
Prezidentas aiškina taiką ir Ženevą

sakė Korėjos “atstovas,” iš mū
sų krašto padarys tik Kinijos

lintų siekti taikos, įkvepiančios 
norą atitaisyti neteisybes...

Pastangos išvengti karo gali 
duoti susitarimus, kurie patei-

Sužeistų 60; 30 kareivių ir 
darbininkai ligoninėje.

Azijos ir arabų 17 valstybių 
kreipėsi | Jungt. Tautas, kad. 
Maroko skerdynėm galą pada
rytų Saugumo Taryba.

CHICAGOJE PIKETUOJA STREIKININKAI. 40,000 Inter
national Harveater Company darbininką teiiose valstybėse rei
kalauja naują sutarei ų; skundžiasi mažu atlyginimu ir darbo 
dideliu tempu.

Prez. Etsenhoweris rugpiūčio 
24 kalbėjo barų sąjungos šven
tėje. Jis palietė ir taikos politi
ką bei Ženevos konferenciją.

Mes užtikrinome — kalbėjo

Lietuviai nukentėjo ir Slienandoah, Pa.
VAIZDAS IS WATERBURIO POTVYNIO. 4ešt oko namas No. Riverside gatvėje nuneštas pusantro 

bloko ir apverstas. Nuotr. Don. A. Caviello.

GIMĖ EDITH URAGANAS
Naujas uraganas Edith jau 

išaugęs į šiaurės rytus nuo 
Puerto Rico. Juda pirmyn 12— 
14 mylių greitumu. Apie akį su
kąri 80 mylių, greitis didėja.

• Tuo tarpu yra 1700 mylių nuo
Miami >

KOMUNISTŲ PARTIJĄ 
PRIPAŽINS NELEGALIA 

VOKIETIJOJE?
Byla Vokietijos komunistę 

partijai uždaryti pertraukta iki 
rudens. Ją iškėlė vyriausybė. 
Ji truko 8 mėnesius. Komunis
tai stengėsi nudelsti. Sprendi
mo laukiama komunistam ne
palankaus, nes įrodyta, kad . ryti sveiką atmosferą, kuri įga- 
partija priešinga konstitucijai.

Byla vyriausybei jau kainavo 
apie 550,000 DM, dvigubai dau
giau komunistam. Tik popierio 
jai pirkta už 700 DM.

KENO NAUDAI 
DIRBA LAIKAS?

Pietų Korėjos atstovas

taikos, jei būtų reikalaujama 
pripažinti status quo padėtį, 
kurioje rastume neteisybę, vyk
domą daugeliui tautų, milžiniš
ku mastu žmonių pavergimą ir 
konstruktyvias pastangas, pa
laužtas baimės.

Ženevoje buvo norima suda-

prie 
JT Ben C. Limb šveicarų spau
dai paaiškino, kodėl Korėja su
sirūpino baigti istorijas su pa
liaubų komisija. Esą atidėlio- 
jant Korėjos sujungimą “laikas 
dirba mūsų nenaudai”, nes į 
šiaurės Korėją perkeliami ki
nai, o korėjiečiai iškeliami į 
Mandžūriją. Kinai turi vesti 
korėjietes ir ten liktis.

*Mus laukia Baltijos tautę Ii-

DEMONSTRACIJOS
MUŠTYNĖSE 60 SUŽEISTŲ
Prancūzijoje Nantes mieste, 

reikalaudami pakelti atlygini
mą, metalo fabrikų ir uosto 
darbininkai surengė demonstra
cijas, išplėšė ir sudaužė biurų 
patalpas, susirėmė su policija. 
Vienas metė į policiją ir karei
vius bombą, 18 rimtai buvo su
žeista. Tik ašarinėm bombom 
demonstracija buvo išsklaidyta. 
Sužeistų 60; 30 kareivių ir 22

ŽUVO 10 VAIKŲ, 
SUŽEISTA 30

Spring City, Tenn., mokyk
los autobusas su vaikais susi
dūrė pervažoje su traukiniu, 
žuvo 10 vaikų, sužeisti 30. Tai 
įvyko daugelio tėvų akyse. Kal-

Indijos lazda prieš 
pačią Indiją
Azijoje Pakistano krikščio

nių lygos sekretorius paskelbė 
“taikingos invazijos” žygį į Kaš- 
mirą, kuris dabar yra Indijos 
valdžioje. “Taikinga invazija” 
rengiama rugsėjo 15, ir joje 
kviečiami 10,000 savanorių.

Sekretorius pasisako, kad pa
vyzdį ėmęs iš Indijos, kuri pas
kutiniu laiku periodiškai tokias 
“invazijas” rengia į Portugalų 
laikomą Goa.

Kašmiras buvo didelė vaistys 
bė, dėl kurios rungėsi Indija 
ir Pakistanas. 1948 Jungtinės 
Tautos privertė daryti paliau
bas ir ją tarp Indijos ir Pakis
tano padalyti. Jo gyventojų 
daugumas yra moslem tikėji
mo. Ir kai buvo pasiūlytas ple
biscitas, kad patys gyventojai 
pasirinktų, kam jie turi pri
klausyti, tai Indijos min. pirm. 
Nehru jį atmetė.

NELAIMES SU LĖKTUVAIS
Charleston, S. C., rugpiūčio 

23 naktį nukrito viršum namų 
karinis transporto lėktuvas. 
Lėktuvas ir trys namai virto 
ugnies jūra, žuvo 9 žmonės.
• Vokietijoje prie Landsber- 

go nukrito amerikiečių mažas 
lėktuvas, ir abu lakūnai žuvo. 
Kitas lėktuvas prie Frankfurto 
šeštadienį pakilo ir dingo su 
vienu lakūnu.

PER-ATLANTĄ IR 
ATGAL 13 VALANDŲ

Anglų sprausminis bombone
šis Canberra perskrido Atlan
tą iš Londono į New Yorka h* 
atgal rugpiūčio 23 per 13 vai. 
15 min.
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AMERIKOS LIETUVIU LAIKRAtTĮB

AMBBM, IBS OKINį MUMKį B LEMU ŽEMAS
680 BUSHWICK AVENUE. BROOKLYN 21. NEW YORK

10 CENTŲ

Waterbury lietuviai daugiausia nukentėjo
Praeitą savaitę siautusios au

dros ir potvyniai ypač skaudžiai 
miestą, kur 

lietuvių. Pirma- 
pasiekė žinios, 

100 lietuvių,
kiek perdėtas, 
redakcija, ne

ištirti vietoje,

palietė WaN*

kad tau žuvę

rodama
antradienį r 
lanku

susitiko su 
riais
ir surinko kiek galint platesnę 
informaciją. .

-o-
Naktį į penktadienį, rugpjū

čio 19 d., nejb didelio lietaus 
staiga pradėjo^ kilti Naugatuck 
upelis, kuris eina per Brookly-. 
no priemiestį. Upelis mažas, ro
dos, tik nurispiauti. Vasarą 
vandenį gali sauja išsemti.

7 šis Naugatuck upelis penkta
dienio naktį, prieš aušrą, pra
dėjo kilti. Mieste buvo paskelb
tas pavojus.—*
PRADĖJO KjįuKTI SIRENOS, 

BET GYVENTOJAI NEKREIPĖ 
DĖMESIO

„Ar maža dabar kaukia sire
nos, skelbdamos oro pavojaus 
pratimus! Tadą policija, maty
dama, kad vanduo nuolat kyla, 
pradėjo eiti per namus ir bu
dinti t upelis dažnai

Šdavo ir paliesda- 
i Riverside gatvė- 

lietuvių namus,
prezidentas — ir to laikysimės, dalyvauti tokiuose susitarimuo-

KĄ PAMATĖ IR IŠGIRDO DARBININKO REDAKCIJOS ATSTO
VAI, APLANKĘ NUKENTĖJUSIAS VIETAS IR LIETUVIUS

► miestą, kur 
ėjusiais, įvai- 
kariuomene

ir kilo, smarki srovė'jau nešė 
išlaužtus medžius. Naugatuck 
aukštupyje sprogo dvi vandens 
užtvankos, ir didelė banga siūb
telėjo į miestą. Vanduo užsėmė 
ir antrą aukštą. Neišėjusieji iš 
namų, kopė į trečią ar lipo sta
čiai ant stogų ir ten šaukėsi 
pagalbas. Bet

PAGALBĄ SUTEIKTI 
BUVO NEĮMANOMA:

srovė buvo tokia greita, kad 
visa malė ir ardė, nešė didžiu
lius rąstus, baldus' Nuo pamatų 
išjudino ir namus.

Vienas susijaudinęs pasakojo, 
kaip matė ant stogo plaukian
čius du senukus, kurie šaukėsi 
pagalbos. Staiga kažkur stogas 
užkliuvo ir apsivertė, verpetuo
se dingo abu senukai.

Atskubėję gaisrininkai norė
jo išgelbėti porą vaikų, kurie 
dar laikėsi įsikibę į medžius. 
Ištiesė ilgas kopėčias, bet. tuo 
metu nešamų i 
trenkė į kopėčias, apvertė pačią ’ 
gaisrininkų mašiną, nuskandino 
vaikus ir kuo neprigirdė pačių 
gaisrininkų.

Vienas policininkas, pamatęs 
vandens nešamą moterį, šoko 
nuo tilto ir ją išgelbėjė. Prie
šais Green St. iš Valio namelio 
žmonės šaukėsi pagalbos. Iš 
pastogės jie šiaip taip pertiesė 
lentas į gretimo aukštesnio na
mo langus ir ten pervedė vai
kus, senelius. Vanduo ir ten 
greit juos pasiekė. Tada Ger- 
veckas vandeny pamatė iš kaž
kur atneštą valtį, šoko jis į sro
vę, narstydamas pro plaukian-

čius rąstus, pasiekė valtį ir iš 
namo išgelbėjo visus žmones, 
perkėlė ant geležinkelio pyli.- 
mo.

10 vai. ryto, kada

teisybes kenčia, mes taptume jų 
prispaudėjų dalininkais.

Negali būti palaikomas toliau 
Vokietijos perskyrimas. Negali 
būti toliau pateisinamas tautų 
pavergimas argumentu, kad tai 
reikalinga saugumui

Prezidentas neminėjo Sovie
tų Sąjungos vardo. Tačiau jo 
kalba buvo atsakymas į aiškini
mus, kad Ženevos konferencija 
reiškia status quo pripažinimą 
ir sykiu nuraminimas tam ne
pasitenkinimui, kuris pačioje 
Amerikoje auga prieš naują 
appeasmento dvasią.

100 milijony 
nuo potvynio

Prez. Eisenhoweris aplankė 
visas potvynio paliestas valsty
bes. Išleido atsišaukimą, kad 
Amerikos gyventojai prisidėtų 
aukom per Raudonąjį Kryžių 
nelaimingiesiem paremti. Pa
skelbė valstybės planą nuken- 
tėjuriem sušelpti ir sugriau- 
tiem kraštam atstatyti. Planui 
vykdyti paskyrė 100 mil. dol.

Visur eina valymo darbai.

potvynių, žmonės ir nereagavo 
į policijos įspėjimus.

VANDUO GREIT KILO, PER
10 MINUČIŲ PASIEKĖ ' 

PIRMĄJĮ AUKŠTĄ
Tada vieni dar spruko pro 

duris, kur juos išnešė policija, 
valtim'išvežė, o kiti pašoko į 
antra aukštą. Bet vanduo kilo

Iš Shenandoah, Pa. mums 
rašo apie naują nelaimę, kuri 
įvyko jau pirmadienio rytą 
rugpiūčio 22.

Cherry gatvėje jau keli me
tai veikia anglių valykla. Joje 
dirbdavo paprastai 100—125 
žmonės. Bet šį rytą tegalėjo 
dirbti tik 24, nes potvyniui pa
plovus geležinkelį nebuvo gali
ma atvežti anglių.

Senokas su viršum 100 pėdų 
aukštumo anglių valymo pasta
tas, potvynio paplautas, pradė
jo judėti ir staiga griuvo. Visi 
dirbusieji atsirado anglių ir 
griuvėsių krūvoje. Dideliame 
karštyje, anglių ir purvo miši
nyje skendo keliolika darbinin
ku.

BUVO APSEMTA MAŽDAUG 
TREČDALIS MIESTO,

namų ^gabalai j nelaimės vietą atskubėjo he- 
. likopteriai iš Bridgeporto,

Conn. Jie nuo stogų surihkd 
dar nemaža žmonių. Bet jau 
būta panikos. Viena moteris, 
palipusi ant stogo ir visaf pa
simetusi, su šluota kovojo prieš 
helikopterio nuleistą gelbėji
mosi virvę. Tada iš helikopte
rio nusileido vyras ir jėga mo
teriškei užnėrė gelbėjimosi 
kilpą ir pakėlė į viršų.

Viktoras Babonis buvo laiko
mas dingusiu. Jis irgi nepa
klausė policijos įspėjimo ir pa
siliko namuose. Pakilus vande
niui, jis pašoko ant stogo i 
da pamatė, kad vanduo jau ne
ša namus. Prie tilto jam nume
tė virvę, ir jis išsigelbėjo.

Bet vanduo vis dar kilo, nu
šlavė Riverside gatvę, apnaiki
no Bank gatvę ir užliejo gele
žinkelio prekių stoti. Smarki 
srovė išgriovė geležinius tiltus, 
lyg vielas susuko traukinio bė
gius, vagonus išsvaidė, sumalė 
aplinkinius fabrikus.

Tą pat penktadienį, vakare, 
vanduo pradėjo atslūgti.

Po kelių valandų gelbėjimo 
surasti 3 užmušti: James O-’Boy- 
le, Michael Mallick ir Peter Ru- 
ddy. Sunkiau ir lengviau sužeis
tų buvo 11. Jie sulaužyti, be 
rankų, sužeistais viduriais, vei
dais. Tarp sužeistųjų buvo 2 lie
tuviai: Antanas Čuplis ir Alber
tas Jakobonis.

voję, nes sutrenktas sprandas, 
bet savijauta gera. Lengviausiai 
sužeistas čuplis. Nelaimės mo
mentu jis suspėjęs palįsti po 
sunkvežimiu.

Visoje apylinkėje siaučia ne
darbas.

• Prancūzė Odette Rousseau, 
parašiutininkė, iššoko iš penkių 
mylių aukščio (8600 metrų) ir 
tik 400 metrų nuo žemės atida
rė parašiutą. Ji laimėjo 
dą.

• Amerika statys dar 
minius povandeninius 
Pirmasis buvo Nautillus.

PIRMOJI PAGALBA
Ši didžioji nelaimė vyko vi

sai netoli lietuvių šv. Juozapo 
parapijos bažnyčios. Jos pačios 
vanduo nepasiekė, čia ir subė
go pirmieji išsigelbėjusieji, ieš
kodami prieglaudos. Dauguma 
jų buvo beveik nuogi,Čia para
pijos kunigai pirmieji atidavė 
savo drabužius. 9 vai. buvo ati
daryta didelė parapijos salė. 
Klebono kun. Valantiejaus rū
pesčiu tuoj buvo duodama val
gyti Atskubėjo ir kiti lietuviai 
į pagalbą, nešdami maisto ir 
drabužių. Viena iš pirmųjų tal-

(nukelta j 4 psL)

rėkor-

NERAMUMAI NUKREIPTI TIK PRIEŠ PRANCŪZUS; AMERIKOS 
BAZIŲ NELIEČIA. BET TAI TIK PEREINAMASIS LAIKAS...

4 ato-
laivus.

PRIE KITŲ DAR 
VIENA KVAILYSTE

Indijos atstovą ir jo sekre
torę rugpiūčio 22 Houston, Te- 
xas, aerodromo restorano Šei
mininkė išprašė iš bendros pa
talpos į atskirą kambariuką ir 
ten davė pietus. Atstovas jau
tėsi tuo labai pagerbtas ir buvo 
nustebintas, kai rytojaus dieną 
gavo Dulles pasirašytą telegra
mą. Valst. sekretorius atsipra
šinėjo Amerikos vardu už Indi
jos atstovui pąrodytą diskrimi
naciją. Mat restorano šeiminin
kė jį palaikė negru, o negram 
įstatymo keliu ten uždrausta 
valgyti vienoje patalpoje su 
baltaisiais.

Dabar Indijos atstovui reikės 
tikrai įsižeisti ir daryti politi
nes išvadas, kurios blogintų 
dviejų valstybių santykius.

Vokietijoje streikai
Vokietijoj* rugpiūčio 24 pra

sidėjo streikai. Streikuoja Ham
burge laivų statybos darbinin
kai; Kassely garvežių ir sunk- 
vežnnių fabrikų darbininkai. 
Viso sustreikavo 22,000. Reika
lauja pakelti atlyginimą 10%. 
Lig šiol gauna valandai 2 DM.

Metalo darbininkų sąjunga, 
priešingai, įspėjo darbininkus 
nestreikuoti, nes ateinantį mė
nesį ir be to prasideda derybos 
dėl algų. Kassely streikuoja 
taip pat prieš darbininkų sąjun
gos valią. Tvirtinama, kad tai 
komunistų darbas politiniam 
reikalui.
-'A --- —Ilnl^ — *------ II.w vspHTO mtwjo it*

DRAUGŲ ĮTAKA

Palmdalle, Cal., 13 metų vai
kas .nušovė trim šūviais savo 
motiną. Jos laukė pareinant po
rą valandų, palindęs po lova. 
Nušovęs jis pats paskambino 
policijai, pasakė, ką padaręs, ir 
prisipažino, kad tuo jis norėjęs 
įrodyti savo draugam nesąs 
bailys. Mokykloje draugai jį 
nuolat vadinę mazgote, kuris 
nedrįstų pavogti ar ką kitą 
drąsaus padaryti.

• Kaliniam duos atostogų - • • 
Kanadoje Manitobos vyriausybė 
paruošė taisykles duoti atosto
gų kaliniam, kurie gerai elgias. 
Kas trys mėnesiai po 48 valan
das. Taisykles turi dar patvir
tinti vyriausybė Ottawoje.

Maroke ir Alžire atviras su
kilimas palaužtas. Tačiau užpul
dinėjimai iš pasalų tebeeina. 
Žudomi ne tik prancūzai, bet 
ir arabai, kurie yra palankūs 
prancūzam, ir žydai..

Prancūzai ėmėsi represijų. 
Pašalinę moteris ir vaikus iš 
namų, devynis kaimus sulygino 
su žeme iš patrankų.

Prancūzų patrankos, kurios 
su žeme sulygino devynis arabų 
kaimus, yra atsakymas į arabų 
skerdynes, kurias jie. nusileidę 
iš kalnų, įvykdė Qued Zem 
miestely. Jie nužudė ten 51 
prancūzą ir daug daugiau pran
cūzam palankių arabų. Bet žu
dė su rytietiniu sadizmu. Buvo 
rasti 15 vaikų su perpjautam 
gerklėm. Gerklės perpjautos 
buvo 7 prancūzam ir arabam, 
kuriuos rado ligoninėje. Dauge
liui, kuriuos suėmė, nupjovė 
nosis, išpjovė liežuvius.

Lėktuvais prancūzai gabena 
naujus sustiprinimus. Min. pir
mininkas Faure pašaukė į ka
riuomenę atsarginius, kad su
stiprintų Afrikoje padėtį.

Per tas kelias dienas Žuvu
sių priskaitoma per 1000.

Paryžiuje policija sukonfis- 
kavo komunistų laikraštį “Hu- 
manitė”, kuris paskelbė, kad 
prancūzai esą sunaikinę 500 
arabų belaisvių.

Prancūzijos vietininkas Ma
roke gen. Grandval esąs atsi
statydinęs. Jo planas buvo ge
ruoju susitarti su arabais. Už 
tai pačioje Prancūzijoje, ypa-

prancūzų kolonistų Maroke bu
vo aštriai puolamas.

Vyriausybė rengia pasitari
mus su arabais. Dalis Prancū
zijos vyriausybės narių yra 
priešingi bet kokiom nuolaidom 
ir grasina išeiti iš vyriausybės, 
jei bus grąžintas sultonas Yous-

eris 6000 savanorių šaukimą 
atidėjo, iki grįš po derybų iš ’ 
Maskvos.

kitų prancūzų valdomų Afrikos 
provincijų i Jeruzalę. 1000 šei
mų jau atkeliavo; laukiama dar 
40—60.000.



Maskvos agentų ranka (1)

KUO JIS LAIMĖJO SAU VISŲ PASITIKĖJIMU
DIENOS VEIDAI

(bus daugiau)

SVETIMOJI SPAUDA

(Nukelta į 5 psl.)

pragaro mašinas, apie 
Vokietijoje nužudytus 
skaitome ir paskutiniu

Nauja Amerikos politika at
vedė į Ženevos konferenciją. 
Jos vaisiai buvo labai giriami.

1936 Rusijoje buvo dideli va
lymai. Teisinas pasmerkė vadi
namą Trockio centrą. Nuteisti 
mirti daugelis vadų, tarp jų Zi-

MCES TO 
. RtSCUt

CWW IFAP

Bet šalia jų ateina ir kitokių 
atsiliepimų.

sū
dei
ga-

vėl Amerikos pagalbą, kad iš
gelbėtų nuo sugriuvimo savo 
sistemą. — Taip galvoja USNa- 
WR.

Kupetovas buvo pirmininkas 
rusų emigrantų sąjungos, kuri 
Prancūzijoje, kitoje Europoje ir 
Amerikoje turėjo 60,000. Orga
nizacija aktyviai veikė prieš 
bolševikus ... per aktyviai. Bu
vo aišku, kad organizacijos pir
mininką už tai pagrobė sovietų 
agentai, persirengę prancūzų 
policininkais.

Kutepovo grobimas buvo lai
komas pirmuoju Sovietų grobi
mu vakaruose, kuris sukėlė vi
so pasaulio susijaudinimą.

PAGALBA ATEINA IR JŪROSE... Laivas Kungshofm nuleidžia valtį gelbėti 29 įgulos vy
ram. kurie iiėoko H degančio laivo Argobeam prie Škotijos. Išgelbėti buvo visi, nors bangos 
buvo 14 pėdų aukščio.

novjevas. Kamenevas, Smirno
vas ... Tų metų nigpifičio 24 

prie teisino sprendimo dar bu
vo suminėta, kad “Leon Davi- 
dovič Trockį” ir Jo sūnus “Leo 
Lvovič Sedov” yra užsieniuose 
ir, jei “pasirodytų Sovietų Są
jungos teritorijoje”, tuojau 
turi būti suimti ir pristatyti ka
ro teismui...

Tokiu įtemptu valymo metu 
Paryžiuje gyveno Sovietų bu
vęs diplomatas Dimitry Nava- 
chin. Sukrėstas žudymų Rusijo
je, jis paskelbė esąs pasiryžęs 
duoti parodymus bet kuriam 
nepriklausomam teismui Vaka
ruose apie tikruosius pagrin
dus, kodėl Sovietų Sąjungoje- 
teismo keliu buvo įvykdyti to
kie valymai.

Ar Navachin tūrėjo kokius 
dokumentus neteko patirti. Kai 
1937 .sausio 21 rytą įprastu bū
du jis išėjo pasivaikščioti į va
dinamą Bolonijos mišką, pas
kui jį ėjo du vyrai. Kitų kelių 
praeivių akyse du paskui sekę 
vyrai paleido į Navachiną tris 
revolverio šūvius, sėdo į jų lau
kiantį automobilį ir nuvažiavo. 
Po valandos Navachinas, neat
gavęs sąmonės, mirė. Policija 
pripažino, kad jis buvo nužu
dytas 5 mm kalibro kulkom ne 
iš Prancūzijoje gaminto revol
verio. Daugiau ji nieko nesuse
kė.

Po Navachino nužudymo Leo
nas Trockis, gyvendamas trem
tyje, paskelbė viešai įspėjimą.

vardu Hans Erhardt iš Prabos, 
ir apsčiai pinigų; vertingas žie
das taip pat nuo rankos nenu
mautas.

■ Nebuvo pagrindo įtarti, kad 
tai plėšikų darbas.

Kai tik “Gazette de Lousan- 
ne” pranešė apie įvykį, po va
landos paskambino kriminali
nės policijos direktoriui telefo
nu ponia Reiss. Ji bijanti, ar 
nužudytasis nesąs jos vyras. Ją 
nugabeno, ir kai pamatė, -ponia 
Reiss apalpo — jos baimė pasi
tvirtino.

Ignace Reiss Šveicarijos ir 
kitų Europos kraštų saugumui 
buvo pažįstamas kaip buvęs So
vietų saugumo agentas, buvęs 
Prancūzijos agentų-tinklo virši
ninkas, nutraukęs santykius 
su Sovietais. Jis tikriausiai per
daug'žinojo.

Policija žudikų negalėjo su
sekti Tegalėjo išaiškinti, kad 
automobilis buvo išnuomotas 
Berne panelės Steiner, kuri 
ten parodžiusi Šveicarijos pasą 
ir palikusi 150 frankų užstato. 
Bet ir kas toji Steiner, liko pa
slaptis.

kutiniu laiku šnipinėjimas vir
to tokiu masiniu reiškiniu, kad 
apie suimtus šnipus laikraščiai 
informuoja vos ne kas savaitė, neatsiliepė.

Jei senesniais laikais buvo 
gajrsus visam pasauly anglų šni
pinėjimas, tai mūsų dienom vi
sus yra pralenkusi Sovietų šni
pinėjimo organizacija. Kai pre
zidentas Eisenhoweris Ženevoje 
pasiūlė karines bazes kontro
liuoti iš lėktuvų, tai sovietų va
dai paskui ilgai tarp savęs juo
kęsi, nes tokia kontrolė jiem 
nereikalinga — viską jie žiną 
per savo šnipus ... Apie jų 

' šnipinėjimo tinklą, organizaci
ją, metodus dabar parašė kny
gą britų žurnalistas E. C. Hoo- 

š. kridge vardu “The Net That
Covers the World.”

Pagal tos knygos pateiktus 
davinius pasekama tik vieną 
Sovietų agentų vartojama prie
monę užsieniuose — terorą, žu
dymus, grobimus, kuriais ji da- 

: bar garsėja Vokietijoje. Tik iki 
1954 pabaigos Vokietijos poli
cijos apskaitymu sovietų ranka 
per Berlyną pagrobę ne mažiau 
kaip 400 žmonių, o apie siun
čiamas 
rastus 
žmones 
metu.

Ne nuo šiandien Sovietų ran
ka pasiekia užsieniuose savo 
politinius priešus ar buvusius 
savo agentus.

Kas juos nužudė paslaptis
, ' šnipų visada buvo. Bet pas- tyje jokie prancūzai policinin

kai nieko nebuvo areštavę. Bu
vo paskirta 22,400 dol. premiją 
už generolo suradimą. Niekas

Sovietinėje Vokietijoje sv- 
ventojai laikė teisinga politika 
“Vakarų jėgos” politiką. Juo 
aštriau komunistinė spauda kal
tino “vakarų imperialistus ruo- kurie per 50 metų šioje saloje graph”.

PRADŽIA 2 VAL. POPIET. ĮEINANT AUKOJAMA 75 c.

PREZ. EISENHOVVERIS HARTFORDE, CONN. (antras i* de*->. posčdžiauja su nuken
tėjusių valstybių gubernatoriais ir kitais, kaip pagelbėti n u kenti juslėms nuo potvynio.

1937 rugsėjo 5 Lausanne 
mieste, Šveicarijoje, krito į akį 
automobilis, kad netaisyklingai 
buvo pastatytas gatvėje. Bet ja
me nieko nebuvo. Tik praeida
mas vienas krautuvininkas pa
žvelgė pro stiklą ir skubiai 
aliarmavo policiją. Policija ra
do automobilio užpakalinėje 
dalyje ant grindų sugriuvusi 
kraujuose žmogų. Jis buvo ne
gyvas. Nušautas 7 kulkosvydžio 
kulkom. Penkios buvo sužeidę 
galva. Lyg tyčiom taikyta į gal
vą, kad veidas būtų sunkiau 
atpažįstamas. Kišeniuje buvo 
rastas Čekoslovakijos pasas.

NEAIŠKU, KENO NAUDAI DIRBA KONFERENCIJOS
Istorija su gen. Kutepovu 

įvyko lygiai prieš 25 metus Pa
ryžiuje. Buvo sausio 26. sekma
dienis. Generolas kaip kiekvie
ną sekmadienį išėjo į pravosla- Labiausiai komunistų spaudoje, 
vų bažnytėlę vienas. Pora šim
tų metrų nuo namų jį sustabdė 
du policininkai. Po karštų gin
čų jie įtempė generolą į auto
mobilį ir nuvažiavo. Genero
las, kuris buvo pažadėjęs, žmo
nai ir penkerių metų sūhelfui 
grįžti pietų, negrįžo. Negrįžo ir 
venau. Suretė Nationale. pran
cūzų saugumas, tegalėjo išaiš
kinti, kad tuo laiku ir toje sri-

„ Rooseveltas mėgino švęlnu- 
^4* ir dovanom laimėti komu- 
fnižmo vadų širdis Bet' jie pa

vogė jo marškinius, grobdami 
į visas puses.

Trumanas pakeitė politiką, 
imdamasis kietos kalbos. Atė

20 ft L ■■

1OROP INTO B

Kampanija suskaldyti vakaru 
frontą eina pilnu tempu. Į Mas- 
*kvą šaukiasi kancleri Adenaue- 
rį, kad ji prigąsdintų ir pada
rytų nuolaidesnį Maskvos gun
dymam. Toliau Į Maskvą kvie
čiasi mus (prancūzus), tikėda
miesi papykinti mūsų sąjungi
ninkus amerikiečius. — Taip 
rašo prancūzų; konservatyvusis 
•‘Figaro”. •

jo tada šaltasis karas ir Korė
ja.

Ike sugrįžo vėl prie švelnio
sios krypties. Jis mano, kad 
dabartiniai komunistai kitokie 
nei Stalinas. Tegul ir taip. Bet 
bus įdomu * pasižiūrėti, kokie 
bus darbių. Konmmstai dabar 
turės pirmenybę, kad malo
niais žodžiais galėtų įsitvirtinti 
pastoviai tose žemėse, kurias 
yra užgrobę ir dar priedo gauti

Sovietų diplomatijos tikslas 
tikrai yra sumažinti įtempimą; 
tai leistų Sovietų Sąjungai pa
silaikyti, ka j^ra laimėjus. Pa- 
silaikyti i^hfpforopa, Įskaitant 
ir rytų Vokietiją.. Sovietų po
litikai rūpi padėtį stabilizuoti ir 
sukliudyti bet kokį pasiprieši
nimą tai stabilizacijai. Jeigu 
tai Ženevoje laimėta, tai yra 
didelis laimėjimas, bet jis tik 
rusų. — Taip vertino šveicarų 
“Die Tat” vedamasis.

Stasys Barzdukas — Ameri
kos lietuvių bendruomenės val
dybos pirmininkas. Jam taryba 
patikėjo 'sudaryti valdybą ir 
pristatyti ją tarybai tvirtinti. _

St. Barzdukas yra suvalkietis. 
Jam būdinga, kad moka nesijau
dinti ir šypsotis. Žodį tardamas 
sako jį ramiai, kartais su ne- 
kandžia ironija, “traukti per 
dantį”, kaip ir daugumas suval
kiečių.

Su žmonėm susitikdamas, 
nemoka kitų įtarti piktom min- 

šiantis karui”, juo aiškiau tarp 
savęs kalbėdavosi žmonės, kad 
Amerika ir Adenaueris pada
rys, kas reikia. Buvo tvirtas 
tikėjimas, kad karinė ir ūkinė 
persvara Vakaruose prives prie 
rytų Vokietijos išlaisvinimo.

Šitas sovietinės zonos gyven
tojų tikėjimas po Ženevos kon
ferencijos yra karčiai apviltas. 
— Taip informuoja “Bassler 
Nachrichten” koųgsįįondentas 
išBerlv’no.'-^ ?JI 1

Dirbtinis mėnulis seniai bu
vo paruoštas skelbti. Bet kad 
jį paskelbė staiga tik po Žene
vos konferencijos ir padarė iš 
jo sensaciją, tai tas faktas pa
kiša mintį, jog ta nauja sensa
cija buvo siekiama nustelbti 
Ženevos konferencijos įspū
džius. — Taip rašė šveicarų 
“Die Tat”.

Dėl konferencijos su raudo
nąja Kinija Ženevoje, kuri yra 
buvusios keturių konferencijos 
tęsinys, rašoma:

Londone spėjama, kad dar 
per anksti kalbėtis Ženevoje 
dėl Formozos ateities. Spėjama 
taip pat. kad Kinijos min. pirm. 
Chou Ėn-lai sutikimas tartis su 
Formozos vietinės valdžios at
stovais visai nereiškia Chiang 
Kai-sheko valdžios. Esą Chou 
En-lai turėjęs galvoje tik vieti
nius 7 milijonus gyventojų.

tim ar užkulisiais, nes pats jų 
neturi.
Dirbdamas jis nemoka nuo dar

bo atsisakyti, bet darbą paėmęs

STASYS BARZDUKAS

pakėlę Japonų okupaciją, o ne 
tuos 2 milijonu kiniečių, kurie 
su Chiang Kai-sheku atkeliavę 
iš Kinijos. — Taip informuoja 
“Die Tat” korespondentas iš 
Londono.

Komun. Kinijos Chou En-lai 
siekia atitraukti Ameriką nuo 
Chiang Kai-sheko. Washingtono 
draugystė su Chiang Kai-sheku 
yra šaltojo karo padaras. Tai 
panaši politika kaip Maskvos 
politika su vakarine Vokietija, 
kur .Adenauerio reikšmė silps 
šaltajam karui atsileidžiant.

Chiang pergyvens mažąja 
Ženevos konferencija. Bet jei 
susitiks užsienių reikalų mi- 
nisteriai ar net Eisenhoweris su 
Mao Tsetungu. tai nacionalinė 
vyriausybė kaip vaškas ištirps 
naujosios Amerikos—Kinijos 
bičiulystės saulėje.

Ženevos pasikalbėjimai 
mažina, aišku, karo pavojų 
Formozos. Jie tik padidina 
limybes. kad Kinija gaus viską, 
ko ji nori. — neišleidusi nė 
vieno šūvio. — Taip rašo britu 
konservatorių “Daily Tele- 

moka jį dirbti per visą parą. 
Jei kuria planus, tai jie kon
kretūs. Bet labiausiai moka 
patį juodą juodžiausią darbą 
dirbti — planus vykdyti. Ir tai 
moka daryti su tokiu atsidėji
mu, švarumu ir net pedantiš
kumu, kad tuojau išsiduoda 
mokytojas ir dar prie to kalbi
ninkas.

AR DOMĖJOSI KADA 
POLITIKA IR JOJE 

DALYVAVO?
Nesirengdamas “valgyti duo

nos” iš politikos, vis dėlto po
litinio darbo kvapo kiek uos
čiau — aiškino pats Barzdukas. 
— Tai buvo studentavimo lai
kais, kai Lietuva rinkosi tre
čiąjį savo Seimą: tada teko kiek 
dalyvauti rinkiminėj akcijoj. 
Mitinguose ar susirinkimuose 
nuotaika dažniąųsiai būdavo į- 

- kaitusi: malk kitą, jei nenori, 
kad tave sumaltų! čia tai tuoj 
ir pastebėjau, kad nebeturiu tų 
reikalingiausių “politikui” duo
menų. Todėl iš “ąktyviosios 
politikos” greitai pasitraukiau.

Bet stebėti, kaip politika "da
roma", turėjau gerų progų. 
Mat, kurį laiką esu rašęs laik
raščiams Seimo posėdžių repor
tažus. Prisižiūrėjau į tą visą 
partinę techniką, ir ji man pa
liko gana slegiantį įspūdį. Jau
no žmogaus širdis troško iš sa
vo tautos atstovų ir rimtesnio 
laikymosi, ir rimtesnių kalbų, 
ir rimtesnio prie paties reikalo 
priėjimo. Deja, neretu atveju to 
nebuvo. Tai turbūt atsispindė
davo ir mano reportažuose. Bet 
būdinga, kad oficioze “Lietu
vos" laikrašty, išsilaikiau prie 
visų trijų režimų: pradėjęs 
dirbti krikščionių demokratų 
valdymo laikais vėliau liaudi
ninkų ir socialdemokratų iki 
susilaukiau po perversmo tau
tininkų. Bet jiems Seimo jau 
nebereikėjo, tad ir šeiminio re
porterio dienas greitai baigiau.

Visi šie mėginimai tebuvo 
tik jaunų dienų žingsniai. Pa?

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 4 DIENĄ, LIETUVIŲ LAISVES PARKE, LINDEN, N. J., ĮVYKS
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Tegu žmones sužino, kad Vyčiai grąžą darbą dirb

VYČIŲ PIRMININKAS APIE VEIKIMĄ

V. B. IBANEZ
esu čia vienas ir niekaip nega
lėsiu prisišaukti pagalbos iš

čiau, bet užteko, kad jokiu bū* 
du neįstengiu jo užmiršti.

Tai buvo Kalėdų naktis. Aš 
važiavau traukiniu iš Valenci- 
jos ( Madridą. Sėdėjau vienas 
pirmosios klasės kupėj, nes Al- 
bacete stotelėj buvo išlipęs vie-

Prezidento Eisenhowerio įsakymas ir mes
Korėjos karas atnešė Amerikai naują rūpestį dėl belaisvių— 

į nelaisvę pakliuvusius karius komunistai vertė išduoti karines 
paslaptis; pasirašyti pareiškimus prieš Ameriką, įdavinėti savo 
draugus ir kitaip koliaboruoti.

liesa, tokių koHaboruojanrių tavo nedaug. Iš 4,428 sugrįžu
sių iš nelaisvės tik 192 tavo daugiau ar mažiau pakaltinami.

Komunistai nepaiso jokių tarptautinių tradicijų dėl elgesio 
su belaisviais. Jie nori belaisvius paversti Amerikos kenkėjais.

Del to prezidentas išleido naują įsakymą kariui, kaip jis turi 
elgtis nelaisvėje. (Buvo paskelbtas ištisai pereitame “Darbininko” 
nr.) Pagrindinė jo mintis — nors pakliuvęs į nelaisvę, amerikie
tis karys turi priešintis visais galimais būdais: neduoti žinių, ne
priimti protekcijų, laikytis vieningai su draugais, jiem vadovauti, 
ar pasiduoti vyresnių vadovybei, išnaudoti kiekvieną galimybę 
pabėgti, padėti draugam pabėgti...

Įsakymas parašytas nuoširdžiu kario pasižadėjimu pačiam 
sau ir baigiamas:

"Niekad neužmiršiu, kad esu Amerikos karys, atsakingas už 
savo vadelę ir vykdąs principus, kurie saugotų mano krašto lais
vę. Aš pasifflcėsiu savo Dievu ir Amerikos Valstybėm."

skyriuj vienas, ir durys buvo 
uždarytes. Iš kur galėjo atsi
rasti tas Šaltis? Tikras žiemos 
nakties šaltis? Bėgančio trauki
nio triukšmas man atrodė daug 
garsesnis. Apsiverčiau ant Šo-

25 Newarke ir truks iki 28. Ta ., proga atkreipiame skaitytojų 
dėmesį į šią organizaciją, kuri ir savo praeitimi ir dabartim* yra 
pasigrožėjimo ir rūpesčio verta.

40 METŲ 'VYTIES' 
LAIKRAŠČIUI

Patį vardą “Lietuvos Vyčiai” 
sugalvojęs kun. A. Kaupas.

Gražu, kad vyčiai pagerbia 
savo praeities kūrėjus. Jie pa
vedė vienam iš savo buvusių 
redaktorių Ig. Sakalui parašyti 
ir Vyčių istoriją. Jis ją renka 
ir gabalais skelbia per “Vyties” 
laikraštį. Kelia jis mintį suda
ryti ir albumą, kuris vaizduotų 
visą Vyčių veikimo praeitį.

Iš tos pačios “Vyties” pažįs
tami ir

Savisaugos instinktas mane 
užvaldė. Pasiryžau kovoti ligi 
paskutinių jėgų, šokau ant ne
pažįstamo ir rankom bei kojom 
ėmiau jį stumti laukan. Iš pra
džių jis buvo bepradedąs pra
rasti lygsvarą, bet greitai susi
griebė ir įsikabino į duris. Aš 
jį stūmiau be pasigailėjimo ir 
taiksčiau atplėšti jo pirštus 
nuo durų rankenos, kad kristų 
laukan. Persvara linko mano

IŠ LIETUVIŠKOS VISUOME
NĖS PAGEIDAUJA 

PIRMININKAS:
“Ji .galėtų padėti organizuoti 

kuopas, didinti narių skaičių ir 
paremti finansiškai, šitie trys 
prašymai reikia patenkinti, no
rint .kad organizacija gyvuotų 
gerai”.

Nuo 1915 eina. Vyčių leidžia
mas laikraštis “Vytis”. Taigi 
šiemet 40 metų. Pirmas redak
torius buvo dr. A. M. Račkus, 
pirmas administratorius L. ši
mutis. Toliau “Vytį” redagavo; 
K. Pakštas, M. Zujus, Ign. Sa
kalas, K. Jonaitis, P. Zdankus, 
A. Lapinskas, K. Savickas, kun. 
A. Valančius, J. Petraitis. A. 
Skirius, E. J. Kubaitis, A. Vai
čiulaitis; dabar dr. J. Leimonas.

“Vytis” rodo organizacijos 
veidą. Krinta į aki skirtumas 
seniau ir dabar. Dabar vis dau
giau randa vietos anglų kalba. 
Tarp bendradarbių vis daugiau

yra 12 vyčių kuopų. Jauna- 
mečių yra tik 4 kuopos, bet 
pastangos dedamos netrukus 
suorganizuoti dar 3. Gražiausią, 
pavyzdį duoda jaunamečiai 
Bayonne, N. J., vadovaujami 
kun. Karalavičiaus.

• Pasitikėsiu Dievu, Amerika, įsitikinimu, kad amžius trun
kantis tautos pasipriešinimas, gausi brolių kraujo ir kančios 
auka nenueitų veltui.

VIENAS IŠ NAUDŲJŲ 
ATEIVIŲ DĖL VYČIŲ

Labai iškėlęs Vyčių reikšmę 
Lietuvos reikalui, dr. P. Mačiu
lis paskutiniame “Vyties” nr. 
atsiliepia:

“Neatrodo, kad Vyčių obalsis 
— Dievui ir Tėvynei — jai? bū
tų visiškai numarintas, bet to, 
pirmykščio entuziazmo, to jau
nų širdžių vertumo, jaunat
viško užsidegimo nebegali į- 
žiūrėti. Jaunieji kunigai dažnai 
nebetalkina Vyriam, o patys 
vieni palikti yyčiai praranda 
orientacijos gaires. Senieji idea-

tokiu mažyčiu, rodos esu ant žmogžudystes, kurios nekartą 
motinos kelių ir girdžiu jos Įop- yra atsitikusios. O už: vis la
šinės niūniavimą. Dar valandė- biau išsigandau atsiminęs, kad 
lė ir aš jau tysau kaip negyvas.

Staigiai mane pažadino kaž
koks šaltis. Per visą kūną nuė- kitų nei pranešti kituose vago
jo drebulys, lyg kas būtų Šaltu nuošė * snaudžiantiem kelei- 
vandeniu perpylęs. Greitai ap- viam. Tas vyriškis tikriausiai 
sidairiau aplink. Tebuvau tame yra vienas tų banditų...

VYČIŲ DABARTIES REIKALAI
Tarp jų pirmiausia krinta Į 

akį Vyčių organizacijos susirū
pinimas naujais nariais.

Pereitų metų suvažiavime 
Pittsburghe buvo pranešta, kad 
Vyčiu kuopų dabar esą 49. Ar 
padidėjo ar sumažėjo kuopų 
skaičius per tuos metus, paaiš
kės šiame suvažiavime. Bet

bemaž prietaringa baimė. Visu 
greičiu einančiam traukiny 
žmogaus atsiradimas, ir dar 
naktį, negalėjo panašėti į tuos 
fantastiškus pasakojimus, ku
rių aš vaiku būdamas buvau

Pereitame “Darbininko” nr. 
buvo foto su parašų Al. Vasi
liauskas; kitur jis pasirašo We- 
sey... Tai Vyčių dabartinis 
pirmininkas. Jis 20. metų jau 
dalyvauja Vyriuose ir 6 metai 
dirbą centre.

Į ką jis labiausiai kreipė dė
mesį šiais metais vadovauda
mas?

“Darbininkui” jis
PAREIŠKĖ PASITENKINIMĄ 

'KUOPŲ VEIKLA
Joje labiausiai džiaugėsi tuo, 
kad
• Naujų narių prisirašė gana 

daug;
• Kuopos gausiai minėjo šv. 

Kazimiero šventę; prisidėjo 
prie Vasario 16 minėjimo;

• Organizavo jaunuosius vy
čius., “juniors”.
“Mūsų apskrityje — sakė A. 

Vasiliauskas — kurią sudaro 
New Yorkas ir New Jersey,

toj gali palįsti po traukiniu. Ir 
tie vaikučiai, dėl kuriu tu va
žinėji, galės likti našlaičiai!...

Jis tik iridžiai Šyptelėjo.
Aš supratau, kad žinojo, ką da- 

(Nukeita J 4 p«L)

FRANCISCAN FATHERS
Baenteręd te «ęcon4 rites matter at Brooklyn. N. 7. May 25, 1951, under 

. tbe Aet ot March 3, 1879, orlginaUy entered as seeond dass matter ■ 
<t Boston. Mass^ September 12. 1915.

SUBSCRIPTION KATES 
nestie yenriy ——86.00 
oklyn, N Y.-------------- $650
f year ----- ----- -----— 8350
eiga-----—--------------- 8650

PRENUMERATOS KAINA 
įerikoje metams----------- , 86.00

8650 
8350 
8650

Pernai suvažiavime jis galė
jo pasidžiaugti, kad per metus 
vyčiai parašė kpngresmanam, 
senatoriam ir kt 18,840 laiškų. 
Vienas tik pirmininkas A. Vasi
liauskas parašęs 197, o pats 
kun. Jutkevirius 386. Dar la
biau tavo pažymėtinos kitos 
dvi pavardės — P. Vaškas para
šė 1105, J. Gudaitė 1009 laiš
kus. Bet skundėsi tada kun. 
Jutkevirius, kad iš 49 kuopų 
tokios “lietuvių reikalų komisi
joj’ buvusios tik prie 26.

Kaip ėjosi šiemet, paaiškės 
iš pranešimų suvažiavimo. Bet 
jau dabar įdomu stebėti, kad 
vyčiai mokėjo pagerbti ir tuos; 
kurie nusipelnė Lietuvos reika
lui ginti— pagerbti šiame su
važiavime buv. kongresmaną 
Ch. Kersteną.

durys, arčiau prie manęs, visai 
atviros. Tarpdury sėdėjo vy
riškis, kojas nuleidęs žemyn ir 
pasidėjęs ant papėdėlių. Visas 
buvo susivijęs į savo skarma
lus, atsigręžęs į mano pusę. Jo 

_________ _________ viso tebuvo maža ir labai toli akys tamsiame veide labai keis- 
vau sutikęs ir dabar, kai jo jau viena nuo kitos. Garvežys pa- tai žėrėjo.

O KAIP SU GARSIAISIAIS 
VYČIŲ LAIŠKAIS?

Laiškais vyčiai barėsi, prašė, 
dėkojo, peikė... už tai, kad 
tas ar kitas minėjo Lietuvos 
reikalą. Laiškų rašymą organi
zavo “Lietuvių reikalu komisi
ja”. Ji veikia jau devinti metai. 
Jos didelis organizatorius ir il
gametis pirmininkas buvo kun. 
Jonas Jutkevirius, dabar tos 
komisijos tik garbės pirminin-

Traukinių
—", PARAZITAS

IŠ VYČIŲ PRAEITIES
1913 balandžio 27 tavo pir

mas Lietuvos Vyčių suvažiavi
mas Lawrence. Kitais metais 
jau veikė 12 kuopų. Jose tavo 
700 narių. 1915 buvo 30 kuo
pų su 1200 narių. 1917 jau 89 
kuopos su 3,300.

Dr. Bartuška mini, kad 1918 
narių Vyriuose buvę 15,000. 
Tai buvo labai spartaus augimo 
laikas. Paskui sulėtėjo. .Tariau 
1930 turėjo per 100 kuopų.

Vyrių iniciatorius ir tėvas 
laikomas Mykolas Norkūnas, 
atvykęs į Ameriką iš Dzūkijos 
ir miręs 1951. Buvęs Vyčių pir
mininkas J. Boley Bolevirius 
jautėsi atlikus pareigą savo or- 
ganizac. kūrėjui, kai pereitais 
metais jo vadovaujama komisija 
pastatė Lawrence prie jo kapo 
paminklą daugiau kaip už 1000

pone!... Neturiu
Jis savo grubiomis ranko- teisės taip sėdėti, kaip koks po

rais kažko ieškojo po visas ki- nas. Aš sėdėsiu čia, kur sė- 
šenes ir už lopų. Aš ėmiau net džiu, nes neturiu pinigų. O už 
gailėtis. Gal su juo buvau per jūsų pasiūlymą nuoširdžiai dė- 
minkštas? Ką jis ten išsi- kojų..

nėra... Vieną kartą jį tema- mažu ėjo greityn, o vagonas, ši staigmena man buvo taip meflės! .
kuriam aš gulėjau, kaskart la- netikėta, kad neturėjau laiko mas- Nestumk, pone 
biau daužėsi, lingavo ir braškė nei geriau pagalvoti, nei gu
jo, lyg sena išgliarusi karieta, prasti. Mano mintys tavo taip 
l angų stiklai barškėdami, sė- surizgusios, kad mane pagavo 
dynių girždėsys — visai tai su
siliejo į savotišką lopšinę, kuri 
man tik padėjo snausti Iš pra- 

nintėlis mano bendrakeleivis, džtos ratų žviegimas ir mono- 
Lyg tyria, praeitą naktį blogai toniškas traukinio mėtymasis 
miegojau, todėl dabar užėjo į šonus mane erzino, bet po 
noras išsitiesti ant minkštų sė- vienos kitos valandėlės pradė- 
dynės kfltaaėDų. Vtoęi aplinky- jau nieko nejusti. Paskui pu- į galvą pasakojimai apie trau- akim žiūrėjo į mane, lyg bena- 
Ms stoja oi mano planus. Ilgai siaumigoj, rodos, aš pavirtau kinių apiplėšimus, kruvinas mis šunelis. Aš tuo tarpu nu- popiergalis tau duoda teisę va-

Vfocanzo Blasco Ibanez, is- nedvejojęs visai patogiai kri- 
panę rašytojas, miręs 1928 m. tau išilgai. Tikėjausi visai pui- 
Jo raštai pasižymi įvairiausiais kiai nusnūsti. Dar užtraukiau 
nuotykiais, kaip Ir jo neramus žalsvas langų užuolaidas ant 
gyvenimas, čia dOodatoas apra- lempos, kad nešviestų į akis, 
žymas apie vieną vargią darbi* ir kupė paskendo maloniam Se
niuką, baigusį gyvenimą po šėly. Susivyniojau į paltą, atsi- no ir žiūriu 
traukinio ratais. guliau aukštielnikas, ištiesiau

kojas, žinodamas, kad niekam 
neužkliūsiu ir nieko nesutruk- 
dysiu. Traukinys bildėjo per

— Taip, — kavinėj pasakojo 
Perez, mano draugas, — nese- 
mai sKaiciau i 
vieno mano pažįstamo mirtį.

— Jį vienintelį kartą tebu-

kuopom nariai buvo verbuoja
mi. Teko skaityti verbavimo 
pirmininko Joseph A. Sakevich 
skelbimą, kad tokis verbavimas 
turi trukti nuo, balandžio iki 
liepos mėn. .

Pernai Pittsburgho suvažiavi
me vicepirmininkas Valter R. 
Chirfik galėjo pasigirti, kad per 
metus naujų narių buvo pri- 
verbuota 185.

Kitas reikalas tai jaunulę 
vyčię verbavimas ir organizavi
mas. Dabar tuo reikalu atsišau
kimą buvo išleidęs organizaci
jos pirmininkas Al. Vasiliaus- 
kas-Wesey. Bus įdomu išgirsti 
šiame suvažiavime, ar šie metai 
geresni buvo karo pernykščiai. 
Pernai vicepirmininkas Robert 
S. Boris pranešė, kad jaunimo 
kuopos buvo sudarytos Bosto
ne, Chicagoje, Worcesteryje, 
Norwoode, Brooklyne, Baydn- 
ne, Gary, Providence. Bet jis 
nusiskundė, kad tai per maža, 
turint arti 50 vyčių kuopų aps
kritai.

plėšiau nuo lempos uždan^ilą ‘ riboti nemokamai ir dar gąz- 
ir galėjau gerai Į jį įsižiūrėti. dmti ramiuš keleivius? .

Atrodė esąs ūkininkas, nedi- J. Man/ išdėsčius jo stambią 
delio ūgio, apykūctiš', vilkėjo klaidą, jis truputėlį sumišo ir 
seną ir sulopytą skrandą su veidas ištyso, lyg atgailojančios laukan ir traukiniui 
šviesiom kelnėm. Tamsi kepurė. davatkos. Tik akimis tartum 
dar labiau tamsino ir taip ne- man kalbėjo: 
šviesų veidą ir jį darė liūdną, — Na, tik malonėk manęs 
šaukianti pasigailėjimo. Kar- nemesti laukan! 
tas nuo karto mėgino man g; Aš nudaviau drąsų, nors iš 
padėkos nusišypsoti.. Pro su- * baimės nugarą tebelakstė skru- 
kepusias lūpas pasirodydavo zdės.
rudi dantys, panašūs į zuikio ar — Stokis, — tariau. — Sto- 
žiurkės. Visa jo išvaizda primi- kis ir sėskis čia, ant sėdynės, 
nė šunį, kuriam ką tik buvo B- tas patogiau, 
gelbėta gyvybė.

• Nepaliausiu priešinęsis visais galimais būdais komunizmo
. ____ — ■.■.tifrt.r*? ■UZIevodS* IrUJUVtva ei VI llwyTlz

• Netarnausiu priešo norui, kad aš tesirūpinčiau savo asme
ninės naudos ieScojimu;

• Nekoliaboruosiu su priešu, kenkdamas savo tautiečiam; 
jiem būsiu ištikimas, užtarsiu ir paremsiu;

• Niekad neužmiršiu, kad esu Lietuvos karys, atsakingas už 
savo veiklą ir vykdąs principus, kurie grąžintę mano kraštui leis-

Jis nesijudino ir tiko sėdėti 
ant grindų. Traukinys lėkė per 
tušriua laukus. Tik kur nekur 
raudonos signalų šviesos šmėk
štelėdavo pro langus ir keistai 
mus apšviesdavo. Telegrafo giai parkeliauti. Pasiryžo nau- 
stulpai nubrėždavo nakties fo- dotis traukiniu, vietoj pinigų 

Paėmęs sulamdytą popierga- ne gelsvus brūkšnius, iš gar- už bilietą, vartoti savo drąsą ir 
ti. gerai jį apžiūrėjęs, negalė- vežto kamino lakstė žiežirbos vikrumą.jau susflaftytinestju^ęTjam ir skendo nakty. -Juk pavojinga.-tikinau

kalbėjau: VyrSItis nebuvo ramus. Jį ji — Jei ne šiandien, tai ry-
— Bet tas bilietas ne tik turėjo kafltas viduj kankinti, 

kad jau negeras, bet tiesiog Gal mano nuduotas ramumas 
pirktas prieš ketis metus, pa- jį degino? Pasiūliau jam už- 
senęs ir daugelį kartų varto-’ sirūkyti. Jis užtraukė dūmą ir 
tas. Manai, kad što nuterltotas ėmė man pasakoti:

įtipeu, geriau sakant įšo-

šeši įsakymo punktai turi virsti Amerikos kario tikėjimu. 
Tariau tas įsakymas tinka ir lietuviui, tremtiniui ar amerikiečiui, 
kilusiam iš Lietuvos. '

Jis primena ir jam tą patį priešą — komunistą, kuris nepai
so tarptautinių sutarčių ir tradicijų.

Primena tremtinį panašioje padėty, kuris kaip ir karys ne
laisvėje yra išmestas iš savo žemės ir negali jai tarnauti tiesiogiai.

Primena to paties priešo užmačias išnaudoti tremtinį kovai 
pri^ jo gimtąjį kraštą, verčiant jį arba nutilti, arba kartoti prie
šui palankius žodžius.

įsakymas Amerikos kariui priešintis visais galimais būdais 
yra lyg įsakymas ir lietuviui, kurį jis galėtų kartoti ir pravesti 
savo elgesio taisyklėm:

trauks? Man rodėsi, kad verta 
pasiimti guUuą, Kur| turėjau 
po švarku..

Po valandėlės jis kažką su
rado ir, pakišdamas man, tarė: 

esu geras ir nekaltas žmogus!... _ Matai? Ir aš
Jo taisė girdėjosi kažkoks turiu bilietą, 

nuorirdtunas ir tavo galima 
jausti gilus nusižeminimas ir 
baimė. Man jp ne tik pagailo, 
bet susigėdau savo brutališku- 
mo ir ėmiau tempti vidun. Jis 
vėl susirietė ant žemės prie 
durų. Buvo susijaudinęs, iš- 

prisiklausęs. Paskui man atėjo blyškęs ir uždusęs. Gailiom

DU NUOLATINIUS 
UŽDAVINIU? PIRMININKAS 

SKIRIA VYČIAM:
kovą už Lietuvos laisvę ir lietu
viškumo išlaikymą.

“Kovą už Lietuvos laisvę 
mes vykdome per savo “Lietu
vos reikalų komitetą”, kuris 
ragina organizacijos narius ra
šyti laiškus į Amerikos valdi
ninkus, Amerikos laikraščius 
ir visur kitur, pranešant apie 
jiem apie Lietuvos užgrobimą 
ir jos kančias ... Lietuvišku
mą palaikom, vartodami lietu
vių kalbą, rašydami lietuviš
kai dainuodami, savo leidinį 
“Vytį” skaitydami, ten rašyda
mi ir tt.”

KĄ LAIKO SVARBIAUSIA 
DABARTINIAME SEIME?

“šalia kalbų ir pranešimų— 
sakė A. Vasiliauskas — bus du 
svarbūs įvykiai. Pirmas — tai 
vadų kursai, ruošiami dieną 
prieš seimą — ketvirtadienį; 
antras — tai sekmadienio va
kare banketas, kur bus pagerb
tas Ch. Kersten, kovoiąs už 
teisybę ir atjaučiąs mažas tau-

kau, niekam nematant Alba- 
cete stoty ir pasileidau ieško
ti iš lauko pusės tuščios kūpės. 
Prieš kiekvieną stotį aš iššoku 

prade
dant judėti aš vėl įsprunku, 
kad konduktoriai nepamatytu.

— Kur keliauji? — paklau
siau, — ir tokiu pavojinga bū
du. Juk gali papulti po trauki
nio ratais ir būti sumaltas kaip 
kirmėlė.

Važiavo namo praleisti sek
madienio. Jis dirbinėjo Altace- 
te, jo žmona gyveno gana toli 
ir uždarbiaudavo padėdama 
turtingesniems namų ruošoje. 
Juodu buvo badas ir vargas at
skyrę. Iš pradžios jis vaikštinė
davo pėkšrias, bet reikėdavo 
eiti visą naktį. Pareidavo be 
galo nuvargęs ir negalėdavo 
nė su' žmona sumesti kelių žo
džių, nė su mažais vaikučiais 
pažaisti. Ilgai jis galvojo, kaip. 
Čia suradus būdą, greitai ir Iš

lįstai pavargo arta visai iš gy
veninio pasitraukė, o jaunuo
sius kadrus kažkas dėjosi su
telksiąs, įvesdamas angliškas 
skiltis į vyrių žurnalą -r- “Vytį” 
(Nr. 8, 1955).
' Toje pačioje “ Vytyje”" randi 

pasisakymą ir iš kitos pusės— 
iš jaunosios kartos, jau Ameri
koje augusios.

VIENA IŠ ČIA GIMUSIŲ 
VYČIŲ ORGANIZACIJOS 

NARIŲ PASISAKO
“Kodėl aš esu Vyrių organi

zacijos narys?” — tokį klausi
mą pernai buvo skyręs “Drau
go” dienraštis konkursui.

Iš daugelio į jį atsakiusių pir
moji vieta teko Bernice M. Bur- 
dulis, kuri yra Worcesterio 
universiteto auklėtinė ir kuri 7 

(Nukelta į 5 psl.)



visus kuo

fus per metus maudyki* ir bran-

išeities.. J

lu-

PARAZITAS Čiupkit! Tai jis! Jau ant

— Tai jis, tas traukinių pa
razitas, kuris visada važinėja, 
o niekad neperka bilieto. Mes 
jį kada nors pačiupsim, — rėkė 
traukinio palydovai. %

pamatėme 
gyvenimą.

policija,

Apžiūrėję vėl grįžom prie lie
tuvių salės, čia veikia vieninte
lė Salvation Army virtuvė; še
fas supažindino su tvarka. Ap
žiūrėjo suneštus drabužius, ku
rių gali kiekvienas nukentėjęs

tų žmonių, v?rfi. am

rai, jau turiu “dresių”.
Kiek maža tereikia šiai senu

tei, kai viskas nuskendo, kai ji 
pati išsigelbėjo pusnuogė.

Nelaimė žmonėse sukėlė ir 
didį nuoširdumą. Toje pačioje 
salėje priglausti vist nežiū

pasileido bėgti, kurio niekas 
nei nesivijo toliau nuo bėgių.

— Kas čia atsitiko? — klau
sinėjo keleiviai.

pasirinkti.

UŽKALBINOME IR BŪRELį 
LIETUVIŲ,

kurie čia sėdėjo ant laiptų. 
Viena senutė mum nusišypsojo 
ir sako:

— Man labai gerai, labai ge-

TRAUKINIŲ
Atkelta B 3 psL 

ro, bet buvo įpratęs ir jautėsi 
galįs įšokti į bėgantį traukinį. 
O iššokti, juokai — susirieti ir 
bumt Jį negazdino traukinys, 
o tie žmonės, kurie jame važi
nėja.

Paprastai jis ieškodavo pir
mosios klasės vagonų, nes tie 
būdavo dažnai apytušti, o kar- tą. 
tais ir visai be keleivių. Kartą 
jam per klaidą pasitaikė į- 
smukti į moterų kupę, o ten 
būta dviejų seselių vienuolių. 
Tos ėmė šaukti, subėgę kon
duktoriai jį vytis. Teko tada 
jam sprukti laukan ir kelionę 
baigti pėkščiom. Dar blogiau 
nutiko, kai pataikė užminti 
ant miegančio ęono, kuris nie
ko nesakęs tvojo lazda per pa
kaušį, kad net rimbas iššoko ir 
liks ligi grabo lentos. O tokių.

Waterbnry lietuviai nukentėjo daugiausia
(Atkelta iš 1 psl.) 

kininkių buvo Nelė Meškūnie
nė, kuri perėmė į salę subėgu
sių globą.

REIKŠMINGĄ PAGALBĄ 
PIRMASIS SUTEIKĖ 

NEW YORKO MIESTAS
Penktadienio vakare baisiais, 

aplietais keliais atvažiavo “Sal
vation Army” milžiniškas sunk
vežimis — virtuvė, prisikrovęs' 
kelias tonas maisto. Prie para
pijos salės jis tuoj atidarė išti
są valgyklą ir pavalgydino Rūk
stančius. Mieste buvo nutraukta 
elektra, gazas, užterštas van
duo. Net ir tie, kurie tiesio
giai nuo potvynio nenukentėjo, 
negalėjo namuose išsivirti. Ir 
jiems teko pasinaudoti “Salva
tion Army” pagalba. Pačioje 
salėje moterys net su žvakėm 
virė vaikam valgyti.

ŠEŠTADIENIO RYTĄ ATVY
KO KARIUOMENĖ IR 

PERĖMĖ VISUS AUDROS 
NUSIAUBTUS KVARTALUS 
Iš nelaimės kiti mėgsta pasi

pelnyti Buvo pastebėta vogi
mų, plėšimų. Tad kariuomenė 
visai uždarė nukentėjusius 
kvartalus ir visam mieste įvedė 
apsiausties padėtį, nuo 9 v. v. 
niekas be specialaus leidimo 
negali pasirodyti gatvėje.

Mieste liko tik du sveiki til
tai Ir juos kariuomenė perėmė 
savo žinion, leisdama jais pasi
naudoti tik su specialiais leidi
mais. Apylinkės žmonės, išgir
dę nelaimę, daugelis važiavo 
pasižiūrėti. Automobiliais bu
vo užsikimšę visi keliai į Wa- 
terburį. Tas sutrukdė kariuo
menės- veiksmus, pagalbos tie

buvo uždaryti.

AR PAŽINSI JUOS?
Pradėjus vandeniui slūgti, 

pirmiausia šoktą ieškoti žuvu
sių. Bet juos ^surasti sunku. 
Gatvėse prinešta žemių iki 6 
pėdų aukščio, rūsiai prigrūsti 
šiukšlių. Įvairiose sankryžose, 
kur užkliuvo nešamos medžiu 
dalys, lentų ir rąstų kalnai su
versti. IŠ jų išrinkti -žuvusius 
ne taip lengva. Miestas įsakė 
registruoti visus dingusius. 
Rugpiūčio 23, Raudonojo Kry
žiaus pranešimu, buvo dingusių 
apie 70. Tikro skaičiaus dar ne
žinoma, nežinoma taip pat, 
kiek yra ir žuvusių. Tačiau iš 
griuvėsių išrinkta nemaža 
lavonų, kurie kartais taip su
naikinti, kad sunku pažinti.

; Rugpiūčio 23 d. Waterbury 
Republican įdėjo pirmąjį, poli
cijos suregistruotą žuvusių są
rašą, kuriame

TARP ŽUVUSIŲ RANDAME 
ŠIUOS LIETUVIUS:

Teofilija Laukaitienė, Stan
ley Marks, Margarita Padaigie- 
nė, Clerence F. Rameikas, Ma
rija Šimkienė, Petronėlė Stani- 
kienė ir jos sūnus Marcinkevi
čius, Bronislaw ir Charles Sere- 
dinckas.

Miestas, bijodamas epidemi
jos, mirusius uždraudė'laidoti 
Įprastine tvarka —- su pamal
dom bažnyčioje. Graboriai žu
vusius veža tiesiai į kapus. .

Pačiam Waterburio miestui 
yra padaryti

MILŽINIŽKI NUOSTOLIAI.
Sugriautas vienas didelis mi-

VAIZDAI PO POTVYNIO. Virtoje: vienas Naugatucko upelio nuplautų 15 namų Wa- 
terbury, Conn. Apačioje: Stroudsburge jau valo gatves. .

stogo!
kurie jį mėgino mesti kaip aš Iškišęs galvą mačiau, kaip 
kad dariau, yra devynios galy- kažkasnusirito nuo stogo ir va- 
Dės. Jis visus rainiai pernešė, |andelę gulėjo nejudėdamas, 
nė ant vieno nepyko, nė vieno 
nekeikė.

Traukinys pradėjo lėtintas.
Artėjome prie stoties.

— Pasilik čia, — sakiau
jam. — Aš nupirksiu tau bilie-

kimą. Tuoj visi keliai į miestą singlo fabrikas, paliesta daugy
bė kitų, sunaikinta geležinke
lio stotis, visa traukinio linija 
į miestą nunešta. Geležinkelio 
linijai atstatyti, kaip tvirtino 
žmones, reikėsią bent poros 
metų.

Mum šiuo kartu svarbu, kiek 
padaryta nuostolių lietuviams. 
Pasisekė mum susitikti Joną 

( Janušaitį, miesto tarybos narį, 
kuriam miesto majoras pavedė 
apskaityti visus nuostolius. J. 
Janušaitis mus painformavo, 
kad Brooklyhe, kur gyveno lie
tuviai, įsikūrę nuo senų laikų,

POTVYNIO NUOSTOLIAI 
SIEKIA APIE 

2.400.000 DOL., f 
nuo tiek šis kvartalas mokė

jo taksas. Tačiau visa tai atsta
tyti, J. Janušaičio nuomone, 

. reiktų mažiausiai 6 su puse mi- 
liono doL O kur dar vidaus 
įrengimai: baldai, televizijos, 
radijo aparatai, šaldytuvai. Be 
to, senieji lietuviai ne visi ir 
pinigus buvo pasidėję banke, 
laikė namuose ir jų neišgelbė
jo. Tad daugelis lietuvių, gy
venusių potvynio paliestame 
plote, liko ir be pastogės ir be 
drabužių ir be pinigų.

Mūsų ekspediciją (važiovom: 
Tėv. Pranciškus Gedgaudas, 
spaustuvės administratorius, 
Tėv. Modestas Stepaitis ir Pau
lius Jurkus — Darbininko red. 
nariai) prieš miestą sulaikė po
licija, bet, patyrusi mūsų tiks
lus, praleido. Maždaug žinoda
mi, kur labiausiai nukentėjo, 
orientavomės i lietuvių parapi
jos kleboniją. Mažiau palies-

— Ne, pone. Kontrolierius, 
tikrindamas bilietus, mane ma
tys. Jie daug kartų yra mėginę 
mane nutverti, bet nė vienam 
jų nėra pavykę mane matyti iš 
arti. Paskui jie įsižiūrės į ma-’ 
no bruožus ir gali apgadinti vi
są reikalą. Laimingos kelionės, 
pone! Jūs esate vienintelis 
toks žmogus visam pasauly.

Vyriškis pro duris dingo tam
soje. Buvau yėl bemėginąs išsi
tiesti, bet išgirdau rėkiant: Vertė T. S.

Daugiau man jo neteko su
tikti. Tik girdėjau iš laikraščių, 
kad vargšas “parazitas” sugau
tas. Tik ne konduktorių, o pa
ties traukinio ratų. Matyt, vie
ną kartą jo paties vikrumas jį 
išdavė. - -

tuose kvartaluose jau buvo pil
na pareigūnų, kurie

BUVOAPSIRli£ 
SPECIALIAS SKARELES 

APLINK BURNĄ,
kad neapsikrėstų užterštu 

oru. Jie skubino 
greičiau važiuoti.

Prie klebonijos 
lyg tikrą pafrontės 
Maišėsi kariuomenė, 
pareigūnai, slankiojo žmonių 
būriai Aplankėm kleboną kun. 

, Valantiejų, prislėgta didžios ne
laimės, nes nukentėjo nemaža 
dalis jo parapijiečių. Pati šv. 
Juozapo parapijos salė,, didelė 
ir graži, paversta nakvynių na
mais. čia sudėtos lovytės, su
vežti staliukai, būtiniausi ra
kandai. čia sutikome ir Nelę 
Meškūnienę, kuri nuo pat pir
mos dienos visu nuoširdumu 
dieną ir naktį teikė pagalbą. Iš 
akių matyti kelios nemiegotos 
naktys, bet ji dar šypsosi ir 
mum atsako:

— Aš turiu visa: gyvybę ir 
namus, kas man miegas, kai 
tiek šaukiasi pagalbos.

Iš glėbio raštų gavome nema
ža informacijų. Svarbiausia, no
rėjom patekti į visai Izoliuotą 
miesto dalį. Nelė Meškūnienė 
nuvedė mus į kariuomenės šta
bą, įsikūrusį parapijos name, 
čia gyvenimas lyg pafrontėje, 
telefonai, lauko lovelės. Bet ka-' 
reiviai paslaugūs, jie čia ir at
vyko teikti pagalbos. Ir mum 
tuoj pasiūlė atsigerti pieno, nes 
nieko kito geriamo ' neturėjo. 
Budėjęs majoras paskyrė mum 
vieną seržantą, ir šis šautuvu 
išlydėjo mus pro visas sargy
bas į mirusį miestą.

Pats pirmasis vaizdas, kai pa
matai didžiulius trijų aukštų 
namus, nuneštus ir apverstus, 
šiurpus.

ŠIUO\ LIETUV1O (ŠEŠTOKO- 
STOKSjNAMUS SROVĖ 

NUNEŠĖ PUSANTRO BLOKO 
IR TRENKĖ I TRAUKINIO 

PYLIMĄ
Riverside gatvė visai nušluo

ta. Yra tik kalnai šiukšlių, len
tų, balkių, medžių. Užlipom 
ant traukinio pylimo, čia bė
giai’sulankstyti, vagonai it dė
žutės kažkur numesti, visur 
priversta begalės žemiu ir ak
menų. Lipom per griuvėsius, 
kur išmestos vaikučiu lėlės, 
baldų dalys, maistas, drabužiai. 
Nuo pylimo matyti visas plotas, 
sujauktas, suverstas. Dvi dide
lės cisternos nuplėštos nuo sa
vo pamatų ir užgrūstos prie til
to. Du čia pat esą tiltai sutrinti 
į dulkes. Griuvėsiuose pilna 
mašinų. Viena net ant antro 
aukšto užnešta. Sunkvežimiai 
apversti, automobiliai priversti 
akmenų. Vienam fabrike visas 
apatinis aukštas iššluotas, pali
kusios tik transmisijos prie 
bų.

DABAR VISUR 
EINA VALYMAS

Dideli kranai plėšia laužus 
ir išveža. Tikimasi griuvėsiuose 
rasti likusius dingusius, jei sro
vė jų nenunešė kur toliau.

O per šių griuvėsių lauką 
čiurlena upelis, toks ramus ir 
vėl nerūpestingas. Ir niekas ne
galėtų įtarti, kad jis buvo toks 
rūstus ir negailestingas.

|®2' • i

Tik seržanto palydytas Darbininko redaktorius P. Jurkus galėjo apžiūrėti potvynio nusiaubtas vietas.

rint jokių skirtumų. Tad dauge
lis ir ne lietuvių čia ištiesė sa
vo pagalbos ranką, nešdami 
maistą, drabužius, padėdami 
nelaimingiesiems. Rūpinosi jais 
kleb. kun. Valantiejus, kun. 
čebatorius, Nelė Meškūnienė. 
Ir visa eilė kitų: Caterine Ro
man, Florence Coy, Henry Cos- 
griff, Dr. Jenušaitis, Margaret 

GYVENIMAS MARGAS, AMERIKA DAR MARGESNĖ
"Leidžiama dirbti per savaitę Vieną dieną, o kitiem isa-koma keliauti".

Sako, kad Amerikos gyv«?n- Kasmet “hobai” renkasi vi- 
tojų 12% yra tokių, kūrėm suotino .suvažiavimo, kuriame gink sveikatą. Mokėk susivaidy- 
reikalinga psichiniu ligoni- aptariami bendri reikalai bei ti visur, išskiriant miegą ir pa- 
nė; nuo tempo ir įmesto j!* nei- išrenkamas “karalius”. Įprasta, galbą teikiant vargan puota
vai pakrikę. Bet yra Amen k »je kad suvažiavimo garbė tenka šiam hobui. Vasarą nenešiok 
ir kita žmonių rūšis, kurią bė- nedideliam Britt miesteliui, kojinių. Miegoti pasirink ne- 
ga nuo tempo. ir nuo darbo Iowa valstybėj (ten,kur atvyko kiaurą tiltą — ne taip bilda ir 
ir viso gyvenimo bei g^w>*dro ir Sovietų kolchozininkų dele- ant sprando nelyja. Venk dar- 

gacija.) Miestas teturįs 2000 gy- bo, nebent jau nebūtų kitos 
ventojų, kai susirenka hobai ir i 
jų pasižiūrėti smalsuoliai, dvi
gubai padidėja. Delegatus mies- ( 
tas vaišina sriuba ir leidžia 
laisvai nakvoti parkuose ant 
suolų.

Triukšmingiausis suvažiavi
mas įvyko 1937 St. Louis mies
te, kur vienų hobų buvo per 
5000, Atsirado du pretenden
tai į “karalius” — Jeff Davis 
ir Daniel O’Brien. Tarp Davis 
nuopelnų buvo laikoma, kad jis 
eidamas 13 metus, buvo pabė
gęs iš namų ir jau turėjo suko
ręs netoli milijoną mylių ke
lio pėkščiom arba prekių trau
kiniu. Pietuose jis jau buvo ap
šauktas nevainikuotas karalius 
ir vadinamas Jeff I. šiauriečiai 
delegatai griežtai pasipriešino, < 
nes Davis esąs sutepęs “hobo 
garbę, vesdamas žmoną ir tu
rėdamas vaikų.

Jie siūlė O’Brien. tikrą new- 
yorkietį, kuris per ilgus metus 
išsilaikęs “be priekaišto”. Šešis 
kartus buvo jį puolusi silpnybė 
vesti, bet vis atsispyręs. Pasku
tinį kartą išgelbėjo du doleriai, 
kurių jis neturėjo, kai reikė
jo sumokėti New Yorko vedy
bų biure. Jo sužadėtinė jį ten 
jau buvo nutempusi.

Dviejų partijų polemikos į- 
karšty, prabilo pats O’Brien:

Jeff Davis i----- -----------
žmogus. Gėda sakyti, bot var-

normaiiais. J’’era tinginiavi
mas yra dorvbė, o savo gyveni
mo tikslu laike keliauti ir ke
liauti be jokio tikslo.

Jie tūri Amerikoje ir savo 
vardą: tai “hobo” ir “tramp”. 
Kelionėje “trampas” griebiasi 
visokių priemonių, kad pragy
ventų, išskyrus darbą; jis elge
tauja ir vagia. “Bobas” pagal 
savo “pripcipus” gali ir padir
bėti, kad galėtų savo kelionę 
tęsti.

Ir tokių žmonių Amerika tu
ri ne vieną, du. 1930 jų buvę 
priskaitoma apie milijonas. Da
bar skaičius kritęs tik iki kelių 
tūkstančių.

“Hobo” pagrindiniu privalu
mu yra gebėti Įšokti ir iššok
ti į traukinį niekam nema
tant Traukinius . pasirenka 
prekinius, nes tie mažiau kon
troliuojami ir kartais be susto
jimo rieda iš Kalifornijos i 
Maine. Jų mylimiausia knyga 
yra Biblija, kurios ištraukas 
moka mintinai, bet tikėjimo 
neturi nė “už nikelį”. Labiau
siai plakasi prie dvasiškių bei 
sustoja religinėse vietovėse. 
Čia jiem iš visų darbų pats 
svarbiausias darbas — tai el
getavimas.

Sunkiausios dienos jiem yra 
pirmadieniai, o geriausios — 
šeštadieniai ir sekmadieniai. 
Jis žino jau, kad daugiausia 
žmonės duoda nuo 10 ryto ligi 
4 vakaro.

Dosniausi yra senyvi vyrai, 
kai tina su faunom merginom.

visada bėda, kad Va mėgstą 
pridurti pamokslą.

“Hobų” žargonas — bemaž 
niekam nesuprantama kalba. 
Jie gali malti ištisas valandas, 
bet pašalinis jų kalbos nesu
pras. Džiunglių vardu, pavyz
džiui, jie nusako vietą, kur ga
lima susitikti. .

Bebrow, Frank Raymond, Sy- vimo leidimą. Lengva čia patek- 
ghland Country Club, berniukų ti, bet naktį iškeliauti reikia 
skautų 28 grupė, Frances Rim- 
kaitis, miesto majoro žmona ir 
kit.

Nelė Meškūnienė dar parūpi
no iš “Waterbury Republican” 
dienraščio nuotraukų, kurių 
vieną dedame į pirmą puslapį. 
Ji taip pat parūpino ir išvažia-

nekartą keliaudamas pirkę bi
lietus bei švaistėsi pinigais. Ar 
tai derinasi su hebe pašauki
mu?!..."

Hobai turi net du savo laik
raščius — Hobo World ir Hobo 
News, spausdinami kažkur New 
Yorke ir savo turiniu bei iš
vaizda išsiskiria iŠ visų pasau
lio leidinių.

Jame būva praktiškų hobo 
gyvenimui taisyklių. Pav.:

"Atsimink, hobo, kad tavo 
visur pirmenybė. Keturis kar- 

kariuomenės štabo leidimo. Ir 
’ su juo kiekvienoje gatvėje bu

vome stabdomi, kol pasiekėme 
miesto centrą. Ten gyvenimas 
visai normalus, dega šviesos, 
laksto automobiliai Išskubėjo
me ir mes, prislėgti šios didelės 
nelaimės.

Pats skaudžiausis hobui įžei
dimas yra pavadinti jį valkata. 
Tas vardas tetinkąs tik “bu
mams” ir “trampams”, kurie 
užsiima vagystėm bei sukčiavi
mu.

Į “hobus” ar iš “hobų” yra 
nuėję ir atėję pasaulinio mąs
to vyrų. James E. How, medici
nos daktaras ir Harvardo pro
fesorius, laimėjęs didelį paliki
mą ir jo atsisakęs, nuėjo į “ho
bus” ir 1931 m. mirė. Dr. Ben 
Rietman save apibūdino: “Gi
mimu esu amerikietis, iš profe
sijos _ medicinos profesorius, 
atsitiktinai pagarsėjęs, palinki
mo socialistas, pašaukimo gi 
hobas.” Jis vadovavo hobų
“kolegijai” Chicagoj.

Daugiau ar mažiau garsūs 
rašytojai, kaip Jack London. 
Josiah Flint Jim Tully kilę iš 
hobų. Jų raštuose likusi ta 
nerūpestinga gatvės “riterių” 
dvasia.

Pernai mirė New Yorke lai
komas išmintingiausias “ho
bas” — Roger Payne. Jis per 
80 metų surinko daug bobiškos 
išminties ir patirties, kurią, 
sėdėdamas Bowery gatvės tarp
duriuose. pardavinėdavo jau- 
nesniem likimo draugam. Jis 

nėra mūsiškis buv0 gimęs Anginoje, turėjo 
teisių ir literatūros doktora
tus. Vieną dieną pasiryžo viską 
mesti atvyko Amerikon ir ėmė 
“hobauti”. 1939 metais parašė
300 puslapių veikalą “Kam 
dirbti?” Jame tarp kitko pa
siūlė, kad

valstybininkai teturėtu leisti 
savaitėje tik vieną dieną dirbti, 
o kitas poilsiauti.

Be Šio kapitalinio veikalo, 
jis rašinėdavo ir kitais moder
niais šių dienų klausimais. Už 
savo raštus jis nieko neimdavo, 
tik jo gatvės draugai jį vadin
davo filosofu. A G.
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saulutei, ėmė ir prisnūdo. Darbi- **«■ dar „sekundė-. * *«

KUO JIS'LAIMEJO SAU VISŲ PASITIKĖJIMU Tegu žmonės sužino, kad vyčiai dirba

di-

švedus iš Lietuvos 
Mykolas Pacas 1660

ga- 
pa-

de- 
Dėl 
pir-

ras. Jisai, dėkodamas Dievui 
už krašto išlaisvinimą, netoli 
Vilniaus, Verkiuose, įsteigė gar
siąsias Vilniaus Kalvarijas.

dės naują kepsnį Į žoles vakari
nei puotai. . -

Bet tuo laiku iš miesto atžy-

• SKRUZDĖLIŲ PASAULYJE VYKSTA DIDELI DALYKAI OEUROPOS SKRUZ
DĖLĖS UŽPUOLĖ ATEIVES IŠ ARGENTINOS IR BE PRALAIMĖJIMŲ ŽYGIUOJA 
GILYN • KUR IŠNYKSTA SKRUZDĖLĖS, TEN ŽŪVA MIŠKAI O EUROPOJE JAU 
________________________ .MILIJONINIAI NUOSTOLIAI------- ------------------------------------

POTVYN4O VAIZDAI. Viršuje: helikopteris išleido Mrs. R. 
Lambert, Connecticut, išgriebtą jau iš vandens, ir atiduoda jos 
vyrui i rankas. Apačioje: Yardely, Pa., miesto rotušę pavertė 
ligoninė.

lu. bet auka ima ir vėl atsistoja. 
Tuo momentu, kai ji sukasi, plė
šikas stveria ją už kojos, ima 
laužti, kramtyti. Koks skaus
mas! Konvulsijos tąso’ auką.

bui su kelionėmis ir kitais prie
dais atiduodu po 12 vai."

»iifejNMIWKAS

kur

ma kaip "Darbininko" rodote- 
torius: siuskite daugiau žtedg f * 
tą laikraštį apie save ir save 
veikla. Kas negali lietuviškai ro» 
Šyli, terašo angliškai — wllo» 
tuvinstano. Vieno tik "Vytfoo* 
žurnalo, kurį taip gražiai fote* 
džiato, jums eor moša. T«|pg

nautų Dievo*, katalikų bažny
čiai, dviem kraštam — Ameri
kai ir Lietuvai, bendruomenei, 
kurioje mos gyvenam ir mum 
patiem. Kuri organizacija gali

O VISUOMENĖS GYVENIME 
AMERIKOJE?

“Bendruomenė tvarkosi 
mokratiniais pagrindais, 
to ir bendradarbiauti visų
ma tenka su visais tais, kurie 
metiniuose jos susirinkimuose 
dauguma balsų išrenkami į apy
linkės valdybą. Turiu pastebėti, 
kad nė vienoj valdyboj (rinktą

Tai naujo žmogaus, čia au
gusio. galvojimas — gilus, tei- ~ 
singas. Įprasminąs buvimą tarp 
vyčių ir tų lietuvių, kurie lietu
viškai dar nemoka, bet ir Įpa- 
reigojąs juos pramokti ir daug 
ką naujo patirti...

Stebime Vyčių veikimą ir
LINKIME JIEM GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.
O kad linkėjimas būtų konkre- 
tesnis. priminsime “Darbinin- * - 
ko” vyr. redaktoriaus S. Sužie- į 
dėlto pageidavimą Vyčiam. tar-!
tą Pittsburgho suvažiavime:

Į IŠ VISUR Į
• Putnatoe ru&iūčto cL, J| 

nors dėl audrų ir buvo atkirsti 
keliai, pašventinta Nėk. Prasi- || 
dėjimo Seserų koplyčia. Platės-' '
nį aprašymą dėsime kitame nu- 
meryje. e .i -^Į

• Kunigų Vienybės seimas ||| 
šiemet Įvyksta rtigsėjo 13- d. “S 
Scranton, Pa. Programoje 9:30 
vai. pamaldos šv. Mykolo baž- .-f 
nyčioje (1703 Jackson St.), 11
vai. posėdis Hotėi Easey —on 
Lackawanna Avė. Referatai nu
matyti du: Amerikos lietuvių 1 
katalikų religinė spauda ir . , -Ji 
Ateitininkai lietuviškų parapijų į 
darbuose (T. V. Gidžiūnas, 
OFM). Be to. bus Įvairių komi- 
sijų pranešimai, einamųjų rei- 
kalų svarstymai.

• Elona Mariįošiūtė, Ann-
hurst kolegijos Putname stu- 
dentė, per vasarą Yale univer- 1 
sitete sėkmingai baigė aštuonių -I 
savaičių ispanų kalbos vasaros 
semestrą (pažangiųjų klasėje) 
bendru pažymiu 95 ir gavo sti- 
pendiją tolimesnėm studijom z
Yale universiteto Ispanų Ihsti- I
tute. Kursuose be nuolatinių .Ji
profesorių dar dėstė garsus 
Salamancos universiteto profe- 
sorius S. L. Garcia Abrines.

• Kun. Dr. K. Gečys, iš New 
Yorko. išvykęs studijiniais tiks
lais į Europą, ką tik aplanke 
Angliją ir iškeliavo Į kitus Euro
pos kraštus.
• • A. Zylė-Zeienkevičius, iš 
Waterburio, Conn., anksčiau 
gyvenęs Brooklyne. šiomis die
nomis išvyksta į Paryžių, 
studijuos tapybą.

• Bonnoje, Vokietijoje, 
piūčio 5 ir 6 d. d. įvyko lietu
vių. latvių ir estų studentų su- > 
važiavimas. Pagrindinė studijų 
tema buvo “Kartų probleriiati- 
ka”.

• Hartford, Conn. Šv. Trejy-
bes parapijai reikalingi: vargo- į « 
ninkas ir šeimininkė. Kreiptis: 
53 Capitol Avė.. Hartford. 
Conn.

• Shenandoah, Pa. Vedybų 
50 metų sukaktį atšventė Jonas ■ 
ir Marė Dareskevičiai. Iškilmės 
įvyko rugpjūčio 22 šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

• Gardner, Mass. Lietuvių 
Bendruomenės rudeninis pikni
kas įvyksta rugsėjo 4 ir 5 d. d. 
Artimos kolonijos prašomos at- / 
silankyti. Pirmininkas S. Sar- 
gotas deda visas pastangas, kad 
pasisektų.

ė "AIDŲ" rugsėjo numeris 
jau parengtas spausdinti, dar 
šio mėnesio gale jis bus išsiun
tinėtas skaitytojams.

Partizanų karas visame krašte
Tikėjo tuo ir D. Malinauskas, 
užsakęs Čekoslovakijoje ir par- * 
siųsdinęs | Vilnių, puikų karstą 
Vytauto kaulams sudėti, bet 
tas karstas ligi 1944 mėtų te
buvo laikomas- Vilniaus Lietu
vių Mokslo Draugijos, namuose.

Vienoje rusų kronikoje 1655 
metais randame parašyta: “Ca
ras užėmė Vilniaus miestą ir 
rugsėjo 3 pradėjo vadintis di
džiuoju Lietuvos ir Gudijos ku
nigaikščiu. Savo pasiuntinį Li- 
čharevą jisai siuntė pas Lietu
vos' hetmanus — Radvilą ir 
Gansiauskį, kad tie pasiduotų, 
bet jie atsisakė tai padaryti”.

Karas tebeėjo toliau. Rusai 
laikė užėmę ir siautėjo ne tik
tai Vilniuje, bet ir Gardine, 
Trakuose, Kaune. Trakuose ir

Kaune nuo gaisrų nukentėjo 
senos, istorinės Lietuvos pilys, < 
kurios jau nebeatsistatė. Kiek 
buvo nukentėjęs Kaunas, rodo, 
tai, jog vėliau kauniečiai buvo 
10 metų atleisti nuo visokių 
mokesčių. Labai daug nukentė
jo ir mažesnių Lietuvos mies
telių ypač jų medinės bažnyčios. 
Pavyzdžiui, Vilniaus vyskupi
joje po karo visai nebuvo baž
nyčių: Anykščiuose, Darsūniš
ky, Gardine, Giedraičiuose, 
Krėvoje, Merkinėje, Nemenči
ne, Onušišky, Punioje, Rumšiš
kėse, Žiežmariuose ir k.

Anas rusų kronininkas pasi- 
girią, kad bpvo užimti 68 Lie
tuvos miestai, ir tik tada, 1655 
metų gruodžio mėn., prieš žie
mą, caras Aleksiejus grįžęs 
Maskvon, čia jisai paskelbė, 
kad didžioji Lietuvos kunigaikš- 
tystė pajungiama jo valdžiai, j 
Lietuviai tai priėmė su paklus-)

numu ir nuolankumu (“čelo- 
bitju”). .

TRUMPOS PALIAUBOS 
IR VĖL KARAS

Nors caras Aleksiejus ir pa
skelbė, kad “Lietuva jam prik
lausanti” ir laikė ją okupavęs, 
bet vis dėlto jis nesijautė jos 
valdovu. Jis norėjo, kad Lietu
vos ir Lenkijos bajorai išrink
tų ji savo karalium. Jam buvo 
duota vilčių, padarytos karo pa
liaubos. Tačiau lietuviai neno
rėjo Maskvos caro turėti savo 
didžiuoju kunigaikščiu, ir karas 
vėl atsinaujino. Lietuviai prie 
Vilniaus buvo sumušti, pateko 
nelaisvėn net pats lauko het- 
manas Gansiauskas. Bet ir tai 
lietuvių pasipriešinimo nepa
laužė.

Prasidėjo dabar partizaninis 
karas visame krašte prieš šve
dus ir prieš rusus.

Galima sakyti, kad tokiose 
sunkiose sąlygose ir tokiu dide
liu mastu visos tautos pasiprie
šinimo ligi tol nėra buvę. Kai 
švedam pradėjo dar nesisekti 
Lenkijoje, o kazokai atkrito nuo 
Maskvos ir susidėjo su toto
riais bei turkais, lietuviam jau 
švystelėjo viltis laimėti ilgai už
trukusi karą.

Visa eilė laimėjimų privertė 
rusus ir 
trauktis.
m. liepos 11 d. palyginti leng
vai išvalė Vilnių nuo rusų ka
riuomenės, tiktai aukštutinė pi
lis dar laikėsi apie 17 mėnesių. 
1661 m. Velykų rytą pilis buvo

priversta pasiduoti. Ilgai ir did
vyriškai besigynusį Mišackį ru
sai norėjo užsistoti, tačiau Vil
niaus gyventojai šaukte šaukė, 
kad jisai okupacijos metu labai 
žiauriai elgęsis ir daug nekaltu 
žmonių buvo išžudęs. Tam karo 
nusikaltėliui buvo nukirsta gal
va. Vėliau paskleistas dar paša 
kojimas, kad jis buvęs Įkištas 
i patranką ir išautas. Nors tai 
netiesa, bet ji išreiškė ano me
to lietuvių troškimą, kad visi 
žiauruoliai'maskviečiai ir kazo
kai būtų iš Lietuvos patranko
mis iššaudyti, iš kur atėję.

BAISŲ VAIZDĄ MAČIAU

Išvadavus Vilnių, pradėjo 
miestan sugrįžti bėgliai. Vil
niaus kapitula, kuri buvo pasi
traukusi karo metu, siuntė ka
nauninką Zgirski. kad jis ištir
tų, kaip miestas po ilgo karo at
rodo. Jis pranešė, kad “matė 
baisu vaizdą". Ypač jam gailė
jo katedros, kuri buvo abieju 
kariuomenių apšaudyta. Kated
ros viduje besislapstę ir besi- 
gynę rusai buvo užversti lubų 
ir stogo. Reikėjo šalinti lavo
nus ir griuvėsius. Kiek mažiau 
buvo nukentėjusi šv. Kazimiero 
koplyčia, kurioje Vilniaus kapi
tula pirmosiomis dienomis po 
karo ir posėdžiavo. Tačiau nei 
Vilniaus katedra nei šv. Kazi
miero koplyčia tokių turtų ir 
puošmenų, kokias turėjo prieš 
1655, jau niekada nesugebėjo 
įsigyti. Katedra buvo pradėta 
remontuoti tiktai 1666 m.

Karo metu Vilniaus vyskupu 
buvo paskirtas Jurgis Bialozo-

ANŲ LAIKŲ BĖGLIAI

Karas su rusais pasibaigė 
1667 metais Andrusavos taika. 
Lietuvai buvo gražintas Poloc
kas bei Vitebskas, tačiau Smo
lenskas. Starodubas ir kitos 
padnieprio sritys liko rusų val
džioje. Lenkija neteko viso kai
riojo Dniepro kranto. Už bajo
rų dvarus, kurie liko po Mask
vos valdžia, caras pasižadėjo 
sumokėti vieną milijoną auksi
nų; tačiau jam buvo suteikta 
teisė globoti provoslavus visoje 
Lietuvoje. Tuo pagrindu Mask
va paskui kišosi į Lietuvos rei
kalus.

Iš tos sutarties Maskva daug 
ko nevykdė, tačiau Lietuvos 
sienos rytuose išliko neliestos 
iki pirmojo padalinimo (1772).

Karo su rusais metu iš ryti
nių Lietuvos valstybės žemių 
išbėgo daug žmonių, kurie glau
dėsi sočioje Lietuvoje. Čia jie 
turėjo savo seimus (Alytuje, 
Žiežmariuose), laukė grįžimo, 
bet nebesulaukė. Maskvos at
stumti atgal Lietuvai jau nesi
sekė. Rusai nuolat spaudė į 
Baltijos marias. S. Suž.

PASAULIS, KUR NUOLAT VYKSTA AMŽINAS KARAS

Kartais sode arba miške pik- 
nikaudami, sutinkame keliau
jančią skruzdėlių vorą. Velka jos 
šapus, didesnius už save, skuba, 
pluša. Netoliese surandame 
skruzdėlyną. Kartais žabu pamai
šome tą didelį miestą. Koks su
judimas kyla?! Tiesiog vilnim 
išsilieja ir ieško, ieško, kas galė
jo paliesti jų tvirtovę. Pro ply
šius pamatome urvus, perus, 
keistą, neįžvelgiamą gyvenimą.

Skruzdėlės seniai domino 
mokslininkus. Daugel dhlykų iš
tyrė ir aprašė. Vokiečių profe
sorius dr. Kari Goesswald, pro
fesoriaująs VVuerzburge, skruz
dėlėm paskyrė visa gyvenimą. 
Dabar jis vadinamas “skruzdėlių 
karalium". Tas “karalius” pasa
koja daugel įdomių dalykų.

DIDYSIS PLĖŠIKAS

Štai žolėn įsitaiso didelė 
skruzdėlė ir žvalgosi į taką. Jau 
anksčiau pastebėjo, kad iš neto
li esančio skruzdėlyno čia pra
žygiuoja darbininkės. Sugėlė jai 
dantį — užpulti!

Baimės šis plėšikas visai ne-
(Atkelta iš 2 psl.) 

čią savo gyvenimo prasmę kitur 
temačiau —

H pat pradžių apsisprendžiau 
būti mokytoju, tad jo darbui 
pagrindinai ir tosiruošiau."

Mokykloje mokytojas Barzdu
kas atkreipė *į save dėmesį, ir 
1941 Laikinoji Vyriausybė jį 
paskyrė Prienų gimnazijos 
rektorium.

KO LABIAUSIAI SIEKĖ 

MOKYKLOJE?
“Kaip mokytojui, man visų

daugiausia rūpėdavo, kad mo- neretai be suolų ir lentų, daž- 
kiniai tvirtai ir sąmoningai pa
sisavintų tai, ką mokytojas 
jiems duoda. Rūpėdavo, kad 
jie įsigytų naudingų Įpročių: 
tvarkingai ir sąžiningai dirbti, 

. laiku viską padaryti, Įprasti
dirbti. Rūpėdavo,, kad mokiniai prisiminimais, 
sąmoningai skaitytų kursinius 
ir pagalbinius veikalus (dėsčiau 
lietuvių ir visuotinę literatūrą). 
Rūpėdavo, kad jie apskritai 
augtų ir bręstų pareigingais, 
valingais Ir naudingais savo 
tautai ir kraštui žmonėmis. Ir 
direktorium tapus, rūpesčiai 
pasiliko tie patys, tik gerokai 
paplatėjo. Dabar siekiau, kad 
visa mokykla, kaip viena labai

didelė ir Įvairi šeima, gyventų jau turime, trečią) “mano sro- turi. Jis tikras “razbaininkas”— 
tais pačiais rūpesčiais. Daug vė” dar neturėjo daugumos, o juo kur prasčiau, juo geriau!

paskutinėj valdyboj “savo sro- O kiek jis nužudė! Jis turi aš- 
vei” teatstovauju vienas vie- trų durklą, kurį kaip toreodoras 
nintėlis. Bet visuomet buvau 
išrenkamas pirmininku. .

Renka, turbūt, dėl to, kad 
bendruomenei nesigailiu nei 
laiko, nei darbo, nei jėgų. Šiaip 
galiu tik pasidžiaugti, kad vi
sose valdybose, kuriose man 
teko dirbti, dar nebuvo nė vie
no klausimo, kurio nebūtume 
pajėgę bendru-visų susitarimu 
išspręsti. Kai nuomonės pasida
lija. balsuojame, ir mažuma tu
ri nusilenkti daugumai. Tai 
santykių taip pat negadina.”

DUONINIS DARBAS.. .
"Taisau vagonus The New 

York Central System geležin
kelių kompanijoj. Baigiasi jau 
šešti metai, kai pagrindinis 
darbo Įrankis yra kūjis ir plak
tukas. Jau esu su “good exper- 
ience". Be to. ir “užsigrūdinęs", 
nes tas pats darbas lauke šilu
moj ir šalty, saulei Šviečiant ir 
lietuj lyjant, sniegui drengiant 
ir karščiui svilinant... Jei dar 
įdomu — kasdien per penkias 
savaitės dienas šiam savo dar-

dėmesio kreipiau tokiems “maž
možiams” kaip punktualumui, 
sąžiningumui, tvarkingumui, 
iniciatyvai, savarankiškumui ir 
kt.

Esu labai dėkingas Apvaiz
dai, kad ji man leido mokytojo 
darbą dirbti ir tremtyje.

Vargingas tai buvo darbas ir 
mokytojui, ir mokiniui — iš 
pradžid be vadovėlių ir kitų 
mokslo priemonių, be knygų.

nai nekūrenamose ir tamsiose 
patalpose, bet tai buvo geriau
sias tremties- dienų Įprasmini
mas. Po eilės metų anie trem
ties dienų užsimojimai ir pas
tangos tespindi gražiausiais

akieš mirksniu suvaro priešinin
kui. Prie to tako jau nukovė tris 
skruzdėles ir pasidėjo žolėn. Vė
liau gabenosi Į savo dvarus, val
gys gardžius kepsnius ir puo
taus.

Kai susiėmė su trečiąja, plė
šikas nepastebėjo, kad žolėse pa
sislėpė ketvirtoji. Tai darbinin

kė. Ji neturi tokių ginklų ir tiek 
jėgos, kad galėtų susikauti su 
tokiu titanu. Kiek kojos neša, 
pasileido namo. Bėga prikrisda-

S. Barzdukas rinkimuose 
vo daugiausia balsų iš visų 
sauliečių kandidatų. Taryboje 
renkant valdybos pirmininką 
gavo visus balsus. Taigi pasiti
kėjimą turi. Bet jis priklauso 
ne prie tų žmonių, kurie paver
gia kitus savo pirmu mokėjimu 
pasirodyti. Daugiau prie tų. 
kurie laimi pasitikėjimą dar
bais per ilgesni laiką. M.

ma. uždusus. juk pavojus jų 
miestui čia pat.

Prie miesto vartų visada budi 
sargybos — specialus skruzdėlių 
luomas. Bet sargybos, kaitinant 
f*-1 -- 
ninkei brangi kiekviena minutė. 
Ji kelia miegales, alermuoja. 
Greit pilyje pasklinda Fbaisi„ ži
nia. pasiekia net karalienę. Iš giuoja kareiviai, 
čia išeina įsakymai žygiuoti ir 
priešą sunaikinti.

Skruzdėlyne yra ir kareivių 
luomas.

Jie kito nieko neveikia, tik 
kariauja už savo karalienės vė
liavą. Bet tuo metu kareiviai 
mieste pakrikę. Nebuvo, mat. ka
ro šiandien. Dalis jų girtuokliavo 
ir visai svirduliuoja. Taip juk 
dažnai yra su kareiviais. Visur 
ir visada. Tada sušaukia blai
viuosius. Jie išžygiuoja. *

Šie gi yra tikrai šaunūs ka
riai. Kai kurie tokie stiprūs, to
kie raumeningi. kad vos- vos 
pajuda. Priekyje bėga ta vienin
telė nusikaltimo liudininkė dar-’ 
bininkė. Žino gerai, kur įvyko 
didžiosios skerdynės — prie ke
lio. kur jos eina į dąrbus.

Tuo tarpu plėšikas pamatė 
kažką nuostabaus. Iš miško iš
lindo kita darbininkė, užsimetu
si ant kupros brangią medžiagą 
statybai. Ji neturi laiko žvalgy
tis. ar kelias saugus. Skuba kuo 
greičiau į miestą, kur vyksta 
nuolatinė statyba. Ten dirba in
žinieriai. mūrininkai. Reikia 
jiems medžiagos.

Plėšikas jau džiaugiasi. Pa
tinka jam ne brangi medžiaga.— 
jos nereikia jam. — bet va.

štai vėl užpuls ir suvarys dur
klą.

Pakyla iš žolės ir puola. Tuoj 
nubloškia darbininkės našta. 
Bet ir ši ne pėsčia. Nenori taip 
pigiai atiduoti sava radinio. Ži
no. kur plėšiko silpniausia vie
ta. kur jam gali Įleisti nuodų. 
Taip ir susikimba abu. bet plė
šikas yra kur kas galingesnis. 
Jam tik vienas malonumas su
kelti kelio dulkes, žino jis visas 
kovos apgaules. Taip kovojo jo 
giminė tūkstančius metų ir ne
pralaimėjo.

-Štai jis vienu mostu numeta 
priešą, šis griūva aukštielninkas. 
Dabar bereikia tik smogti durk-

Plėšikas neturi laiko dairytis, 
kai pergalė čia pat. Kai jis kan
džioja koją, iš visų pusių jį ap
supa ir užpuola. Nespėja plė
šikas net pasirengti kautynėm, 
kaip jį patiesia. Dar viena se
kundė — ir jį sudrasko į gaba
lėlius. *Jau tokia čia kariavimo 
taktika.
~ Tada jo išbarstytą kūną su
krauna keliom darbininkėm ant 
kupros ir kaip karo grobį neša į 
miestą. Viena bėga pirma. Ji per
duos žinią, kad parneša šviežie
nos ... (bus daugiau)

(Atkelta iš 3 psl.) 

metai yra vyčių organizacijoje. 
Ji atsakė, kad ją atvedė į vy
čius dvasinės vertybės, kurias 
ji rado šioje organizacijoje.

Organizacija davė jai dau
giau priemonių nei eiliniam pa
rapijiečiui. darytis geresne ka
talike. ne tik iš vardo ir iš pa
pratimo. Organizacija išmokė 
ją suprasti, kad galima tarnau
ti kartu dviem kraštam K Lie
tuvai ir Amerikai. Savu pergy
venimu ji sutinka su vyskupo 
Dearden mintim, pasakyta Pitts- 
burgho suvažiavime, kad Ame
rika klaidingai pavadinta tirpi
nimo katilu (melting pot); vys
kupas, sakė, kad ji būtų vadina
ma "simfonija", kurioje Riek 
viena tautybė gali duoti savo 
garsą. Pareigos, kurias vyčiai 
atlieka Lietuvai, sykiu tarnau
ja tai pačiai Amerikos simfoni
jai — samprotauja.

Bernice M. Burdulis. Ji sako
si. kad Vyčių organizacijos dė
ka ji patyrusi, kokia tos Lietu
vos yra garbinga praeitis ir jos 
kalbos grožis.

“Aš esu Vyčiu organizacijos 
narys, nes aš nežinau kitos to
kios organizacijos, kuri ter-
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HELP WANTED FEMALE

vėliau taip

išgv-

žmo-

OUTST.\NDING OPPORTUNITY— Ar mėginai palydėti ne
turinčius skėčių?

asmenų 
reikalo

Urgentiy Needed!
Registered Nurses

For 3 Shif ts
3 P. M. to 11 P. M.

at- 
jo-

Montreal 20), tel. TR 0037.
Programa pradedama 
rugsėjo 3, šeštadienį

TELEPHONE.- 
DEABBORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Ateina trečioji Kanados lietuvių dįena
JOJE BUS PAMINĖTA 50 ME TŲ LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMAS 

KANADOJE

HOMESTEAD, PA.
Miesto sukaktis

Homesteado miestas šiais me-

TARPTAUTINĖ SKAUTŲ JAMBOREE Kanadoje, prie 
Niagaros. Sakoma, ka- iš 60 valstybių bus apie 18,000 skautų. 
Paveiksle gubernatorius gen. Vincent Masey (kairėj) priima iš 
miesto Niagara-On-The-Lake majoro W. G ra ves skautų sąrašus, 
viduje Jackson Oodds, jamboree komendantas.

kovojant, žaidynių lygi* tik kil
tų, ir tai taip pat būtų maloniau 
patiems - sportininkams ir žai
dynių pasižiūrėti .. atvykstan
tiems žiūrovams.

_ St. F^partfc

Ponas Toks pasiėmė skėtį ir 
išspūdjno į gatvę. Lauke pylė 
kaip Iš mafišo. Pasivijęs praei
nantį kažĄkį poną jam tarė:

Kaip tamstai išrodo? Ar tik ne
bus tos Dianos darbas?

— Taigis, — tarė ponas. — 
Duoda kaip iš paipos.

— Jei tamsta norėtum pasi
naudoti mano sRūčiu, kišk- šen 
galvą, išsiteksim. abu, nors ir 
skirtingų partijų būtumėm. 
Sausa galva brangesnė už par
tinę ideologiją — pasakė Ar
chimedas. Tuo labiau, kad ir aš 
į tą pusę kūprinu.

— Hum, nematau jokio iš
skaičiavimo.—atsakė žmogus.— 
Skėtį ir aš turiu.

— Lyjant skėtis geras daik
tas, bet mandagumas taipgi ne 
pro šalį, — aiškino ponas Toks. 
~ Aš nesu vienas tu storžieviu, 
kurie mauna savo keliu, nesi- 

, rūpindami apie tuos vargšus, 
mirkstančius be skėčių it pu
pos.

— Bet aš nemirkstu. Pūpsau 
po skėčiu. Ar nematai?
<— Matau/kur gi nematysi! 
— patvirtino Toks. — Išeina, 
kad tamsta šiuo atžvilgiu esi 

-laimingas. Bet kiek yra, oi kiek, 
žmonių nelaimingu, žmonių su
sitraukusių, sudrėkusių ir šla
pių. Ar neverta jų dabar p’risi- 
minti?

— Verta tai verta, bet... aš 
skėtį turiu, — kartojo žmogus.

— Turiu ir aš. — pasigyrė 
ponas Toks. — Tačiau aš nesu 
egoistas, kuris tik savo skūra 
saugo nuo drėgmės. Esu vispu
siškai svetingas tipas, jei reik
tų ir susispausti.

— Lydėk tuos, kurie be skė
čiu. — rėžė nepažįstamas po
nas. f

— Mėginau. — prisipažino 
ponas Toks. — Anksti rvta pra
dėjau siutinėti, bet, turiu 
virai prisipažinti, neturėjau 

r* kio pasisekimo.

_ — Taip, — sakė Toks. — 
Mane pradėjo užgaulioti ir li
teratūriniais žodžiais išvadino. 
Mat širvt dar saulė švietė ...

— Ir tamsta, saulei šviečiant, 
siūlinėiai skėti?!...

— Nu. tai kas? Ar tamsta 
pats nesakei man. — rietė ii 
ponas Toks. — siūlvti skėti io 
neturintiems? O ši rvta kaip 
tik nė vienas jo neturėjo. ,

— Aš ne ... — mikčiojo su
mišęs žmogus.

— Neimkis savo neišmany
mo ligi pat širdies padugnių, 
dar vožtuvus sugadinsi, — ra
mino ji nonas Toks. — Aš no
rėjau pabrėžti tik savo socialinį 
bei demokratini išsiauklėiima.

Ponas Toks niaukė nėr lietu 
'ir galvojo, kad reikėtų steigti 
‘ šeštadienine apsitrynimo mo
kykla su Šauniu užbaigimu

Kai pereitu kartą rašėme ži
nias, abu ligoniai J. Puškorius 
ir O. Telyčėnienė buvo kritiš
koj padėty. Deja, netrukus mir
tis nukirpo jų gyvatos gijas.

Jonas Puškorius po ilgos ir 
labai sunkios ligos mirė rug
piūčio 14 d. 7:30 vai. Jis buvo 
gimęs 1885 rugsėjo 5 Kirksiu 
kaime, Salantų valse., Kretin
gos apskr. Mokėsi Palangos pro
gimnazijoj, vėliau tarnavo ru
sų kariuomenėj ir pašte. Grižes 
į nepriklausomą Lietuva, buvo 
paskirtas pašto viršininku (čia 
ištarnavo 15 metų), po to buvo 
perkeltas į Plungę iš pradžių 
pašto valdininku.
pat viršininku (čia išbuvo 10 
metų iki pasitraukimo iš Lietu- 

t vos 1944). Vokietijoj daugiau
sia išbuvo Salzburgo DP sto
vykloj. I Amerika atvyko 1950 
vasario 20 ir Clevelande 
veno 5 metus scr puse.

Velionis buvo religingas
> gus,, didelis Lietuvos patriotas. 

Daug sieloiosi Lietuvos nelai
mėmis ir likimu, šiaioiau ak
tyviau viešajame gvvenime ne- 
sireiškė. bet jo reiškiniais do
mėjosi. Todėl ir gausi io šeima 
yra išauginta taip pat religinga 
irj^triotiška Be žmonos, vplio- 
nSKpaliko dukteris Antanina 
ir Irena, sūnus Juozą (Lietuvo
je). Viktorą (med. daktarai. 
Prana (Kanadoje) ir Joną (inži
nierių). Pastarasis sūnus vra 
moksleiviu ateitininkd sąjungos 
centro valdvbos narys.

Mirė aprūpintas šv. sakra
mentais ir rugp. 17 iš nauj. pa
rapijos bažnyčios buvo palaido
tas Kalvarijos kapuose.

Ona Telyčėnienė taip pat no 
sunkios ligos mirė rugpiūčio 
16 d. 3* vai. po pietų. Ji buvo 
gimusi 1904 kovo 1 Kybartuo
se. Mokėsi Paežeriuose ir Ky
bartuose. Tarnavo ūkio ir Lie
tuvos bankuose. Ištekėto 1925. 
I Ameriką atvyko 1949 geguž. 
30. Jos mirtis buvo perankstv- 
va, todėl giliai sukrėtė ne tik 
šeimos narius (vyrą Alfonsą,

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU
KUT.TURINE RADIJO PROGRAMA

WBMS. 1090 kBocycIea Boston 15. Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Buiiker Avė.. Bmekton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

dukterį Dalią, sūnų Vytenį), ne 
tik artimuosius, bet ir visą vie
tos bendruomenę, žmonės (ne 
tik lietuviai) gausiai lankėsi 
šermenyse, rugpiūčio 20 iš 
nauj. parapijos bažnyčios į 
Kalvarijos kapus velione lydėio 
apie 40 mašinų. Pamaldas baž
nyčioj ir kapuose atlaikė kun. 
Petreikis (norint turėti lietu
vio kunigo patarnavimą Cleve- 
lande teko padėti daug pastan
gų, nes šv. Jurgio parapijos vi
karas lietuvis buvo išvykęs 
atostogų, o nauj. parapijos kle
bonas tą dieną turėjo dar kitų 
pareigų, tad į kapus vykti nega
lėjo), artimųjų vardu kapuose 
atsisveikino A. Tamulionis. 
bendruomenės vardu — St. 
Barzdukas. Kai,nutilo visų gie
damo “Viešpaties Angelo” 
garsai, liūdni skirstėmės namo: 
kad ir gražūs Kalvarijos kapų 
kalneliai, kad ir svetinga Ameri 

kos šalis, bet vis ne ta gimtoji 
Lietuvos žemelė. Velionė Lietu- 
voje paliko motiną (koks negai
lestingas likimas: gyva būda
ma su dideliu ilgesiu laukė iš 
jos laiško, bet motinos laiškas 
atėjo tik į pirma dieną po mir
ties) ir tris brolius, dar vienas 
brolis tremtinys yra Venecue- 
loj. SP.

Šokėjos i Columbus
Lituanistinės vysk. Valan

čiaus mokyklos tautinių šokiu 
Grandinėlės grupės šokėjos 
rugpiūčio 27—28 vyksta į Co
lumbus, Ohio. kur šoks ten 
vykstančioje mugėje — Ohio 
State Fair. Grupei .vadovau ja L. 
Sagys. Columbus miesto lietu
viai kviečiami atvykti mūsų šo
kėjų pasižiūrėti ir tuo sudaryti 
joms tam tikrą savą aplinką. 
Pažymėtina, kad tėra pakvies
tos tik stipresniosios tautinės 
Clevelando grupės: be lietuviu, 
dar vokiečiai, ukrainiečiai ir 
škotai.

Grandinėlė šoks juristams
Grandinėlės šokėjos taip pat 

pakviestos šokti tarptautiniame 
juristų suvažiavime, kurį rug
sėjo 14 šaukia General Elektric 
kompanija.

Bendruomenės aukos
Iš apylinkės iždo valdybos 

nutarimu vri iš ■io,-?tc: skautų - 
tunto Žalgiri" s' v- ’dai parem
ti $50, A’asaria 16 gimnazijos 
(Vokietijoje) namams išpirkti 
$50. šiaurės Amerikos lietuvių 
penktųjų sportu=»» žaidynių 
dovanoms pirkti $20. Naujai 
gautieji prašymai bus svarsto
mi netrukus įvyksiančiame vai- i 
dybos posėdyje. 1

Akcija kraujo aukoms 1
V. Valdukaičio žmonai buvo I 

padarytos kelios operacijos. <

Rugpiūčio 20 ir 21 Clevelan- 
de įvyko šiaurės Amerikos lie
tuvių penktosios sportinės 
žaidynės (II rato varžybos). Jos 
sutraukė gražų būrį lietuviško 
jaunimo, sudarė progą susitik
ti lietuvių sporto veikėjams, 
jomis domėjosi taip pat nema
ža dalis ir lietuvių visuomenės. 
Vadinasi, buvo- įvykis, kuris 
lietuviškame mūsų gyvenime 
paliko tam tikro atgarsio. Dėl 
jo viena kita pastaba norime 
pasisakyti ir mes.

Visų pirma tenka džiaugtis 
pačiu mūsų sportininkų judėji
mu. Jie taip pat stiprina tą lie
tuvišką srovę, kuria teka įvai
rios mūsų organizacijos, .mūsų 
chorai ir ansambliai mūsų 
scenos darbininkų būreliai, mū
sų vargo mokyklos ir kt. Tai 
labai ryškiai yra pabrėžta ir 
sportininkų priesaikos akte: 
“Vardan sportinio idealo mes 
pasižadame kovoti taurioje 
olimpinėje dvasioje ir laikytis dpvanų aukotojų taip pat ran- 
sportinės drausmės taisyklių.

Sportinio judėjimo jungia
mi, Augščiausiojo padedami, 
mes stengsimės laikyti savo 
širdyse gaivią tėvynės meilės 
ugnį ir išlikti tikrais jos sūnu
mis ir dukromis."

Šis aktas buvo perskaitytas 
išsirikiavusių sportininkų gretų 
akivaizdoje, jo klausėsi į atida
rymo iškilmes atvykusi lietu-

vių visuomenė, tautinę sporti
ninkų judėjimo reikšmę savo 
atidaromoje kalboje iškėlė 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
St. Barzdukas, ją taip pat išryš
kino savo'pamoksle per spor
tininkų pamaldas kun. dr. K. 
širvaitis.

Toliau džiugu buvo stebėti 
sportininkų reiškimąsi atskiro
se sporto šakose: lengvojoj at
letikoj, plaukyme, lauko teni
se, futbole ir kt. Malonu pa
brėžti, kad kaikurie sportinin
kai čia yra pasiekę nemenkų 
laimėjimų. Jie pasirodė turį ir 
reikiamo įgudimo' ir technikos. 
Tai atsidėjimo, darbo ir mankš
tos vaisius.

Džiugus taip pat reiškinys, 
kad sportines žaidynes tiek 
materialiai, tiek moraliai parė
mė dalis lietuvių visuomenės 
savo atsilankymu. Nemažas 
skaičius atskirų asmenų nupir
ko laimėtojams dovanas. Tarp

daine ir visą eilę mūsų organi
zacijų: bendruomenę, Romovės 
skyrių, studentų Sąjungos sky
rių, Čiurlionio ansamblį, litua
nistinę mokyklą, studentų atei
tininkų draugovę, Neringos 
tuntą, lit. mokyklos tautinių 
šokių grupę (vadovaujamą L. 
Sagio), Ateities klubą, tautinių 
korporacijų sambūrį ir kt Visa 
tai rodo, kad lietuvių visuome
nė (tiek organizuota, tiek ne-

Trečioji Kanados lietuvių 
diena įvyks Montrealyje 1955 
rugsėjo 3—5.

Atvykstantiem informuotis 
yra informacijos centras 1465 
rue de Seve, Qpte St. Paul (ar
ba

15*30—18 vai 
rungtynės ten

dailės p«mdos

nių finalinės rungtynės ir tur
nyro uždarymas. Vakare 7 v. 
minėjimo aktas ir koncertas 
Plateau salėje Lafontaine parke 
3710 Calixa Lavallee Avė. Da
lyvaus sol E. Kardelienė, pia
nistas K.Smilgevičius. >muz. 
komp. St. Gailevičiaus vedamas 
Toronto “Varpo”, choras. Mon- 
trealio skautų

11—13 vai. — Šiaurės Ameri
kos vyrų ir jaunių krepšinio 
turnyro rungtynės McGill uni
versiteto salėje, 475 Pine Avė. 
Wesj. 15 vai. ten pat oficialus 
turnyro atidarymas ir spoiti- 
ninkų paradas, 
vyrų ir jaunių 
pat.

Tą pat dieną
atidarymas Ecole Normale Jae- 
ques Cartier 1391 Sherbrovkę 
St. East. Parodoje dalyvauja 
šie dailininkai: J. Akstinas, V. 
Bričkus, Bukauskas. J Kviety- 
tė, G. K. Račkus. Remeikis, A. 
Tamošaitienė, A. Tamošaitis, T. 
Valius ir H. Žmuidz aicnė. Bus 
taip pat turtingas .iaudies me
no skyrius. Br. Abromnnis iš- 
statys nepriklausomy ?ės laikų 
Lietuvos pašto ženklų t inkmi. 

Vakare 6 vai. balius repre
zentacinėje miesto salėje. Ten 
bus ir atvykusių prieš 50 me
tų i Kanadą pagerbimas.

Rugsėjo 4, sekmadienį 11 v. 
pamaldos Aušros vartų bažny
čioje; 15—17, 30 vyrų ir jau-

ypačiai sunki buvo paskutinė. 
Kiekvienu atveju būdavo reika
linga įpilti kraujo, kurio* duoda
vo Valdukaičių giminės ir arti
mieji. Po paskutinės operaci
jos reikia itin daug kraujo, ir 
jo artimieji jau nebegali suteik
ti. Todėl bendruomenės valdy
ba kreipėsi j eilę asmenų ir ti
kisi, kad jos prašymas bus iš
klausytas. To reikalauja krikš
čioniška artimo meilė. LB inf.

1

cigą, kad žiūrovai žinotų, kas 
darosi. Deja, garsintuvai veikė 
visai prastai, o pagrindinis pra
nešėjas dažnu atveju tesiorien- 
tavo tik tiek, kiek ir eilinis žiū
rovas. Negera, kai atsilankiusi 
publika paliekama sau — ot 
žinokitės! »

Varžyboms reikalinga tam 
tikra atranka, tad ne kiekvie
nas sportininkas turėtų į jas 
patekti. Ne vieta tokiam, kurio 
ir sugebėjimai, ir laimęjimai 
daūgiau negu menki.

Kaip matote, pasakytos ir 
kelios kritiškesnės pastabos. 
Bet jos ne žaidynėms suniekin
ti skiriamos. Jos turi parodyti, 
ko labiausiai mūsų sporto žai
dynėms trūksta. ..

Kreipiant reikiamą dėmėsi Į

organizuota) sportininkams ro
do reikiamo dėmesio ir Širdies.

Vis tai yra reiškiniai, ku
riais tenka džiaugtis.

Tačiau per žaidynių padangę 
yra praslinkusių ir šešėliu. Ne
būtume teisingi jų neprisimi
nę.

Visų pirma organizacinė pu
sė. Rengėjai suorganizavo visą 
eilę komitetų — garbės, orga
nizacinį ir tt. IŠ paviršiaus vis
kas atrodo gerai. Tačiau kai 
šiuose komitetuose matai pa
vardes ir “negyvų 
(tokių, kurie nerado
net atsilankyti į pačias žaidy
nes), darosi jau nebejauku. Ir trūkumus ir atsidėjus su jais 
kyla klausimas: kam gi reika
linga visa ta pompa, jei ji dide
le dalimi tėra ne kas kita, kaip 
tik muilo burbulas?

Priesaikos akte prisiminta 
sportinė drausmė. Jos reikią. 
Nuo jos,priklauso tiek' rezul
tatai riek pačių žaidynių pasi
sekimas. Deja, visos žaidynes 
rodė, kad drausmė kaip tik 
daugiausia šlubuoja, štai spor
tininkų paradas. Iškilmingas 
momentas. Tačiau paradavo to
li gražu ne visi sportininkai — 
nemaža jų buvo matyti žiūrovu 
suoluose. Teko tik apgailėti šį

Toliau. Teisėjai šaukia spor
tininkus Į varžybų aikštes, žiū
rovai laukia jų pasirodymo. Ir 
minutės ištįsta beveik į pusva
landžius, kol sportininkai... 
teikiasi pasirodyti

Vyko, kaip programose buvo 
skelbiama, varžybos. Varžybos 
tegali būti, kai rungiasi bent 
keli, bent du. Bet kokios “var
žybos”, kai aikštėje ar vande
nyje tepasirodo vos vienas vie
nintelis sportininkas! O šitokiu 
momentų buvo nemaža. Prastai 
atestuojasi tie sportininkai, ku
rie iš varžybų paskutiniu mo
mentu pabėga, bet ne be prie
kaištų ir pati vadovybė, nebe- 
pažįstanti jų charakterio.

Labai svarbi ir visa nuotaika. 
Ją turi sudaryti pranešėjai Ju 
pareiga duoti visą rungtynių

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

Permanent positions.
Apply in person 

COMMUNITY
MEMOEIAL 
GENERAL 
HOSPITAL

Willow Springs Rd. at 51st St.
La Grange, UI.

»Phone:
FLeetvvood 2-1200
Mr. J. G. SMTTH 
Betvveen 9 and 4vyčių būrelio 

globojama tautinių, šokių gru
pė vadovaujama Bruzgelevi- 
čiaus, bei Hamiltono tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Pa- 
navaitės.

Rugsėjo 5, pirmadienį 10-16 tais mini savo gyvavimo 75-sius 
vai. bus lankoma paroda. metus. Minėjimas vyksta nuo

Trečios Kanados lietuvių rugpiūčio 21 ligi 28 d. Visos gat- 
dienos proga bus išleistas met- vės išpuoštos, kasdien vyksta 
raštis ir nikelinis ženkliukas. įvairios iškilmės ir atliekamos 
kuris bus duodamas kiekvie- meninės programos, kurioje da
nam dalyviui. Iškilmes užrašys lyvauja valstybės gubernatorius 
Amerikos Balso lietuvių sky- Leader ir kiti žymūs asmenys, 
rius; pakviesta taip pat Mon- švenčių metu atskiros tautybės 
trealid televizija ir radijas. gyvai pasirodo su savomis prog-

Dienos ruošimo komiteto rainomis. Nors lietuviai yra gy- 
pirmininkas yra St. Naginionis. vai įaugę į miesto istoriją ir daug 

 pasidarbavę jo plitimui, turi sa-
• švariausias, sausiausias ir v<> parapiją, mokyklą, klubą, pre-

šalčiausias oras yra Grenlandi- kybininkų, įvairių organizacijų, 
joje, snieguotose Azijos, šiau- Tačiau, tenka apgailėti, lietuviai 
rėš Amerikos ir pietų ašigalio neįstengė organizuotai šiame mi- 
dalyse. nėjime pasirodyti.

• Didžiausias merginų pasi- Mirė seniausias lietuvis
siūlymas ištekėti dabar yra Ignas Grafas, sulaukęs 96 me- 

' Vienoje, nes rusės turi teisę tų ir laikomas čia seniausiu lie- 
negrįžti į Rusija, jeigu jas čio- tuviu, mirė. Velionis buvo nuo- 
nai kas vestų. Rusės siūlosi su širdus lietuvis ir ilgametis mūsų 
geru kraičiu. parapijos narys. Koresp.

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ii pan.> 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją’

Jums geromis sąlygomis padarys ■

VYT. MAŽELIS

for ' 
Office workers

CLERC - TYPISTS 
TYPISTS IBM 

ELECTROMATIC
Ekcellent starting salary. Working 

conditions best!
5 *Day Week.

Paid Vacaticns. Transportation at 
door, near Lake St., Mihcaukee 

Avė. and North Sangamon bus
* at door.

PYOTT FOUNDRY 
MACHINE CO.

328 N. Sanaamon
MO 6-0294

HELP W. MALĖ

"WANT A GOOD PLACE
TO W0RK?" 

Immediate Opening for 
SKILLED 

MACHINISTS 
TURRET

ENGINE LATHE 
BORING MILL 
For NightShift

Mušt have tools, read and speak 
some EngHsh. Good transportation. 
Near Lake St., Milwaukee Avė. 

and N. Sangamon bus at door.
PYOTT FOUNDRY 

MACHINE CO.
N. Sangamon.

MO ė-0294.

W|Vr|<H TAVFRV |n<*.

K a b ;i r e I a

V’r RRLFrKAS ^v.nintv*.

Tel. EV. 8-9794

Baran,SALE vestuvėm*. M. and Z. AUTO COLLISIOM IORKS

Atitekami visi coRWno, dažymo ir merk, taisymo darbai
Itm MAIH94SM Kl

m gkand streft

ii

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLUSION IR AUTO TAISYMO D-VE

gyv. 422 Meeahae Str„ RHgewood, Bmok’ys, X Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

NAFUS S MTOGAMV PLYTINIS

Pilnas rūsys — plastcrio sienos, a- 
1 ir jaus Šildamas, tile vogis, spalvoti 
Įrengimai, beržo’ kabinetai — pui
kios dekoracijos — didelė snitinė 

sump pompa.

O. f. Tik S1I25.M {mokėjus 
Arti mokyklos ir susisiekimo 

Kasdien atidalyta nuo 1:00 P M. 
ligi tarnsos 

14504 S. Green St. 
Pardavimo Agentai:

WALL!t 4 MATmtA

REALESTATE

pa renginiams, gusirin 
k i manim. ef<*.

RRtMIki v

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
iplatintojnms neslunctame <lūl mažo t. ,-ipio kiekio i

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMĄ
Puiki dovana svetimtaučiams įvairioms progoms, tiems, kurie
Lietuvos nčra mate. I”* ir mačiusiems gražus prisiminimas

KAINA — $5.00

“DARBININKAS”
680 BUSHVVICK AVĖ. BROOKLYN 21. N. Y.



RUMBEI

Skautai kviečia į “Dainavos” stovyklą

BOSTON, MASS.

PARDUODAMA:

pulco, Meksikoj.
minusiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir i kitus miestus.

NEW YORKAS

PARDUODAM NAMUS

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO METINIS

PIKNIKAS SUTPHf/V fft.ro 
stotys

Karo metu tarnavo marinų avia
cijoj pilotu. Dabartiniu metu jis 
gyvena su šeima 17 Virginia St., 
Dorchester.

Valandos pagal susitarimą. Telef. U L 7-8652
Skambinti 6:30—S vai. vakaro, šeštad. 9—11 vai. ryto.

DU JAUNUOLIAI 14 - PRANCOZIJOS atvyko j New Ro- 
cheile, N. Y., juos kaip hugenotus pakvietė metam čia mokytis 
bendruomenė, kuriai pradžią davė hugenotai. »

ŽINIOS—

SO BOSTONE — City Point iš
nuomojamas 1-me aukšte 5 kam
barių butas suaugusiems. Yra 
centralinis šildymas, '3-jų dalių 
vonia, kab. sinka, moder. virtu
vės pečius, kieto'medžio grindys, 
dveji piazai. Teirautis:
597 E. 7th St. So. Boston, Mass. 
Tel.: AN 8-2814.

šeštadienį, rugpiūčio 27 d., 
suplauks | Atlanto pakraščio 
skautų—skaučių stovyklą apie 
230 berniukų ir mergaičių. Vi
sas šeštadienis bus paskirtas 
susitvarkymui ir stovyklos pa
puošimai. Penktadienį, iš įvai
rių vietovių atvykę pionierių 
skiltys, padarys pagrindinius 
stovyklos įrengimus. Sekmadie
nį įvyksta iškilmingas stovyk
los-atidarymas, o vakare susi
pažinimo laužas. Tą dieną kvie
čiame visą Atlanto pakraščio 
visuomenę aplankyti “Daina-

1964 WHIT£ įtr. HILLSIDE ,N1

Klausykite
__ •‘UEOn’DSefTSIMIMMU-u

New Yorko Lietuvių Filate
listų D-jos nariai su šeimom 
Labor Day savaitgaliu išvyksta 
į Jono Urbono vasarvietę Adi- 
rondaek Inn, Sacandaga Park, 
N. Y., Vasarvietė yra 25 mylios 
į šiaurę nuo Amsterdamo, N.Y.

J. Urbonas padaro mum žy
mią nuolaidą praleisti ištisas 2 
dienas jo vasarvietėje po 10 
dol. dienai asmeniui; vaikams 
pusė kainos.

Kviečiam kitus lietuvius pri
sidėti prie mūsų, praleisti lai
ką naujoj vietoj ir susipažinti 
su vasarviete; kuri, plačiai žino
ma amerikiečiams jau nuo šio 
šimtmečio pradžios.

Vietas reikalinga rezervuoti 
iš anksto. Kreiptis į:

Aušrai ir Jurgiui Blekaičiams, 
kurie prieš kurį laika Iš New 
Yorko išsikėlė į Washingtoną, 
gimė sūnus. ■

ko sustiprinta valymo akcija 
prieš nepageidaujamą elemen
tą. Suimta 198 asmenys, .148 iš 
Manhattano, 35 iš Brooklyno ir 
15 iš Queens. Be jų dar suimta 
11 smulkių savininkų, kurie 
mažamečiams pardavinėjo ak- 
koholinius gėrimus, šioje valy
mo akcijoje peržiūrėta 5655 
kabaretai, užkandinės ir resto
ranai. Suimtųjų tarpe yra ir 12 
moterų.

IŠNUOMOJAMI
5 kambar. su visais patogumais. 
Kreiptis: 310 Devoe St.. Brook
lyn 6, N. Y. _ 
TeI.:3Tagg 2-1454.

K. Motuzas, 
107 - 33 117 St., 

Richmond Hill 19, N. Y. 
Tolu Virginia 8-3138

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

IŠNUOMOJAMI
4 kambariai ir virtuvė; kreiptis: 
Vaitukaitis, 403 Chauncey" St., 
Brooklyn, N. Y.

K. Vasiliauskas, 
vąlst. teatro aktorius. Angelę 
Karalienės parapijos' koncerte, 
rugsėjo 25 d. bus vakaro vedė
jas iratliks programos dalį.

IŠNUOMOJAMI
2 butai po 2 kambarius, 310
Devoe St., Brooklyn 6, N. Y.
Tel.: STagg 2-1454

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME 
K. P. BALDAS—Direktorius

Neapleiskime šio pikniko, kuriame bus įdomi progra
ma, orkestras, laimėjimai, etc. .

Savo atsilankymu paremsite Lietuvių Sporto Klubą, 
kuris skleidžia lietuvio vardą plačioje Amerikoje.

SUBWAY STOTYS: IRT—Brooklyn Museum arba Franklin Avė.. 
BMT—Botanic Garden (Eastem Parkvvay).

Susituokia
Rugpiūčio 27 d. 2. v. p. p. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
susituokia Aldona Bichnevičiū- 
_tė su Juozu Navicku. Vestuvių 
vaišės įvyks tos pačios parapi- se ir melstis už pavergtą Lietu- 
jos salėje. vą. R.

JUOZAS GRABAU
* REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinamas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL STagg 2-7524

8656 85th Street, Woodbaven 21, N. Y.
TeL Virginia 7-1896

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

POLISH NATIONAL HALL
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y,

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
NEWARKE

Vyčių 42 metinis suvažiavi
mas prasidėjo rugpiūčio 25 d., 
ketvirtadienį, Robert Trea t Vieš
butyje. Tą dieną atlikta regis
tracija ir kiti parengiamieji 
darbai. Tolimesnė suvažiavimo 
programa yra tokia:

Penktadienį, rugpiūčio 26 d.
— 8 vai. mišios šv. Trejybės 
bažnyčioje; 10 vaL pirmasis po
sėdis, 6 v. v. išvyka į mišką, 
kur vyks maudimasis, užkan- 
džiavimas, šokiai.

šeštadienį, rugpiūčio 27 d.,
— 8 v. mišios šv. Trejybės baž
nyčioje, 10 vaL trečiasis posė
dis, 12:30 — pusryčiai, 2 vaL
— ketvirtasis posėdis, 9 vai. — 
šokiai Robert Treat viešbutyje.

Sekmadienį, rugpiūčio 28 d.,
— 10:15 — iškilmingos mišios 
šv. Trejybės bažnyčioje, 2 v. — 
penktasis posėdis, 5:30 — su
važiavimo uždarymas, banketas 
ir koncertas.

Dail. Adomas Varnas 
su žmona, ilgesnį laiką atosto
gavęs Stony Brook, Pr. Lapie
nės vasarvietėje, išvyko vėl į 
Chicagą.

Skautę ir skaudę dėmesiui 
Visi skautai ir skautės, kurie 
vyksta į stovyklą, renkasi šį 
šeštadienį, rugpiūčio 27 d., 6 
vaL 45min. ryte prie Apreiški
mo parapijos bažnyčios. Auto
busas ir mašinos išvyksta 7 v.

Susituokė
Rugpiūčio 20 d. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje susituokė 
Algimantas Prekeris su Vilman
tą Karečkaite.

mi vakarais 7:30 vai. Pamaldoms 
ir pamokslams vadovaus tėv. Jo
nas Borevičius, jėzuitas. Jis Šilu
voj penkius kartus sėkmingai 
yra, pravedęs atlaidus. Klebonas 
M. Kemėžis nuoširdžiai prašo vi
sus lietuvius dalyvauti pamaldo-

g Neseniai gauta iš Italijos nedidelis kiekis ir galime 
K siųsti pavieniams pirkėjams

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

DIDŽIOJI VIRĖJA
Praktiškas vadovas šeimininkėms 

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

įvairių patarimų šeimininkėms
KAINA $ 6 . e e
Gaunama "Darbininko" administracijoj

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.. 
Koplyčios nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikla’ventiliacija.

TeL VIrgMa 7-4499 \

Savaitės bėgyje šalia dieni
nės programos turėsime bend
rus laužus šiomis temomis: re
liginė, tėvynės ir tarptautinis 
laužas.

Savaitgalį į stovyklą suva
žiuos visų vietovių vyčiai ir 
vyr. skautės, kurie visą laiką 
negalės stovyklauti. Stovyklos 
uždarymas įvyk^ sekmadienį 
rugsėjo 4 d. su atsisveikinimo 
laužu vakare, šiame lauže be 
kitų pasirodymų dainuos ir New 
Yorko skautų vyčių oktetas, 
vadovaujamas muz. M. Liubers- 
kio. Tą dieną tikimasi sulaukti 
daug svečių.

Kelrodis: vykstantiems pro 
Hartfordą: Wilbur Cross High- 
way (15 ir 44) iki jų išsiskyrimo, 
44 keliu iki Pomfert, kur va
žiuoti 93 keliu, kuris įeina į 91 
kelią. Nuo ten apie 500 metrų 
iki pirmo keliuko į dešinę.

Važiuojantiems pro Worces- 
terį: 12 keliu iki Webster, 
Mass., iš ten 197 keliu iki 93 
kelio, juo vykti iki South Wood- 
stock, kur bus ženklai, vedą į 
stovyklą.

Stovyklos vadovybė: E. Put- 
vytė, J. Benešiūnas, B. Berno
tienė, M. Leknickaitė, B. Alek
sandravičius, V. Bliumfeldas, 
P. Bernotas, R. Kezys, J. Raš
kys, J. Utenas, S. Liaukus, L. 
Stankevičiūtė, E. Kaminskas, D. 
Papievytė.

Stovyklos adresas: Roseland 
Park, Mr. E. Erikson, South 
Woodstock, Conn. Rašant laiš
kus: pavardė, c/o Mr. E. Erik
son, Box 1, South Woodstock, 
Conn.

- Skautiška padėka
Dr’ V. Paprockas New Yorko 
skautams ir skautėms paauko
jo 100 dol. palapinėms įsigyti, prasideda 
Skautai ir skautės dųosniam rė- baigsis 8 d. Pamokslai bus sako- 
mėjui reiškia nuoširdžią padė-

Juozas Andriušis, 
238 Leonard St., 

Brooklyn 11, R Y. 
Tel.: EV 7-8247

J. B. SIIALINS - 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

kreipkitės į apdraudos atstovą 
Juozą Andriušį.

Galite apdrausti savo namus,
baldus, automobilį, nuo ugnies Ad. J. Kissel-Kisielius * 
ir įvairių rūšių atsakomybes, paskirtas majoro Hynes rinki- 
savo brangenybes ir kitą asme- mų vajaus štabo administrato- 
ninį turtą — nuo pavogimo; rium, esančio 141 Milk St., So. 
taip pat nuo nelaimingų atsiti- Bostone. Jis yra baigęs 1949 
kimų bei ligos. Gyvybės ap- Bostono kolegijos teisės skyrių, 
draudimas žinomoje Travelers 
Co., Hartford, Conn. Gausite 
gerą ir sąžiningą patarnavimą 
gerose, pirmaeilėse ' apdraudi
mo Įstaigose. Kreipkitės adre-

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

J® P. MACHULIS - 
REAL ESTATE & INSURANCE

VISAIS APDRAUDOS

REIKALAIS

Joseph Garszva
GRABORIUS. 
BALSAMUOTOJAS

BARASEVIČIUS ir SŪNUS J
F V NE R A L HOME

254 W. Broadway !
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS <
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

Tel APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN. N. Y.340 BIDGEWOOD AVĖ.

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

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

Darbas atlHnunus prityrusio techniko, pripažinto 
RCA iMstitato, New Yorim.

Dar*® ralaado®: kaadten no® • vaL ryt® Bd 8 vaL vak. 
ptrmadteaiaia ao® • vaL ryto Dd • vaL vak.

Graborius-Balsamuetojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Užpuolė uodai
Dėl buvusių didelių lietų State 
Island užpuolė begalės uodų. 
Borough prezidentas Albert V. 
Maniscalco įsakė uodų užpultas 
sritis išpurkšti DDT.

Kova prieš 
“nepageidaujamą elementą"

Praeitą savaitę New Yorke įvy-

ViTonika Jociūtė,
šv. Petro paf. choro pirminin

kė, su draugėmis Ona Kudaraus- 
kaite ir Albina Jankūnaite buvo 
nuskridusios atostogauti į Aca-

WAITKUS 
FUNEEALHOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

grįžo namo po 4 metų karinės 
tarnybos laivynu lėktuvnešy.

Bostonas
bemaž visai nenukentėjo nuo 

siautusios audros. Daugiau nuos
tolių padaryta priemiesčiuose.

L. D. Sąjungos
centro valdybos posėdis įvyko 

rugpiūčio 16 d. Bostone.

Smuikininkas Vyt. Kušleika,
grojąs sinfoniniame Cleve- 

lando orkestre, vasaros atosto
gų metu diriguoja Hyannis, 
Mass. vasarvietėje vasarinio 
teatro operetės chorui. Naujoje 
Anglijoje, ypač geresnėse va
sarvietėse, tokie vasariniai te
atrai yra gausiai atostogaujan
čių lankomi ir turi pasisekimą. 
Ruošiami klasinės muzikos kon
certai, vaidinamos dramos, ko
medijos ir net statomos operos.

ELIZABETH, N. J.
Parapijos piknikas

Šv. Petro ir Povilo parapijoj 
piknikas įvyksta sekmadienį, 
rugpiūčio 28 d., parapijos mo
kyklos aikštėje. Bus įdomi prog
rama: televizijos artistai atliks 
savo programą. Pelnas skiriamas 
bažnyčios ir mokyklos remon
tams. Kun. klebonas kviečia vi
sus dalyvauti.

Atlaidai
Rugsėjo 4 d. mūsų bažnyčioj 

Šiluvos atlaidai ir

2 butų mūrinis namas, aliejum 
šildomas, gerame stovyje, gera
me gražiame East New Yorko 
rajone, arti susisiekimo linijos, 
gražus kiemas ir daržas. Pirkė
jui 5 kambarių butas. Antras 
butas duoda $60 nuomos. Kai
na $10,000. Grynais pinigais 
įmokėti tik $3,000. Likusi su
ma išsimokėjimui. Gera proga 
didelėms šeimoms su vaikais, 
negaunančiom buto.
4 butų namas, aliejum šildo
mas, naujai atremontuotas, be 
kontrolės. 3 butai tušti, vienas 
butas išnuomotas ir duoda $60 

nuomos. Gražiame Flatbush’o 
rajone. Kaina $15,750. Grynais 
tik $2,000. Likusi suma išsimo
kėjimui.
2 butų mūrinis namas, gražus 
iš lauko ir iš vidaus, didelis 
gražus uždaras daržas su vasa
ros virtuve kieme. Netoli mano 
įstaigos, netoli susisiekimo li
nijos. Pirkėjui 5 kambarių bu
tas. Kaina tik $6,500. Dalis 
grynais, dalis išsimokėjimui.

Kreiptis:
JOSEPH GRABAU 
227 B«dford Avė.

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel.: STagg 2-7524

Nauja moderniška koplyčia šer
menims .dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že-

Parapijos istorijos reikalai
Istorijos reikalams aptarti su

sirinkimas buvo sušauktas rūg- 
piūčio 17. Pranešimus padarė 
kleb. kun. Pr. Virmauskis ir 
prof. A. Kučas — istorijos rašy
tojas. Didžioji dalis jau parašy
ta, tik dar trūksta ir negauta vi
sos medžiagos apie parapines 
draugijas, darbuotojus ir profe
sionalus. Leidinio lėšom sukelti 
priimtas dr. P. Jakimavičiaus pa
siūlymas įsteigti garbės leidėjų 
sąrašus, kurie tam tikslui auko

tų 100,50,25 ir 5 dol. Susirinki
me kalbėjo S. Mockus, dr. A. 
Kapočius, V. Stakutis, M. Venis, 
J. Marksienė, M. Ęarčiauskienė, 
A. Namaksy, dr? P. Galinis ir kt.

Prof. Jonas Shork-Šarka
per 30 metų Bostono kolegijoj 

vadovauja fizikos skyriui. Jis 
neatitrūkęs nuo lietuvių ir dažnai 
atsilanko į lietuviškus parengi
mus.

St. Dariaus Legionierię Postas
įsigijo naujas patalpas 7-tos ir 

H gatvių kampe. Senas patalpas 
pardavė prieš metus.

Darius Lapinskas,
muzikos konservatorijos stu

dentas, atliko dviejų savaičių 
karines pratybas Camp Drum, 
N. Y. National Guard daliniuose.

Miesto statyti namai
prie Columbia Rd. 43 šeimų ir 

prie Farragut Rd. 66 šeimų bus 
parduoti iš varžytinių rugsėjo 28.
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SPAUDA

P. Pinkauskaitė ir E. Bindokai

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

DARBININKO PIKNIKAS
BUS DAINOS, ŠOKIAI, GROJANT GERAM LIETUVIŠKAM ORKESTRUI, SKANUS VALGI AI BEI GĖRIMAI

PRADŽIA 2 VAL. POPIET ĮEINANT AUKOJAMA 75 c

Kad Maskvos ranka sustipri
no savo veiklą užsieniuose, bu
vo jausti ir iš kitų ženklų. Pa
ryžiuje prašneko apie paslap
tingą Įsibrovimą į politinių 
mokslų institutą. Jame Trockis, 
prieš išvykdamas į Meksiką, bu
vo padėjęs kelias dėžes su do
kumentais. šitas Įsibrovimas 
niekad nebuvo išaiškintas, nors 
neįmanomas daiktas, kad iš in
stituto būtų išgabenta apie pu
sė tonos popierių, ir niekas to 
neimtų pastebėjęs. Matyt, insti
tute Maskva turėjo savo agen-

šaulių dramos teatre dirba

lietuvių 
jai. kad 
lietuviu

1938 liepos 16 Paryžiuje iš 
namų išėjo Rudolf Klement. 
Trockio sekretorius, kuris ne
buvo su Trockiu išvykęs tik dėl 
to,<kad nebuvo gavęs Meksikos

JAPONIJOS 12. KEIK. MIN. M. SHKJEMITSl’ mi dukra (vidury) 
atvyko j Amerika- San Francis-o japonų konuilo duktė jai duoda 
KėliM-

ŽMONA HSKA PADARE... 
Ji pravedė visą agitacija. kad 
John L. Kennedy. 24 metų, bu
vo išrinkta j Mississippi vals
tybės atstovi) rūmus, nepasakęs 
nė vienos prakalbos.

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

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

- Kai Paryžiuje 1937 buvo nu
žudytas Dimitrij Navachin, 
Lpaoes Trockis viešai paskelbė 
Įspėjimą, kad čeką, Maskvos

apima Spie 45,000 žodžių ir ski
riamas tarybinei Lietuvai, šio 
žodyno pirmasis rafnkraštis bu
vo pavestas paruošti N. Grigui, 
nuo pat pradžios buvusiam Liet. 
Kalb. Žodyno redakcijos sekre
toriui, ir A. Lyberiui; bet vė
liau, gerokai marksistiškai pa
kedenus, pasirodė, kad jų atlik
tas darbas turi žymių trūkumų. 
Todėl naujai paskirtoji redakci
nė komisija (J. Balčikonis, J. 
Kabelka, K. Korsakas, J. Kruo
pas, B. Larinas, A. Lyberis ir K. 
Ulvydas) iš naujo perredagavo 
visą žodyną ir, kas be ko, nuo
sekliai visą žodyninę medžiagą 
pritaikė generalinei komuniste 
nei linijai — paliko lietuviškas 
žodžių formas, o jų turini, lie
čiantį laisvo žmogaus galvoji
mą, jo pasaulėvaizdį bei sieki
mas ir visuomeninį gyvenimą, 
be atodairos, kur tik' buvo ga
lima, sutvarkė pagal šabloninį 
komunistų kurpalių.”
P. Skardžius sako, kad šio 

žodyno redagavime sprendžia
mą vaidmenį suvaidinęs prof. 
Borisas A. Larinas, iš Lenin
gradu atkeltas Į Vilniaus uni
versitetą kalbotyros dėstyti. 
Jis vienas iš tų, kurie redaga
vo ir D. Ušakovo rusų kalbos 
žodyną. Jame visi žodžiai pa-

aiškinti pagal marksistinį mok
slą. “Viskas, kas Vakaruose su
daro kultūros ir civilizacijos 
pagrindą, čia yra verste išvers
ta ant mechaninio kurpaliaus... 
Taigi nemaža ‘Dabartinės liet, 
kalbos žodyno’ dalis, kuri yra 
persunkta komunistinės ideolo
gijos, turi būti kruopščiai išsi
jota — visai naujai perredaguo
ta.” Tokių taisytinų žodžių yra 
ne vienas tūkstantis, bet keli 
tūkstančiai ir dar daugiau.

Autorius siūlo su leidimu 
neskubėti Prie jo minties pri
sidedant, kodėl gi negalima bū
tų kita praktiška išvada — pa
pildyti ir naujai išleisti “Lie
tuvių kalbos vadovą”. Prakti
kos reikalui tremties gyveni
me jo pilnai pakanka.

Klaipėdos teatre dirba K. 
Juršys. Paskirus spektaklius 
režisuoja A. Kupstas.

Panevėžio teatre vyresnvsis 
režisorius yra Alekna ir režiso- 
riai V. Bledžis ir Karkas.

K. Petrauskas savo 70-ties 
metų sukakčiai stato “Otelio” 
operą ir pats dar dainuos “Ote
lio” rolę. A. Sodeika, profeso
riaudamas konservatorijoje, 
kartkartėmis dainuoja operoje. 
Tarp kitų dirba J. Mažeika. K. 
Gutauskas, S. Sodeika, R. Ma- 
rijošius, P. Zaniauskaitė. J. Ja- 
saitytė. Dagelytė, režisoriai — 
J. Gribauskas ,ir J. Gustaitis: 
chormeisteris J. Dautartas. Ba
lete šoka M. Juozapaitytė, D. 
Jovaišytė-Olekienė. T. Sventic- 
kaitė, S. Sabaliauskaitė. B. Kel- 
bauskas. B. Kunavičius. Iš jau
nųjų dainuoja J. Stasiūnas. M. 
AleskeviČiūtė. J. Petravičiūtė. 
R. Siparis ir balete Banys.
Konservatorijoje mokytojau

ja K. Petrauskas. A. Sodeika. 
P. Oleka. Vainiūnas. Babravi
čius. Budriūnas. Kaupelytė, 
Griauzdė. Karnavičius, Račiū
nas, Dvarionas. Berkatdčius, J. 
Siparis, J. Markevičius. R. 
Senkutė, S. Nosevičiūtė ir J. 
Kavaliauskas. .

Kai kurie dėl nesveikatos pa
sitraukė iš aktingo darbo. A. 
Sutkus rašo savo atsiminimus. 
J. Petrauskas padeda meno ra
teliams.

Mirė B. Dauguvietis. M. Buk 
ša, artistės O. Rimaitė ir O 
Kurmytė.

KENO PINIGAI 
DALYVAUJA RINKIMUOSE 

Gallupo institutas apklausinė- 
jo. ar daug amerikiečių duoda 
aukas rinkiminei propagandai. 
Atsakymas — viena • šeima iš 
20. arba 2 piliečiai iš 100.

Tuo tarpu “The Washington 
Post and Times—Herald” ra
šė. kad 1948 Washingtono pa
dugnės sudėjo 100.000 dol. ko
vai prieš du senatorius, kurie 
apklausinėjo azartinių lošimų 
dalyvius ir norėjo juos pažaboti.

• Olandijoje 3 angliakasiai 
užgriūti 700 pėdų gylyje išbuvo 
90 valandų. Juos išgelbėjo vo
kiečių komanda, prakasdama į 
juos tunelį 125 pėdų ilgio. -

Vilniaus dramos teatre dirba 
J. Siparis. J. Staniulis, Derkin- 
tis, Jukna, J. RudzinskaS.A. Ra
dzevičius, T. Vaičiūnienė, A. 
Leimontaitė, G. Jakavičiūtė, O. 
Juodytė. Nuolatiniais režiso- 
riais yra J. Rudzinskas ir R. 
Juknevičius. Retkarčiais spek
taklius režisuoja B. Lukošius. 
A. Radzevičius. K. Kymantaitė, 
M. Mironaitė, S. Nosevičiūtė. 
Režisoriaus asistentu dirba T. 
Tamoliūnas.

MOROKE UŽMUŠTA 90
Prancūzijos žinių agentūra 

pranešė, kad rugpiūčio 20 
Qued Zem. Maroke, susirėmime 
tarp prancūzų ir marokiečių 
buvo užmušta 30 prancūzų ir 
60 marokiečių.

• Sovietu prekybos ministe
rija paskelbė. kad naujai paga
mintų baldų didelė dalis ne
tinkami vartoti.

Amerikos komunistų partija 
labai sužavėta Ženevos konfe
rencija ir dabar reikalauja jau 
kom. Kiniją priimti į JT.

• Perų valstybėje demokra
tija pralenkė Šveicariją — ten 
dabar davė ir moterim balsavi
mo teisę.

• Prancūzijoje pavogė Nato 
benzino už 12.000 dol. Per 
Prancūziją eina į Vokietiją 
vamzdžiai su benzinu. Kažkas 
prisijungė prie vamzdžių ir lei
do benziną ištisus metus.

Kėleivyįe rugpiūčio 24 J. 
Vilčinskas, kuris dalyvavo so
cialistų internacionalo kongre
se, papasakoja ten susitikęs žy
dų žurnalistą, kuris pasirodė 
rašąs knygą apie žydų likimą 
nacių užimtuose kraštuose. 
Vilčinskui buvo pateiktos tos 
knygos ištraukos, kuriose la
biausiai su purvais sumaišoma 
Lietuva. Mėginau — sako Vil
činskas — nušviesti jam įvy
kius tikra šviesa; nurodžiau 
socialdemokratų išleistą kny
gutę, kur tie įvykiai yra nu
šviesti. Bet ar ką padės?

Rado autorius Izraelio dele
gacijoje du žydus, kilusius iš 
Lietuvos. Reuven Barkatt kilęs 
iš Tauragės ir iš Lietuvos išvy
kęs 1926. Dabar turįs labai 
aukštą vietą Izraelio socialistų 
partijoje Mapai.

"Kai pasakiau jam, kad asu 
Lietuvos delegatas, jis pažiūrė
jo į mane su tekiu paniekos 
žvilgsniu, kad ką norėjau toliau 
pasakyti, negalėjau ištarti. Jis 
man pasekė, kad per pastaruo
sius 15 metų pasikeitė jo nuo
monė apie lietuvių tautą".

Kita Izraelio delegatė Kilusi 
iš Jurbarko, — Bathšeba Sto- 
kaitė - Vilensky. Jos vyras — 
rabinas iš Pilviškių. Ji baigusi 
Kauno universitetą 1934 ir da
bar mokytoja vienam kolekty
viniame ūkyje netoli Tel-Avivo. 
Kalbėjosi su ja lietuviškai. 
“Atsisveikinant tačiau, ir ji ne
iškentė nepasakiusi to, ką sa
kė kiti jos tautiečiai 
adresu. Pasakiau ir 
toks kaltinimas nėra 
tautai užtarnautas”.

KALBININKO ŽODIS DĖL TO 
REKLAMUOJAMO ŽODYNO

Drauge rugpiūčio 20 P. Skar
džius pasisako dėl Terros lei
džiamo ir reklamuojamo “da
bartinės lietuvių kalbos žody
no".
' “Kalbamasis žodynas yra vi
dutinio dydžio, turi 987 psl..

vizos. Tą dieną, kai jis išėjo, 
namo negrįžo.

Tik po trijų savaičių Mamos

LAIKAI APSIVERTĖ..., Per 
“Amerikos Bais*** kalba... bol
ševikas V. Mackevičius, kuris 
vadovavo sovietu kolchozu dele
gacijai

sovietam 
Kiek teko 
karo metu 
talkininka

vęs Lietuvos laivyno vardu 
JAV karo laivynui Pacifiko 
vandenyne".

Kaune prie “Jaunojo žiūro
vo" teatro dirba P. Kubertavi- 
čius. S. Petraitis, B. Kurmytė 
ir Liaugaidaitė.

Kauno muzikiniame dramos 
teatre dirba A. Vainiūnaitė. J. 
Laucius. J. Mackevičius ir K. 
.Jarašūnas.

Ramon Jacobo dėl Rio Mer- 
cader. kuris tada dirbo komin- 
terne Paryžiuje. Jis nesunkiai 
suėjo į pažintį su Sylvia Agelov 
Paryžiuje, prisistatydamas jai 
Jacksono vardu ...

Jis buvo suimtas, nuteistas Į 
kalėjimą. Niekas nebuvo taip 
gerai aprūpintas kalėjime kaip 
tas Trockio žudikas, kuris šie
met iš kalėjimo išleidžiamas.

(Bus daugiau)

O VIS DĖLTO BOLŠEVIKAI 
PASINAUDOJO

Dirvoje rugpiūčio 18 V. Ras
tenis rašo, kad neverta jaudin
tis, jeigu Vokietijos bendruo
menės kartotekos buvo išvog
tos, nes lietuvių adresus bolše
vikai gali gauti ir per vokiškas 
įstaigas, kur tenka visiem re
gistruotis ir tt.

Tačiau tas suraminimas ne
gali pridengti fakto, kad bolše
vikai išvogtais adresais jau bus 
pasinaudoję. Jei anksčiau jų 
leidinį “Za vozvraščenije na 
rodinu” gaudavo tik tie, kurie 
gauna “Eltos Informacijas”, tai 
dabar Vokietijoje jau gavo visa 
eilė ir tokių žmonių, kurie 
anksčiau to leidinio negaudavo. 
Vadinas, jų pavardės sovietų 
kartotekose atsirado ne vokie
čių Įstaigų, bet lietuvių ben
druomenės vadovybės dėka.

Buvo atpažinta, kad tai Kie- 
ment lavonas.

Svarbiausius savo priešus 
užsieniuose Maskva jau buvo 
1938 likvidavus.

Liko pats svarbiausias dar 
nepasiektas — Leonas Trockis.

Jis gyveno tada Meksikoje. 
Ir juo nusikratyti Maskva būti
nai turėjo.

1940 gegužės mėn. trys- če- 
kos agentai, persirengę Meksi
kos armijos uniformom, globo
jami Marteo Martinez, Meksi
kos komunistų partijos lyderio, 
pagrobė Trockio amerikinį se
ki etorių Robert Sheldon Kar
te. Tik vėliau buvo rastas jo 
lavonas.

Tą pat mėnesi, gegužės 23 
buvo užpulta paties Trockio vi
la; Į ją buvo mestos padegamo
sios bombos ir tokie pat kul
kosvydžio šūviai.

Trockis ir jo žmona laimin
gai išvengė pasikėsinimo, su
spėję palįsti po lova,

tik jų 11 metų sūnėnas buvo 
sužeistas. Užpuolikai buvo nu
vyti Trockio sargybos, persekio
jami policijos, bet niekad nebu
vo išaiškinti.

Trockis sustiprino savo na
mus taip, kad juos atakuoti bū
tų buvę galima nebent tik tan
kais. Maskva įsakė pakeisti pla
ną, kurį ji ruošė 18 mėnesių. 
Pasaulis buvo tada akis nukrei
pęs į ištikusį karą Europoje, ir 
spauda negalėjo išgarsinti anų 
dviejų užpuolimų.

1940 rugpiūčio 20 į Trockio 
kambarį buvo atvestas kažko- 
kis Jacksonas. Jis buvo reko
menduotas Sylvia Agelov. Troc
kio žmonos karštos draugės. 
Trockis buvo pažadėjęs padėti 
jau anksčiau tam jaunam vy
rui duoti žinių kažkokiam jo 
straipsniui ir jį patikrinti. Kai 
Trockis žiūrėjo jo rankrašti. 
Jacksonas stovėjo už Trockio

Trockis taip pat įspėjo, kad 
baiminasi dėl savo sūnaus 

saugumo.
Bet toks viešas įspėjimas ne

atbaidė čekos agentų... 1937 
žiemą Leo Sedov, Trockio sū
nus, pasijuto apnuodintas. Jį 
nugabeno į ligoninę. Gydytojai 
pareiškė, kad jam būtina vidu
riuose operacija. Ji buvo pada
ryta. ir po kiek laiko atrodė, 
kad Sedov ’jau galės būti išra
šytas iš ligoninės. Nežinia keno 
įsakymu — tatai ir liko neišaiš
kinta, — jo naktinė slaugė — 
budėtoja buvo staiga nuo jo 
atimta. Tą naktį, kada Sedov 
buvo paliktas vienas, staiga 
jam pablogėjo, liga “atkrito". 
Apie 4 vai. ryto naktinis duri
ninkas jį rado koridoriuje pus
nuogį ir šaukiantį: “Gelbėkit, 
gelbėkit, jie mane nunuodijo" 
... Sedov mirė. Jo mirtis buvo 
tokia įtartina, kad ligonine pra
nešė apie tai policijai. Ji išaiš
kino, kad Sedovo mirtis... ga
lėjo įvykti ir “natūraliu būdu". 
Buvo apklausinėtas naktinis 
durininkas, komunistų partijos 
narys, bet jo parodymas nebu
vo pakankama medžiaga bylai 
kelti.

Šiuo kartu buvo pavartotas 
ne revolveris, bet nuodai.

Nuodai žmonėm likviduoti 
tai buvo Jagodos išradimas.,

kai jis tapo Maskvos saugu
mo viršininko Menžinskio pava
duotoju. Jaunas Jagoda buvo 
farmacininkas, ir nuodai jį vi
liojo. Lubiankoje specialių už
davinių skyriuje dirbo keli to- 

jcikologistai. Jagoda labai domė
josi tais eksperimentais. Kai 
pats Jagoda išėjo iš malonės ir 

, buvo teisiamas, jis “prisipaži
no” nunuodijęs Kuibyševą. 

. Gorki. Peškova ...

nugaros, iš apsiausto kišeniaus 
išsitraukė ant. trumpo koto pri
taisytą “girnakalį” ir kirto iš 
užpakalio į galvą. Smaigalys pa
siekė smegenis. Trockis suriko, 
subėgo žmona ir sargai. Trockis 
pratarė:

"Jo neužmuškit. Jis turi kal
bėti. JĮ siuntė GPU."
. Pabari jis nustojo sąmonės 
ir kitą rytą mirė.

Kas tas jo žudikas?
Kai 1939 Berija ieškojo žmo

gaus, kuris suorganizuotų Troc
kio likvidaciją, jis buvo gavęs 
pavardę — Cardidad Mercader. 
Tai buvo moteris iš Catalonijos, 
Maskvos agentė jau nuo 1920. 
Ji buvo treniruota Maskvoje ir 
turėjo uždavinį vadovauti šnipi
nėjimo celei Prancūzijoje. Ji 
buvo labai svarbus asmuo tarp 
Maskvos šnipų Ispanijos kare. 
Paskui vėl gavo įsakymą gyven
ti Paryžiuje. Jai buvo pavesta 
surasti asmenį, kuris sueitų į 
artimus ryšius su trockininkais 
ir laimėtų jų pasitikėjimą.

Cardidad Mercader tam už
daviniui parinko savo vyriausią 
sūnų

ATSAKYMAS, KUR DINGO 
LIETUVOS LAIVAI

T. Žiburiuose buvo iškeltas 
klausimas, kur dingo Lietuvos 
laivai — “Kaunas”, “Utena” ir 
kt. Dabar to laikraščio rugp. 
18 nr. randam ir paaiškinimą. 
P. Petraitis rašo:

“Kaunąs” ir “Utena” jau se
niai tapo povanderiiai. “Kau
nas" buvo vokiečių torpeduotas 
1939 metų rudenį. “Uteną" pa
skandino vokiečių lėktuvai Bal
tijos jūroje 1944 liepos mėn. 
“Utena” buvo tapusi Sovietų 
transportu, kuriuo į Kronstatą 
buvo gabenami suimtieji bal- 
tiečiai. Iš mūsų lietuviškojo lai
vyno. neskaitant 1944 Rygos 
sausame doke stovėjusio ir 
tikriausiai dabar bolševikam 
tarnaujančio laivo “Šiaulių”, 
yra likęs vienintelis “Deny”, 
kuris, dar 1953 smarkiai aprū
dijęs riogsojo Bostono uoste, 
šis laivas buvo Lietuvai nu
pirktas 1939 ir pasiųstas į New 
Orleaną, kur ir pasiliko karai 
prasidėjus ir vėliau 
Lietuvą užgrobus, 
girdėti, pastarojo 
“Denv” garbingai


