinia
me susirinkinie 1956. VI. 30 
kultūros kongreso metu priim
ti keturi nauji nariai: Leonar
das Andriekus, Aldona Irena 
Nasvytytė, Kostas Ostrauskas 
ir Birutė Pūkelevičiūtė.

Kun. dr. Kazimieras Leonar
das Andriekus, gimęs 1914. 
VII. 15 Barstyčiuose, Mažeikių 
aps. Mokėsi Sedos vidurinėje 
mokykloje ir Kretingos pran
ciškonų gimnazijoje, kurią bai
gė 1937 m. Į pranciškonų or
diną įstojo gimnazijoje 1934, 
Teologiją studijavo Austrijoje 
(Schwaz) 1937—39 ir Italijoje 
(Milane) 1939—41. Kunigu į- 
šventintas 1940. VI. 29. Anta
no universitete Romoje 1941— 
45 studijavo kanonų teisę, 
baigdamas teologijos daktaro 
laipsniu. Į JAV atvyko 1946 ir 
ėjo įvairias pareigas lietuvių 
pranciškonų šv. Kazimiero 
provincijoje. Nuo 1950 m., Ai- 
dąms pradėjus eiti Amerikoje, 
to žurnalo redakcijos narys. 
Gyvena Brooklyne, Tėvų pran
ciškonų namuose.

Anksčiau už kitus išvykęs 
iš tėvynės, jausdamas stiprų 
ilgesį gimtojo krašto, L. An
driekus tą jausmą ima reikšti 
poezijos forma apie 1949 m., 
taigi sulaukęs jau 35 m. Reli
giniai, patriotiniai ir gamtiniai 
motyvai pinasi “Atvirose ma
riose”, pirmajame . L. Andrie- 
kaus lyrikos rinkinyje, kuris 
visų rašytojų buvo pripažintas' 
viena iš geriausių 1955 metų 
knygų.

Aldona Irena Nasvytytė, gi
musi 1920. VI. 10 d. Šiauliuo
se, 1939 m. baigė Tauragės 
gimnaziją. Kaune 4 semestrus

spausdinti Darbininku.

Į
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GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS / 

Jau išėjo ir "Don Kamiliaus mažasis pasaulis” II dalis, !
kaina S3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS. 680 Bushwick Avė.. Brooklvhi 21, N. Y.

j
Siunčiu SS.00. prašau prisiųsti ."Don Kamiliaus 11 dalį J...

Siunčiu S5.<*0. prašau prisiųsti “Don Kamiliaus" abi dali

Mano adresas; ......... :............... .

Lietuvos Vyeiy Radijo Programa
Tr»»n*liu«j* K nulijo Motien VVI.OA, I.YM» k)lec}rle»

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, krcipkitfrs-adresu:

■--------------------------_ ------------

RETA NAUJIENA,
. Kad įvairių pažiūrų rašytojai pasirodžiusių knygų vispusiškai skai- 
; tytojui rekomenduotų. tai — ' ‘

TOMO ŽIŪRAIČIO. O. R..

♦

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei-tautinei rimčiai

"Tomo Žiūraičio knygų skaitai kaip kokį romanų. Mums kren
ta į akis autoriaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio” (Prof. Dr. A. Ramūnas’. ;

"Autorius prasi kasa pro šimtmečių dulkes ir senųsias tiesas 
sugyvenimina" įSal. Narkeliūnaitėl. ;

"T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder-
’ niam žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis’. ’
. "Vikriai parašyta knyga < A. RimydišK

"Naudinga knvga!" iKan. M. Vaitkus’.
• "Daugiai! panašios vertės knygų". (D: Perukas’.

Knygai įvadų parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno. * •,•

Knyga gaunama “Darbininke" ir pas- platintojus. Kaina $2.75.
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Pirmasis JAV ir Kanados 

Lietuvių Kultūros Kongresas, 
įvykęs 1956 m. birželio 30 d.

' Čikagoje ir sutraukęs šimtus 
įvairių sričių mūsų kultūrinin-

Ponas Toks, lydimas savo 
į gero bičiulio Anokio, užsuko 
7 vieno laikraščio redakciją. 

L — Labutis. — tarė svečiai.
— Sveiki atkakę, — atrėžė 

redaktoriaL — Gal žinių, gal 
kokių naujienų turite. — Iš 
savo pusės atsimokėtumėm, 
paskelbdami, kad lankėtės.

— Lankymasis, suprantama, 
laikraščio svorį pakelia, — at
sakė ponas Toks, — bet aš ki
to reikalo vedimas čia užsu
kau. Norėčiau kokį lašelį ra
šalo. v - 

’ — Rašalą!? — nusistebėjo 
redaktoriaL

' — Taip! Rašalo, — piktai
pro ūsus iškošė ponas Toks.— 
Norime jus iškiauliuoti, kad 
mūsų idėjų visai nededat.

— KiauŪuotL tai jūsų reika- 
. las, — pastebėjo redaktoriaL
— bet čia ne rašmenų parduo
tuvė. Laikraštį linotipas muša 
švine, mes rašom mašinėlėm,

: taisom raudonais pieštukais.
Rašalo svečiams taip ir netu
rim. Jei jau būtinai norėtumėt 
iš mūsų ką nors išpešti, tai 
galėtumėm duoti mašinėlės 
kaspino galą. Vis šis tas.

— Kaspino 'prie parkerio 
neprikinkysi? — rūstinosi po
nas Toks. — Gali juo prisiriš
ti, kad nepamestum/ bet rašy
ti?.., Daug ir nepasakysi, sau
su parkeriu braukdamas per 
kaspiną.

— Tai braukit šalia kaspino,
— patarė svečiams vienas iš 
redaktorių. — Efektas bus tas

- pats. Idėjos nė kiek nuo to ne
nukentės.

T'Mcs ir Anoks trenkė duris 
ir vijurku išsirito laukan. Ilgai 
abu skaitė vienas antro švarko 

' sagas. Paskui ponas Toks pir
mas tylą pralaužė tardamas:

— Žinat bičiuli, abu gavom 
per snapą. Mudu užkalė ir už- 
kyliavo. O dabar, kaip išsikap- 
styti?

— Et. vieni niekai. — rami
no ir raminosi Anoks. — Ar 
žinai, ką mano tėvas tavo tė
vo žentui pasakė: 
duok tam vaikiui, 
negali”.

— Aukso idėja!
žemčiūgas! — šūktelėjo ponas 
Toks. — Tu imk pantį, kad fa 
laikraštį išvanotum, kam re
mia mūsų neprietelius. Tu 

sfe"- šauk pilna burna, kad jo nie- 
kas neskaitytų, o aš paturavo- 
siu.

Ir ponas Toks su Anokiu, 
sutartinę kakafoniją pūsdami, 
nužvgiavo išdidūs toliau savo 
rašyklėm rašalo ieškoti ir idė
jom garsinti.

greso minčiai ir jį rūpestingai 
bei uoliai garsinusi.

Dainų Šventė su tūkstan
čiais dainininkų ir klausytojų 
buvo taip pat vienas iš didžiau- 

kų bei tautinės kultūros ateiti- šių, reikšmingiausių 
mi' besisielojančių 
buvo svarbus lietuviškas įvy
kis ir savo užsimojimu, ir 
apimtimi, ir keliamųjų klausi
mų aktualumu, ir pagaliau nu
tarimų reikšmingumu.

Kultūros Kongresą reikėjo 
ųe tik sumanyti, bet ir įvykdy
ti. Iš savo rengėjų jis pareika
lavo didelio rūpesčio ir atsidė
jimo, įtempto ir kieto darbo. 
JAV LB Centro Valdyba jau
čia malonią pareigą padėkoti 
visiems, kurie atliko paren
giamuosius Kultūros Kongreso 
darbus, kurie įvykdė jo prog
ramą, kurie į jį atvyko ir tuo 
prisidėjo prie jo pasisekimo, 
kurie aukojo Lietuvių Bend
ruomenės kultūriniams tiks
lams. Ypačiai didelės ir nuo
širdžios padėkos yra nusipel
niusi JAV LB Čikagos Apygar
dos Valdyba, pati ir pasiskirs
čiusi komisijomis atlikusi daug 
organizacinio, koordinacinio, 
finansų telkimo ir kt. darbo, ir 
lietuviškoji mūsų spauda, iš 
karto pritarusi Kultūros Kon-

lietuvių, dingiausių Lietuvių Bendruo
menės pergyvenimų.
tautos daina ir giesmė suskam
bėjo mūsų dainininkių bei dai
nininkų, chorvedžių bei diri
gentų ir Dainų Šventės rengė
jų didelio darbo ir besąlyginio 
pasiaukojimo dėka. Mes jumis 
didžiuojamės ir gėrimės!

Čikagos Lietuvių Bendruo
menė padarė viską, kad tiek 
Kultūros Kongreso dalyviams, 
tiek Dainų šventės rengėjams 
bei svečiams Čikagoje būtų 
malonu, jauku ir miela. Ypa
tingos padėkos nusipelno ban
keto rengimo komisija, suda
riusi progą po visų darbų pasi
svečiuoti ir pasidžiaugti kultū
rinių įvykių — Kultūros. Kon
greso ir Dainų šventės — pa
sisekimu, taip pat akademikės 
skautės, attikusios registraci
jos, informacijos if kitus užda
vinius.

Dėkui visiems, dirbusiems 
vardan tos Lietuvos!

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
Experienced

Good starting rate 
plūs pay for piece \vork 

5 day week
8 to 4:30 P. M.
Near North Side

Scholl MFG. Company 
213 W. Schiller

Daugiau negu įpusėjęs nau
josios P. L. žinyno laidos ruo
šimo darbe, jaučiu reikalą pa
informuoti lietuviškąją visuo
menę, kas daroma ir kas pada
ryta. Pradėjus naująją, laidą 
ruošti, atsirado visa* eilė mielų 
talkininkų, dėl to esu įsitiki
nęs, kad ši laida bus nepalygi
namai pilnesnė už pirmąją. 
Be to, priimant dėmesin, kad 
šios laidos esminės dalys bus 
ir angliškai, kad ji bus ilius_ 
truota ir turės platoką angliš
ką skyrių apie Lietuvą ir lie
tuvius, tai ji neabejotinai pa
tarnaus ir mūsų tautos aspira
cijų populiarinimui kitataučių 
tarpe.

Vos pradėjus darbą, vienas 
iš pirmųjų atsiliepė lietuviškų 
knygų bibliografas A. Ružan- 
covas ir sutiko paruošti alfabe
tinį sąrašą iš “Laisvojo pasau
lio lietuvių mokslininkų ir ra
šytojų kūrybos 1950—1955” 
ir taip pat laisvojo pasaulio 
lietuvių leidinių apžvalgą. Ku
nigas St. Raila davė daug ver
tingų sugestijų angliškajam 
knygos skyriui, kun. dr. J. 
Prunskis paruošė .anglišką 
straipsnį apie Romos Kat. Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje 
bolševiku okupacijos metu. 
Vincas Rastenis ruošia straips
nį apie Lietuvos valdymą ir 
administracinį padalinimą bol
ševikų okupacijoje, J. š įspėt y s 
— apie lietuvių bendruomenę. 
Ligija Bieliukienė — apie Pa
baltijo Moterų Tarybą ir liet.

■ moterų veiklą tarptautinėse 
organizacijose. Juozas Audė
nas — apie Liet. Taut. Sanda
ra ir Tėvynės Mylėtojų D-ja. 
Taipgi gauta eilė vertingų 
straipsnių apie Argentinos. 
Australijos, Brazilijos ir kitų 
šalių lietuvius. *

Jungt. Amerikos Valstybėse 
didesnėms kolonijoms pakvies
ti atskirų miestu redaktoriai, 
kurie renka žinias ir ruošia 
staipsnius apie tų miestų lietu
vius, visuomenininkus, profe
sionalus, biznierius ir t. t.

Štai atskiru miestu redakto
riai — žinių rinkėjai:

Bayonne, N. J. — žinias ren
ka pasižymėjęs vietos veikėjas 
Liudvinaitis.
« Boston, Mass. — liet, kolo
nijos redaktorium yra J. Vai
čaitis, 120 “O” Street, kuriam 
žinias padeda rinkti 
Giadraitis.
Brockton, Mass. — redakto
rių pakviestas P. Viščinis.

Chicago, III. — žinias renka 
Jonas Vaidalys ir kiti.

Cleveland, Ohio — skvrių 
redaguoja ir žinias renka V. A. 
Braziulis.

Columbus, Ohio — redakto
rius A. Jasys surinktas žinias 
jau atsiuntė.

Petroit, Mich. — skyrių 
daguoja ir žinias renka 
Pauža, 1906—25th St

East St. Louis, III. — skyr. 
redaktorių pakviestas Andr. 
Vaitkus,

Elizaboth, N. J. — skyrių 
redaguoja ir žinias renka A. 
R udz it as.

Grand Rapids, 
riaus redaktorių

Rodcford, I1L — skyrių re
daguoja ir žinias renka J. Ba
cevičius.

San Diego, Cal. '— žinias 
renka Kazys Vičas ir kiti.

Worcester, Mass. — skyrių 
redaguoja 4r žinias renka 
V. Načys.

Hamilton, O n t., Kanada, — 
skyrių pavyzdingai suredagavo 
if žinias surinko St. J. Dalius.

Kaip kiekvienas akylus skai
tytojas pastebės, čia suminėta 
tik dalis JAV lietuvių koloni
jų. Vadinas, nesuminėtoms dar 
redaktorių — žinių rinkėjų 
nėra, todėl talkininkai kviečia
mi atsiliepti ir žinias siųsti: 
Mr. A. Simutis, 41 W. 82 St. 
New York 24, N. Y. Tiesa, veik 
visų lietuvių parapijų klebo
nai atsiliepė ir pagrindines ži
nias apie kolonijas suteikė, 
bet pilnesnės informacijos

šas, 1047 Arianna N. W. Ži- 
nias ten taipgi renka ir Pr.
Turuta. . . r- _ ~

Hollywood, Florida — skyr. 
redaktorių yra Vincas Skupei- 
ka, kuris reikalingas informa
cijas jau yra prisiuntęs, o ko
lonijos aprašymą ruošia.

Keamy, N. J. — redaktorių 
pakviestas K. Barzdukas.

Los Angeles, Cal. — žinias 
apie organizacijas parūpino
L. Valiukas, o puikią Los An
geles Liet. Choro fotografiją 
parūpino p. Agota Dudienė.

Miatni, Florida — informaci
jas apie koloniją parūpins 
kaip ir pirmajai laidai Adolfas 
ir Ona Kaulakiai.

Newark, N. J. — skyrių re
daguoja ir žinias renka žino
mas. visuomenininkas Albinas
S. Trečiokas.

New Britain, Conn. — sky
rių redaguoja ir žinias renka gaunamus iš ten, kur ir pasau- 
E. Reikenis.

Omaha, Nebr. — redaktorių 
pakviestas Jeronimas Cicėnas.

Philadelphia, Pa. — skyrių 
redaguoja ir žinias renka Al
girdas Jonys.

Paterson, N. J. — skyriaus

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES 

for
Clerical Positions as

STĖNOS AND TYPISTS
Permanent openings with 
Fast Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benefits — Good 
Starting Salaries — 40 hr. 
wetk — Time and one half 

for overtime.
apply 

PERSONNEL
Combined Insurance Co.

of America 
5316 Sheridan Road

Tel. RAvenswood 8-1000

Raulinavičius, Ignas, 
Jėzno, Alytaus ap.

Šimulavičius, Juozas, iš 
laukių k., šakių ap.

Sirtautaitė, iš Čkieškės 
Kauno ap.

Stirienė, Marijona, duktė
(Nukelta Į 7 psl.)

Dambrauskienė, Salomėja.
Gervinskas, Petras, gyvenęs 

Belgijoje!
Gintautienė, Bronė.

•Jočys, Rapolas.
Juškauskas, Juozas, gyvenęs 

Belgijoje.
Labanauskienė - Urbytė, Na

talija ir vyras Labanauskas, 
Petras, gyvenę Hartford, 
Conn.

Labeika, Juozas, sūnus Ka
zio.

Lazauskienė - Venckaitytė, 
Ona, gyvenusi Bamberge, Vo-' 
kietijoje.

Masiliūnas, Antanas, nuo Ra
mygalos, 'Panevėžio ąp.

Matūzas, Juėązas.
Milunas, iš Jokūbo Miluno ir 

Onos Račiūtės - Milunienės 
šeimos.

Norkevičius, Silvestras, naš
lys. buvo vedęs Marijoną Ur- 
bytę. gyv. Hartford, Conn.

Normantienė - Plyniūtė, Do
micėlė.

Olbikaitė- Vinevičienė, Alek
sandra, vyras Vinevičius, Juo
zas, vaikai Aleksandra ir Edu
ardas. t

Plyniūtė - Normantienė, Do
micėlė.

Prosko, Richardas.
Račius, iš Stasio Račiaus šei

mos. - -

K KISTI REIŠKINIAI

Išminties

Dzidas

::

Mich. — sky-

keisti
reiški-

re-
VI.

“Pančiu 
jei kitaip

pagimdytas nau- 
par apsichologi j a 

kuriam pavesta 
reiškinius ir jų

HELP VVANTED FEMALE

EFITS:

Nauja šventė
Brazilijoje, San Paulo pro

vincijoje, įvesta nauja šventė 
— uošviu diena, šventė įsiga
lioja nuo lapkričio 1 d. . Tą 
diena marčios ir žentai turės 
nasveikinti uošvius ir uošves, 
įteikdami iiems bent simboli
ne dovanėlę. Per gentainiu 
susiartinimą, gal ir tautos su
artos.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rašyk:

Kennebunk Port, Maine 
Franciscan Fathers

Vytauto Augustino
• Lietuvos- Vaizdų Albumas

Ttatiai* <fr>v.ina vinokiiunta 
protonus Albumo vaizdai kalba apie 
U*tuva visiems suprantama kalba 
todėl jij* tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aj gražų leidinį pa- 

_ ėiam fjrisrvti ir kitam dovanoti 
•T# leido: ATE I T I S, Wil)<.u«hby 

Ave„ Brooklvn 21. N. Y
Jf ealinin z»ut1:

ATEITIES administracijoj If 
ir pas platintoju* 

Kaina S Sol.

liečiai prie žinių rinkimo darbo 
prisideda. :

Iš savo pusės dedu visas pa
stangas, kad visos lietuvių ko
lonijos būtų pilnai ir bešališ
kai aprašytos, todėl labai ver
tinsiu bet kokią talką.

Per visą žmonijos istoriją 
raudonu siūlu tęsiasi 
žmoniškosios minties 
niai: — iš tolo kito minčių su
vokimas (telepatija), praeities tolio kvadrate, 
ar ateities įvykių atstatymas, 
naudojant tų asmenų vartotus 
daiktus (psichometrija), atspė
jimas ateities Įvykių, pasirody
mai ir pan. \

Tuos reiškinius žinojo ir 
jiems duodavo daug reikšmės 
žmonės dar senovėje. Mokslas 
Į šią tamsią sritį pradėjo kištis 
nuo tada, kai Galvąni pastebė
jo esant kūne elektros ir Vol
tą pagamino bateriją. Tada fi
zikam^ ir biologams kilo min-

Future only once in a lifetime for a Career Woman ūnterested 
in diversified and fascinating dėta i! s. •

SECRETARY,
REQUIREMENTS: Sh»»rrhand. 90 Words per minute: typinsr (Xi w<«rd: 

minute. Fortv hour week.
BENEFITS:

• 24-vvorking days paid vacation
• 8 paid bolidais per year
• Generptis siek leave. retįrement plan. hospital & free Insurance 

program.
For Personai' Contact. phone Mr. JC. ’E. Drew COlumbus 1-1278 .

Office <>f
SANDIA CORPORATION

!>.- IVestern Electric Company. engasr.-d in r«-s.-arct> and 
d<'vel.,pm«-nt of nuclear veapons.

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

elektromagnetiniu bangavimu.
Teigimas rastas klaidingas, 

nes fizika nustatė, kad elektro
magnetinės bangos silpnėja 

1000 metrų 
nuotoly stiprumas yra milijo
ną karių mažesnis, nei 1 met
ro atstume. Telepatijos atveju 
šis dėsnis neturi reikšmės. 
Nujautimas lygiai pasireiškia 
arti ir toli, net iš kito pasaulio 
krašto.

Kokios ligšiol galimos išva
dos?

Visų pirmiausia reikia žino- ^r*^^**^*************************************^*********'*
ti, kad paslaptingi tie reiški- X ' *♦*

Nelaikykite Sutaupytų Pinigų Namie!

TOP NOTCH
S T E N O G R AP H E R 

\VH0 HAS SECRETARIAL ASPIRATTONS 
SNTS: Shc>rthnn<i 90 w<>rds minute.

ircr.icnt pl.-.n. hospiial and insurnno- prosrram
E. DREW — COLUMBUS 1-127$

SANDIA CORPORATION
Iv- AVcstern Electric Company, ongasjod in re.search

niai, lieka grynai medžiaginės t 
prigimties srityje. Jei jie būtų X 
antprigimtiniai. tai jų jokiu X 
būdu nebūtų Įmanoma me- X 
džiaginėni mokslo priemonėm X 
nei pajusti, nei
Vadinasi, pačioj medžiagoj dar X 
yra kažkokių sobtilių, nepažįs- X 
tarnų elementų arba, mažių X 
mažiausia, nekontroliuojamos X 
medžiaginės energijos, stebi- X 
nančius žmones ir nesiduodan- 
čios mokslininkams užgriebti.

U. M.

kiniai gali
turėti ryšį su elektros jėga, 

glūdinčia žmogaus nervų siste
moj.

1955 m. Cambridge univer
sitete, Anglijoj, buvo sušauk
tas šios srities r. )k ininkų, ži
novu ir s »e_lali. ų susirinki
mas. Kiek vėliau panašus suva
žiavimas Įvyko Paryžiuj, o šių 
melų gegužės menesyje Ro
moj. kuriame dalyvavo daug 
garsaus vardo daktarų, fizikų, 
biologų, psichologų, teologų ir 
kt. Pačiom moderniškiausiom 
priemonėm minėti reiškiniai 
buvo tyrinėti, konstatuoti, bet 
neišaiškinti. Visi mėginimai 
duoti mokslišką atsakymą liko 
kaip ir buvę tik paprastais spė
liojimais. Tačiau šiek tiek nau
dos ir šviesos Į tą tamsybių la
birintą Įnešta.

Pirmiausia 
jas mokslas, 
pakrikštytas, 
paslaptingus 
priežastis sekti bei tirti. Ant- kius, kur parašams 
ra, išaiškinti

X ♦ '
Atidaryk Taupomą . Sąskaitą šv. Antano Taupymo ’B-vėje, *:*

YIV |71 lęiIlVUCHl V • • 1 —

i konstatuoti. X *urJie ^us saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chi- 
cagoje nuo mėnesio pirmos dienos, jei pasidėsite 

pinigus prieš 10-tą dieną.

Milwauke« gyventoja Mrs. 
Mary Pattingau patraukė vyrą 
Į skyrybų teismą už tai, kad jis 
dažnai užtraukdavo dainelę “I 
wish I were single" — Aš no
rėčiau būti nevedęs. Už tokį 
vyro “žiaurumą" Mrs. Mary 
bylą laimėjo vienbalsiu teisė-, 
jų pritarimu.

Prisitaikymas
Amerikoje yra labai didelis 

nuošimtis kairių — rašančių ir 
dirbančių kaire ranka. Jų 
togumui, kaikurie bankai 
ruošė specialius kairiams 

vieta 
kaikurie ligšiol likta ne įprastinėj dešinėj.

pa- 
pa- 
če- 
pa- 
bet 

klaidingi Įsitikinimai, pav., kad kairėj pusėj. Tokį čekį gavę 
telepatija reiškiasi smegenų nenusigąskit, banke iškeis.

X IC- Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūsų keturiolikos milijonų (S14.000.000.00) 
dolerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos 
šios dovanos mūsų taupytojams:

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS. RANKOGALIŲ SAG- 
TUKAI. PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar 
papildant jau esamą taupymo sąskaitą $5.000.00. VELTUI 
ŽIEBTUVĖLIS. PLUNKSNA IR PIEŠTUKAS atidarantiems 
naują ar papildant jau esamą taupymo sąskaitą $2,000.00. 

VELTUI STIKLINĖ PELENINĖ atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą $50.00 ar daugiau.

AND LOAN A S SOČI ATI O N
1417 S. 4!Hh Ct.. Cicero 50. III.

A'i<l«ra kasdien. Uždara trvO uolienims

Tcl. TOwnhall 3-8131 - 8132

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas



R. Kezys iš New Yorko. Ga 
vilkiukai išmoko kelias naujas 
lietuviškas dainas, pademonst- t 
ravo savo vaidybinius sugebė
jimus, pasakė keletą eilėraščių. 
Buvo puiki nuotaika. Stovyklos 
uždarymas įvyks šeštadienį, 
liepos 28. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. * R. Kazys

■ aII
Praleidus porą dienų Atlan

to pakraščio vilkiukų stovyk
loj, pasilieka daug malonių į- 
spūdžių šio nedidelio palapi
nių kaimelio.

Nepaprastai graži gamta 
supa stovyklos rajoną. Gražus 
miškas, puikios žaidimams pie
vos ir didelis ežeras. Gaila,
kad Bostono vadovai savo vii- ’ 
kiukams nesudarė sąlygas šio
je stovykloje dalyvauti. Yra 
tik apie 50 stovyklautojų su 
vadovais.

šeštadienį, liepos 14 visos 
palapinės buvo įrengtos, ir su
sitvarkyta jų viduje. Sekma
dienį po pusryčių autobusu ir 
mašinomis stovyklautojai nu
vyko į Putnahio seselių vie
nuolyną, kur išklausė kun. St 
Ylos aukotų mišių. Grįžus į 
stovyklą, ji oficialiai atidaryta. 
Visa eilė tėvų ir skautų vadų 
sveikino stovyklautojus. LSB 
1-ojo rajono vadeiva v. s. A 
Matonis iš Waterbury pareiškė, • 
kad ši vilkiukų stovykla yra _______ ___________
pirmoji Lietuvių Skautų Broli- . mas leidimas daryti politinio

pobūdžio susirinkimus.”
Belgijoj kambarių 

perteklius
Belgijos sostinėj vienuolik

tas mėnuo kabo skelbimas: 
“Išnuomojama 5 žmonėm vie
ta. Kreiptis į šiame name 
esantį graborių.” Niekas nesi
kreipia, vadinas, Belgijoj butų 
netrūksta.

Sąžinė nemiega
Prancūzijos geležinkelių 

valdybai atėjo piniginė 400 
frankų vertės perlaida su pa
staba: “Sąžinė nubudo ir ver
čia atsilyginti. Prieš daugelį 
metų, dar būdamas studentu, 
dažnai .antros klasės bilietu 
važinėdavau pirmąja. Dabar 
kainos skirtumą primoku.’’

Šuny išdavikę irgi yra
Šunys, sakoma, ištikimiausi 

žmonių draugai, suprantama, 
saviškių. Jie prisiriša prie žmo
gaus arba jam patikėto darbo 
bei pasižymi sąžiningumu’ ir^ 
kitais “gerais” darbais. Netoli 
Romos pamišusi motina nune
šė 10 mėnesių savo kūdiki į 
miškeli ir gyvą užkasė žemė
mis. Negiliai pakasė, ir vaiku
tis dar truputi galėjo kvėpuo
ti. Laimingu sutapimu, ton vie
ton atėjo medžiotojas ir jo šu
nys greit užtiko vaikučio ka-

KEISTA, BET TAIP YRA...
< Tėvo pasielgimas

Harlemo Aide — negrų laik- j 
raštyje — tilpo šitoks skelbi- J 
mas: “Jei Jim Becham, prieš j 
20 m. palikęs savo žmoną 
laukiančią kūdikio, negrįš į 
greit namo, tai tas kūdikis, 1 
progai pasitaikius, jam sudau
žys snukį, o jožmoųa susiras 
sau kitą vyrą.”

Atsarga gėdos nedaro
Prancūzijoj vieno miesto 

prefektas išleido tokio turinio 
įsakymą: “Visom salėm, ku
riose kėdės nėra stipriai pri- < 
tvirtintos prie grindų, atima-- ]

(Atkelta B 6 psl)

Ramoška^ Jonas, sūnus Juo- 
Kazio.

Tamašauskai, kilę iš Igliškė
lių vai., Marijampolės ap.

Urbyta -- Labanauskienė, Na
talija, irvyraš Labanauskas, 
Petras, gyvenę Hartford, Conn.

Vaičaiti*, Pairas, sūnūs Ma-

O««a, gyvenu 
kitoje.

Vtnavičhn, Juozas ir žmona 
Olbikaitė ■>. ? Vmevičienė, Alek
sandra, bei vaikai Eduardas ir 
Aleksandra. $ -■'

siliepti j: , , /
Consįulate Gandrai 
nia 41 W«t 82nd Street, New 
York 24, N. Y.

ENJOYYOURSEUFAT A
REAL FARM HOME—Fteaty of good 

bome^ooked food. Beautiful scenery. 
Authentic FARM etmoapbere.' Rates: 
$35.00 per vreek.
VIOLET TOMPKINS, Prattsville, N. Y.

HOTEL BON AIRE
f WiLDWOOD» N. J. ,

231 E. M APLE AVĖ. CŪd# to Beach
Ali room* wttb hot and eoM running 
wst*r. Some with private baths. Bathing 
from hotel. Near Catholic. Church and 
amusementa. ROSELYM HAYJES, Prop.

Phone 2400*

“A Home Awąy From Home” 
OPEN ALL YEAR
BOSE -

85, Freabold, N. Y. Enjoy yeur vaca
tion iri bMuttfui CatskiN Mts. Spot-out of

MONTAUK HOTEL
Gar. First Avė. a. : Bond SL, 

ASBURY PARK. N. J, 
Under Nev Management

Rates. single room, daily, $2.50. Weekly. 
$15. Double, daily, $5. Weekly. $30. TV in 
lobby. Laigė open porch. Near Catholic 
Church. SAL & ANN MALANGA, Prop.

Prospect 4-9698

jos istorijoj. Jei pasirodys sėk
minga, ateityje šalia skautų 
stovyklų bus organizuojamos ir 
vilkiukų.

Atidarymo iškilmių metu 
skautininko įžodį davė Worces- 

terio skautų vietininkas, šios 
stovyklos viršininko pavaduo
tojas Vid. Bliumfeldas. Iškil
mes pravedė stovyklos viršinin
kas psktn. J. Benešiūnas. iš 
Hartfordo.

Virtuvės šeimininkė Br. Ju- 
cėnienė gamina puikų maistą. 
Stovyklos vadovybė imasi grie
žtų priemonių išvengti bet ko
kių nelaimių maudymosi, įran
kių naudojimo ir kitokiais at
vejais. ypatingas dėmesys 
kreipiamas* į taisyklingą lietu
vių kalbą, kurie buvo stovyk
loj, galėjo pastebėti, kokia 
puiki lietuvybės mokykla yra 
ši stovykla.

Vakare įvyko pirmasis sto
vyklos laužas. Jį vedė psktn.

derson.

pelį, kojom atkapstė kūdikį ir 
lojimu prišaukė medžiotoją. 
Šunys išgelbėjo kūdikį.

Visai kitaip pasielgė išdavi
kas šuo — sargas Milane. Jam 
buvo patikėta saugoti pono į- 
staigą naktimis. O buvo petin
gas šuo, drąsios vokiečių veis
lės. Tačiau vagims atėjus, jis 
netik nelojo, bet prisidėjo prie 
vagių ir su jais nusekė. Tai 
paliudijo, mačiusieji, bet nieko 
nesakę, manydami tuos vyrus 
esant šuns pono gerais bičiu
liais. * .

TO PLACE, 
your AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

HUNTINGTON BKAND NEW ' 
CAPE COD

3 bedrooms, % aere plot 
$19,990

$56 month pays all after small 
down payment. Not a development.

Picturesąue setting. Walk to 
Stores. Excellent for small family 

or retirement
HURY. We have the key

A. H. MIRRAY
1783 N. Y. Avė.

Huntington Station, L. I., N. Y.
Huntington 4-1801

McCANN'S HOTEL
Oceanfront, Between 15th and 16th Avės., 

Belmar, N. J.
EUROPEAN AND AMERICAN PLANS 

Beautiful Air-Conditioned
Dining Room and Cocktail Lounge 
Tel. MUtual 1-0611, 1-0612. 1-9720

PAT &, K. McCANN 
Owners and Managers

Seashore and Country Combined. Fishing 
Pier in Front of Hotel. 'Deep Sea Fishing 
Boats'5 Minutes From Hotel. Near Ali 
Churches. Golf Club 5. Minutes Ride. 
Bathing From Rooms.

PENN-MAR HOTEL 
AND COFFEE SHOP 

ATLANTIC CITY
137 ST. JAMES PLACE—NEAR BEACH 
Low daily and weekly rates. Running 
water, showers, private baths and TV. 

Bathing from Hotel. Brick Buildinp. 
Tel. Atlantic City 4-9772

ROBERT J. STASZNY; Mgr.

Stephen Bredesjr,
ADVOKATAS.

37 Sheridah Avė.
Brooklyn 8, N. N.

TeJ. APplegate 7-7083

PILGRIMAGE
TO STE. ANNE DE BEAUPRE, CANADA
Via overnight stops at Boston & Bar Harbor

Also visiting the Canadian national sūrines of the 
Sacred Heart, Our Lady of the Rosary, 

and St. Joseph’s Oratory.

Seven Days and Six Nights
Retuming with overnight stops at Montreat' and Lake 

George. Leaving St, Mary’s Church, 528 High St.
Newark, at 9 A. M. Sųnday, Aug. 5, in private air-ean- 
ditioned buses. Returning to Newark 9 P. M. Aug. 11.

Bus and hotel tickets including taxes būt 
exlluding meals, totai $88.
Direktor: Rev. Gregory Schramm, O. S. B., 

pastor, St. Mary’s Church — Mltchell 3-4801

TRYON INN
NEAR COOPERSTOWN

Delightful vacation resort in atmosphere 
of eharrrt. Famous for delicious foods. 
graciously served. Friendly cocktail 
lounge. Beautiful mountainous surround- 
ings. Swiniming. movies and churches 
nearby. Reasonable rates, Reąuest bro- 
chure. E. McKone. Cherry Vallėy, N. Y.

Wingdal<

BERKSHIRE
LOOGE

X. Y. ' Tel. 3671

Escellent Food. Tanely of 
Tastefully Prepared Dishes 

Horseshoe. Bar—Cocktail Ix>unge. Jlodern 
De Luxe Bedrooms. Sports on Premisos. 
10-Mile River for Fishing. Svimming Foo! 
Tennis Court. Handball Court on Premisos 
Picnic Grounds—Near Catholic Church. 

Golf Nearby 
ENTERTAINMENT 

$40 up Weeklv — Eookl<*t 
SADIE M. FEDERICO. Prop.

THIS SUMMER COME TO

Z^=---- - ----- - - ■ —
f . -'.

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA BELETRISTIKA

SEA ISLE CITY, N. 1.
Cottages and apartments for rent by the 
week. month and season.

C. M. SOFRONEY
4201 Landis Avė.. Sea Isle City, N. J.

Tel. Sea Isle City 3-6011

Naujasis Testamentas 1........................... .............. $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.............. .........  $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p. .....................   1.00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......... 0.70
šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. .......L....— 2.00 
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ..................   2.00
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p............ 3.06
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa............5.00

įrišta .......... 6.00
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ........        2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna........... ........................2.00

MALDAKNYGES

Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas 4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas 2.00 
de luxe. ..... .............................  4.50
Odos imitacija . ......................................... 2.50
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. ........ 1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas............ 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai, 100 p.........................    0.25

. Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. ....... 2.00
Vyskupų Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

* Biržiška, 100 p. 1.00
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p........... 0.50
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p........... 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys . . 5.00

. Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.......... .....  .........100
Gabija, metraštis ...................................................... 6.00
Medinis arklys, E. Williams, 192 p......................... 2.00
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.................................. 1.50
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p........ ......................... 3.00
Eldorado, apysakaitės. ir vaizdeliai, 150 p........... 1.80
Valentina, Ą. Vaičiulaitis, 142 p............................. 2.00
Siela, už sielą. D. Pilla, 304 p................................  2.00
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p.................... 1.50
Algimantas, V. Pietaris, 267 p................................. 2.00

ANGLIŠKOS:
4 Martyred Bishops, T. Narbutas .............. 0.10
Soviėts Kili God in Lithuania, T. Narbutas .............0.10

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas............................. 1.00
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p........................ 1.50
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. ................. 0.50
Kelionė. A? Tyruolis, 126 p...................................... 1.25
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p........... 1.00
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p. .................. — 3.00
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p............................. 1.00
Atviros Marioš; L. Andriekus, 136 p..................- 2.00

DRAMA
Gims tautos geųijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p......................... 1.50

MUZIKA 
Missa in honorem Imm. Cordis ...........    1.50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p......... .. 3.50

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, L. Pelėda ... 0.60
Lapės pasaka, V. Pietaris ..............................„• 1.10
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius......................  1.80
Pasakos. Haufas, 93 p.............................     1.25
Velykų pasakos. N. Butkienė. 32 p........................ 1,00
Baltasis vilkas. K. Binkis, 36 p................. ... .......  1.00

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

—....... ' :=====

Brent’s Hand - Dee Drive Inn 
RESTAURANT

Specializing in Sea Food—Steakes—Chops 
Fountain Service — Breakfast — Lunch 

— Dinners —
Open 34 Hourg — Week-Ends 

SHORE ROAD & OCEAN DRIVE 
COLD SPRING, N. J. 
(Just over the Canal)

PIGOTT’S GRANDVIEW 
HOUSE

32 Grandview Avė. 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

Tel. Keansburg 6-9727
Block to beach, near Stores, 
church. Bus stop at center. 
Children velcomed. Under new

nianagement. Mrs. J. Pigott, 
Prop.

VERSAL ESTATES
Now SUMMER Rentfng, Mattltvck. L. I. 

Formtrly ASHLEY ESTATES
Ali seperata apartments from 1 room up 
wlth tepa rate entrances. private kltchen. 
private baths. private beach on premises 

fishing »n< sports.
1 rm.. tollet A sink ------------ $25 per week
2 rms. ——1 1 ' 1 $M per wtek
3 rms.. 1 bsth —------------------- $C6 per week
3 rms.. 2 baths ■' $75
All rooms are fully furnlshed. Located at 
C0X NECK RD. and BREAKWATER R D.

FOR RESERVATIONS CALL 
DE 5-2000

Eveg. VI 9-4047

Lord Baltimore

LORETTA HOUSE
228 E. GLENWOOD AVĖ, 

WILDWOOD, N. J.

121 S, So. Caroline Avė. 
Atlantic City, N. J.

Rooms with running water, 
$2 and up per peršon..

Air cooled roooms, shower, 
bathing and parking. 
Near Catholic Church 

Now under new ownership 
Phone Atlantic City 5-6192

KNOLLCREST 
CANDLEWOOD LAKE 

Summer Rentals 
Fine Homes and Buildrng 

Plots for Šate. Ten minutes 
ride to New Church 
Walter C. Harding 

Knollcrest, R. 3 
Danbury, Conn. 

Tel. Pioneer 6-2232

Hot and cold running water 
in all rooms. Hot shower.

Across from Catholic Church
MRS. C. WALSH, Prop.

Phone 2-5100

FOR SALE — Small bungalow, 
partiy furnished, .all improv- 
ements, including furnace. 
264 foot frontage on main 
road. School bus and mail at 
door. Our Lady of Mount Pa
risti in New Jersey. Kent. 
MUlberry 4 7650.

BUNČALOW COLONY, 75 mi. N. Y. Č., 
7 rm. house with bath, 2 pools, 11 fur
nished units, only $42,000. Also lovely 
City home with apt. to be rented, reduced 
to $13,500. O. Marino Realtor, _New Hamp- 
ton, N. Y. Phone Middletown 97-2251'or 
6298 for appointmenL

TO SETTLE ĖST ATE—2 family 
dvvellmg. 4 rooms and bath each. 
Ali improvements, 3 aeres, automatic 
steam heat, fruit trees, outbildings, 
garage. Bus to parochial and public 
schools. $20,000.

A. J. SCHROEDER, 
68 So. Main St., Nanuet, N. Y.

GARDEN CITY — Cape Cod. 
brick - and - shingle. 2 bed- 
room, expansion attic. 80x100. 
Beautiful landseape, screened 
porch, attached garage, many 
extras; generous mortgage. 
PI. 2-1861.

VACATIONS

SEABREEZE
Motei bn the Ocean 

Edgewater Avė., Montauk, L.l. 
20 attractive rooms, private 
showers, heat, twin beds, 2 
blocks to church and Stores.

For Reservations Phone:
A Home away from Homs 

COUNTRY FARM . HOME in 
Catskills. Accommodates 12-15 
guests. Ali churches and sports 
nearby. House cooked meals. 
Rates $25.00 wkly. Mr. and 
Mrs. Vincent Lawrence, R. D. 
No. 2, Jeffėrson, N. Y. Tel.: 
Stamford 6940.

Riversealnn
.Golf, Tennis, Surf Bathing 

(on the Premises) 
Pre-Saason Ratas
American Plan

Write for fręe Literature 
Box B-55. Old Saybrok, Conn.

N«w Lleting Acroee From Golf Cowm 
IMMEDIATE POSSESSION. Modford. 
Vicinity. 4 yeara old. U ehaped, 100, 
construction. 4 bedrooms, cathedrai- t 
living room, 28x18* fully Insuiatod. OU, 
hot water (baseboard) "heating. $1MM 
Owner trarnferred. Call for appolat- 
ment. Also lots, building sltes & acro> 
age in lakęs area. Near SL Joeophe 
Paristi. CARO tARSEN, Realtor, 
Taunton Lakęs. OLive 4-2518.

IN SEASIDE PARK, NEW JERSEY »

THE OCEAN TIDE HOTEL į
IS UNDER NEW OVVNERSHIP ‘ ■ 8:
CENTRAL AVĖ. & 2ND AVĖ. 1.^_______X

VVithin a Half Block of the Ocean and Bay 5: 
ENTIRELY NEW FURNISHINGS 5

AMERICAN & EUROPEAN PLAN i
• EXCELLENT FOOD • ATTRACTIVE RATES

B. C. VAN BENSCHOTEN F
Prop. & Mgr. Phone Seaside Park 9-0087 yį

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

, TeL CHapel 6-1377

Paulius Gaubys S"

portretas, vestuvės, vaikai, įvairus subuvimai, kopijos ir | .
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- I 

kęs, taip gi aliejiniai portretai j
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- f 9ĮĮ
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai f

’ ir pigiau nei kas kitas. j
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. f i

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) ,

Tai.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visa dieną.
s

t
s

| Tel. APplegate 7-0349

I TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N G A

SM BIMIEW0<M> ATE BROOK1.YN, N. Y. .

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rlchmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Durte* atitek* m** prityrusio techniko, pripažinto 
BCA Institnto, New Torte
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žinos

Miestas ant žemės, danguj ir po žeme

para-
kreiptis pas

iškil*

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.maloniai kviečia atvykti į

VYT. BELECKAS savininkai

grafo laidų yra per 20 tūks
tančių mylių, o telefono — 20 
milijonų. To ilgio užtektų nu
sivynioti į mėnulį ir atgal ir 
dar atsargai liktų geras maz-

Federacijos dva- 
Viktoras Gidžiū- 

kunigai dr. J. 
Narbutas, kurie

937 GKAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

■ MoicsiMvi*i steftininicai
į Marianapolio stovyklą iš

vyksta šeštadienį, liepos 28'-d. 
Dėl kelionės ir dėl stovyklos 
smulkesnių informacijų galima 
gauti pas B. Kulytę, tel. DA 
6-2608, vakarais* nuo 6 vai ar
ba pas - E. Remėzą, tel EV 
4-6635.

IŠNUOMOJAMAS butas vie-

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y.

Dariaus ir Girėno minėjimą
įvykusį liepos 20, L. P. klu

be, atidarė R. Spudienė, pa- 
kviesdama toliau vadovauti J. 
Šaltį. Pagrindinę kalbą pasakė 
Vliko pirm. J. Matulionis. Dar 
kalbėjo J. Petrėnas ir Dariaus 
Girėno paminklui statyti ko
miteto pirm. J. Ginkus. Buvo 
susirinkę apie 30 žmonių.

Sula.ikstytų automobilių dalių ištiesinimas. pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Priemiesčius ir New Jersey 
valstybę jungia tuneliai ir 
tiltai. Ilgiausias tunelis yra 
Brooklyn - Manhattan, atida
rytas 1951 m. Jo ilgis yra 
2.700 metrų ir po vandens 
dugnu dar turi 34 metrus 
sausos žemės.

Vien tik storųjų vandentie
kio vamzdžių yra per 1000 
km., kasdien duodančių 4 mi
lijardus litrų pigiausio ir rei- 
kalingiausio skystimėlio. Tai 
supylus į mylios dydžio eže
rą, siektų 2 metrų gylį. Tele-

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku
mentu tvirtinimui

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

251W. Broadvyay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIC1US
Laidotuvių Direktorius
Tel ANdrew 8-2590

nu-
ano

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vali vak.

New Yorko pats centras, 
Manhattan, apima 22 kv. my
lių pločio ir turi per 2 milijo
nus gyventojų. Antra tiek 
žmonių kasdien čia suplau
kia dirbti.

išgąsčio
dies supykinau ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

Kanados moksleivių 
ateitininkų

vasarinė vienos savaitės sto
vykla prasidėjo liepos 22 d. 
Toronto Prisikėlimo par. .va
sarvietėj prie Wasaga ežero, 
Ont. Iš Brooklyn© Į ją nuvyko 
Ateitininkų 
sios vadas T. 
nas, OFM ir 
Maknys ir T.
ta proga aplankys savo pažįs
tamus Toronte.

NarkėHūnaitė 
“Lietuvių Die- 

V. Barščiauskas “Nau- 
”, T.' B. .Mikalauskas 

Cekienė

Subway”, turi savo sieninį 
laikraštį “Subway Sun”, ku
rio šūkis yra:

seimui organizuoti informa
cijos komisija turėjo savo pir
mąjį posėdį, įvykusį liepos 21, 
“Darbininko” redakcijos patal
pose. T. B. Mikalauskui sumi
nėjus bendrąsias darbo gaires, 
S. Narkėliūnaitei papildžius, 
buvo aptartas informacijos tei
kimo planas. Bus rašoma į vi
są lietuvių spaudą esančią lais
vajame pasaulyje. Iš jau turi
mų žmonių pasiskirstyta se- 
kančiai: 
“Draugui” 
noms”, 
jienoms’ 
“Darbininkui’ 
“Vienybei”, “Dirvai” ir “Lais
vai Lietuvai”, L.. Vasil “Tėvy
nei”. Kiti laikraščiai, neturin
tieji čia New Yorke savų ben
dradarbių, bus informuojami 
biuleteniais., ■= &

Nutarta kviesti žurnalistus 
parašyti straipsnių , šaukiamo 
seimo. tema. Oficialus posėdis 
Įvyks po organizacinio komite
to susirinkimo, šaukiamo rug- 
piūčio 28 d.

Auguly Karalienės parapijoje 
šiomis dienomis vyksta šv. 

Onos garbei novena. Rytais 
8 vai. mišios, pamokslas ir no- 
veninės maldos. Užbaigimas 
įvyks per šv. Oną, liepos 26, 
iškilmingomis mišiomis, bend
ra šv. Komunija ir Onų bei jų 
draugių garbei bendri pusry
čiai. Pusryčiams baletai gauna
mi klebonijos raštinėj bei pas 
Amžinojo Rožančiaus draugijos 
narius.

Porciunkulės atlaidai prasi
dės rugpiūčio 1 d. 7:30 vakare 
iškilmingais mišparais su pa
mokstu. Rugp. 2 d. 9 vai ryte 
iškilmingos mišios ir pamoks
las. Užbaigimas vakare 7:30. 
Tikintieji raginami pasinaudo
ti atlaidais, kuriuos Bažnyčia 
teikia visiems, išpildžius atlai
dams gauti nustatytas sąlygas.

VAITKUS
F C NĖRA L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale klūkite: TeL IR S-S434

Anksčiau, kai dar tikrus de
šimtukus žmonės mesdavo, iš 
26,500 keleivių atsirasdavo 
vienas begėdis, metąs tinka
mo dydžio, svetimą monetą. 
Metų pabaigoj tie sukčių ska
tikėliai būdavo sumetami į 
East River upę, bet 1951 m. 
pasisiūlė vienas pinigų rinkė
jas juos nupirkti. Taip buvo 
parduota 38 tūkstančiai pini
gėlių už 1.700 dol. Tačiau pir
kėjas suskaitė ir nusispiovė, 
nes terado tik 29 valstybių 
pinigus, ir daugumoj iš Pietų 
Amerikos.

išlindę iš tamsios skylės, 
keleiviai išvys mėnulį. Kitas 
biznierius nori įvesti valgo
muosius vagonus, kad važiuo
jant nereiktų veltui laiko gai
šinti. Dar kiti siūlo vietoj 
traukinių leisti tam tikrus 
slenkančius diržus, kurie nuo
lat slinkdami temptų gyvąją 
važmą ir būtų perpetuum mo
bile.

Aišku, kad ateis nauji 
kai ir nauji traukiniai, 
riuos mums sunku dabar 
matyti, kaip nenumatė 
meto bankininkas Russell Sa
ge, neduodamas nė cento po
žeminiams traukiniams ir 
tvirtindamas, kad joks new- 
yorkietis nekiš nosies j “jūsų 
išsigalvotą peklos skylę." O 
vis dėl to šiandien kiekvienas 
sprauste spraudžiasi ir sako
ma. kad vidutiniškai kiekvie
nam gyventojui per metus 
tenka toj skylėj išlindyti 260 
valandų.

Tel. EVergreen 7-4335

Stepken Aromiski s
(ARMAKAUSKAS) ’

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

PIKNIKĄ-GĖGUŽINę
kurią rengia

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Juozas Andriušis
238 Lieonard Street Brooldyn 11,. N. T.

EVergreen 7-8247. ’ ’

Požeminių traukinių tink
las siekia 1.100 km. ilgį, ku
riuo kasdien rieda 7000 trau
kinių, sustodami 525 stotyse 
ir perveždami 4 milijonus vis 
skubančių keleivių. Nesirai- 
tant be reikalo į šonus, už 
15c. tokeną ,

ilgiausiai galima nuva- . 
-------žinoti *48 km.

William J. Drake- 
Dragūnas

J. B. SHALTNS •
JALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

t prie Forest Parkway Station)
IVoodhaveu, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse: veikia ventiliacija..

Tėt Vlrgihia 7-4499

B ARASĖVICTUS ir SŪNUS 
F U N E R A L R OM E

Požeminių priešai įtikinėjo, 
kad tai neįmanoma, pavojin
ga, nes keleivis rizikuos mirti 
nuo dujų, ir joks save gerbiąs 
newyorkietis į tas 
tamsias pragaro skyles nelys.

Prabėgo metai heleri, ir 
1876 atsirado pirmasis ant 
stulpų iškeltas traukinys, ėjęs 
nuo Battery ligi užmiesčio 
pievų — 59 gatvės. Tai buvo 
3-sios Avė. traukinys, pernai 
iškilmingai nuo stulpų nu
krapštytas. Pirmieji požemi
nių kasimo darbai prasidėjo 
1900 m. Po 4 metų pradėjo 
riedėti 15 km. ruože pirmas 
požeminis. Nuo to laiko po 
miestu' pradėjo kaišioti viso
kio dydžio ir ilgio metalinių 
gyslų ir gyslelių, rausė vis 
naujus takus traukiniams.

* Aplink liūliuoją vandenys 
neleido miestui plėstis ir kėlė 
dangun arba kišo po žeme. Su
sisiekimui palengvinti vieni 
siūlė
statyti traukinius virš stogų, 
kiti — kasti tunelius, kaip 
Londone anglai buvo padarę.

Prieš stoginius traukinius 
sukilo pirmiausia vežikai, nes, 
anot jų, labai bildėsią ir gan- 
dysią arklius. Suprasti, kad 
arkliai jau atgyveno, tada 
dar niekas nesuprato. Prie 
vežėjų prisidėjo ir namų savi
ninkai, vienbalsiai rėkdami, 
kad iš * traukinių lekiančios 
žiežirbos padegsiančios na
mus.

Iš viso pasaulio miestų ir 
miestelių New Yorkas yra pats 
didžiausias ir keisčiausias. Jo* 
nematę, o tik apie jį girdėję, 
susidaro vaizdą, kad jo pasta
tai* išsimušę į padanges, kad 
debesys ant stogų guli ir pro 

langus lenda.
Tiesa, stiebiasi keli dangorė- 
žiai, bet ir -tie iš arti nedaro 
tokio didelioįspūdžio;> kažkaip 
dingsta bendroj pastatų masėj 
ir erdvėj.

Visai kitoks New Yorkas yra 
po žeme. Jis bemaž tiek pat 
sulindęs į žemę, kiek ir .išsiki
šęs į aukštį. Jo nebematyti 
atvirutėse, jis netaip patrau
kia turisto akį, bet yra tikras 
New Yorkas su savo gyveni
mu — savo restoranais, trau
kiniais, stotim ir skubančiom 
skruzdėlėm, padoriau, žmo
nėm vadinamom.

Joseph Garszvn
GRABORIUS

* BALSAMUOTOJAS

ę>3!?. A Rūkštelė,
prieš metus atsikėlęs gy

venti iš Australijos į Kalifor
niją, su visa šeima dalyvavo 
Dainų šventėje ir kultūros 
kongrese Chicagoje. Iš Chica- 
gos, dairydamasis ateičiai gy
venti vietos, lanko rytinius 
JAV pakraščius ir savo pažįs
tamus. Beviešėdamas New 
Yorke, liepos 20 aplankė pran
ciškonų vienuolyną ir Darbi
ninko redakciją.

1500 šlavėjų, kurie per mėnesį 
surenka 130 tonų popieriaus.

Per metus už jį gauna 20 
tūkstančių dol. Kelis kartus 
dar tiek pridėjus — šlavėjams 
algos ir yra...

Kasmet požeminis pasaulis 
ręnkasi grožio karalienę “Miss

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišimų ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, šir-

Požeminėse stotyse verda 
gyvenimas ir biznis.

Mažesnėse stotyse vilioja 
pinigėlius automatai, o dides
nėse — krautuvių vitrinos, 
restoranai bei kitokios rūšies 
užeigos ir užeigėlės. Tam po
žemiam pasauly, kur saulė 
niekad snapo neįkiša, vien 
tik tarnautojų yra 43 tūks
tančiai, iš jų 5 tūkstančiai 
nieko kito nedaro, kaip tik 
būdelėse tupėdami pardavinė
ja tokenus. Per jų rankas per
nai perėjo geležinukais 254 
milijonai dol.

Vidurdienį visai patogiai 
telpa į traukinį, bet dalykai 
iš esmės keičiasi vadinamom 
“rush” valandom. Džiaugiesi 
tada galėdamas atskirti savas 
kojas, nes greitai reikia nerti 
pro duris, o gaišti nėra laiko. 
Bemaž jau priimta, kad per
metęs akim laikraštį, jį palie
ka ant suolo... kitam pasi
skaityti. Už tai miesto galva 
Mr. Wagner nepyksta. Jis pa
siunčia

“Dievas myli žmonių tirštu
mą, nes kitaip jų tiek.

nebūtų pritveręs.”
Požeminiam traukiny nu

tinka visko po truputį: žmo
nės gimsta ir miršta, juokiasi 
ir verkia, ratams dundant 
meilės idilė įsiliepsnoja. Kad 
staigių meilės gaisrų neįvyk
tų, 13 merginų policininkių 
nuolat traukiniuose šen ir ten 
siuva, tYamdydamos veikles
nius “dondžiovanius” bei gin
damos savo padermę nuo už- 
kabinėjimų.

Kas mėnesį apie 20 žmonių 
mėgina
žudytis po požeminio ratais, 

bet vidutiniškai imant, tik 
trims pavyksta. Požemy yra 
133 policijos stotys su 852 
pareigūnais. Per metus atsi
tinka arti 3 tūkstančių nusi
kaltimų, pusė jų tuoj pat pa
tenka policijai į nagus. Pa
tamsių vagišiai vartoja visai 
kitokią taktiką nei žemės pa
viršiuj. Čia jie dirba vėlai nak
tim, kai keleiviai “pailsę” ar
ba užsnūdę, ir jų netirštais

Traukinių sistema New Yor
ke puiki ir vis ją stengiasi ge
rinti ir pritaikyti keleivių no
rams. Viena mergina parašė 
vadovybei, patardama įtaisyti 
stiklinius stogus. Girdi, būsią 
daugiau romantikos, kai nak-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

nam asmeniui (tik vyram) su 
visais patogumais ir prieinama 
kaina. Kreiptis tel. EV. 3-3175 
arba rašyti: Mr. A. Kvarinskas, 
1558 Green Avė., Brooklyn 37,

į TeL STagg 2-5043 - • *

Matthew P. Railas] 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERALHOME i
M. P. BALLAS—Direktoriui ’

) ALB. BALTRŪNAS-BALTON ] 
Reikalu Vedėjas

Į 660 Grand Street i 
Brooklyn, N. Y.

[ NOTARY. PUBLIC j

NEVVARK, N. J.

Švč. Trejybės lietuvių 
pijos ilgametis klebonas
I. Kelmelis šiais metais 
mingai paminėjo savo 40 metų 
kunigystės sukaktį. Iškilmės 
buvo pradėtos mišiomis, ku
rias laikė pats prelatas, asis
tuojamas kun. K. Mockevičiaus 
ir kl. Matulio. Gražų pamokslą 
pasakė T. V. Gidžiūnas, OFM. 
šv. Cicilijos choras, vadovauja
mas K. BagdanaviČiaus, diri
guojant muz. A. Kačanauskui, 
gražiai išpildė mišias. Lietu
vos operos solistė F. Vasiliaus
kienė įspūdingai giedojo solo.

Vakare įvyko pagerbimo 
banketas, kuriame dalyvavo 
daug žmonių. Iš kunigų, atvy
kusių pagerbti prelatą, buvo 
prel. Stukelis, Arkivyskupo at
stovas Msgr. Carberry, T. T. 
žiūraitis, O. P., prel. J. Balkū- 
nas, kuris pasakė kalbą, kun.
J. Aleksiūnas, kun. P. Totorai
tis, kun. Liubauskas, T. V. 
Gidžiūnas, OFM ir kun. J. šer
nas, iškilmių vedėjas. Šv. Cici
lijos choras išpildė meninę 
programą. Be to, padainavo 
solistai C. Laurinaitis, V. Lauk- 
žemiutė, L. Stukas ir kt Buvo 
gauta daufc sveikinimų telegra
momis ir laiškais.

Pabaidoje prel. I. Kelmelis 
pareiškė visiems gilią padėką.

K. B.

Veronika Valantiejienė,
turinti laidojimo įstaigą Ma- 

spethe, šiomis dienomis susir
go ir paguldyta šv. Jono ligo
ninėj Long Island City.

Min. Stasys Lozoraitis
padarė vizitą Vliko pirmi

ninkui J. Matulioniui New 
Yorke.

Alfos Šulinsko
•knyga “Jaunystės maršas”, 

spausdinta pranciškonų spau
stuvėj, jau atiduota rišyklon 
įrišti.

T. Ambroziįus Prakapas, OFM

Darbininko administrato
rius, su broliais Jurgiu Petke
vičium ir Tomu Proscevičium 
dviem savaitėm' išvyko pailsė
ti į Kennebunkporto vienuoly
ną, Maine. T. Pranciškus Ged
gaudas, OFM, spaustuvės ve
dėjas, praleidęs atostogas, su
grįžo prie savo darbo.

Šokėję ir chorę pagerbimas ■

Naujosios Anglijos lietuvių ! 
kultūrinė radijo programa — ! 
Laisvės Varpas — kiekvienais ! 
metais rengia tos programos ! 
dieną, kuri jungiama su ku- ! 
riuo nors svarbesniu lietuvių 
įvykiu. Taip užpernai ji buvo Į 
surišta su Dariaus ir Girėno : 
žygio sukakties prisiminimu, 
pernai — su tragiškųjų birže- > 
lio įvykių minėjimu, o šiemet 
skiriama O. Ivaškienės tauti
nių šokių grupei ir muz. J. 
Gaidelio vadovaujamam Bosto
no vyrų chorui pagerbti.

Pagerbimas įvyks liepos 28, . 
šeštadienį, laisvės Varpo gegu- ] 
žinėje, kiuri vyks Romuvos par- : 
ke Brocktone, Mass*. Čia prog- ; 
ramą atliks pagerbiamieji vie
netai: O. Ivaškienės tautinių 
šokių grupė ir Bostono vyrų 
choras, vadovaujamas mųz. J.. 
Gaidelio. Be to, bus pasilinks
minimas su šokiais ligi vidur
nakčio. Įėjimo • į parengimą 
laimėjimais yra V. Norvaišie
nės vasarvietėje Nidoje vienos 
savaitės poilsis ir Lietuvių En
ciklopedijos specialus tomas ; 
apie Lietuvą su naujai išleistu ; 
Lietuvos žemėlapiu.

Kviečiami visi lietuviai iš Į 
artimesnių ir tolimesnių kolo- , 
nijų. L. V. j

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

marus, e t c.

LIEPOS 29 SEKMADIENI.
KASMOCIAUS SVETAINES. SODE

89-91 Steamboat Road, Great Ne«k, L. I., N. Y.
Programoje dalv-vauja VYRŲ' CHORAS, vadovauja muz. MYKO

LAS CIBAS, akordeonistas VYTAUTAS DAUGIRDAS irLINKSMIE- 
JI DAINOS BROLIAI.

Po programos ŠOKIAI, grojant žinomam VIc Sandėri orkestrui, 
Jvairto? dovanos ir kt. Veikia bufetas—užkandinė.
Pikniko pradžia—3 vai. p.p. Programos pradžia—4 vai. p.p.

JtJIMAS — 81.25


