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nę ir policiją ir tokiu būdu at
statyti tę tautę nepriklauso-

LIETUVIAI RESPUBLI
KONŲ KONVENCIJOJE ,

už
15.

22 dalyvaujančių valstybių 
tai pasisakys jau aiškiai 
bet kaip kitos -

Svarstymus 
pirmadieni
kiama, ar Sovietai 
užsispirs reikalauti 
konferencijos.

tai
ko!

sri- 
dėl rašė ne demo- 

respublikoniškas

Latvijos, Lietuvos, Estijos ir 
kitę anksčiau buvusių laisvę 
kraštę, kuria dabar yra už ge
ležinės- uždangos... Mes tiki
me, kad*musę taikinga politi
ka, ryžtingai siekiama, galę 
gale atstatys pavergtu tautę 
ir valstybię tautinę nepriklau-

- neaišku.
atnaujino 

ir antradienį lau-
pritars ar

platesnės

"Visi amerikiečiai šiąnakt 
gali ramiai miegoti. Ar lapkri
čio mėn. laimės Eisenhoweris 
ar Stevensonas 
atveju turėsim

— bet kuriuo 
gerą praziden-

dalyvaus A. Olis ir V. Kvet- 
kas. Altas perdavė jiem savo 
pasiūlymą respublikonų plat
formai. Tame pasiūlyme Altas 
prašo, kad -

respublikonę vyriausybė tę-

KAS TAS DEMOKRATŲ visada kaip žmogus — rašė 
KANDIDATAS i PREZIDEN- Joseph Alsop, — kuris per ne-

TUS—STEVENSONAS 5 ‘ .

AMERIKIEČIAI GALI RAMIAI MIEGOTI

RICHARD NIKON ir jo žmona Patricija susilaukė San Francisco 
entuziastiško sutikimo.
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Demokratų
PAŽADĖJO TĄ PATĮ, KĄ BUV O P

Demokratę partijos konven
te Chicagoje staigmenų nebu
vo dėl kandidato į prezidentus. 
A. Stevensonas laimėjo 905,5 
balsais prieš gub. Harrimaną, 
kuris tegavo 210 balsų. Dau
giau kovos buvo dėl viceprezi
dento. Rungėsi E. Kefauveris 
su šen. Kennedy. Pirmas bal
savimas buvo Kefauverio nau
dai, antras Kennedy naudai. 
Trečiame metė balsus ir nulė
mė Kefauverio naudai kai ku
rios pietinės valstybės- Tokiu 
būdu į rinkimus eina demo
kratai Stevensonas ir Kefau
veris..

Chicagoje demokratai rug
pjūčio 16 priėmė savo platfor
mą, kuri skelbia, ko demokra
tai sieks, eidami į rinkimus- 
Toje platformoje labai gausiai

O K| PAŽADĖS RESPUBLIKONŲ PROGRAMA?
Respublikonę partijos kon

ventas prasidėjo pirmadienį 
San Francisco. Staigmenų ne
laukiama. Manoma, kad Nixo- 
nas susilauks apie bent tris 
ketvirtadalius visų balsų.

“Platformoje” taip pat nu
matoma pabrėžti esamosios 
politikos tęsimą. Kai dėl pa
vergtųjų tautų, tai Connecti- 
eut penki atstovai (Sadlack, 
Seely Brown, Cretelia, Morano 
ir Patterson) pateikė savo 
siūlymą su tokiais reikalavi
mais:

• Jungt. Tautos turi paskel
bti rezoliuciją — reikalavimą, 
kad visose pavergtose tautose 
būtų rinkimai laisvoje JT prie
žiūroje;

• reikia uždrąusti visokį 
kultūrinį bendradarbiavimą su 
Sovietais, kol jų vadai nesu
tiks su tokiais reikalavimais;

•• atsisakyti nuo bendradar
biavimo su jais atominėje 
tyje, kol nebus sutarta 
laisvų rinkimų;

• pareikšti, kad jokia 
kos garantija negalima,
Baltijos' valstybėm neduodama 
nepriklausomybės teisių.

Tačiau .paskelbtame platfor
mos projekte, kuris buvo svar
stomas ketvirtadienį, tie siū
lymai gavo tik tokią* formą:

"Mas sieksime taikingo Vo-
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pavergtiesiem
ę, BET NEVYKDO RESPUBLIKONAI

somybę'’-
Pasisako taip pat prieš kom. 

Kinijos priėmimą Į Jungt. Tau
tas.

Pasisako už garantijas ginti 
Izraeli, jei kas kėsintųsi Į jo 
nepriklausomybę, bet nesako, 
kad duos Izraeliui ginklų.

kritikuojama Eisenhowerio vy
riausybės . politika. Smerkda
mas ir Eisenhowerio pažadų 
bolševikų pavergtom tautom 
nevykdymas.

SMERKIA;
"Mes smarkiame respubliko

nu valdžią už jos daugel bešir
diškai sulaužytę pažadę, duotu 
nelaimingom komunizmo au
kom. Eisenhovrerio 1952 metę 
pažadai buvo užmiršti ir išnie
kinti".

PASIŽADA: .
“ Mes skelbiame savo giliau

sią susirūpinimą dėl priespau
dos, kurią kenčia laisvę mylin
čios rytų ir vidurio Europos ir 
Azijos tautos nuo soviatę dik
tatūrinio jurųgo. Jungtinės Val
stybės, demokratę lyderię val
domos, niekad nepripažino 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
prievarta įvykdytos aneksijos 
nei nepritarė Kremliaus tiro
nijos išplėtimo Lenkijoje, Bul
garijoje, Rumunijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Albanijo
je ir kitose tautose.

“Mes žvelgiame pirmyn į 
dieną, kada visų pavergtų tau
tų laisvė bus atstatyta, ir jos 
vėl galės užimti savo teisėtą 
vietą laisvųjų tautų bendruo
menėje.

ANGLIJOS MIN. PIRM. EDENAS Londono konfe rencijoje įtikinėja, kad Sneso klausimas yra svar
biausias po antrojo karo.

ir4

"Mes stengsimės Jungtinėse 
Tautose vykdyti principą, kad 
Sovietę Rusija atitrauktę savo 
kariuomenę iš pavergtę kraš
tę ir kad tai įgalintu laisvus, 
garbingus ir nekliudomus rin
kimus pavergtose srityse pagal 
Atlanto chartą ir kitus galio
jančius susitarimus.

“Mes išpažįstame iš naujo 
aukštąjį principą — tautinį ap
sisprendimą, kaip tai buvo pa
skelbęs Woodrow Wilson, ku
rio vadovavimas nesuskaito
miem milijonam atnešė laisvę 
ir nepriklausomybę. ’ * .

“Demokratų partijos politi
ka dėl to siekia padrąsinti ma
žas valstybes ir padėti visom 
tautom anapus geležinės už
dangos ir šiapus, kad teisėtu 
ir taikingu keliu laimėtų savo 
politinio, geografinio, etninio 
integralumo aspiracijas ir ga
lėtų gyvuoti nepriklausomų 
valstybių šeimoje taikingai ir 
garbingai.
BALSO NESVELNINS

Šen. Eastlandas dem., laiške 
valst. sekr. Dulles reiškė įsiti 
kinimą, kad valst. departa
mentas nesusilpnins “Ameri
kos Balso”, kaip tai kai kurių 
numatoma, politinę įtampą at
leidžiant. Valst. sekr. padėjė
jas O’Connor į tai atsakė:

"Aš galiu užtikrinti, kad 
valstybės departamentas tę» 
toliau rytu Europos pavergtu 
tautę išlaisvinimą. Nėra nu
matoma musę transliaciję to* 

- na švelninti.. - nors tai ir ne- 
patiktę Sov. Sąjungai".

JUODI’ LAIMĖJO vakar, net ar laimės rytoj? — Ėster Kefnuver 
ir Adiai Stevenson.

Ir demokratai prieš kom. Kiniją
demokratų 

užsie-

komo- 
laisvę

Prieš jį pastato prezidentą 
Trumaną, kuris į Stalino pro
vokacijas buvo atsakęs drą
siais žygiais.

Dėl savo tolimesnių konkre
čių idėjų demokratai pasisako:

• tautinio apsisprendimo 
teisę. taiko ir Kipro salos* gy
ventojam;
• priešingi įsileisti kom- Ki

niją į Jungt. Tautas; kom. Ki
nija pasirodžiusi priešinga 
Jungt. Tautų tikslam;

• remia ginklų davimą Iz
raeliui;
• rems teisių sulyginimą 

tarp čiagimių ir natūralizuetų 
amerikiečių;
• lengvins pabėgėlių nuo 

komunistų imigraciją ir šalins 
kliūtis giminių imigracijai, kad 
nebūtų skaldomos šeimos; ♦'

Dėmesio verti
priekaištai Eisenhovverio 
nių politikai:

"Žadėjo išlaisvinti iš 
nistę satelitus, duoti
ve'kti Chiang Kaishekui, atsi
sakyti nuo karo meto sutarčių 
ir pakeisti komunistę sulaiky
mo politiką efektyvesne išlais
vinimo politika.

Nuo 1953 respublikonę val
džia darė priešingai — supan
čiodama Chiang Kaisheką, ty
lėdama, kada tautos sukilo ry
ty Vokietijoje ir Lenkijoje, 
fraternizuodamasi su komunis
tais ir silpnindama demokrati-

- nę pozityvią politiką komunii) 
mo ekspansijai sulaikyti.

Musę draugai užsieniuose 
dabar abejoja mūšy nuoširdu
mu'-
_Už „visa tai. demokratai kai- _ ___ ____

tina tiesiogiai Eisenhoweri, • sovietų naują politinę ir 
kad jis. neparodęs jokios nau- ūkinę ofenzyvą laiko pavojin- 
jos idėjos sovietam priešintis, gesne už Stalino politiką.

LONDONE PRITRŪKO IR KALBŲ, NE TIK DARBŲ 
INDIJONAI APSKUNDĖ 

AMERIKĄ
Londono konferencija Sueso 

klausimui prasidėjo pereitą 
ketvirtadieni ir žada baigtis šj 
ketvirtadienį. Dalyvauja 22 
valstybės. Pirmininkauja Ang
lijos užs. reik min: Lloydas. 
Derybos daugiau eina užkuli
siuose negu pačioje konferen
cijoje. Netrukus po atidarymo 
pirmininkas jau nesurado no- 

Kai niekas ne-
nię valstybię išlaisvinimo — 
Lenkijos, Čekoslovakijos, Ven- rinčių kalbėti, 
grijos, Rumunijos, Bulgarijos, nori kalbėti, tai galima tylėti 

' ir vienas į kitą žiūrėti, bet ga
lima ir pertrauką daryti. Ge
riau jau darykime pertrauką" 
kalbėjo pirmininkas.

Respublikonų konvencijoje Užkulisiuose kalbėjosi Vals
tybės sekr. Dulles ir Maskvos 
Sepilovas. Abudu buvę vienas 
kitu patenkinti, nes abudu 
vengia karo dėl Sueso. Karin
gos nuotaikos dėl Sueso dar la
biau nuramintos kaip prieš

stę savo palankumą lietuvię, v konferenciją, nors anglai ka- 
latvię, estę tautę siekimam at
gauti laisvę ir visom taikiom 
priemonėm rūpintųsi pašalinti

PAMOKĄ VISAI

Vokietijos vyr.
sprendė, kad komunistų parti
ją reikia uždaryti, nes ii prie
šinga Vokietijos konstitucijai. 
Prieš tai ėmė reikšti nepasi
tenkinimą Vokietijos socialde
mokratai.

MIRĖ AGRANOMAS 
BALYS ŠPOKEVIČIUS

riuomenę tebegabena. Prancū
zijoj jaučiama nusivylimo nuo
laidumu.

Sepilovas siūlė daryti kitą 
platesnę konferenciją. Du lies 
siūlė pripažinti tarptautinę 
kontrolę Sueso kanalui; toje 
kontrolėje turėtų, dalyvauti ir 
pats Egiptas; pripažinti Egip
tui iš kanalo naudojimo di
desni pelną, iš kanalo pajamų 
atlyginti už nusavintą Sueso 
kanalo bendrovę.

Pirmininkas atmetė /šepilo- 
vo siūlymą ir ragino, kad tarp
tautinę kontrolę pripažintų 
vieningai visa konferencija Iš

IR VŽL LAIVAI SUSIDŪRĖ

Quebecko. Kanadoje, vande
nyse fugpiūčįo 18 italų pra
banginis laivas “Homeric” už
plaukė ant uoste stovėjusio 
graikų laivo “Coiumbia”. “Ho
meric” turėjo 1000 keleivių, 
bet rimtų nuostolių nebuvo. 
Nelaimė įvyko dėl miglų-
PIKTADARYS JAU NEGYVAS

FBI išaiškino piktadarį, ku
ris balandžio 5 išplikino akis 
žurnalistui Rieselnri. Tai 22 
metų Abraham Telvi, kuris 
buvo rastas nušautas. Surasti 
ir šeši jo bendradarbiai, kurie tebepraktikuojama 
buvo gavę pinigų piktadariui 
prikalbinti ar jį paskiau slėpė. 
Bet dar neišaiškinta, kas viską 
organizavo.

Tuos žodžius 
kratų, bet 
“Chicago Sun”, kai Stevėnso- 
nas buvo išrinktas kandidatu 
į prezidentus 1952. Respubli
konų spauda ir. dabar po Chi- 
cagos konvento apie Stevenso- 
ną atsiliepė palankiai, nes jis 
turi daug kvalifikacijų prezi
dentui.

Adiai Stevensonas turi gerą 
amžię — 56 metus, du sūnus 
ir vieną dukterį, tik žmonos 
nebeturi; ji atsiskyrė nuo 
1949, kai Stevensonas buvo iš
rinktas gubernatorium. Atsis
kyrė dėl “dvasinio žiaurumo”. 
Kai Stevensonas buvo išrink
tas kandidatu į prezidentus 
1952, žmona linkėjo jam sėk
mės, bet pati sakėsi balsuo
sianti už respublikonus. Už ką 
dabar balsuosianti nežinanti.

. Ste- 
vensonui buvo taikomas ir jos 
anas kandus anekdotinis pasa
kymas — kas yra politikas: 
tai esąs vyras, kuris nepajėg
damas tvarkyti šeimos, nori 
tvarkyti valstybę...

Stevensonas turi patyrimo 
žurnalistikoje ir teisėje. Jis 
buvo reporteris “Bloomington 
Pantagraph”, kuris virto jo 
šeimos nuosavybe, d rodančia 
geras pajamas. Iš žurna’istikos 
jį ištraukė tėvas, paskatinda
mas į teisę Baigęs Northwest- 
ern uh-tą. nuo 1926 jis vertėsi 
advokato praktika, 
kė iš jos politika 
t racija.

Stevensonas turi 
ministratoriaus praktiką- Ant
rojo karo metu jis ketverius

Trys indijonų giminės Ore
gone — Siuslaws, Coos Bays, 
Lovver Umųuas — kreipėsi i 
Jungt. Tautas, kad padėtų iš
spręsti ginčą, einantį jau nuo 
1855. Nuo tada raudonieji Ore
gono gyventojai skundžia Ame
riką, kad ji neteisėtai paver
žusi jų žemes- Už jas indijonai 
reikalauja 10 mil. dol. Tos trys 
indijonų giminės taip pat pra
šė priimti jas į Jungt. Tautas.

AMERIKOS PILIEČIO 
PAJAMOS PADIDĖJO

Ūkio departamentas paskel
bė, kad 1955 asmeninės paja
mos vidutiniškai buvo dides
nės T'f, palyginti su 1944. Tik nes kandidatai neaiškūs, 
keturiose valstybėse buvo ma
žesnės — Iowa, South Dakota, 
Nebraska, Kansas. Didžiausios 
pajamos buvo Nortb Dakota— 
16'r. Asmens vidutiniškos me
tinės pajamos buvo 1847 dol., 
didžiausios pajamos Delavvare 
— 2513 dol., mažiausios Missi- 
ssippi — 946 dol.

• Sovietę spauda patenkin
ta valst- sekr. Dulles siūlymais 
dėl Sueso kanalo. Esą Dulles 
tikrai rodąs norą surasti tai. 
kingą išeitį.
• Arabijos pasauly*-s. vergija 

nelegaliai.
Už jauną vyrą moka 400 dol.. 
už jauną merginą iki 1000 dol., 
seni — menka prekė. Per me
tus esą parduodama iki 30.300

iki ištrau- 
ir adminis-

didalę ad-

metus (1941—1944) buvo pa
tarėjas jūrų sekretoriui, pas
kui valstybės sekretoriam Ste- 
tiniui ir Byrnes. Dar didesnė 
praktika buvo, kai jį išrinko 
1948 Illinois, 9 milijonų valsty
bės. gubernatorium.

Turi namažą praktiką san
tykiuose su užsieniais. Mokėsi 
Šveicarijoje ir laisvai kalba 
prancūziškai. Kaip žurnalistas 
buvo nuvykęs į Maskvą pasi- 

- kalbėti su užs. reik. min. Ciče- 
rinu. Pasikalbėti nepasisekė, 
bet pasisekė gauti įspūdžių iš 
sovietinio gyvenimo. Pirmas iš 
jų vaizdas, kaip Maskvos gat
vėje benamiai vaikai mušėsi 
dėl teisės palaižyti grindinį, 
kuriame buvo ištiškusi iš su
dužusio puodo uogienė... 
1943 Stevensonas buvo pirmi
ninkas komisijos išlaisvintai 
Italijai atstatyti. 1945 jis buvo 
patarėjas San Francisco konfe
rencijoje, ir 1947 jis buvo na
rys delegacijoje Jungt Tauto
se.

Stevensonas nesimušė i val
džias per kraujus. Ėjo atatups
tas į gubernatorius ir prezi
dentus, kai partija spyrė. Bet 
sutikęs jau nenorėjo būti žais
liuku partijos bosų rankose. 
Kai bosas pakišo jom raštą 
kalbai mitinge, jis atstūmė. 
“Aš tai laikau rinkikų klaidi
nimu ir pradėjau kalbėti tai, 
kas man buvo ant širdies. — 
vėliau jis 
rinkimus 
Nuo tada 
geriausias 
niame 
vim

pasakojo apie savo 
į gubernatorius. — 

esu įsitikinęs, kad 
kelias ir visuomeni*

veikime — “būti sa- 
Stevensonas atrodo

susipratimą pateko į politiką 
ir kuris negalvoja prisiimti į- 
pročius naujos aplinkos, į ku
rią jis pateko.. .

Stevensono valdymo princi
pai pasirodė Chicagoje. Pir
miausia ėmėsi apvalyti tarnau
tojų aparatą. įsitaisė net melo 
detektorius jiem tikrinti. “Sva
rumas ir garbingumas — tai 
geriausia politika” — kalbėjo 
Stevensonas “Ta vyriausybė 
geriausia, kuri išsiverčia su 
mažiausiu kiekiu tarnautojų 
(Illinois atleido 1300), nes “di
džiausi priešai yra komuniz
mas ir mokesčiai”. Stevensono 
laikus žymėjo kova su korupci
ja ir nusikaltimais, kelių, mo
kyklų aerodromų statyba.

Iš gubernatorių Stevensonas 
nenorėjo pasitraukti: esą dar 
nebaigtas darbas, o preziden- 
tas jis nebūsiąs geras. Bet ka
da partijoje Trumanas ištiesė 
ranką ir parodė: štai jums žmo
gus . .. Stevensonas sutiko ir 
pralaimėjo.

Į prezidentus netinku... Po 
pralaimėjimo jo kritikai nuro
dinėjo, kad i Stevensonas neat
sižvelgia į minios dvasią — jo 
kalbos perdaug racionalistinės, 
perdaug jų sarkazmas rafinuo
tas; per mažai jis šaukiasi j 
minios jausmus; perdaug Inte- 
lektualistas ir per mažai minia- 
žmogis. O respublikonai dar 
pridėjo, kad jis neaiškus isto
rijoje su Alger Hissu. kuri jis 
užtarė.

Gal ir dabar Stevensonas 
pralaimės, ir minia pasirinks 
kitą, kuris moka jai labiau pa
taikauti. Gal šia prasme ir da
bar tiktų respublikonų laikraš
čio nuraminimas: visi ameri
kiečiai gali ramiai miegoti..



demokratu suvažiavime ChieaKojc-

os, kurias sunku suderinti

vo ttviejų pa&tM ststema — 
(įėmokratar ir respuoaKunai. 
Pereita savaitė priKiause de
mokratam. ' Jie turėjo\ savo 
konventą Čhicagoję, rengaa- 
mieši rinkimam ir naujiem 
ketveriem metam. Tad kelios 
žinios apie jų praeitį

Trumpai Jungt. /Valstybių 
istorijoje, nępi.iK.ose dviejao-

Prieš demokratų konventą 
aistros buvo įkaitusios tarp 
rytinių ir pietinių atstovų. Jas “ 
kaitino pažiūros į baltųjų ir 
juodųjų santykius. Rytiniai 
stovėjo už. “teisių lygybę”, rė
mė teismo sprendimą, kad tos 
pačios mokyklos tarnautų ir 
vieniem ir kitiem. Pietiniai at
stovai, tai laikė “neteisybės” 
viešpatavimu ir pasikėsinimu . 
prieš asmens individualias tei
sės. Prisidėjo prie nuotaikų 
dar istorija su negre studente, 
kuri buvo pašalintą iš univer
siteto, dar negrų streikas prieš 
autobusus jr kt. Negrų atsto
vai demokratų partijoj savo 
ruožtu grasino pasitraukti ir 
neremti demokratų, jeigu jų 
negins bent savo programoje. 
Negrai registruoja visokias 
jiem daromas diskriminacijas 
ir dėl jų kelia triukšmą. Kova 
aštri. Ji 
rytuose, 
ma pietų valstybėse

Kai nervai pasileidžia . parti
jos viršūnėse esantiem žmo
nėm, kas nekalbėti apie eili
nius piliečius, apie abejus — 

. apie baltus ir spalvotus, kurie 
kasdieniniame gyvenime 
nas su kitu susitinka ir 
priešiškus ir kerštingus 
teikimus.

Kaip sunkiai derinasi 
spalvos tarp eilinių 
rodo Emmett Till pernykštė 
istorija, kuri žmonių pergyve
nimuose ir šiandien tebėra gy
va. Iš to, kiek ją spauda nu
švietė, įvykiai buvo tokie.

> mote- 
rodytis

vie- 
ugdo 
nusi-

mažiau suprantama 
daugiau pergyvena-

tos 
piliečių.

buvo
Viena

in South Booton, 559 E. Broadvay
AN 8-5078 fcnoerly A. J. Krųotio

Gyvenimo vaizdai, kurte ilgam , nai šešiasdešimt ketverių me- 
apsunkina jų derinimą lų Moses Wright, kuris buvo 

apylinkėje vadinamas “pamok
slininku”. Ten buvo ir jo sū
nėnas Emmett Till. . pravar
džiuojamas Bobo, atvykęs iš 
Chicagos į svečius. Jis buvo 14 
metų, kresnas, raumeningas 
ir apie 1,65 mt. aukščio. Jis 
atrodė kaip suaugęs.

Till su Savo draugais prisi
dėjo prie kitų negriukų, kurie 
buvo susirinkę prie krautuvė
lės. 0 susirinkti juos čia trau
kė tai, kad Bryant buvo įtai
sęs žaidimo stalelį. Vieni žai
dė, kiti niekus tauškė. O “did
vyriai” pradėjo girtis savo pa
žintim su moterim ir pasiseki
mais tarp jų. Tarp tokių buvo 
ir Till, kuris sakėsi turįs sau 
simpatiją baltąją merginą. Čia 
pat ėmė rodyti jos fotografiją. 
Pagyrūną vienas ir suprovoka
vo: girdi, tu taip pasakojiėsi 
apie savo pasisekimą tarp bal-

trejų metų. Turėjo taip pat; 
miestelyje krautuvėlę. Joje 
pardavinėjo rūkytą mėsą, rū
kalus ir kitus niekelius. Parda
vinėjo daugiausia spalvotiems 
piliečiam kreditan. Pelnas bu
vo labai skurdus, nes pagal vy= 
riausybės patvarkymą negrai 
gauna maistą nemokamai, kuri 
jie anksčiau turėjo pirkti.

Jų krautuvėlė buvo Mississi
ppi upės žiotyse miesteliukyje 
Money, kuriame buvo trys 
krautuvės, paštas, mokykla ir 
medvilnės fabrikėlis.

Carolyna rūpinosi krautuvė
le, o jos vyras uždarbiavo pa
šaliais. Dažniausiai važinėdavo 
sunkvežimiu, kuris priklausė 
jo vienam iš šešių brolių. Jo 
nebūdavo namie ištisom die
nom. Kai neparvažiuodavo, 
Carolyna laukdavo, kad kuris 
iš jos..švogerių ateitų jos par
sivesti į namus, kurie 
atokiau nuo miestelio, 
nedrįsdavo namo eiti.

Sutemus ten baltosios 
rys niekad nedrįsta i 
kaimo keliuose be vyriško pa
lydovo.

tųjų merginų, tai eik į .krautu
vę; ten yra graži baltą mote
ris; parodyk, kaip tu moki su 
jom apsieiti ir pakviesk ją pa
sivaikščioti. .. Kitas dar pri
dėjo daugiau provokuojamų 
žodžių. TU beliko pasirinkti: 
arba eiti, arba pasirodyti, kad 
jis pagyrūnas. Jis įėjo į krau
tuvėlę ir sustojo prie' saldainių 
dėžės. Carolyna buvo už krau- 
tuvinio > stato. Till paprašė 
kramtomos " gumos. Ji padavė. 
Jis pačiupo jos ranką su guma 
ir pasakė: “Na, mažyte, eisi 
su manim 
ištraukė ranką ir puolėsi į už
pakalinį kambarį pas brolienę. 
Bet Till buvo greitesnis ir už
stojo jai duris. Carolynos pa-

IW?MOKRATV SAVAITE
se šimtų metų, Amerikos par
tijos senos. Stebina vėl tai, 
kad ’ .

partijos nuo pat pradžios 
buvo pagri tos luasių ūkiniais 
interesais.

Pirmiausia atsirado Ameri
koje federalistų partija. Ji gy
nė prekybininkų ir bankinin
kų interesus, siekė centralizuo
tos valdžios. Jiem pasisekė pa
imti prezidentavimą į savo 
rankas (nuo Washingtono iki 
Adamso. Jie išleido * įstatymą, 
kad nepageidaujami užsienie
čiai būtų išvejami, o valdžios 
kritika *būtų uždrausta.^

Pasijuto jų skriaudžiami 
ūkininkai, daržininkai, amati
ninkai. Jie kaltino, kad federa- 
listai didžiausius mokesčius
uždėję ūkininkam. Jie susi
jungė, vadovaujami Thomas 
Jeffersono 1792, ir pasivadino 
respublikonais. Respublikonai 
buvo priešingi valdžios cent- 

___ _ ralūucijai, gindami atskirų val- 
pasivaikščioti?” Ji stybių savarankiškumą.

Respublikonai 1801 laimėjo 
rinkimus. Prezidentu buvo iš
rinktas Jeffersonas. Tada fede- 

_ _ _  „ x ralistai susilpo, o po karo su 
reiškimu, jis apkabino ją per Anglija 1812 ir visai pabiro, 
liemenį ir pasakęs: “Tu, mažy- 
te, manęs nebijok, aš turėjau 
jau daug baltų moterų”. Tuo 
metu įšoko į krautuvę Till 
pusbrolis, pačiupo jį ir ištempė 
laukan.

Negriukai nuvažiavo. Caro
lyna papasakojo susijaudinus 
atsitikimą savo brolienei, 
dvi moterys sutarė vyram 
ko nepasakoti. #

Praėjo keturios dienos, 
žo iš kelionės Bryant. 
atsitiktinai jam pasakojo Isto
riją vienas negras ir pasakė’ 
kad tas nenaudėlis Till gyvena 
pas “pamokslininką”. Tada 
nebegalėjo tylėti daugiau ir 
Carolyna. (b.d.)

Abi- 
nie-

Gri-
Visai

Beliko tik viena respublikonų 
partija.

Ilgainiui respublikonų parti
joje išaugo du sparnai — se
nieji respublikonai ir naujieji 
respublikonai.

Senieji laikėsi, minties ir to
liau, kad valdžia turi būti de
centralizuota. Naujieji stojo 
už centrinės valdžios sustipri
nimą. Šitie skirtingi sparnai 
stipriai reiškėsi jau 1824 rin
kimuose, vadindamiesi tauti
niais respublikonais ir demo
kratiniais respublikonais.

1824 rinkimuose, kad buvo 
išrinktas į prezidentus demo
kratinių respublikonų kandida
tas Jacksonas, jie atmetė

vardę respublikonus.
Beliko tik dabar vartoja

mas demokratų vardas. Jau 
nuo 1832 demokratų partija 
praktikuoja savo konventus.

Kalbėdami apie savo praei
tį vieni demokratai mini 1828 
metus, kiti siekia į buvusius 
respublikonus, į 1801 metus 
arba net i 1792.

Iš visų politinių "konventų“ 
ilgiausią - yra turėję demokra
tai — 1924 New Yorke Madi- 
son Square Garden.

Ji truko 16 dienų. John W. 
Davis buvo paskirtas r kandi
datus tik 103-čiame balsavime. 
Šiame konvente atsitiko ir į- 
vykis, kuris, tur būt, nepasi- 

. kartoja. Vienas kalbėtojas iš- 
vargusiem ir mieguistiem at
stovam kalbėjo ir savo
parėmė mintim George Mere- 
dith. Išgirdę Meredith vardą 
Iowos atstovai pašoko ir pakė-

kalbą

lė ovacijas manydami, kad tai 
jų kalbėtojas garbina jų kan
didato Edwin Meredith sūnų. 
Kalbėtojas turėjo, vargo, iki į- 
tikino atstovus, kad tas Mere
dith nėra jokis kandidatas, 
kad jis yra tik rašytojas, kad 
jis yra anglas ir be to dar prieš 
15 metų miręs.

Iš visų damokratų partijos 
konventų nevaisingiausia bu
vusi 1860 Charlestone, S. C.

Po 10 . dienų ir po 57 balsa
vimų nutarė konvenciją per
traukti ir susirinkti Baltimorė- 
je. Baltimorėje po 5. dienų į 
kandidatus buvo paskirtas 
Stephen Douglas. Bet juo ne
patenkinti pietiniai demokra
tai po 10 dienų tarimosi pasiū
lė savo kandidatą Brekinridge. 
Bet abudu juos nunešė atėjęs 
respublikonas Abraham Lin
coln.

ir

Jie įvyko* Mississippi valsty
bėje 1955 rugsėjo mėn. Ten. 
gyveno Tarmėje baltųjų jauna 
šeima. Vyras vadinosi, Roy 
Bryant ir buvo 24 metų. Tik 
1953 jis grįžo iš kariuomenės. 
Ji vadinosi Carolyn Bryant. 
buvo 21 metų, ištekėjusi prieš 
ketverius metus. Juodu turėjo 
du vaikus, viena dvejų, kita

-6- ‘
Rugpjūčio 24 Bryant buvo 

išvykęs į Texas. Carolyna dar
bavosi krautuvėje. Kambaryje 
už krautuvės su savo ir su Ca- 
rolynos vaikais žaidė jos bro
lienė. Ji buvo atvykus į krau
tuvę, kad Carolynai netektų 
vakare būti vienai. Po vežimo 
pasoste ji turėjo Bryano re
volveri. Bet abidvi moterys 
nesireųgė važiuoti namo. Lau
kė. kad jas pasiimtų kuris iš 
jų vyrų atvykęs.

Buvo jau pusė astuonių va
kare. Prie krautuvės tuo metu 
atvyko senu forduku 8 neg
riukai 13—19 metų. Tarp jų 
buvo ir viena mergaitė- Tai 
buvo daugumas sūnūs ir sūnė-

RESPl BLIKONŲ komitetas, atlikęs paruošiamuosius darbus partijos suvažiavime San Francisco.
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ANH0UHCIH6 THl FOUUnON Of 
A ntw SOUTH BOSTON manch offid

We cordtally invito the many friends of the late Roman J. Vaail 
•nd the late Anthony J. Kupsti*. whom> reapective busineanca we 
tave purchaaed from the beirs, to continue to rely on us for their 
iueurance neėda.

W* look forward to aerving tbeir loyai customers and tnany 
newcvfltomera in South Boston aa one of the beat-equipped general 
rasonrace agencies in New England. spėri* lizing in tire inrarance 
and Service for automobile owners.

Whether H’a butinuti or personai Insurance ... whcn the 
Wendrll Berman Insurance Agency Service* your policics, you can 
be sėte of eaperienced handling and assistance!

- WENDEH BERNAM INSURANCE AGENCY
88 Brood Stmt
Id. HU 2-3020

K) SAKE APIE LIETUVI DEMOKRATAMS
priežiūra “būtų” kišimasis i 
svetimos valstybės vidaus rei
kalus”. Mums reikia, kad So
vietai faktiškai atsiimtų savo 
smurto priemones, kariuome
nę. policiją, partijos aparatą, 
kuriais okupavo Lietuvą, kaip 
tai pažymėta ir Grigaičio raš
te.

Alto sekretorius, kaip 
jienos rugpiūčio 10 rašo, 
džiu prašęs demokratus 

išgauti dar genocido 
vencijos ratifikavimą.

Altas daug dėmesio tam rei
kalui skiria. Tenka vertinti tą 
jo rūpestį ir tikėjimą, kad ge
nocido konvencija prisidės 
prie Lietuvos laisvinimo eigos 
ar prie Lietuvos gyventojų ap
saugos nuo sovietinio smurto. 
Bet ne visi pritaria tam Alto 
tikėjimui. Genocido konvenci
ja reiškia naują popiergalį, 

k (Nukelta į 3 psl.)

10 pra-
Alto se-

minučių

Naujienos rugpiūčio 
nešė, kad rugpiūčio 8 
kretopus ir Naujienų redakto
rius P. Grigaitis 15 
kalbėjo demokratų platformos
komitete ir įteikė pareiškimą, 
ką demokratai turėtų pasakyti 
savo platformos pažaduose

Iš jo siūlymo Lietuvą liečia 
tiesiog šie žodžiai:

"Demokratų partija pasiža
da naudoti visas taikingas prie
mones, kokiomis tik gali dis* 
ponuoti JAV vyriausybė, siek
dama, kad iš Pabaltijo valsty
bių teritorijų būtų ištraukti 
Sovietu armijos bei policijos 
daliniai ir kad tų kraštų gy
ventojam būtų grąžintos tauti
nio suveranumo bei savivaldos 
teisės".

Tai visai teisingas reikala
vimas. Lietuvių visuomenės 
vardu kalbantieji nekitaip 
klausimą ir anksčiau kėlė: pir
ma okupacijos ir sovietinio 
režimo organų pašalinimas, o 
tik pinkui laisvi rinkimai...

Rugpiūčio 11 laikraštis savo 
vedamajame tuos reikalavimus 
papildo: reikalauja dabartine 
okupacinę padėti formaliai 
anuliuoti, nes

"kol nėra anuliuotas dabar 
tink Pabaltijo* šalių stovis, 
užfiksuotas SSRS konstitucijo-

SPAUDA

je (ir, deja, pilnai arba pusiau 
pripažintas ne vienos vakarę 
tautos), tokia tarptautinė ko
misijos rinkimų priežiūra bū
tų kišimasis i svetimos valsty
bės vidaus reikalus”.

Gerai, kad šitokios mintys 
nebuvo pasiūlytos demokratų 
“platformos” komitetui. Jos 
ten nereikalingos lietuvių lū
pom tarti. Mes ncpripažįstam 
įjungimo legalumo, tad mum 
ir nereikalingas Sovietų dek- 
liaravimas apie Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių išjungi
mą iš Sovietų Sąjungos. Kas 
nori, kad Sovietai dekliaruotų 
išjungimą, tas tuo pačiu pripa
žįsta netikįs savo ligšioline po
licija. Iš tokio netikėjimo ir 
tegali plaukti anas tvirtinimas, 
kad tarptautinės komisijos

Nau- 
žo-

kon-

FOR SALE
Mceney (’hurch Beil, .< feet in diameter at bottom, 3 feet 
įigh Approximateiy 800 to 1,000 Ibs.

Also hand-cclorcd. figured church windows.
JAMES TUFARELLO 
572 Mt. Plcasant Avė 
Wcst Orangc. N. J. 
REdwood 1-4699

NORAS PAGARSĖTI BE KALĖJIMO
— Niekas apie mane nera

šo, bet vieną dieną parašys, 
—taip raminosi Londono prie- žmogus' 
miesty, savo namely gyvenąs no: 
padoraus gyvenimo pensinin
kas Frank Douglas. Tam pa
čiam namely turėjo- gyventi 
taip pat nejaunas negras, nes 
kaimynai dažnai matydavo jį 
išeinant arba pareinant. Tuo
du senukai gal sugyveno ne
blogai, bet neturėjo vienas ki
tam didelio draugiškumo — 
taip bent manė kaimynai, — 
nes niekas nebuvo pastebėjęs 
juodu abu kartu nė pasiro
dant. nė prie durų sėdint; bū
davo vienas arba kitas. Visiš
kai netyčia ir be blogos valios 
kažkoks mažo laikraštėlio žur
nalistas nustebino visus kai
mynus ir policiją paskelbda-

mas, kad baltasis pensininkas 
ir negras yra vienas ir tas pats 

?! Tardomas prisipaži-

— Norėjau pagarsėti, todėl 
nusidažydavau, užlūpius pri- 
kimšdavau vatos ir būdavau 
“negru”, bet šis kelias į garsą 
labai lėtas Beveik praėjo trys 
metai. Per tą laiką galima 
daug kartų pagarsėti ir pigiau' 
bet aš nenorėjau į kalėjimą 
patekti, tai man užtenka lėtos, 
bet padorios ir nežalingos gar
bes.

• Amerika sumažinsianti 
savo kariuomenę Europoje 25 
—30<t-. nors Adenaueris ir pro
testavo.

DAYS YOU’LL 
NEVER FORGET!

Summer S c h o> o l s

AUGUST 20-25 
AT 

FORDHAM UNIVERSITY
Fraturint:

• HIGH SCHOOL STUOENTS • PRIESTS ANO RELIGIOUS
• ADULT LAITY • PARISH SODALISTS

COLLEGE & NI RSING SCHOOL STUDENTS 
SEPT. 4-7 AT THE McALPIN HOTEL

TUITION
Lay Studentą $12.50 PricstM & ReUgknis $10.00

For Complete Infcrmativn Wrft« to:
NEW YORK SSCA COMMITTEE
122 EA8T 22NO ST„ NEW YORK 10, N. V.

SSCA DEPT., THE GUEEN’S WORK
' 3118 80. GRANO 8LVO.. ST. LOUIS 18, MO.



Žaibas vadinamas Zai

metų 
uždavi-

pirminin- 
Trimakas

ir lietuviškos kolonijos, lietu
viai informuoti, nuteikti vie- 
ningesniam darbui už savo 
krašto laisvę.

nyčiai ir šiam kraštui. Viena

SAKE IR KO NESAKĖ -
(Atkelta iš 2 psl.) 

kuris nė kiek Sovietų nebaido. 
Jie ir patvirtino genocido kon
venciją, nes žino, kad jos galiparapijos, daugėjo draugijos gėlė bus nuvytusi, netekusi 

ir laikraščiai. Katalikai reiškėsi savo žavios spalvos ir savo gy- 
labai veikliai atskirose vietose; 
bet didesnių centrinių organi
zacijų neturėjo, išskyrus Kuni-

venimo. Tasai pavojus mus 
skatina susitelkti apie Federa-- 
ciją, kad bendromis jėgomis 

gų Vienybę ir Katalikų Susi- būtų galima daugiau išlaikyti 
lietuviškos sąmonės ir katali-

Po dešimties minučių grįžo 
Peponis. Buvo įniršęs ir su
gniaužęs kumščius. tikslino Don Kamilius- — B

Don Kamilius grąsiai dėbte-

Delegacija lankėsi vietos 
valstybės pariamente* susitiko 
su parlamento koresponden
tais. Lydimas Liet. gen. kon
sulo Polišai&o, kun. Ragažins- 
koir K. Čibiro, lankė laikraš
čių redakcijas-. Spauda plačiai

-- ,i. in>iiiį*Wi

Ligi kongreso teliko du mėnesiai
. Bostone spa&j12—13' Ame
rikos Lietuva Katalikų Fede
racija susirenka kongresui pa
minėti penkiiĮ dešimčių metu

atspausdins marijonų spaustu- žiu. Tai sparčiai augantis mie- 
vė 3000 egz ir išsiuntinės P. stas, gyventojų turi per 3 mili- 
Amerftos barniščiams, įtakin- ■ jėnuą. Čia stoeftia ctidemė da
giems asmenims. Bs' Brazflfjęs pramonės, čia

Šiaip lietuviai Argentinoje vyksta ir krašto didžiausi biz- 
gyvena skrodžiai. Čia seniau niai* . ; J 
buvo atvažiavę nemaža komu
nistų. . ' ■_

Tad nenuostabu* kad skur
das ir komunistę propaganda 
sugundė nemaža lietuvię grjž-

THE WOHXER - <THi» CopyrtBfct) Ry FRANCISCAN FATHERS 
' Efaumo 1015 suJangB AMERIKĄ, t_O8

OMANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS. A
’ R«Mrt*r«d m mmM dam mattar M Brookiyn. N. Y. M»y 26, MM, ondar th* Art 

Midi s, 1in.«ri8ftaaMy «et«r«d m aacond cMm ■MMr ait Boatan, Maas.
. r , . ,.;:J Septamber 12. MM. ;

SUBSCKIPTldH RĄTES

PuMi aMOi —t:—— į-SMO ■ . “
Ubtaiyj* «M0 išsipuošus, viską atidavus savo

LaikraMj twto REDAKCINI KOMISIJA Vyr. rad. 8. SUžlEDtLiS Centrui, A priemleSČiUSpamir- 
Straipanlus Ir lunvonBantija* redakcija talaa savo nuatiSr*. Nenaudoti atraip*. x,1Q: Irom
nial «M>9OMi trįrĮfk Wtjwtnrt—i pratMt » Pavarde paainSytl ctratpaaM nebO- *** AmenKOje,
Und ttretfįda rettdym mvMnnt Už datttaaĮ Nrtel e Iį»H>v re dikcija eietiilrc. kUT priemiesčiai Virto iŠ tai- 

| gingomis rezidencijomis, o cen
trai pers&imšo biznio įmonė
mis. Argentinoje, kaip ir viso
je Pietų Amerikoje, priemies
čiai tamsūs ir skurdūs.

Delegacija pirmiausia, ap--

pirkti”. Don Kam
Miestietis, pasiurbstęs gero vėjo.

vyno ir pasišnekučiavęs su Don — Pone,

atgau-

Ra^ažinskas ir K. Čibiras.DR. A. TRIMAKAS, kun.

pintis Lietuvos laisvinimu, pa
akinusi atsirasti Altui. Po 50 
metų Federacija vėl stovi prieš 
uždavinį kaip ir pradžioje: 
telkti visas lietuvių katalikų 
jėgas, kad tėvų kraštas 
tų laisvę.

Tai komunistuojantieji lietu
viai, kurie iki šiol laikėsi nuo
šaliai. Dabar, kai jų drangai iš
vyko į Lietuvą ir pravėrė akis, 
patys pradėjo domėtis ir atėjo 
pasiklausyti informacijų.

Brazilijoje delegacija išsi
skirstė ir gužo į Ameriką. Dr. 
Trimakui teko vykti į Panamą 
ir paruošti dirvą būsimai kon
ferencijai. Pakeliui trumpam 
buvo sustojęs Venecueloje, kur 
aplankė keletą lietuvių- čia 
žmonės gyvena geriau nei ki
tuose P. Amerikos kraštuose.

PANAMOJE
’ Atskridus į Panamos miestą, 
reikėjo veikti per spaudą, lan
kyti pasiuntinius, ministerius, 
kad deklaracijoje būtų prisi
minta apie tautų laisvę. Pačio
je Panamoje (mieste) eina net 
8 dienraščiai Visus juos ap
lankė. Spauda parengė klimatą 
tolimesnei eigai-

Dr. Trimakas dalyvavo ir 
spaudos bankete, kuriame atsi
lankė visi P. Amerikos prezi
dentai ir ministeriai.

Ten išsišnekėjo su daugel 
asmenų. Vieni demokratinių 
kraštų ministeriai nuoširdžiai 
pritarė ir norėjo pravesti grie
žtą rezoliuciją apie pavergtus • tų laisvę. Pagaliau aplankytos 
kraštus ir diktatūrą. Tačiau 
taip neįvyko- Iš 20 dalyvavusių 
P. Amerikos prezidentų tik 
6 buvo ne generolai ir ne dik-

tatoriai. Bet vis dėl to toltų J 
laisvės principas buvo prisi
mintas deklaracijoje, kirto. 
pati konferencija padėjo pir- ^ 
mudrius pagrindus > būsimam 
Pietų Amerikos NATO.

Panamos miestas ruošėsi ^su- ? 
tikti visus P. Amerikos prezi
dentus- Pirmiausia iškraustė 
visus nepatikimus asmenis, 

»kurie galėtų sudrumsti konfe- v. 
rencijos nuotaiką. Toks buvo 
ir buvęs Argentinos preziden
tas Peronas. Ir jam teko iške
liauti iš miesto. Prezidentai 
buvo apgyvendinti viešbučiuo
se. Per miestą jilf važiavo už
daruose automobiliuose, bijo
dami, kad kartais neįvyktų 
koks atentatas.

Populiariausias ir drąsiau
sias buvo JAV preRjdenta3 Ei- 
senhoweris- v

Jis atvirame automobilyje 
pervažiavo miestą, miniom ke
liant triukšmingas ovacijas.

Iš Panamos liepos 26 d. dr. 
A. Trimakas parskrido į New 
Yorką. Apžvelgus kelionę, ga
lima pasakyti, kad ji pavyko-

Pietų Amerikos kraštams 
buvo priminta komunistų 6ku- 
pacijos, iškeltas Baltijos klau
simas, ypač daug rašyta apie 
Lietuvą* sudarytos pažintys* 
pasisekė pravesti Panamos de- 
kleracijos pasisakymą už tau-

žio gyvenimą iš to komunisti- < 
nio laikraščio, tai skelbia savo f, 

skaitytojam, kad Darbininkas 
ją sufalsifikavęs.

Sandara rugpiūčio 10 susirū
pinusi, kad LRKFederacijos 
seime Bostone “frontininkai... - . 
neišleis vadovybės iš savo 
rankų”;

Drauge rugpiūčio 13 Pr. 
Pauliukonis nesutinka su Aidų 
autorium J. Grigolaičiu, kuris 
ragino vardan savo tautos ne
išsižadėti tiesos ir jos nedailinti j 

praeities įvykius vaizduojant.
Naujienos rugpiūčio 10 duo

da tokių polemikos su Kar- 
pium pažibų: “sukūdikėjęs 
melagis”, “žioplelis*’, kuris 
barsto “begėdiškus melus” ir 
“bjaurius šmeižtus” ir kurio - 
“melai juo tolyn darosi vis

ant kurio skersai
užleistos kartys, 

iš mašinos ir taip 
antausius, kad vi- 
mėlynėmis apteko. H-

Jis mėgino griebti Šautuvą,* — Po š’mts pypkių, — nu-
bet ištraukiau jam iš rankų ir suokė, — pirmą kartą sutinku
sudaužiau į jo nugarą. * tokį taurų kunigą, kuris neiš-

Prieangyje vykstantį pokal- naudoja žmonių...
bį pertraukė gūdus.dejavimas.

— Ar dar nenugaišo? -f- . . „ .

paklausė Peponis. — Jaunikaiti* jei pereisi į ^amtelėjęs, užantipaudavo ne-
— Gavo tik į užpalllį, —pa- politiką, tai aš pakeisiu kalbą puolimo sutartį.

VINCAS KVETKAS (kraštu
tinis iš dešinės)* lietuvis atsto
vas respublikonų tautiniame 
komitete* svarsto prezidento %
rinkimų reikalas su komiteto 
pirmininku Leonardu W. Hali

kvailesni”- O apie Naujienų re
daktorių P. Grigaitį Naujienos 
rugpiūčio 13 rašo, kad tai “žy- / 
mus mūsų tautos laisvės kovo 
tojas”. T. Žiburiai vedamajame 
ragina, kad į jaunimo stovyk
las gausiau įsijungtų auklėto
jai; tai sustiprintų ir tėvų pa
sitikėjimą stovyklom bei lei
dimą savo vaikų-

500 lirų, kurių man nedavei, f
nors buvot pasirengęs duoti.
Dėl to pusė šuns yra jūsų. r __ __ rr r

Peponis pasikrapštė pakau- ,
,. ir pasiliksiu visą šunį.

Galutinėje sąskaitoje viršijo 
medžiotojas, kuriam Žai garbė 
buvo svarbesnė už Marksą, 
Leniną ir panašias prekes.

žai su aprištu užpakaliu į- 
slinko į prieangį ir, linksmai

Federacijos užuomazga sie
kia 1906 metų pradžią. Tais 
metais vasario 13 Wilkes-Bar- 
re, Pennsylvanijoje, įvyko lie
tuvių kunigų susirinkimas, nu
taręs kviesti visų e Amerikos 
lietuvių kataliku suvažiavimą. 
Iniciatyvos buvo ėmęsi 'kun. A. 
Kaupas, kun. J. Kuras ir kun. 
V. Visgirdą. Suvažiavimas įvy
ko balandžio 17—18 tame pat 
Wilkes-Barre, Pa. Čia sutarta , 
bendrai rūpintis lietuvių kata
likiškąja akcija, spauda, švie
timu bei mokyklomis ir para
ma gimtajam kraštui- Taigi iš 
pat pradžios pasitelkta dvejo- 
pam darbui: suglaudinti ir su
aktyvinti lietuvių katalikų jė
gas Amerikoje ir palenkti jas 
savo tėvynės pagalbai. Tom 
dviem darbo linkmėm Federa
cija yra ėjusi visą 50-tį metų.

Po penkių dešimtų 
yra iškilusių ir naujų 
nių. Šiandien beveik nebeten
ka rūpintis bažnyčių ir mokyk
lų statymu, kaip anksčiau, bet 
tenka gyvai susirūpinti, kad 
jos liktų lietuviškos. Senoji 
karta, atlikusi didelį darbą, pa- 

. sitraukia; naujoji gi yra išau
gusi su apiblėsusia lietuViška 
sąmone- Kai lietuviškumas vi
sai išblės, nebereiks savų baž
nyčių, nei mokyklų, nei kurtų 
vienuolynų. Religinis gyveni
mas ir katalikiškoji akcija ga
lima ir po nesava pastoge, bet

. tada jau nebus ryšio su lietu- 
Darbas buvo pradėtas dar vių tauta, nebus ir to, ką lie- 

tada, kai Amerikon keliavo tuviai Amerikoje gali ir turi 
patys gausiausi lietuvių bū- duoti skirtingo Katalikų Baž- 
riai, tvarkėsi jų kolonijos ir

, vienijimą, apdraudos organi
zaciją. Federacija greitai iš- kiškoje akcijoje, 
augo į stiprų centrinę organi
zaciją, kuri dar paskatino susi
organizuoti katalikes, moteris, 
vyčius, darbininkus. Federaci
jos suvažiavimuose kelta ir 
nagrinėta daug opių tautinių, 
kultūrinių ir religinių klausi
mų. Ypač gražių darbų Fede
racija yra atlikusi pirmojo Di
džiojo karo ir pokario metais, 
kai kėlėsi nepriklausomoji 
Lietuva. Propagandai už jos 
laisvę ir kraštui atstatyti Tau
tos Fondo pastangomis suteik
ta arti milijono dolerių. Ant-'

Norėtume raginti visus lie- 
tuvius katalikus, jų parapijas 
ir organizacijas gausiai daly
vauti jubiliejiniame Katalikų 
Federacijos kongrese. Jame 
neturi stigti atstovų nei iš vie
nos vietos, nei iš vienos orga
nizacijos. Tai nėra eilinis su
važiavimas, ir dėlto jokios kas
dieniškos priežastys neturi 
sukliudyti atvykti į Bostoną. 
Teliko, du mėnesiai apsispręsti 
ir pasiruošti.

lankė užsienio reikalų ministe- 
rį kardinolą^ žymiausius vei-

• kėjus. - - .. |
Teko matyti ir Perono dikta
tūros ir pernykščių suiručių 
likučius.

Delegaciją pavežiojo po mie
stą ir parodė, kaip praeitais 
metais visas pagrindines gra
žias bažnyčias sudegino. Iš vi
daus apipylė benzinu ir pakū
rė. Sugriautas ir panteonas. 
Tai daugiausia darbas komu
nistų, kurie išnaudojo Perono 
diktatūrą savo rėikalams-

šiaip Argentina itin nuošir
džiai priėmė delegaciją. Tą 
patį vakarą sušaukė spaudos 
konferenciją, plačiai aprašė 
laikraščiuose. K Čibiras kal
bėjo per Argentinos radiją-

Dr. A. Trimakas aplankė 
lietuvių koloniją, -kuri susitel
kusi priemiestyje apie lietu
vių parapijos bažnyčią. Jai va
dovauja tėvai marijonai, kle
bonauja kun. Pr- Garšva. Kle- 
bonijon buvo susirinkę lietu
viškų organizącijų 
kai kuriems dr. A. 
padarė pranešimą. Klebonijo
je taip pat gyvena ir senukas 
gen- T. Daukantas.

Marijonai turi spaustuvę ir 
leidžia /‘Laiką”. Darbas ir po- 

.pierius čia daug pigesnis nei 
Amerikoje.

Dr. A. Trimakas susitarė su 
marijonų spaustuve* kad jie 
visai prieinama ir pigia kaina 
atspausdins Baltic Review is
panų kalba-

Reikalas leisti tokį biuletenį 
ispanų kalba iškilo belankant 
P. Amerikos redakcijas. Jom 
trūksta žinių, apskritai infor
macijos apie Baltijos kraštus, 
o angliška informacija redakci
jos nepasinaudoja.

Baltic Review iki šiol buvo 
leidžiamas anglų kalba New 
Yorke- Jo redakcijoj yra ir dr. 
Trimakas. Dabar jie parengs 
medžiagą ir ispaniškai laidai. 
K Čibiras pasirūpiūs vertimu,

dabar likusieji išsigando, nes 
išvykusieji parašė laiškus, duo
dami suprasti, koks “rojus” 
laukia sugrįžusiųjų.

Iš Buenos Aires išvyko į Ro- 
sario, 400 km. i krašto gilumą. 
Čia yra lietuvių kolonija, kur 
marijonai turi parapiją- Lietu
vių yra apie 2000, bet gyvena 
išsisklaidę po miestą, į lietu 
viskas pamaldas susirenka ne
daug. Bažnyčioje daugiausia 
pamaldos vyksta ispanų kalba.

Dr. A. Trimakas svečiavosi 
pas kun- dr. P^Brazį.

Rosafio mieste vyko Ūkinin
kų Krikščionių Demokratų Są
jungos konferancija-

čia žemės ūkis savo santvar
ka yra labai atsilikęs, žemė 
priklauso stambiems savinin
kams, kurie gyvena gražiuose 
rūmuose, o darbininkai skurs
ta. Žemės reformos klausimas 
ypač pribrendęs. Konferencija 
ir svarstė, kaip darbininkus 
aprūpinti žeme. Dalyvavo daug 
atstovų iš įvairių provincijų-

Dr. A. Trimakas konferenci
joje padarė pranešimą.

BRAZILIJOJE
E ten lėktuvai atnešė dele

gaciją į Sao Paulo, didžiausią 
Brazilijos miestą, kuris kaip 
New Yorkas pilnas dangorai-

• GIOVANNI GUARESCHI &ui, — kaip matai, šuo tams-, 
tos neapkenčia. Veisliniai Su
neš nepamiršta įžeidimo, ir jis 
niekuomet nedovanos. Ar ne
būtų geriau, kad jį man par

iš knygos “DON KAMILIAUS mažash pasaulis”, ll-sios dalies. duotum 

Varta A. Sabaliauskas.

3 Kamiliumi, pažvelgė ,į laikrodį
Tačiau Zai dar dusliau su- ir pakilo:

urzgė, ir miestietis, netekęs — Labai atsiprašau, bet 
kantrybės, jam įspyrė. man jau laikas. Sutariau su

— Prakeiktas nevaleiva! Aš draugais vienuoliktą valandą 
tave išmokysiu mandagumo!— kryžkelėje1 susitikti.
šaukė. — Gulk!

Šuo urgzdamas išsitiesė ant 
grindų, bet dabar įsikišo Don 
Kamilius:

— Tai veislinis šuo ir jo ne
spardyk! Palik jį valandėlę ra
mybėje. Eime išgerti vyno- 
. Miestietis įėjo į salonėlį. Don 
Kamilius nuskubėjo į rūsį vy
no, bet pirma parašė raštelį ir

Don Kamilius, mintyse ap
skaičiavęs visus savo išteklius, 
pasiūlė:

— Galiu tamstai pakloti 18,- 
800 lirų: tai visas mano turtas.

Miestietis pašaipiai nusišyp
sojo.

— Kunige, tamsta juokauji: 
šitas Šuo man ka'navo 80.000 
lirų ir aš jo neparduočiau nė 
už 100-000. Jo neapykantą kaip 
nors išvarysiu.

Nekreipdamas dėmesio į 
Zai urzgimą nutvėrė jį už api- 
kaklio ir įtempė į automobilį.

Zai tebegulėjo ant grindų 
ir, pamatęs miestietį, suurzgė.

Tuo metų subirbė motocik
las, ir Don Kamilius, pažvelgęs 
pro duris, pamatė Peponį. , _ _

Don Kamilius ranka pabrė- Bet šuo taip spyriavosi, kad 
žė ore klausimo ženklą, o Pe- savo nagais nudrėskė automo- 
ponis galvos linktelėjimu at- bilio šono dažus.
sakė teigiamai. Paskui parodė Netekęs kantrybės, nfestie- 
abiejų rankų visus iškištus tis laisvąja ranka ėmė vatoti

automobilio šautuvą ir atstatė 
į šunį.

— Prakektas gyvuly, — 
košdamas pro dantis, paleido 
šūvį.

Klebonijos siena aptaško 
krauju. žai suspiegė, pasitam
pė ir gulėjo nejudėdamas. 
Miestietis Įšoko į mašiną ir nu
važiavo savo keliais. Don Ka- 
mil'us nepastebėjo, kaip pasi
traukė. ir Peponis: jis tik apie 
Zai galvojo.

Kai Don Kamilius švelniai 
glostė jo galvą, šuo. sudejavo 
ir pažvelgė į Don Kamilių^ 
Paskui palaižė jam ranką.

Netrukus atsistojo ir ėmė 
linksmai loti.

Taip pat buvojo lietuviškoje 
kolonijoje, lankėsi pas LB pir
mininką prof. Stonį. Sušaukė 
platų susirinkimą, kur dr. A. 
Trimakas padarė, pranešimą- 
Buvo itin gyvos diskusijos po
litiniais klausimais. Taip pat į- 
kalbėjo į juosteles dviem radi
jo valandėlėm.

Sao Paulio gražiai darbuoja
si- lietuvių tarpe kun. kleb. Ra- 
gažinskas ir neseniai atvykęs 
kun. J- Šeškevičius.

Iš^Sao Paulo^išskrido į Rio nesilaikyti, kaip nesilaiko San- 
Francisco chartos ir kitų su
tarčių, ir niekas jiem nieko už 
tai nepadaro ir nepasako. De
ja, tai yra tiesa. Nuo to, ar 
Amerika patvirtins genocido 
konvenciją ar ne, niekas Lie
tuvoje nepasikeis.

LIETUVIAI IR TARP 
RESPUBLIKONŲ

Garsas rugpiūčio 9 pranešė, 
kad respublikonų tautinio ko* 
miteto pirmininkas Hali reko
mendavęs Vincą Kvetką į res
publikonų konvencijos sekre
toriaus asistentus. Respubliko
nų konvencija prasideda rug
piūčio 20 San Francisco. Nau
jienos rašo, kad San Francisco 
konferencijoje būsią du ar 
daugiau Alto nariai. Kokius 
pareiškimus jie ten darys, ne
kalbama.

KAS DAR KUO DOMISI
Komunistinė Laisvė rugpiū

čio 14 neturi ką sakyti dėl ko
respondencijos, kurią Darbi
ninkas pacitavo apie Panevė

de Janeiro — gražiausi pasau
lio miestą, Brazilijos sostinę, 
kur aplankė užsienio reikalų 
ministerį, kardinolą, senato
rius, spaudą, žurnalistų patri- 
arką Herbert Mosis, pravedė 
per radiją diskusijas, čia ypač 
daug padėjo Liet, pasiuntinys 
dr. Mejeris ir LB pirmininkas 
kan. Ignatavičius-

Brazilijoje veikia ir Laisvo
sios Europos Komitetas, kurio 
pirmininku yra Chateaubriand, 
turįs didelį spaudos koncerną.

Lietuviai apie dr. Trimako 
atvykimą sužinojo per spaudą. 
LB sušaukė susirinkimą kuria
me svečias padarė pranešimą.

Susirinko netikėtai daug 
žmonių, dar niekada nematytų

a'škino Don Kamilius. —Menk
niekis: po savaitės laiko bus 
budresnis, nei anksčiau.

• Sumišęs Peponis perbraukė 
ranka smakrą.

— Kaip ten bebūtų, t— pa
aiškino Don Kamblius, — gali
me skaityti, kad jis jį nušovė, 
nes jis turėjo aiškų norą jį 
nvdėt:. Jei šv. Antanas sukliu
dė jam pataikyti, tai tuo nė 
kiek nesumažinamas jo nusi
kaltimas. Tu blogai pasielgei, 
apkuldamas tą niekšą, nes jė
gos vartojimas visuomet yra 
smerktinas. Tiek to...

x — Aišku, kad tiek to!—pri
tarė Peponis. — J‘s tikriausiai 
čia daugiau nepas;suks, o tam
sta turėsi šunį!

— Pusę šuns, -r- ramiai pa-

— Aš jį pasivijau prie upokš^ tiknijųjnms esu polingas 16,- 
nio tiltelio, ’ 1 J '
kelio buvo 
Išsitraukiau 

kydamas: kos visus pirštus ir, pagaliau, kad perkando jam ranką. apskaldžiau
— Skubiai nunešk Peponiui vieną pirštą. Po to dešinės Iš skausmo riktelėjęs, mie- sas veidas

į valsčiaus raštinę! rankos delną pridėjo skersai stietis jį paleido, ir šuo nū-
Raštelyje buvo trumpai pa- prie kairės. slampino prie klebonijos, atsi-

rašyta: "Sugrįžo miestietis. Tai reiškė, kad jis turėjo še- gulė ir piktai žiūrėjo į savo 
Tuoj paskolink man dvidešimt šiolika tūkstančių penkis šim- priešą.
tūkstančių lirų: mėginsiu jį nu* tos lirų. Don Kamilius su Peponiu,

Don Kamiliui širdis paieng- kurie visa tai stebėjo, nesu-

padavė varpininko sūnui, sa- pirštus, dar kartų vienos ran- šuns nugarą, šuo gi tiek įniršo,



vilnonio

Vadi-

Paguldyti ligonį, atsegti rū

Der Grosse Herder
aštuntas tomas

• Vokietijos 5 studentai ap
skundė vyriausybę vyriausia
jam te'smui, kad juos šauk’aį 
kariuomenę. Jie nori įrodyti, 
kad tai priešinasi laisvei, kurią 
garantuoja konstitucija.

27—30 
35—40

Mirė Arthur Bl’ss Lane, buvęs Amerikos atstovas Baltijos valstybėse ir Lenkijoj

7Ad«^ą,pakėIėirjogyvemmo 
stimdartą bei padidino darbų

Automatų panaudojimo pra
monėje sąjūdžMii vadovauja 
chemijos pramonė. O Kaip uk 
stoję pramones sasoje uarvu 
pasiūla nepaprastai pašoko, 
daugiau *negu visose kitose 
pramonės šakose kartu paė
mus. \

Knot > Vilniuje su ausi- 
stHgim ^tiėkami pasitaiką 
“repatriantai”, kurių viena ki
ta grūpe pasteupju metu grįi- 
ta, yp^išfuetą Amerikos. Ei- 
m kafcos, jog Stą sugrįžetių, 
patyrusią sovietinio 'gyvenimo 
tikrovę pavergtoje Lietuvoje, 
yra nusižudžiusių

Nėra abejonės, jog susipa
žinimas su gyvenimo sąlygo
mis galėjo privesti prie nusi- 
vytimo, nes rytiniame Berlyne 
praėjusiais metais kovo mė nesį 
pradėjusio ' veikti komiteto 
“Už sugrįžimą į tėvynę” veda
moji propaganda visiškai yra 
priešinga gyvenimo tikrovei 
pavergtoje Lietuvoje.

Vaizdo pilnumui pateikiame 
būtiniausių kasdienio vartoji
mo reikmenų pavergtoje Lie
tuvoje lentelę:

Sviesto kg. rubliais 
Rūkytos kiaulienos 
Jautienos 1 kg, 

be kaulų 
Duonos kg. 
Cukraus kg. 
Kiaušinis 
Bulvių kg- pavasan

darbų. Priešingai, jo įvedimas 
bus pažangos žingsnis nuo juo
do darbo prie kvalifikuotęs- 
nio, geriau apmokamo ir la
biau paskatinančio. Darbo pro
cesai darosi vis komplikuotes- 
ni ir reikalauja didesnio gerai 
išlavinto techniško personalo. 
Taip, pavyzdžiui,

Kaip Amerikoj
Turine Italijoje, naminė ka

tė apsikaciąvo. šeimininkai, 
nenorėdami kačiukų, juos nu
galabijo. Jų būta dviejų- Katė, 
tur būt girdėjusi, kaip Ameri
koj vaikus vagia, padarė visai 
amerikoniškai. Nužiūrėjo kai
mynų kalę, turinčią 4 mažy
čius šuniukus. Vogčiom po vie
ną visus parsigabeno į savo 
guolį. Ir katės ir kalės šeimi
ninkai susijaudino ir neišmano 
už ko griebtis.

žmogaus gyvenimas- Kartu pa
leidžiama į apyvartą daug pi
gių pirmo reikalingumo pre-

Iš Anglijos grįžęs šiauliškis 
JonadMa^MB dirba “Elnio” 
avinės kombinate- Per mėne
sį uždirba 900—1000 rublių.

1952 metais iš Monte video į 
pavergtąją Lietuvą grįžo Juo
zas Donkus. Jo šeima penkių 
asmenų, Dirba Šiaulių “Elnio” 
odos — avalynės kombinate- 
Per mėnesį uždirba apie* 1000 
rublių. Ątskaičius mokesčius, 
visą mėnesį dirbęs Juozas Don- 
kus, ir nieko .nevalgęs, už gau
tąjį mėnesio atlyginimą gali 
nupirkti apie pusę 
kostiumo.

Grįžusiųjų gaunami 
biai sudaro sąlygas' 
ką dirbantysis už gautąjį atly
ginimą gali pajėgti pirkti. Ir 
kokias pragyvenom) sąlygas 
sudaro tasai įpirkimo pajėgu
mas. (Eltos Informacijos).

vietos, bei 
pastarųjų 

negali su- 
kraujavimas 
kraujo su- 

sukrešėjimo 
pažeidimo dantį ištraukus.

Ant kraujuojančios vietos 
uždėti vatos arba suvyniotos 
marlės, gerai žiaunomis su
spausti, ir taip kurį laiką pa
laikyti. Vatą arba marlę prieš

Atsižvelgiant į darbininkų 
už&į&ius, kainų aukštumas 
dirbantįjį įstumia į nesfirii- 
giančius trūkumus šituos tru- 
kuinus ypač greit pastebi iŠ 
laisvųjų šalių į pavergtąją Lie- 
tuvą sūgrįžėiiai. ' 1

Keli pavyzdžiai apie sugrįžu; 
šiųjų gaunamą atlyginimą

Prieš kiek laiko iš Kanados, 
Toronto,;■"( Lietuvą grįžo Ske* 
berdfet. Jis sakosi Toronte tu
rėjęs plauti indus ir už darbo 
valandą gavęs 75 centus atly
ginimo. Grįžęs į Lietuvą, 
paskirtas sargu Kauno poli
technikos institute. Per mėne
sį uždirba 400 rublių

Su Skeberdžiu iš Kanados 
grįžo 5‘adalnikas. Dirba “Dro
bės” fabriko stalių ceche. Mė
nesinis atlyginimas: 700 rub-

Kraujavimai būna dviejų rū
šių — arterinis ir veninis. Jei 
pažeista arterija —-kraujas 
šviesiai raudonos spalvos ir dėl 
atikšto spaudimo švirkšte švir- 
kščia, ritmiškai, su pulsu. Su
žeidus venas, kraujas srūva 
tamsiai mėlynas ir lėta srove 
teka. Maži kraujavimai žarnų, 
skrandžio gali būti nepastebė
ti, bet laikui bėgant gali iš
šaukti mažakraujistę.

Nelaimingais atvejais, pav. 
nukritus, gali įvykti vidinių 
organų kraujavimai, kurie, jei 
paliesti svarbūs organai, gan 
staigiai gali baigtis mirtim.

Kraujavimas iš nosies
Nosies kraujavimo priežas

tys: sužeidimas galvos kaušo, 
nosies, nosies gleivinės (vaikai 
dažnai bekrapštydami nagu 
sužeidžia nosies sieneles), 
sunkus darbas, širdies, kepe
nų, inkstų ligos, arterijų skle
rozė (sukalkėjimas), aukštas

Tai oficialios kainos.
narnoje laisvoje rinkoje kai 
kurių maisto produktų, ir tam 
tikrais metų laikotarpiais, kai
nos būva žymiai aukštesnės. 
Gi norimų maisto produktų 
parduotuvėse ne visuomet gali
ma gauti.

Nors korteliu ir nėrė, bet 
yra nustatytos normos. Pavyz
džiui mėsos vienam asmeniui 
teparduodama tik po kilogra
mą, duonos po vieną kepaliu

kam. Nosies kraujavimai būna 
dviejų rūšių: iš priešakinės 
ir iš užpakalinės nosies dalies. 
Iš užpakalinio nosies kanalo 
kraujavimo rodosi ne tik iš 
šnirpšlių, bet ir burnoj, ryklėj.

Priešakiniam nosies krauja
vimui dažnai pakanku suspaus
ti pirštais nosies šnirples ir pa
laikyti jas suspaudus ilgesnį 
laiką, arba užtamponuoti — 
užkimšti nosį vata, gazele 
(marle). Nešnypštį sėdėti sta
čiai, galvos nelenkti nei į prie
šakį nei į užpakalį ant nosies 
uždėti ledų. Jei tas negelbsti, 
kviesti gydytoją, taip pat krei
ptis į gydytoją, jei iš nosies 
kraujas rodosi burnoj. Aišku, 
nedelsti, paskubėti pas gydyto
ją jei nosis kraujuoja, sužei
dus nosį arba galvą.

Ausų kraujavimas
Ausų kraujavimo priežastys: 

sužeidimas išlaukinės arba vi
dinės ąįisies, būbnelio ausies 
skaudulys, sužeidimas — lūži
mas apatinės dalies galvos 
kaušo. Labai svarbu, kad su- 
žeiston ausin - nepapultų infek
cija, todėl ausies kraujavimo 
atveju nei pirštu nei įrankiu 
į ausį nelysti. Užkimšti ausį 
švaria vata ir kviesti gydytoją, 
ypač jei kraujavimas įvyko su
žeidus galvą.

Kraujavimas dantį ištraukus
Kraujavimas gali įvykti tuoj 

pat dantį ištraukus arba į 48 
—78 vai. vėliau. Pirminio 
kraujavimo priežastis — sužei
dimas dantų sniegenų, arba 
burnos plovimas. Čiulpimas iš 
kraujuojančios 
spiaudymas 
priežasčių kraujas 
krešėti. Vėlesnis 
įvyksta dėl blogo 
krešėjimo, arba

strumenfų ’gaunyba- Tai viena 
iš sparčiausiai augančių Ame
rikos pramonės šakų. Ji parei
kalaus - 4 didelių investicijų. 
Pa.enuJoms mašinoms pakeis
ti naujais įrengimais, atkin
kančiais augančią tautos darbo 
galią, išlaidos per ateinančius 
dešimt metų sieks, spėjama, 
500 bilijonų dolerių. Norėda
mi ir toliau kelti savo gerovę, 
žmonės teturi vieną kelią — 
tobulinti savo gamybos gali
mybes. Vienintelis tam būdas 
technologijos pažanga.

A- a. Phillip Murray, visą sa
vo gyvenimą pašventė techno
logijos įtakos į darbo santy
kius tyrinėjimams. 1951 m. 
jis pasakė, kad

“man nėra žinomas nė. vie
nas paskiras atvejąs, kur mil
žiniški technologijos laimėji
mai Jungtinėse Amerikos Val
stybėse būtų atėmę iš žmogaus 
darbą... nes paskutiniųjų 25 
metų pramonės revoliucija 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se atnešė darbą dar 25 milijo
nams žmonių.”

Aukštos kainos ir aprangos 
reikmenų. Pavyzdžiui:

Vieųa pora brezentinių batų 
guminiais padais kaštuoja

rubliais, 40
Pora batų odiniu viršum 

su gum. padais 150
Geros rūšies 'odinių

batų pora 300—400
Medvilninis kostiumas 360

vergtiesiem iš komunizmo 
vaduoti.

Už tat jis taip nuoširdžiai 
tarė anuos žodžius dar tik 
prieš mėnesį amerikiečiam, 
matydamas, kad tas išlaisvini
mo šūkis rūpi tik rinkimų me-

paskirtas atstovu prie Lenki
jos egzilinės vyriausybės Lon
done. Bet nespėjo nuvažiuoti, 
kai Amerika atšaukė egzilinei 
vyriausybei pripažinimą ir pa
siuntė Lane prie kom. vyriau
sybės į Varšuvą. Ten išbuvo 
iki 1947 ir pasiprašė atleidžia
mas iš diplomatinės tarnybos. 
Dėl dviejų priežasčių. Jis ne
sutiko su valstybės departa
mento politika Lenkijoje, o 
departamentas jo nurodymų 
neklausė. Antra, jis norėjo tu
rėti laisvas rankas pasakyti, 
ką jis patyrė Lenkijoje tuo 
metu, kai komunistai perėmė 
ją į savo rankas. Norėjęs pa
rodyti, kaip jis rašė,

tarptautinę klastą, kurios 
lenkų tauta neteko laisvės ir 
nepriklausomybės; kurios dė
ka buvo pasityčiota iš garanti
jų Lenkijos nepriklausomybei, 
duotų Jaltoje.

1949—52 Lane buvo pirmi
ninkas Amerikos komiteto, ku
ris tyrinėjo Katyno žudynes 
1943. Paskui buvo narys Lais
vosios Europos tautinio komi
teto. 1952 buvo respublikonų 
partijoje ryšininkas su tauti
nėm grupėm. Visos jam pavestos 
buvo prie širdies, nes respub
likonai išėjo su laisvinimo šū
kiu, o jis labai nuoširdžiai tuo 

. išlaisvinimo šūkiu gyveno. Jis 
buvo priešininkas Kennano 
sukurtos ir demokratų vykdy
tos ęontainment politikos-

Jis aiškino, kad sulaikymo 
politika atima vteas viltis pa

dedant ant kraujuojančio dan
ties galima suvilginti Hydro- 
gen perotyd 3% pusiau su van
deniu. Vengti plauti burną ir 
spjaudyti.

Plaučių kraujavimas
Plaučių kraujavimas pasi

reiškia kosuliu ir spiaudymu 
kraujais. Kraujo seilėse, skrep
liuose gali būti tik gyslelės, 
gali ligonis kosėti kraujais pil
na burna.

Pląučių kraujavimo priežas
tys: plaučių sužeidimai, kai 
kurios plaučių ligos. Svarbiau
sia ir dažniausia plaučių krau
javimo priežastis yra plaučių 
džiova. Džiovos bacilos išlėto 
pragraužia plaučių gyslą ir iš 
jos prasideda kraujuoti. Krau
jo gausumas pareina nuo di
dumo pažeistos kraujagyslės. 
Plaučių kraujavimai dažniau
siai įvyksta pavasarį ar rude-

Kraujavimas
DR. A. GRIGAITI^

Priešpaskutinis — aštunta
sis — Der Grosse Herder enci
klopedijos tomas jau pasirodė 
ir pasiekė Amerikos abonen
tus. Kaip leidykla praneša, 
baigiamas spausdinti ir pasku
tinis tomas, kuris' taip pat ne
trukus bus išsiuntinėtas-

Aštuntas tomas prasideda 
žodžiu ?Sade” ir baigiasi “Te- 
ssin”. Jis apima 1520 skilčių. 
Iš gausių iliustracijų pažymė
tina sėklų pavidalai, kurių dar 
nebuvo nė vienoje enciklope
dijoje. Didelė naujiena yra 
lentelė, kurioje pavaizduota 
žindukų gimnastika ir jų ugdy
mas.

Iš lituanistikos paminėta Sa- 
mogitien (Shomaiten), Sapiegų 
giminė, prof. R. Zaičik, gimęs 
Lietuvoje 1862 m. ir dėstęs fi
losofiją Zuriche, Šveicarijoje, 
ir Koelne, Vokietijoje. Visa 
eilė filosofijos veikalų priklau
so šiam mokslininkui. Šiauliai 
minimi kaip žymios prekybos 
centras.

Retai kam žinoma, kad krik
ščionybės pradžioje Egipte bu
vo atsiradę vienuoliai, pasiva
dinę sarabaitais. Nesurišti jo
kios regulos, jie gyveno gana 
palaidai, todėl greit jų ordi
nas buvo likviduotas. Randame 
aprašytus Scala Santa — šven
tuosius Laiptus, kurie, pagal 
padavimą, vedė į Piloto rū
mus. Juos šv- Elena atgabeno 
į Romą.

Gausiomis iliustracijomis 
pavaizduota gyvūnijos ir aug
menijos kenkėjai. Plačiai iš
dėstytas garso mokslas.

Dar galima įsigyti “Der 
Grosse Herder” išsimokėtinai. 
Reikalingų žinių suteikia dr. J. 
Januškevičius, 213 Fąirvfew 
St., Riverride, N. J.

Suautomatinimas yra iš es
mės juk ne kas kita, kaip ta 
pati technologijos pažanga, ku
ri sudaro sąlygas jau šiandien 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms produkuoti beveik pusę 
viso pasaulio fabrikinių gami
nių, nors jų gyventojų skai
čius tesudaro vos šešis pasau
lio gyventojų procentus.

Jei staiga mūsų pramonei 
tektų pagaminti šiandien rėk 
kalingą prekių kiekį, dirbant 
prieš 10 metų vartotomis ma
šinomis ir metodais, tai, ap
skaičiuojama, krašte pritrūktų 
10 milijonų darbininkų. Kai
nos tokiu atveju būtų neapsa
komai aukštos.

Suautomatinimas nenaikins

Arthur Bliss Lane mirti ten- Pusvilnonis kostiumas 600 kraujo spaudimas ypač seniem, bus» dirž^« Ligonis dažnai pat
ka nuoširdžiai apgaut Jis Vilnonis košt . 1500-1700. gripas, nušalimas

buvo vienas iš daugelio tų 
amerikiečių, kurie buvo susi
gyvenę su kraštais, kuriuose 
jie Amerikai atstovavo ir ku
rie dabar yra pavergti. Asme
niški ryšiai ir sentimentai ska
tino juos itin uoliai remti jų 
laisvės reikalus.

Tdkių skaičių laikas jau ma
žina.

yapač vai- sai Jaučia, iš kurios plaučių 
pusės kraujuoja. Ten uždėti 
pūslę su ledais. Duoti gerti ar
batiniais 
vandens (arbatinis šaukštukas 
valgomos druskos stiklinei 
vandens) kad nuramintų kosu
lį, duoti čiulpti ledo gabaliu
kus. Kviesti gydytoją-

* Vėmimas kraujais
Čia gali būti dangti priežas

čių: stemplės išsiplėtusių venų 
sprogimas, stemplės sužeidi
mai, nudegimai, . pav. varto
jant rūgštį, pašaliniai kūnai, 
sifilis, džiova, navikai, ypač 
vėžys, skrandžio sužeidimai, 
žaizda, navikai 12 pirštės žar
nos žaizda. įdegimas, nubrėži
mai- išėjus iš tulžies aštriam 
akmeniui, kai kurios kepenų, 
kraujo ligos, sprogimas aortos 
(didriosios arterijos) į stemp
lę. Be to, kartais vėmimas 
krauju būna nosei kraujuo
jant Iš užpakalinės nosies da
nes kraujas papuola į burną, 
į nosaryklę, erzina ją ir iššau
kia vėmimą krauju.

Išvemto kraujo spalva pri
klauso nuo skrandy esančio 
maisto ir kaip ilgai kraujas 
turėjo ryšį su maištu. Skran
džio syvai . paverčia raudoną 
kraują į rudą kavos spalvos. 
Ryškiai raudonas kraujas rodo 
pastarąjį neilgai buvus kontak
te su skrandžio syvais — švie
žią kraujavimą.

Paguldyti ligonį, atsegti var
žančius kūną rūbus, neduoti 
nei trupinėlio maisto bei van
dens. Kviesti gydytoją.

Žarnų kraujav*mr»
Žarnų kraujavimo priežastim 

dažniausiai būna šiltinė, kru
vinoji, vėžys, skauduliai hc- 
moroidas. Jei kraujavimas iš 
viršutinės žarnų dalies —krau
jas deguto spalvos, jei iš tie
sios žarnos — raudonos spal
vos. Išaiškinti kraujavimo 
priežastį gali tik gydytojas. 
Pasirodžius iš žarnų kraujui, 
ypač pas senesnio amžiaus 
žmones, nedelsiant kreiptis į 
gydytoja.

Per paskutinį dešimtmetį 
darbo galimybės chemijos pra
monėje pakilo 50%, gi viduti
nio darbininko savaitinis už* 
derbis gerokai prašoka jo pra* 
gyvenimo išlaidas.

Ir vis dėlto visame pasaulyje 
žmonės susirūpinę kalba apie 
galimus šios naujos pramonės 
revoliucijos padarinius. Suau- 
tomatininias, suprantama, iš
kels kaikurių problemų, kaip 
kad kėlė jų anksčiau kiti, kad 
ir labai naudingi, socialiniai 
pakeitimai. Dažnas bijo, kad 
suautomatinimas įvyks pėr 
staigiai ir sutrikdys darbo san
tykius. Taip galvojant, užmirš
tama visi sunkumai, susiję su 
naujos idėjos apmąstymu, pro
jektavimu, bei automato įren
gimu. Be to, didelės įrengimo 
išlaidos ir palyginamai ribotas 
praktiškas automatų pritaiky
mas neleis jų staiga įvesti.

Nauji patobulinti instrumen
tai atpalaidoja darbininką nuo 
į kuprą varančių darbų, kurių 
anksčiau visi kratėsi. Mašinų 
operatoriai mažiau pavargsta, 
daugiau uždirba, daugiau turi 
laisvalaikio. Užkraunant auto
matams dirbti monotonišką,

Liepos 17 kreipėme dėmesį 
į Arthur Bliss Lane pasisaky
mus dėl Amerikos įsipareigoji
mų žmonijai. Mes kalbame — 
rašė jis amerikiečiam N. Y. H. 
Tribūne — apie demokratiją ir 
laisvę, bet tuo pačiu metu esa- 

nualsinantį kūną ir atbukinau-"* me atsakingi už tokios laisvės 
tj protą darbą, kilninamas * paneigimą.

Kad Europoje yra tiek pa
vergtų kraštų, -atsakomybę jis 
skyrė ir Amerikai.

Už tat jis gyrė, kad respub
likonai 1952 savo platformoje 
pasisakė už “išlaisvinimą”, ir 
apgailestavo, kad išlaisvinimo 
politika nebuvo rūpinamasi. 
Apgailestavo ir įspėjo,

"Kad mes galėtume įtikinti 
kitas tautas, jog esame nuošir
dūs, skelbdami demokratybės 
doktriną, mes turime patys j- 
sitikinti, jog esame garbingi. 
To mes nepadarysime, jei 
skelbsime Šukius tik rinkimų 
metu”.
Tų minčių autorius š. m. rug

pjūčio 12 mirė New Yorke, su
silaukęs 62 metų, praleidęs 
pusę savo amžiaus diplomati
nėje tarnyboje.

Kilęs iš Brooklyno, tik bai
gęs Yales universitetą 1916, 
pradėjo savo diplomatinę kar
jerą- Jam teko būti diplomatu: 
Italijoje, Lenkijoje, Anglijoje, 
Šveicarijoje, o

nuo 1933 trejus matus jis 
buvo. įgaliotom ministoris Esti
joje, Lutei joje ir Lietuvoje,

paskui Jugoslavijoje, Costa 
Rica, Kolumbijoje. 1944 buvo

ATOMINIS generatorius, padirbdintas tolau pat būdu, kaip mo
toras povandeniniam laivui Nautilus, veikė be pertraukos 66 die
nas. kol išsibaigė nedidelis kiekis radioaktyvinės medžiagos (Idaho 
Falls, Idaho).

■
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puikiai vaka-

Ji

reikalais pra-
SAS Centro 

kol. K. Kebli,

• Jonas Navakas, buvęs 
Klaipėdos krašto gubernato
rius, mirė 1954 metais Sibire.

GAUSION ŠEI-MON nutekėjo Mrs, Elizabeth Dabins (Cicago. 
Iii.). Ji tapo pamoję ii vaiku, kurių vyriausiai mergaitei 15 me- 
tų,-~o Šauniausiai — 21 mėnuo.

Tikėjausi iš vietinių gyven- 
jų sužinosiąs, kodėl tas sim-

Mieliems prieteliams Danutei ir Kaziui Krivickams 
jų tėveliui ir uoėviui

KAZIUI IVAŠKEVIČIUI
mirv3, gilią užuojautą reiškia

*
Klhnų šeima

JCRININKV 4a Inkftnai halnnn pirma karta paMrfcė ■ la.oaa pėdu 
•afcMI. Prtri tai Įk tarėjo pratintu rrtrfnmjv kabinojr, atlaikyti 
taltl wa iptttaftafa rAftaK. .

STASYS RAŠTIKIS

KOVOSE DĖL LIETUVOS
I dalis

704 pusi, gražiai Įrišta. Kaina $7.00
Tai įdomus prisiminimai buvusio Lietuvos kariuome

nės vado iš netolimos praeities
Gaunama DARBININKAS. 680 Bushwick Avenue.

Brooklyn 21. N. Y.

WORCESTER, MASS

Audronė Gaiga-

idė-

M.

čiau, būdamas Lietuvių Akty
vistų Fronto ryšininku, beiše

iki Md.
sekti tas

at- 
ir

buvo 
paty- 

šeima

Manegirdas Mo- 
Buračaitė,

patalpų.
Vakaro pradžia — 7 vai/ va

kare.
Programoje dalyvauja: Pra

nas Zaranka.
laite, Darius Lapinskas, Nijo
lė Bogutaitė,
tekaitis, Genutė
Dalia Prikockytė, Antanas Su
žiedėlis ir Galina Maceiytė.

Po programos vyks šokiai, 
grojant puikiam orkestrui.

Stovyklautojai iš SAS sto

tis sykius per “žaliąją” sieną

yra geriausia dovana visokiomis. .
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Sj gražų leidinį pa- ,.~3p 

ėiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: A T E I T I S. 916 VVilloughby if- 

Avė., Brooklyn 21, N. Y.
galima gauti: 'fįįB.

ATEITIES admimstraojpj Ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

Manding, išgyvenęs bene 
penkis metus Vokietijoje, ne
buvau matęs Vokietijos papuo
šalo Bavarijos ir gražiųjų Al-, 
pių. Ta pati tragedija kartojosi 
ir čia JAV.

Per šešerts metus neprisi
rengiau įkalti kojos Į kaimyni
nę Kanada. Bet štai reikalai 
kitaip apvirto.

Detroite būtinai buvau pasi
ryžęs pagauti dr- Vyt Majaus
ką. Iš mielo daktaro, vadova" 
vusio manajam sukilėlių būriui 
1941 m. birželio mėn. sukili
me, norėjau gauti išsamių ži
nių apie jo pirmtaką Itn. Adol
fą Laužiką, kuris žuvo suki
limo metu Vabalninko apylin
kėje, vadovaudamas vietiniam

fiksuotas faktas, kad buvau 
Kanados žemėje; kad iš JAV Į 
Kanadą nepaprastai lengva ir 
pigu įžengti JAV piliečiams 
tereikia parodyti tik pilietybės 
dokumentus (jei jų neturi, ža- 
liųimigracijos kortelę) ir už
simokėti 50 et už automobi'į ir 
po 5 et už kiekvieną keliau
jantį asmenį. Tai ir viskas- To
kia tai yra šauni tvarka šiuose 
demokratiniuose kraštuose.

Bet štai baigdamas trumpus 
atostoginius įspūdžius, prisimi
niau, kad paskutiniam repor
taže “Darbininko” skaitytojam 
buvau pažadėjęs dar daugiau 
parašyti apie Dainų šventės 
užkulisius, apie tą šventę, ku
rią kai kuri spauda ir vienas 
lietuviškas radijas žiauriai 
puolė. Vienok, atostogos ir čia 
paveikė.

Atsirado proga susitikti sU 
kai kuriais žmonėmis, kuria 
Dainę šventę spaudoje iškone
veikė.

Kai atvirai išsikalbėjom, kai 
jie sužinojo tas sunkias aplin-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

klydo šventės rengėjus pulda
mi. .. ir šventę puldami.;: •

Dabar štai sugrįžau vėl Į 
Chicagą- Su Kultūros kongre
su ir Dainų švente praėjo di
dieji Įvykiai ir tas pašėlęs dar
bymetis. Ir viso Cnicagos *kul- 

- turimo gyvenimo didysis ža
dintojas dr. J. Bajerčius nebe- 
skambina .. - Sakau, bus jau
ki ramybe.. Betkurtau..

šaunusis Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras sumanė vėl pa
jodinti žemę- Ankstyvą pava
sarį statys Verdi ©parą "Rigo- 

• letto". \-
Vėl reikia' jungtis i talką. 

Tokiems kultūrininkams, kaip 
Vyt Radžiui, AĮb. Dzirvonui 
ar Alice Stephens kaipgi nepa
dėsi.-. Juk. jie gyvena ne 
sau... Tai visu šimtu procen
tų Įsitikinau dalyvaudamas di
džiajame Dainų šventės orga
nizaciniame darbe.

pranciškonų naujai atidaromos 
gimnazijos (High Schoolj >**“'.1111 
mą klasę: Mokslas prasideda 
rugsėjo 12. Smulkesnėms 
formacijoms rašyti: Rev. Rac-,.-'^^^ 
tor, St. Anthony's High School, 
Kenr ebunkpo^, Maine. .
• Darbininko 58 nr. straips-

nis “Lietuvybės išlaikymo pa- 
stangas stebint” buvo parąšy- 
tas St. Barzduko. Autoriaus 
pavardė praleista per neapšj-^^M 
žiūrėjimą. -

• Specialus "Aidų” numeris. 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben- 
druomenių centrų valdyboms 
patariant, “Aidai” skelbią kul- 
tūros kongreso medžiagą. Jau 
paruoštas specialus žurnalo 
numeris, kuriame bus atspaus- 
dinta visos paskaitos, praneši- 
mai, rezoliucijos, kongreso bei<||l|| 
jo sekcijų ir dainų šventės ap--'^^ 
rašymai. Tas numeris išeis la-
bai žymiai padidintas ir ilius- 
truotas tik su kultūros kongre- ^|||| 
su bei dainų švente susijusio- 
mis nuotraukomis. Kurie nesi-

’ prenumeruoja “Aidų”, o nore- • 
tų šį vertingą leidinį turėtu 
yra prašomi iki rugsėjo 10 d. 
pranešti administracijai ir at~'--,^B 
siųsti 1 dol. Jai iš anksto rei- -iĮĮĮl 
kalinga žinoti, kiek spausdinti j|||| 
šio numerio. “Aidų” adminis- 
tracijos adresas: 680 Bushwick y^^ 
Avė-, Brooklyn 21, N. Y.

• J. L. Giedraitis, rašomų 
mašinėlių atstovas, gyv. 1632 
Broad St., Hartford 6, Conn., 
mus informuoja, kad dar šio;;^O 
mėnesio gale pasirodys naujos 
rašomas mašinėlės 1957 m. 
modelio su 88 ženklais. Royal S 
firmos reklama bus “Laife” 
magazine rugpiūčio 27 d. To-

Sciame modely jau bus sumon- x|iH 
tuotas ir lietuviškas raidynas 
kaip lygiai ir kiti raidynai.

• Jaunesniųjų skaučių sto- , p
vykia vyksta Pūtname. Prasi- 
■dėjo rugpiūčio 18, baigiasi /
rugpiūčio 25. Visi mielai pra
šomi dalyvauti uždaryme ir 
užbaigimo lauže, kuris Įvyks
8 vai. vak-

• Viktoras Jonynas, atvykęs 
iš tremties^ mirė New Havene. 
Palaidotas iš šv. Kazimiero 
bažnyčios šv. Lauryno kapinė- 
se. Liko žmona Aleksandra 
Kikantavičiūtė, sūnus Jonas ir 
Lietuvoje sūnus Zigmas, duk
tė Justina češnavičienė Londo
ne. Anglijoje, ir 9 anūkai.

• Prof. Zenonas Ivinskis 
skaitė paskaitą apie pavergtų 
Baltijos valstybių Pabaltiečių . 
Studentų Dienose, kurjps Įvy
ko liepos gale Vokietijoje prie 
Bonnos. Iš lietuvių pusės dar - 
dalyvavo VT užsienio reikalų 
vykdytojas dr. P. Karvelis, 
Liet, pasiuntinys Prancūzijoje
dr. St- Bačkis.

• Vysk. V. Brizgys Kanado- 
je lanko mažesnes lietuvių ko- 
lonijas. Ji lydi T. St. Kubilius, 
SJ.

patiškas, tarp kalvų gulintis 
kaimas, kur yra tiek daug mo
telių turistams, pakrikštytas 
tokiu baisiu ir atšiauriu vardu. 
Bet ir grynakraujis airis smuk
lininkas, ir gazolino stoties pa
tarnautojas, ir, galop, motelių 
savininkas nieko negalėjo iš
aiškinti, kodėl jų vietovė pava
dinta Moscow vardu

Kaip užsiminiau apie Stali
ną, jie sakė, kad toks žmogus 
jau miręs. Gi naujųjų Sovietų 
Sąjungos valdovų net pavar
džių nežiną ...

Tokia tai neaiški ir nesu
prantama liko Maskva prie 112 sukilėlių būriui ir kuris anks- 
USA kelio.-.,

Detroitas, tas didžiulis auto
mobilių pramonės miestas tu- vikinės okupacijos metais ke
ri savo veidą ir savitą spalvą.
Pav. tarp Chicagos ir Detroito buvo prasiveržęs Vokietijon ir 
pralenkiau 121 autovežimį ve- 
žantį naujas mašinas iš Det
roito j Chicagą Tiek jų pralėkė 
vienu keliu Chicagos link 8 
vai. laikotarpyje- O kiek tokių 
autovežimių su pakrautomis 
naujomis mašinomis paros lai
kotarpyje išdumia iš Detroito

v į visus JAV ir Kanados kam
pus?
' Todėl nenuostabu, kad Det
roite maisto ir kitokių gami
nių kainos keičiasi kartu su 
automobilių pramonės darbi
ninkų atlyginimu.
: Jei . tik jiems algos pakelia
mos, taip ir kainos rinkoje 
procentaliai kyla. Jei automo
bilių gamyba sumažėja, tai ir 
bedarbė Detroite siaučia, irtai 
tunka prekybininkai, o ypač 
smuklininkai.

Įdomi yra Detroito šv. An
tano lietuvių bažnyčia- Įdomi pravedė p.
tuo, kad jos klebonu yra dide
lis lietuvis patriotas kun. dr. 
Boreišis ir kad anglišką žodį 
retai ten išgirsi, o tik lietuviš
kas žodis pilnoj pagarboj ir di
dybėj ten aidi.

Taipogi šv. Antano bažnyčia 
Įdomi, kad ji štoVi beveik pa
skutinėje JAV žemės pėdoje. 
Nuo bažnyčios paėjęs kiek Į 
šalį pamatai didžiulį tiltą, ka
bant erdvėje, kuris jungia JAV 
ir Kanados žemynus- Todėl ne
nuostabu, kad kun. dr. Borei- 
šio bažnyčiop šv. mišių išklau
syti dažnai užsuka ir kaimynai 
Windsoro lietuviai iš Kanados.

atnešęs aktyvistams ^reikalin
gas žinias. Medžiaga buvo rei
kalinga atremti kaikurių žmo- kybes, kuriose Dainų šventė 
nių užmetimus, kad, girdi, 
1941 m- birželio mėn. sukili
mui nevadovavo joks Aktyvis
tų Frontas, bet tačtta savaime 
spontaniškai sukilo.. .

Beje, dr. Majauskas 
atostogose. Iš kaimynų 
riau, kad daktaras su 
atostogauja Kanados kurorte, 
prie Erie ežero, šalia Leaming-

buvo rengiama, kai aiškiau pa
tyrė apie nepaprastas rengėjų 
pastangas, apie jų didelę rizi
ką ir nemiegotas naktis, jų 
akys praregėjo, ir jie net ėmė 
gailėtis "tuos piktokus straips
nius rašę Valia tikėti, kad il
gainiui Dainų šventės reikalas 
atsistos tinkamoje šviesoje ir 
jos visi puolėjai patirs, kad

Kur vyksta? Camp St. Vin
cent de Paul, Middle River, 
Annapolis, Md ši stovyklavie
tė yra tarp Baltimorės ir Wa- 
shingtono.

Kuriuo laiku? Stovykla pra
sideda rugpiūčio 27 d. ir bai
giasi rugsėjo 6 d. Į stovyklą 
suvažiuojama jau rugpiūčio 26 
d., sekmadieni.

Kaip stovykla pasiekiama?
Vykstant automobiliu, stovyk
la pasiekiama: iš Baltimorės 
važiuoti Md. Route 2, sekant
rodyklę “To Prince Frederic”. - 
Pavažiavus apie 30 mylių, pa- STUDENTŲ VAKARAS BALTIMOREJ

Kokia stovyklos programa, 
Stovykloje paskaitas skaitys 
prof. K. Pakštas, poetas K. 
Bradūnas, dr. V. Vygantas, 
prof. S Sužiedėlis, J. Manelis, 
kun. V. Paulauskas ir tėvas J. 
Kidykas, SJ. Programoje yra 
numatyta prof. S. Šalkauskio 
minėjimas, kenčiančios Tėvy- 

- nės vakaras, literatūros vaka
ras, laužas, dainų vakaras, 
muzikos — literatūros vakaras 
Baltimorėje ir k.

Kada įvyks suvažiavimas? 
SAS metinis suvažiavimas į- 
vyks stovykloje rugsėjo mėn. 
1—2 d.d.

Kiek stovykla kaštuos? Sto
vyklos kaina visoms 10 dienų 
yra 30 dol. Svečiai mokės po 4 
dol- dienai.

Laukiame daug, laukiame 
jūsų visų. Tad iki pasimatymo 
stovykloje prie Baltimorės.

SAS Centro Valdyba

šia lietuviškąjį šv. Antano pa
rapijos centrą- Tai Detroito 
lietuvių kultūrininkų tvirtovė.

Knygyno savininkas yra 
žurn. VI. Pauža. Ten nuolatos 
sutiksi įvairių lietuvių meni
ninkų ir kultūrininkų bedisku- 
tuojančių lietuviškos kultūros 
reikalus. Antai ir aną eilinį 
atostogų sekmadienį po pamal
dų šv- Antano bažnyčioje suti
kau ten laureatę Alę Rūtą-Na- 
kaitę-Arbačiauskienę, dail. K. 
Žeromskį iš Chicagos ir eilę 
kitų kultūrininkų. Teisingai 
“Neringos" savininkas V. Pau
ža pastebėjo, kad iš knygyno

Iš Moterų Sąjungos 
5 kuopos veiklos

Rugpiūčio 6 vakare Įvyko 
Kat. Mot. Sąjungos 5 kuopos- 
susirinkimas. Pirmininkei M. 
Watkins išvykus, susirinkimą

Delonienė. O. Si
dabrienė padarė apyskaitą iš 
parapijos gegužinės. Gauta pel
no parapijos naudai §68.30 
Tėvų marijonų piknike, liepos 
4, mūsų kuopos stalas padarė 
pelno SI 50 Perskaitytas T. 
marijonų laiškas, kuriame dė
koja už paramą ir didelį mūsų 
kuopos pasišventimą. Prižadė
jo geradarių niekada nepamir
šti savo maldose.

“Moterų Dirvos” premijuoti 
viršeliai sąjungietiems visai 
nepatinka. Mūsų supratimu, 
“Moterų Dirvos” pirmasis vir
šelis buvo pats gražiausias, tu
rėjęs gilią ir kilnią mūsų 
jos mintį.

Viašn'a iš Kalifornijos
Susirinkimai) atsilankė 

Kiškienė iš Kalifornijos, dabar 
atostogaujanti pas savo brolį 
Kazj Baziką. gyv. 53 Waverley 
gat. M. Kiškienė sveikino są
jungines savo ir ten susikūrę* 
šių sąjungiečių vardu. Pasi
džiaugė mūsų gražia kultūrine 
veikla. Taip pat pranešė,'kad 
ir jos nesnaudžia — visur 
stengiasi įnešti katalikiškos 
dvasios bei tautinio susiprati
mo. Daug kas gausiai rašosi į 
Moterų Sąjungą.

Per paskutinį susirinkimą

liepos 2 pranešta, kad Sinke
vičienė ir Liutkienė serga

Kitas susirinkimas Įvyks 
rugsėjo pirmą ketvirtadieni, 
(t. y. rugsėjo 6), 8 v.- vakare.

♦
Visi į gegužinę

Rugsėjo 2 d. 1 vai. p. pietų 
Maironio parke mūsų 5 kuopa 
ruošia šaunią gegužinę — lote
riją. Kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti. Bus galima 
laimėti vertingų dovanėlių. 
Pasižadėjo dirbti šios narės: 
Paukštytė, Kauševičienė, Žiū- 
rinskienė, Markevičienė, Pik- 
telienė, Cesnienė, Dabrilienė, 
Daukantienė ir Sidabrienė.

Korespondentė

• Kun. B. Sugintas Chieago- 
je suorganizavo dar tris būre
lius Vasario 16 gimnazijai rem
ti. Būrelyje yra 20 asmenų. 
Dabar kun. B. Sugintas tvarko 
36 būrelitis, viso 720 asmenų, 
kuriuos lanko kas mėnesį ir 
surenka po 1 dol.

sukti kairėn į Md. Route 665. 
Iš šio kelio sukti dešinėn Į 
Md. Route 387. Sekti rodyklę 
“Harness Creek Road”. Pava
žiavus apie 1 mylią Harness 
Creek Road, ' dešinėje pusėje 
yra mažas keliukas su rodykle 
“To St Vincent de Paul 
Camp”. Automobiliu važiuo
jant iš Washingtono, važiuoti kampo, tarp YMCA ir YVVCA 
US Route 50 iki Md. Route 2. 
Šiuo keliu važiuoti 
Route 665 ir toliau 
pačias instrukcijas, kaip ir va
žiuojant iš Baltimorės. Iš An- 
napolis automobiliu reikia va
žiuoti West St. ir sekti Md. 
Route 387. Toliau vadovautis 
aukščiau duotomis instrukcijo
mis.

Kas atvyks Į Baltimorę. pra
šomi paskambinti kol. Vitali
jai Bogutaitei (LE 9-4713) ar
ba kol. Onai Eringytei (ED 
6-5488). Ten šeštadienį ir sek
madienį budės žmonės, kurie 
nuveš stovyklom

Stovyklos telefonas yra An- 
napolis, Md., Colonial 3-4797.

Ką vežtis stovyklon?. Prausi
mosi reikmenis, maudymosi 
kostiumą, megstųkus (vakarai 
vėsoki), sportinius rūbus, išei
ginius rūbus. Stovyklon nerei
kia vežtis patalynės. Ją gausi
te vietoje. Svarbiausia, visi 
sivėžkite giedrią nuotaiką 
jaunatvišką juoką.

SAS stovyklos metu, šešta
dieni rugsėjo 1 d., Baltimorėje 
Įvyksta studentų ateitininkų 
vakaras lietuviškajai visuome- 
iiei.

Vakaras vyks puošnioje Ca- 
doa salėje, esančioje prie 
Franklin ir Cathedral gatvių

Prel. dr. L. Mendelis,
Šv. Alfonso parapijos klebo

nas, grižo iš Europos, kur lan
kė žymesnes šventoves. Di
džiausią dali praleido Romoje. 
Kelionėje ji lydėjo jo sesuo 
Felicija, kuri, lankydamosi ten 
pirmą sykį, buvo itin sužavėta 
senosios Romos grožybėmis. 
Prelatas savo Įspūdžius pasi
dalins su novenos dalyviais ir 
parapiečiais atskiru laišku, ku
rį dabar ruošia.

Išmelsti pasauliui taiką
prieš Žolinę, rugp. 13 ir 14 

d. mūsų bažnyčioje buvo išsta
tytas Svč. Sakramentas viešai 
adoracijai. Prieš 9 vai mišias 
per Žolinę buvo šventinami 
žmonių atsinešti gėlių ir žoly
nų biiketai. Tai gražus lietuviš
kas paprotys.

M'sijų darbams paremti
Šv. Alfonso bažnyčioje rug 

pjūčio 12—15 d. buvo seserų 
misionierių naudai daromos 
rinkliavos. Surinkta 1000 dol.

T. Jone.3 Adomaitis, OFM
visa liepos mėnesi praleido 

Baltiniorėj. pavaduodamas pa
rapijos atostogaujančius kuni
gus. Rugpjūčio mėnesi čia dar
buojasi T. .Juozas Mačiulionis, 
M. I. C„ kuris mūsų tarpe jau 
ne pirmas kartas.

Kurt. Juozas Anto*zewski,
pirmasis parapijos vikaras.

vykios vakaran vyks_ organi
zuotai šeštadienį Į Baltimorę 
atvykstantieji važiuoja tiesiai! 
salę. Atvykstantiems trauki
niais ar lėktuvais « susisieki
mui mieste patartina vartoti 
taksius, nes jie Baltimorėje la
bai pigūs. *

Kviečiame visus studentus 
ateitininkus bei visuomenę šia
me studentiškame vakare kuo 
gausiausiai dalyvauti- Gyveną 
rytiniuose Amerikos miestuose 
ypatingai raginami vakare da
lyvauti. pamatyti puikią prog
ramą. susitikti su studentais 
ateitininkais iš visų Amerikos 
kampų, bei šiaip 
ra praleisti.

Visais vakaro 
šome kreiptis i 
Valdybą arba Į
Box 33, Deep\vater, N. J.

sumaniai klebonavęs nesant 
Prelato namie, išvyko i Kali
forniją praleisti savo atostogų

Staigi mirtis
išplėšė iš gyvųjų tarpo Jur

gi Kuzmą rugp. 9 d. Po iškil
mingų gedulingų mišių .palai
dotas rugp. 13 d. National ka
pinėse. Jonas Obelinis

• Iš Australijos Kanadon 
atvyko keletas lietuvių su šei
momis.

• "Tėviškės Žiburiai*' ir jų 
spaustuvė persikėlė i naujas 
patalpas. Spaustuvė užėmė 
naujai pastatyto šy. Jono pa
rapijos priestato pusrūsi, o 
laikraščio redakcija ir adminis- 
racija — pirmąjį aukštą.



iš-

futbolo

studentų
Lietuvių 

centrinės

TO PLACE HELP WANTED ADS ASK FOR AD TAK- 
ER. TELEPHONE: DEABORN 2-0819.

HELP W. MALĖ

Margam pasauly

Fuerthe, Vokietijoje, miesto

klose. moteryątari matr- 
V su kepuraitėm. Kai jiem 

kalbėjo, kodėl vyriam nereikia

ndien kartais ilgesni užmote- 
t-nį tai paaiškino:moterų plau
ktai esą ištepti visokiais rieba- 
.'lais, ir be kepuraičių jie galį 

užteršti maudyklių vandeni.
Karalienės vaišėse 
būkite be hylong

nes nusprendė pasiūlyti da
mom, kurios lankosi į karalie
nės vaišes sode, nesirengti ny- 
l Joniniais drabužiais. Mat viena

me iš paskutinių priėmimų, 
kai tik pradėjo lyti, apie 40 

®damų dingo. Vienos pratūnojo 
tualetuose .ir rūbinėse, kitas 
matė pasislėpusias už krūmų, 
nes nuo lytaus jų nyloniniai 
drabužiai pasidarė permatomi 

jos turėjo slapstytis, iki 
ėdžius.

Dėmesio. Pavojinga. 
Vairuoja moteris,

" Tokį užrašą prie savo auto- 
B^ inobilio užpakalio prisikabino 

viena dama iš Los Angeles. Ji 
aiškinosi, kad dabar greitai 
važiuojantieji pralenkia pro ją 

„7 nusišypsodami. O anksčiau 
-priviję jie išsikoliodavę, kad 

boba sėdi prie vairo ir kliudo 
vyram važiuoti. Ji mano, kad 

^priekaištų ji dabar išvengia, 
tokiu užrašu pati sau kaltes iš 

-anksto prisiimdama ir vyrus 
:tud maloniai patenkindama.

Tvarka be kraujo
Indijoj dažnai gatvėse pasi

taiko riaušių ir netvarkos. Po
licijai šaudyti į žmones nevisa- 
da patogu ir galima, o tvarkos 
reikia. Paskutiniu laiku sugal
vojo vartoti minkštas gumines, 
kulkas, šaunant ir balsas yra, 
ir kulka lekia, ir dargi įkerta 
tiek, kad praeina noras ne
klausyti, bet kraujo ir aukų 
nėra, kad reikėtų ligoninės, 
bet ant Išautos vietos sėdėti 
vis dėlto nepatogu.

Tai nekliūtis
— Už tamstos aš neleisiu 

..savo dukters, — rimtai dėsto 
tėvas, — nes kiek uždirbi, ne
pakaktų nei keliem nosinukam 
nūs pirkti.

— Mano uždarbis nesudaro 
jokios rimtos kliūties, — aiš
kino pretendentas į dukters 
ranką. — Tamstos duktė ne į 
tėvą, jos nosis visiškai tvarkoj.

• O už šuns ar katės nužu- 
dymą federalinis įstatymas 
skiria iki 5 metų kalėjimo.

Savo mielus kaimynėlius aplankyt atėjau
Yra Tokia daina. Dainavom 

ją Lietuvoje pakermošin pas 
kokį dėdę suvažiavę, saldų alu
tį gerdami, lietuvišku vaišin
gumu džiaugdamies. Mėgsta 
lietuvis su žmogum pabuvot, 
pašnekėt padainuot- Dar ir da- , 
bar Lietuvoje raudonieji skun
džias^ kad į atlaidus . net kol
chozų pirmininkai važiuoja. 
Važinėja lietuviai ir svetimuos 
kraštuos. Pasisuk vasaros me
tu apie kurią nors JAV ar Ka
nados lietuvių bažnyčią. Visa
da sutiksi žmonių iš kitų mies
tų, net valstybių. Toronte či- 
kagiečiai, detroitiečiai. Detroi
te torontiečiai, hamiltoniečiai 
ir t. t. Vis giminėles, kaimynė
lius lanko. Kaip anais gerais 
laikais. '

Kai Kultūros Kongrese ir 
Dainų šventėje regėjom tautie
čius nuo New Yorko ir Mon- 
trealio, nuo Baltimorės ir nuo 
Los Angeles, girdėjau juos be
sidžiaugiant ne tiek dainom ar 
paskaitom, kiek ta žmonių 
daugybe, kiek tais gausiais se
niai matytų pažįstamų susitiki
mais. Kiti net skundėsi, kad 
maestro Mikulskis neleidęs 
jiems išsišnekėt, treti labai- 
liūdėjo, kad šeštadienį nebuvo 
suruošti šokiai visai 10.000- 
čių?... 
. Nespėjo dar Dainų Šventės 
prakaito marios išdžiūti, jau 
kiton vieton kaimynėliai kvie
čia. Atseit, Čikagoje neužbai
gtų pasiūturojimų užbaigt... 
Šiuokart net 3 dienas švęsim: 
šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį — rugsėjo mėn 1—3 
d.d. . <

Tai bus Kanadoj, Windsorb 1 
mieste, Detroito pašonėj, IV- 1 
oji Kanados Lietuviu Diena, 1

Talka lituanistiniams kursams
kursai Pittsburghe, 

Pa , jau antri: pereitais metais 
pradėti, šiemet tęsiami. Šie
met jiems skiriama taip pat 
daugiau laiko, duodama dau
giau paskaitų. Kadangi pran- 
ciškiečių seserų pagrindinis 
darbas yra parapinėse pradžios 
mokyklose, tad ir kursai yra 
skiriami daugiausia lituanisti
nėms žinioms pagilinti su di
dele persvara lietuvių dainų ir 
tautinių šokių dalykams. Kad 
kursų darbas duotų ko didžiau
sių vaisių, visos paskaitos šie
met išleidžiamos dar atskiru 
leidiniu.

Seserims pranciškietėms 
kursus organizuoti • padeda 
ALRK Federacijos valdyba. 
Daugiausia jais .rūpinasi pats 
pirm- dr. Ad. Damušis. Jo pas
tangomis ir šiemet yra sukvie
sti kursų lektoriai, taip pat 
suorganizuota ir kita kursų 
programa. Kursai prasidėjo 
rugpj. 18 d., ir jų pradžiai dr. 
Damušis vežėsi muz. Alf Mi- 

■ kulskį, tautinių šokių vadovą 
L. Sagį, taip pat Ig. Malėną, V. 

> Kavaliūną, St. Barzduką- Rug- 
• pjūčio 19 d. tarp 3 ir 5 vai. po 

pietų įvyko ir meno valandėlė,

amerikoniškai dar pavadin
ta JAV ir Kanados Lietuvių 
Susiartinimo švente (nors 
man, kaip ir “jankiui” neatro
do, kad būtume vieni nuo ki- ___ —___  _______ ,
tų nutolę. Ir laikraščius vieni kurios programą atliko jauni- 
kitų skaitom ir kultūriniais 
laimėjimais pasimainom. Čika
gos chorai dažniau Toronte ar 
Hamiltone dainuoja negu to
kiame Detroite...)

Taigi, šventė bus. Ir tai ne
vienų kaimynėlių aplankymas! Vmių, šiė kursai gražiai atlie- 

Tik jau aišku, kad kiekvie- įp kita paskirtį: jie yra gera 
nas ras ką nors širdžiai patrau-*. , ----------------------- ■-----------------
klaus.

\Villistead Art Galerie bus' da^ asmenybių, tačiau 
atidaryta l.etuvių dailės paro
da, kurioje dalyvaus savo pa
veikslais vos ne visų pasaulio 
kontinentų lietuviai dailinin
kai (bus net iš Pietų Afrikos). 
Sporto mėgėjai galės visas 3 
dienas “š.rdį gadint’ 
žaidynių bežiūrėdami. Kaip gi CBE radijo stotį (banga 1550) 
be dainos apsieit: koncerte iš kur šeštadienį 2—2:30 po 
skambės “Varpas” — Toron
to Lietuvių Choras ir sol. V. 
Verikaitis. O jau šokių tai už
teks. Visi šoksim ir šeštadienį 
ir pirmadienį, gi koncerto me
tu, sekmadienį, net 3 tautinių 
šokių šokėjų grupės (Toronto, 
Detroito ir Clevelando “Gran
dinėlė”) vyža ugnį skels! ~

Nors Windsoras tėra vien
kiemis, palyginus su Čikaga, o 
lietuvių saujelė — vos virš po
ros šimtu, tačiau energingi kai
mynėliai, ir burmistras per 
juos lietuviais didžiuojas — 1- 
mą rugsėjo Lietuvių Diena 
VVindsore skelbia.

Net gi pats Sveikatos ir 
Gerbūvio ministeris Paul Mar- 
t n dalyvaus iškilmingame ak
te. Ir kalbą svarbiausią pasa
kys. Nors šventėje dalyvaus

mas: šokėja L. Kasperavičiūtė, 
„studenčių ateitininkių grupė ir 
St.. Stasienės vadovaujama li
tuanistinės mokyklos mokinių 
grupė.

Be grynai mokyklinių užda-

reikia tikėtis., kad iškilminga
me akte kalbėtojų bus kuo 
mažiausia ir jie kalbės kuo 
trumpiausiai, nes tuoj po iš- 
klmingo akto vyks koncertas-

Apie tą Lietuvių D eną bus 
kalbama ir per kanadiečių

pietų Traditional Echoes metu 
girdėsime lietuvišką muziką ir 
dainas su angliškais paaiškni- 
mais apie Lietuvą ir lietuvius 
bei apie vykstančią Lietuvių 

paruošia 
bčiulis

Dieną. Programą 
nuoširdus lietuvių
John Jeanette. Jis jau ne kar
tą įvairiomis progomis savo 
programose parodė gilaus su
pratimo tiek mūsų muzikai, 
tiek mūsų tautos likimui.

Argi ne gražiai mūsų kaimy
nai tvarkosi, argi neverta rug
sėjo mėnesio pirmas 3 dienas 
pas juos pabuvot, gyva lietuvių 
kultūra pasidžiaugt?

O ir kanad ško alučio paraT 
gaut, nors datuosime: “Aš ne 
gert atėjau, ne uliot atėjau, 
savo mielus kaimynėlius ap
lankyt atėjau”. P. Natas

MARIJOS ŠVENTEJE
ATNAUJINTŲ NAMŲ

PAŠVENTINIMAS
RUGSĖJO -SEPTEMBER 9, 1956

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN

■ 1:30

■ 2:30

■ 3:30

■ 4:30

Kryžiaus keliai parke

Pašventinimas namų

Marijos valanda

Procesija su Švč. Sakramentu ir 
palaiminimas

CLEVELAND,* OHIO mams. Šiemet joje įvyko ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas, ir daugiau
sia priekaištų buvo susilaukta 
dėl pačios salės apšepimo. Bet 
rugpjūčio 12 d. per pamokslą 
pats klebonas kun. V- Vilkutai- 
tis pranešė, kad susidariusi 
tremtinių grupė, kuri pasisiū- 
lusi salę atremontuoti. Klebo
nas Šį siūlymą mielai priėmęs, 
ir čia pat nuoširdžiai pasidžiau
gė šia iniciatyva. Jis dar pridė
jo: lietuvių pinigais ši salė yra 
pastatyta, tad atsinaujinę jie 
galės ja kaip sava ir naudotis.

Tai gera žinia. Ji džiugina 
kiekvieno lietuvio širdį. Nu
leistoji uždanga juo toliau, juo 
daugiau pakeliama. Reikia ti
kėtis, kad pasįsiūlusieji savo 
darbą taip pat kaip reikiant 
atliks. Į talką yra kviečiami ir 

- visi kiti — darbo bus surasta 
visiems.

Balto 55 skyriaus piknikas, 
surengtas liepos 22 d. Karnėnų 
sodyboj, davė 330 doL gryno 
pelno. Atsimenant, kad atsi
lankiusiųjų nebuvo perdau- 
giausia, pikniką reikia laikyti 
pasisekusiu- Džiugu, kad Ka
ntonai už vietą priklausančius

proga susitikti seserims -su pa
sauliečiais. Toks susitikimas 
pasitarnauja tarpusavio susi
artinimui- Juo labiau, kad se^ 
šerys sugeba sudaryti tokiam 
susiartinimui labai palankią 
atmosferą. Pereitų metų susi
tikimas paliko ko geriausių 
atsiminimų, tikimės, kad ir 
šiais metais bendradarbiavi
mas bus lygiai toks pat nuo
širdus, mielas ir jaukus. Dieve 
laimink pastangas, skiriamas 
mūsų jaunimo lietuviškai dva
siai stiprinti ir gaivinti!

ALRK Federacijos 
jaunimo stovykla

ALRK Federacijos valdyba 
yra užsimojusi atlikti ir kitą 
didelės reikšmės darbą — į-. 
rengti jaunimo stovyklą, čia 
bus ne tik ta vieta, kur .rinksis 
mūsų jaunimas, bet ir tas židi
nys, iš kurio turės sklisti lietu
viška dvasia, čia stovyklauda
mas ir atostogaudamas mūsų 
jaunimas mokysis tėvų kalbos, 
lietuviškų dainų ir šokių, čia 
jis mokysis pažinti lietuvių li
teratūrą, Lietuvos istoriją ir 
geografiją, čia jis mokysis Lie
tuvą mylėti ir tarp savęs ben
drauti. žodžiu, jaunimo ''sto
vyklai jos rengėjai skiria svar
bius uždavinius, Dėl to atsira
do nemaža šio sumanymo ir už
simojimo rėmėjų: stovykla į- 
bengiama sudedamomis auko
mis.

Teko jau skaityti stovyklos 
lankytojų Įspūdžius. Ten gra
žu ir įvairu: ežerėlis, kalneliai, 
miškelis. Dabar jau sparčiai 
dygsta ir reikalingiausieji sto
vyklos pastatai Stovyklos glo
bos komitetas, pirmininkauja
mas S. Laniausko, sudaro pro
gą ir visiems stovyklą aplanky
ti bei pamatyti: 
rugpjūčio 26 d. stovykloj yra 
ruošiamas suvažiavimas, 
į kurį kviečiami stovyklos rė
mėjai ir visi kiti lietuviai ma
loniai laiko praleisti ir stovyk
los įrengimo pasižiūrėti-

Kaip reikia stovyklą pasiek
ti, informacijų teikia Vikt. Pa- 
lūnas: 668 E. 117 St., tel. MU 
1-4414.

Graži tremtinių talka
Šv. Jurgio parapijos salė 

jau seniai bematė teptuką ir 
dažus. Todėl ji daro labai ap
leistos patalpos įspūdį. Tačiau 
juo toliau, juo- daugiau lietu
viai ja naudojas savo parengi-

pinigus paaukojo Baltui ir tuo 
„ būdu pakėlė pelną.

Astai Orintaitei nusišypsojo 
netikėta laimė: šv., Jurgio pa
rapijos bazare ji laimėjo tūks
tantį dolerių.-Laimė žinojo ką 
daro — didžiausią laimėjimą ji 
atidavė tai, kuriai kaip studen
tei pinigai labiausiai reikalingi. 
Ji buvo palanki ir kitai besimo
kančiai: šimtą dolerių laimėjo 
ir Danguolė Tamulionytė, šv. 
Jurgio parapijos pradžios mo
kyklos mokinė.

Vytautas Valaitis, 
ateitininkų veikėjas, 
Studentų Sąjungos
valdybos vicepirmininkas, rug
sėjo 8 d. susituokia su Vanda 
Tamsevičiūte. Šliūbas 10 vai. 
šv. Antano bažnyčioj Chicagoj. 
Valaitis organizaciniame gy
nime rodė daug energijos ir 
iniciatyvos, tad linkėdami jam 
laimės jo naujajame gyvenimo 
kelyje, tikimės, kad jis ir to
liau lietuviškoj veikloj vieno
dai tvirtai laikysis. -

Rospį- 4 d. naktį per Cleve- 
landą ėjusi audra pasižymėjo 
stipriu žaibavimu, dideliu vėju 
ir gausiu lietumi. Gatvės buvo 
virtusios upėmis, medžius ro
vė ir vertė ant šono su šakni
mis. Nuostoliai milijoniniai, 

- bet žmonių aukų nebuvo.
S. Papartis

BRICKLAYERS 
Qualified Reinforcement Rodmen 

LARGE CONSTRUCTION PROJECT 
IN NORTH LAKE, ILL.

THISIS A JOB OF LONG DURATION AND WILL GO 
WELL INTO NEXTYEAR 

LOCATION MILE NORTH OF NORTH AVĖ. 
ON W0LF ROAD

GEORGE L. DECKER, JR.
I N S r R A N C E

135 SOUTH LA SALLE ST. 
CHICVGO 3. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

Šiemet sueina 25 metai, kai d.a. vysk. P. Būčys, 
M.I.C., pašventino Marianapolio mokyklą. Atre
montuotame pastate bus vietos 30 studentų, o vasa
ros metu atostogautojams bei rekolektantams.

Kviečiame visus dalyvauti ir savo aukomis pa
remti. Vieno kambario įrengimas $250.

Laukia visų iš arti ir toli

MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

The Austin Co.
Flllmore 5-4910 and AUstin 7-2756

■i.

GRANE CO.
HAS JOBS AVAILABLE 

2ND & 3RD SHIFTS

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

BORING MILL 
DRDLL PRESS

Other Openings Available
15 U % Night Bonus

l Steady work — good pay — liberal benefits.
Apply

Employment Dept.—Monday thru Friday 
Mušt speak and understand English

GRANE CO.
4200 S. Kedzie

-  -------------- ——-  -------- -----

r . ■ ■

........... „ ''
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET 
BROOKI.YN 11, N. Y.

W1NTF.R CARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Bara?. Sale vestuvėms,
parengimams, susi n 

mams, etc.
IM3 MAD1SON ST



sūnų

NEWARK, NEW JERSEY

STOUGHTON ŽINIOS

AR ŽINAI, KAD

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
Bus dainos

LIETUVIŲ

LAISVES

LINDEN. N. J.

231* Bedford Avė. 
Bn»«yi,N.Y

Svarbų* susirinkimas
Rugpiūčio 17 šv- Petro para

pijos salėje po bažnyčia įvyko 
svarbus", Kat. Federacijos Bos
tono skyriaus susirinkimas. Iš
rinkti delegatai Federacijos 
Kongresui, kuris įvyks š. m. 
spalio 12—14 d.d. Bostone.

ta lapkr«So 3, šeštadienį, 
Grand Pąradise salėse. Visos 
organizacijos prašomos mini
mą dieną nerengti parengimų.

netvar- 
galvos 

ir skau-

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono, kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos U* 
pačios ir i kitus miestus. • 
Be&ale šaukite: TeL TB C-MM

Bendruomenės diena
A. L. Bendruomenės Bosto

no apylinkės rengia rugpjūčio 
26 d- 2 vaL p. p. Romuvos par
ke, Brockton, Mass. Bendruo
menės dieną.— pikniką.

Bus įvairi programa su hu
moristiniu sportu, puikiu or
kestru šokiams ir gerais val
gių ir gėrimų bufetais.

Autobusai išeis nuo Piliečių 
klubo So. Bostone 1:30 vai. p. 
p. Kaina autobusų į pikniką ir 
atgal 1.50 doL

Angelų Karalienės parapijos 
klebonui kun. J. Aleksiūnui 
vysk J. J. Bordman iš Salt La- 
•ke City, Mich., atsiuntė padė- 
-kos laiškus už aukas, kurias 
.sudėjo parapijiečiai Salt Lake 
City, Mich., vyskupijos misi
joms. ‘

WA1TKUS 
F UNĖB.A L H O M E 

197 Webstęr A vena© 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

Rengimo komitetui pirmi
ninkauja Albinas Jankauskas, 
talkinamas kuopos * pirm. L. 
Janonio, Veros Laukžemis, 
Glorijos Mack, Vik- Guzevi- 
čiaus ir J. Sabel. F. V.

Vasaromis paprastai visur ir 
visoks veikimas apsnūsta, bet 
New Yorko — New Jersey ap
skričio vyčiai nesiduoda karš
čių suvystomi. Neskaitant sa
vose kuopose organizacinio 
veikimo, jie padaro ką nors 
bendro visam apskričiui, duo
dančiam progos lietuviškam 
jaunimui susiburti bei savoj 
dvasioj praleisti kelias jaukias 
valandas. -

Tokiu maloniu “subuvimų” 
reikia laikyti metinį vyčių pik
niką, įvykusi rugp. 12 Laisvės

• Amerikoje imta ieškoti 
būdų, kad kandys neėstų vil
nų. Išradimas norima pritaiky
ti dar nek rptom avim ganyk
lose.

• New Yorke italų kilmės 
kirpėjas Luigi Borghello nu
skilta barzdą per 17 sekundžių, 
prieš darbą skutamąjį apdrau- 
sdamas nuo įp ovimo arba stai
gios mirC.es.
• Jungtinių Tautų posėdžiuo

se nuo 1952 ligi 1955 m. žodis 
“nusiginklavimas” buvo sumi
nėtas 25 milijonus sykių, o 
žodis “taika” tik 102 tūkstan-

Šiais metais New Yorko — 
New Jersey vyčių apskritis 
mini 40 metų savo susiorgani- 
zavimo sukaktį. Įvykiui atžy
mėti spalio 7 d. Newarke Ho- 
tel Robert Treat rengiama- va
karienė ir šokiai, grojant Joe 
Thomas orkestrui. Vakarienės 
pradžįa 5 vai. vakare, bilietai 
vienam asmeniui 5 dol., iš 
anksto gaunami pas rengimo 
komiteto narius bei kuopų vy
čius.

i J.B. SHAIJNS I 
ŠALINSKAS

t Laidotuvių Direktorius 
[ 84-82JAMAICA AVĖ.

<prte Foreat Parkway Station >
Woodhaven, N. Y. | 

■ Suteikiam garbingas laidotuves. 
' Koplyčios .nemokamai visose' 
[ miesto dalyse; veikia ventiliacija.?

TdLVbgtefa 7-4499 J

M. PRAKAPAITe buvo išrinkti “Misa Lithuaito of N. E.” Minko radijo 
piknike rugpiūrto 5 Brockton, Mms. dėles Įteiki* jos sesuo Rutha (k. , 
kuriai ta garbė buvo tekusi pereitais metais.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BaJs&miiotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

Lankėsi Bostone
Kun. Viktoras Skilandžiū- 

nas, kuris dabartiniu laiku' vi
karauja angliškoje parapijoje 
Ottawa, Kanada, ir aptarnauja 
tame mieste gyvenančius ■ lie
tuvius, rugpiūčio men. lankėsi 
Bostone ir buvo apsistojęs šv. 
Petro, parapijos klebonijoje.

TėL. STagg 2-5043

Matthęw P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) 

FUNEB A. L HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui. 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalu Vedėjas .
668 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Graži talka
Šv. Petro parapijos kleb. 

kun. Pr. Virmauskis sukvietė 
parapijos vyrų talką, kuri per 
keletą šeštadienių nudažė pa
rapijos salę prie E. 7-tos gat
vės. Jeigu oras bus gražus^ tai 
talkininkai greit savo darbą 
pilnai užbaigs-

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

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

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

dieniais .9 vai. ryto iki 6 vaL vak. * •

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn II. N. Y.

EVergreen 7-8247.

kun.?; Algirdą Navikevičių, abejingas karitam pAtiUm oni^iį >jgaA' sarkite
MIC, aplankiusi Italiją, Pran- skilto per radijAir televiriją B demokratai apstoto ddraco- 
cūz&ją, “Cbrona” laivu atvyko & H*1“*
j New Yorką ir lankėsi pran- 1 ■______**________ 21
ciškonų vienuolyne bei Darbi
ninko redakcijoje. Iš čia išvy
ko į Kanadą, kur ji nuolatos 
gyvena. , ’ 7 \

BARASEVTCUTS Ir SŪNUS 
F U N EB AL B O M f 

25! W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARĄCEVICIUS 
Laidotuvių Direktorus 

TdL ANdraw 8-2590

REIKALINGA VIRĖJA
i Lietuviškai klebonijai New 

reikalinga 
virėja. Teirautis Darbininko 
administracijoje.

• Visos pasaulio oro Inijos 
1955 m. pervežė apie 61 mili
joną keleivių. Iš jų tik 600 
tūkstančių perskrido Atlantą.

parke Lindene, N. J. ir sutrau
kusį gan daug apylinkės vyčių 
bei jų prietelių. Tarp dauge
lio įvairių pramogų buvo rink
ta “gražuolė vytė”. Ši garbė, 
rūtų vainikas ir taurė teko 
Nevvarko 29 kuopos vytei Al
donui Šepetytei..

Metinis vyčių suvažiavimas 
šiais metais vyksta Chicagoje 
rugp. 23—26 d. Į jį ruošiasi 
vykti nemažas būrys mūsų 
apylinkės delegatų ir svečių. 
Apskričio delegatais išrinkti 
pirm. L- Janonis ir J. Sabel. 
Sekantis apskričio susirinki
mas numatytas šaukti Great 
Neck, N. Y. rūgs. 23, sekma
dieni.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys su apšildymu vie
nam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve ir vonia.

Kreiptis rytais nuo 12 vai. 
iki 2 vaL ir vakarais nuo 6 v 
iki 7 vai.

Patikslinimas
Darbininke buvo rašyta, kad 
rugpiūčio 15—16 įvyko skau
tų vyčių vadų suvažiavimas, 
tuo tarpu tai buvo visų Atlan
to pakraščio skautų ir skau
čių vadų suvažiavimas.

Visus lietuvius iš plačios New Jersey bei New Yorko 
apylinkės maloniai kviečiame atvykti į šį mūsiĮ laik
raščio parengimą. Brooklyniečių patogumui eis au
tobusas nuo Apreišk. par. bažnyčios (N. 5th ir Have- 
meyer St.)2 vai. popiet. Kelionė ten ir atgal $1.75.

Stephen B rėdės J
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

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

ir karščiavimų, šir-

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Mirė Stasys Burba
“Atlantic” gazolino stoties 

savininkas Stasys Burba buvo 
išvykęs į Cape God pailsėti, 
pažuvauti. Čia jį ištiko saulės 
smūgis, ir jis tuoj nustojo są
monės. Paguldytas ligoninėje, 
po poros dienų mirė.

Buvo gimęs 1918 m. balan
džio 18 Brocktone. Prieš 20 
metų atvyko į Stoughtoną. 
Pradžioje dirbo Rayan ūkyje, 
vėliau perėjo į gazolino sto
ties tarnybą ir tapo “Atlantic” 
stoties savininku.

Buvo darbštus, linksmas, 
veiklus. Mėgdavo. pamedžioti 
ir pažuvauti. Priklausė Raudo
nojo Kryžiaus rateliui, preky
bininkų sambūriui, buvo Stou- 
ghton Eagels pirmininku.

Paliko nuliūdusią žmoną, du 
sūnų, kurie savo laiku lankė ir 
šeštadieninę mokyklą, motiną, 
brolį Teodorą ir seserį Sofiją 
ConneUy.

Jo kaimyno sūnus E. Kurty- 
ka, 12 metų, pravažiuojančio 
troko buvo perblokštas gatvė
je ir netekęs sąmonės. Kurty- 
kienės motina, 80 metų senutė 
Medeliauskienė, bevalydama 
kanarėlės narvelį, paslydo nuo 
kėdės ir susilaužė petį- Mk.

William J. Drake- 
, Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

g' ĄLRK KuniSY *
; narnas bus ne rugsėju 26—27 
X, kaip anksčiau^ skelbėme, 

spalio 11 Yorker Ho-
įtei New Yorkfe.
■;.w> . . — * ■
||į£et.' vicekonsulas, rugpjūčio 
^4 kalbėjo Washingtone, N. Ji, 
h«Ęiwani klubo narių susirinki-
^pe apie Sovietų Rusijos ir Va- kuri tro rugpjūčio 25—rugsė- 
^*arų koegzistencijos galimu- jo 2 d.d. So. Woodstočk, Conn., 
^mus Lietuvos ir ižų mažųjų įš_ Nevr Yorkp vyksta apie 70 
' Mtals^bių patyrimo šviesoje. siautų ir skaučių. Apie 20— 
K Janina j&rfUani ?' 30 skautų vyčių .ir vyresniųjų
i ’dantu gydytoja, grižo iš atos- atvyks savaitga-
^ir^^Snaujame HuL Vy^ oktetas pariestas 

-kabinete* 1 Hanson Place Posmuoti stovyklos uždarymo 
^(Villiamsburg Savings Bank ,buže ‘“"I komitetas paskyrė Yorko apylinkėje 
•Buildins Tel MA 2-5220 150 ^°L stovyklos reikmenims

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS
BALSAMUOTOJAS

K KaansIcM H Wtadtora, ' 
Kanados, - atostogom atvyko į 
New Yorką r ir lankėsi Darbi
ninko redakcijoje, šiemet Win- 
dsore rengiama Kanados Lie
tuvių diena, P- Kačinskui ten
ka vadovauti visiems parengi
mo darbams.

savaites išgulė- l&m. Alfa Suš»«skas
. “į ligoninėje, m®. 19 lankėsi New Yorke. 

kur buvo padalyta kojos ope- Atities redakcija pranciško- 
nų vienuolyne surengė jam vai 

bomją. Totau gy^sis aasme. joišeitoį knygos “Jau- 
/ > LfaL Snorto Klubo . nystės maršas” proga.

Draudimo reikalais, taksų (Income 
Tax) paruošimui, notorinių doku
mentų tvirtinimui

kreiptis pas

mirC.es

