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Vėl nušovė Amerikos lėktuvą
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Triumfo diena
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Vokietijos

nėra

Respublikonu ir demokratų 
programos pasižada siekti tų 
pačių dalykų ; Tik jos labai 
skiriasi nesenos praeities įver
tinimu: ket vėrių metų valdy
me respublikonai rado didžiu
lių laimėjimų, demokratai juo
se tematė Ameriką, atvestą 
iki prarajos kranto.

• Egiptas paskelbė, kad ne
praleis Anglijos ir Prancūzi
jos laivų pro kanalą, jeigu bus 
atšaukti technikai.

PREZ. D. EIXENHOWERIS priH Kvykdama.* j San Frarrifac.? respublikonu konvencija atMavrtkina 
»u savo a&naMta Dovtdu. Driinėje stovi nmj. John EHenh<»weris, prezidento Minus.

išlaisvinimo (re- 
pat, kaip buvo

komu- 
laiku

Bylos išlaidų 1 mil. atsiėjo 
partijai ir apie 600,000 valsty-

• Kom. Kinija svarsto gimi
mų kontrolės Įvedimą. Kinijo
je yra 580 mil. gyventojų. Kas
dien gimsta 25.000.

• Danijoje ir trečios parti
jos atstovui nepasisekė suda
ryti vyriausybės.

• Izraelio ir Jordanijos pa
sienio sargybų susišaudyme 
vėl nukautas Izraelio kareivis.

Ar komunistų partija Vokie
tijoje buvo stipri?

Pirmame Vokietijos parla
mente ji turėjo 14 atstovų, an
trame nė vieno. Bet tik dėl to, 
kad buvo pakeistas rinkimų Į- 
statymas komunistam nepa
lankia prasme.

Atskirose Vokietijos Valsty
bėse komunistai paskutinių

Didesnio Įsitempimo kon
ventui ir Įvykiam atnešė rug
pjūčio 22 prezidento pasikal
bėjimas su spaudos atstovais. 
Jame prezidentas pareiškė, 
kad ’ Stasenas atšaukia savo 
kovą prieš viceprezidentą Ni- 
rroną ir toliau įsijungia į ben
drą kovą už Eisenhowerį-Nixo-

su Kennedy. fUž tat respubli
konų atstovus stengėsi sudo
minti pakviesti gausiau nei 
dem. konvente rinktiniai ar
tistai. Jų pasirodymas scenoje 
susilaukia kartais didesnio pa
sisekimo negu politikų.

Seimo posėdžių salė ir visa ei
lė kitų patalpų.

Savo paruoštus patalpų pro
jektus architektai išstatė PET 
Įstaigoje viešai apžiūrėti. Pa
kviesti du New Yorko archi
tektai konsultantai, kiekvie
nas atskirai, pirmąją vietą 
pripažino projektui Nr. 2. Su
sirinkęs PET generalinis ko
mitetas, atsižvelgdamas Į kon
sultantų nuomonę, pasisakė 
už Nr. 2. Atidarius voką, jo

Lloydas atsikirto: “Technikai 
nėra tokia nuosavybė, kurią 
taip pat galima nacionalizuo-

tvaras pravažiavo 
automobiliai Per 12 
pajamų rinkliavos 
124, 059.85 dol.

Tuo atžvilgiu demokratų 
konvente buvo daugiau įsi
tempimo. Ypačiai kai kovojo 
dėl viceprezidento Kefauveris

ARCH. JONAS PAJAUJIS
su žmona iš Švedijos rugpjū
čio 24 atskrido Į Ameriką, pa
kviesti Amerikos LF Bičiulių 
Į konferenciją Windsore rug
sėjo 1—2.

Egipto atstovas pareiškė 
spaudai, kad Dulles pasiūlytas 
planas Egiptui nepriimtinas. 
Indijos' siūlymas galįs būti 
pagrindas derybom, jeigu 
prieš tai Anglija ir Prancūzija 
atsiimtų savo kariuomenės su
stiprinimus, kuriuos atsiuntė į 
Viduržemio jūrą. t

Tolimesnis Sueso kanalo li
kimas priklausys nuo Sovietų, 
ką jie patars Egiptui. Grei
čiausia tęsti laiką naujom de
rybom, kurių metu Sueso ka
nalo užėmimas jau įsisenėtų.

konstitucijai — jei 
vardąn politinio tiks- 
galima nepaisyti val- 
teisės ir pačios kons-

autorius pasirodė arch. A. 
Varnas. Antrą vietą laimėjo 
rumunas, o trečią lenkas ir 
vengras pusiau.

P. Varnas bus ir statybos 
prižiūrėtojas. Statyba kaštuos 
apie $250,000. Kor.

ginti su indijonų karo šokiais 
. . Bet kas nori pamatyti 

Amerikos reprezentatyvios de
mokratijos virtuvę ir kas gali 
pakelti gyvulių krauju permir
kusių druožlių kvapą Chicagos 
skerdyklų rajone arba kvapus 
gigantiško Cow Palace prie 
Auksinių Vartų, tas nepraleis 
tokio vienintelio , politinio se
minaro, kokį Jis ten ras. Tas 
apie Ameriką nieko nežino, 
kas ten kiaurai nebuvo per
merktas prakaito, kvapų ir vi- 
to to nėra pakėlęs”.

JUDA VIS SMARKIAU
New Jersey autostradoje ju

dėjimas išaugo tolus, kokio 
laukta tik 1984. Per 12 mėne
sių autobusų ir sunkvežimių 
keliuose buvo 3,697,320, o 
prieš metus 22,370,629. Per 
liepos mėn. pro rinkliavos už- 

3,128,407 
mėnesių 

davė 22,-

Po konvencijos demokratai 
tikisi 50:50 galimybių laimėti 
rinkimus. Jie eina su argu
mentais prieš Eisenhowerį ne 
tik dėl jo neįvykdytų pažadų 
ir “mažojo žmogaus” interesų 
paaukojimo stambiųjų pramo
ninkų naudai, bet ir prieš Ei- 
senhowerį asmeniškai. Esą Ei- 
senhovveris' po dviejų didelių 
ligų gali netesėti ir virsti tik 
“part time” prezidentu, o ta
da įgautų valdžią Nixonas. 
Prieš ji labiausiai demokratai 
ir varosi. Esą prezidentas žai
džiąs golfą ir nežinąs, kas jo

Piestu prieš tai stojo komu
nistai, socialdemokratai ir "ne
priklausomi'’.

Europoje įvykis labai dėme
sio vertas — tai Vokietijos 
vyriausiojo teismo sprendimas 
uždaryti komunistų partiją. 
Sprendimas buvo paskelbtas 
š. m- rugpiūčio 17.

Tai buvo ilgiausia ir bran
giausia byla demokratinėje Vo
kietijoje trukusi arti 5 metų 
ir atsiėjusi 1,6 mil DM.

Ją iškėlė vyriausybė 1951. 
Ji kaltino, kad komunistų par
tija esanti priešinga Vokieti
jos konstitucijai. Komunistų 
partijos programa numatė 
"nuversti Adenauerio režimą 
revoliucijos keliu”. O Vokieti
jos konstitucija laiko neteisė
tom partijom tas, kurios savo 
tikslu laiko teisėtos valdžios 
nuvertimą smurtu.

Teismas priėjo tą pačią iš
vadą: 11 teisėjų turėjo kiek
vienas susipažinti su 6000 do
kumentų, išnagrinėti nema
žiau kaip 4500 lapų visokių 
protokolų, magnetofono juos-

Respublikonų konventas, 
prasidėjęs . pirmadienį, San 
Francišco ėjo ramiai, be jo
kios įtampos. Visiem iš anksto 
buvo aišku, kad Eisenhdweris 
bus .išrinktas. Dėl Nixono, 
prieš kurį varėsi Stasenas, 
taip pat beliko klausimas tik, 
kokia balsų dauguma jis bus 
išrinktas. Platforma buvo priimta rug

piūčio 21. Ji labai iškelia Ei- 
senhowerio valdžios laimėji
mus ir pažada toliau “taiką ir 
gerovę*’. Jai pasiekti bus:

• rūpinamasi subalansuoti 
biudžetą ir palaipsniui mažin
ti valstybės skęlas;

• kiek biudžeto balansavi
mas leis, bus mažinami mokes
čiai, ypačiai mažai ir viduti
niškai uždirbančiom šeimom;

• bus remiama smulkioji 
prekyba;

• pasisakoma už valstybės 
teisių pripažinimą Aliaskai ir 
Havajam.

Užsienio srityje pasisakoma, 
kad bus:

• siekiama 
jungimo;

• Satelitų 
daguota taip 
projekte, kuris buvo paskelb
tas pereitame Darbininko nr.);

• santykiuose su Sovietais 
bus siekiama taikos, bet ne 
laisvės kaina.” -

• bus siekiama pratęsti 
T953 metų Įstatymą pabėgė
liam priimti į Ameriką.

PAŠTO NUSIKALTĖLIAI
Ameriltos paštas pranešė, 

kad per šiuos biudžetinius me
tus buvo sugauta 6,852 nusi
kaltėliai prieš pašto taisykles. 
Beveik pusė jų — vogimas iš 
privačių pašto dėžučių; kiti 
mažiau gausūs — pašto per
laidų pasisavinimas, nepado
rių spaudinių, sprogstamosios 
medžiagos, šantažinių ar šmei
žiamųjų laiškų siuntimas.

APIE NAUJOSIOS 
"BAJORIJOS' SUGEDIMA

, Sovietų jaunimo laikraštis 
“Komsomol Pravda” kaltina, 
kad ministerių, pulkininkų ir 
aukštųjų saugumų pareigūnų 
vaikai kelia slaptas orgijas, 
vaišinasi pavogtais daiktais.

< Tai jie daro savo tėvų praban
giniuose rūmuose tuo metu, 
kai tėvai yra išvykę į savo vilas 
vasaroti Sumini tuos naujuo
sius Rusijos “bajorus”, gyve
nančius “prabangiuose rūmuo
se”, turinčius vilas, pavardėm 
— tai stambiosios pramonės 
ministeris, užsienių prekybos 
ministeris ir kt., kurių vaikam 
“viskas leidžiama”.

Londono konferencijoje ru
gpjūčio 21 valst. sekt. Dulles 
siūlymas rado .17 valstybių 
pritarimą. Prieš jį pasisakė 4 
— Sovietai, Indija, Indonezija 
ir Ceilonas. Pastarieji 
Indijos, siūlymą.

Dulles siūlė—sudaryti 
tautinę instituciją Sueso 
lui valdyti, paliekant jį Egipto 
suverenume. Indija siūlė —su
daryti tarptautinę patariamą
ją tarybą prie Egipto adminis
tracijos Sueso kanalui

Sovietų atstovas šepilovas 
vadino Dulles planą “naujos 
rūšies kolonializmu”, kartojo 
ankstesnį sayo siūlymą šaukti 
platesnę Tčoniefėhciją ir tvir
tino, kad Dulles planas nebus 
priimtinas Egiptui-

Ketvirtadienį konferencija 
turėjo baigtis, sudarant ko
misiją, kuri įteiktų Egiptui 
konferencijos nutarimus. Kilo 
pasiūlymas sudaryti dvi komi
sijas, viena įteiktų 18 vakari
nių valstybių siūlymą, kita 4 
valstybių — sovietinių ir “ne-

Amerikos karinį lėktuvą 
rugpiūčio 22 vėl pašovė komu
nistų lėktuvai viršum neutra
liųjų vandenų 32 mylios nuo 
kom. Kinijos ir 160 mylių į 
šiaurę nuo Formozos. Lėktu
vas buvo pakilęs iš Japonijos. 
Jame buvo 4 karininkai ir 12 
įgulos vyrų. Tolimespis lėktu
vo likimas nežinomas. Ameri
kos lėktuvai ieško. Preziden
tas Eisenhoweris, kurį žinia 
pasiekė San Francisco, labai 
dėl to susijaudino.

laiku turėjo du atstovus že
mutinėje Saksonijoje, 4 atsto
vus Bremene ir šimtus atsto
vų savivaldybėse pramoninia- 
mė Ruhro krašte. Partijos 
centras buvo Diusseldorfe. 
Narių buvę 90,000.

Vieni tvirtino, kad 
nistų įtaka paskutiniu 
sumažėjusi Tačiau vyriausy
bės sluoksniai reiškė susirūpi
nimo, ^kad jie braujasi į darbi
ninkų sąjungas.

Kokios reakcijos p o uždary
mo?

Atgarsiai gausūs. Rytų Ber
lyno komunistinis radijas pas
kelbė protestą. Teisino spren
dimą pavadino “n įsikalsimu”, 
kuris sukliudys 'Vokieti*-s su
jungimą.

Partijos uždarymą pasmerkė 
ir Vokietijos socialdemokratai. 
Išvadino “politiniu netikslin- 
gumu” ir vyriausybės “politi
niu kvailumu”.

Vakarų Berlyno vadinami 
“nepriklausomi” laikraščiai* 
aiškino, kad dabar komunistai 
bus nuvaryti Į pogrindį ir jų 
dvasia sustiprės, o be to nebus 
galima jų kontroliuoti.

Tokie argumentai. Jie 
tik vokiečių socialistų ar 
priklausomų” išradimas, 
kartojami ir Italijoje, ir Pran
cūzijoje, ir Amerikoje. Tačiau

DABAR ANGLŲ EILt
Kipro salos pogrindis reika

lavo paleisti arkiv. Makarios, 
anglai laiko Indijos saloje iš
tremtą. Pogrindis tvirtino, kad 
tik Makarios gali derėtis grai
kų vardu su anglais. Tada an
glų gubernatorius paskelbė, 
kad pirma pogrindis turi nu
traukti savo teroristinę veik
lą- Pogrindis paskelbė paliau
bas, naujo pasikėsinimo nepa
sitaiko. Drtar anglų eilė savo 
pažadą tesėti.

JEI ESI STORAS, 
SUSILAUKSI TEISMO

Amerikos 8 divizija rudenį 
keliama į Vokietiją. Jos vadas- 
gen. WatHngton paskelbė, kad . 
kareiviai, kurie yra per sun- , 
kūs, turi suliesėti Jeigu nesu-, 
liesės, grasina atiduoti karo 
teismui. Nūs to laiko, kai jis 
patikrino kareivius ir rado 
1200 perdaug nutukusius, jau 
800 numetė svorio, bet dar 
lieka 400 perdaug nutukę.

• Sovietų prezidentas Voro- 
šilovas rugpiūčio 21 atvyko į 
Suomiją.

EUROPA NESIDOMI
Europos spauda mažai domi

si Amerikos partijų konven
tais. Bet -įdomiai pažiūri į 
Amerikos partijų konventus 
šveicarų “N. Zuericher Zei- 
tung”. Rašo: “Amerikos eks
perimentas konventus pavertė 
institucija, kurią galima paly

Pavergtu jų seimą įkurdins areli. Varnas
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimas patalpom Įrengti pa
skelbė konkursą. Konkurse 
galėjo dalyvauti po vieną 
iš 9 tautų architektą. Dalyva
vo tik septyni. Nedalyvavo al
banas ir latvis. Iš lietuvių da
lyvavo arch. A. Varnas. Euro
pos Laisvės Komitetas išnuo
mojo dideliame name, esan
čiame New Yorke priešais 
Jungtinių Tautų rūmus, dide
les patalpas, kurias reikia 
pritaikyti PET Seimui. Jis yra 
priešinga pusė JT, kuriose da
lyvauja laisvosios valstybės. 
Pagal projektą buvo reikalau
jama, kad pusiau rūsy būtų 
įrengtos patalpos pavergtųjų 
tautų parodoms, o aukščiau

utralių”. Indijos atstovas pa
reiškė, kad jis dar turi atsi
klausti savo vyriausybės. Jį 
parėmę Sovietai. Ir taip klau
simą pasisekė uždelsti.

ANGLIJA SPAUSIANTI 
TOLIAU

Anglijos ministeris Lloydas 
pareiškė, kad tuojau po Lon
dono konferencijos gali būti 
atšaukti visi technikai neegip- 
tiečiai, kurie dirba prie Sueso 
kanalo administravimo. Tai 
reiškia, -kad darbai Sueso ka
nale turės sustoti. Sovietų mi- 
histeris šepilovas apkaltino 
Angliją ir Prancūziją, kad jos 
norinčios tuo būdu'srrtrukdyti 
naudojimąsi kanalu. Į tai

Ta diena konvente buvo 
Įspūdingiausia, kada visais 
balsais buvo priimta Eisenho- 
werio kandidatūra, o paskiau 
ir Nixono.

Bet Nixonas tą dieną turėjo 
išskristi pas savo sunkiai su
sirgusį tėvą, kuriam trūko pa
grindinė gysla — aorta.

vardu jo padėjėjų daroma.
Iš kitos pusės demokratai 

mėgina laimėti žydus — žadė
dami Izraeliui ginklus, laimėti 
pietų valstybių balsus.— neąi- 
imdami griežtai vykdyti rasių 
lygybės; laimėti ūkininkus — 
duodami Kefaūverį, kuris tarp 
jų esąs populiaresnis, laimėti 
tautines mažumas — pažadais 
paremti pavergtuosius, laimėti 
katalikų balsus bent tuo, kad 
katalikui airiui Kennedy buvo 
pavesta siūlyti Stevehsoną i 
kandidatus.

užtenka juos apversti ir pritai
kyti patiem argumentų auto
riam, kad paaiškėtų, kiek jie ' 
yra be pagrindo... Girdi, ko
munistai dabar eis į pogrindi 
ir jų dvasia sustiprės—jei taip, 
tai kodėl patys “nepriklauso- ’ 
mi” neuždaro savo partijų ir 
neina į pogrindį, argi jiem ne
svarbu savo dvasią sustiprin- 
ti? Jei komunistų partijos už- 
darymas sustiprins komunis 
tus, tai komunistų radijas tu- 
retų padėkoti, o ne protestuo
ti ir grasyti

Girdi, uždarymas yra anti
demokratinis “politinis kvai
lumas” — jei taip, tai kodėl - 
“demokratijos šalininkai" ne
siūlo leisti laisvai veikti vagi- -- s 
lių sąjungai, narkotikų “gen* 
gei” ir galvažudžių profesi- ’ '.-<j 
niam klubui? Būtų ir “demo
kratiška” ir lengva juos kon
troliuoti.

Girdi politiškai netikslinga 
uždaryti, nors komunistai ir 
priešingi 
taip, tai 
tingumo 
stybinės 
titucijos.

Tokis argumentavimas yra 
ženklas, kaip Europoje senos 
giminystės ryšiai su komunis
tais tebėra stipresni už teisės, 
demokratijos ir logikos pajau
timą. Tai ne tik Vokietijoje.

Tačiau Vokietijos padarytas 
žingsnis vers susimąstyti ir 
kitur.



Pilkie j i ž mosis Bra žili j oj e
K* K LIZDEIKA

į vagoną. Tačiau ir jėga ne vi
sada nuveiksi, štai pirmoje ei
lėje, kaip mūras, stovi gretos 
darbininkų — aukštų, petin
gų, tamsaus veido, juodų arba

tume tokių eilių,, o ypač ne
gaišintume . brengras laiko 
(darbininkui kiekviena minutė 
brangi, nes už pasivėlinmią at
siskaito 'iš atlyginimo, o po ke
lių tokių apsileidimų ir “vilko 
bilietą” išrašo), tenka mėnesi
ni bilietą išsipirktij ir iš karto

Kad suvažiavimas ir naudin
gai praeitų, šiemet vyčių cent-

kiek įstatymu nustatyta ir tokį 
atlyginimą darbdaviai privalo 
mokėti. Daugiau mokėti įstaty
mas nedraudžia, bet dauguma 
darbdavių nei to mažiuko atly
ginimo nenorėjo mokėti, todėl 
turėjo įsikišti teisė. Ir gerai

Prieš keletą metų tas atlygi
nimas veik atitiko pragyveni
mo normą. Tačiau laikui slen
kant jų keliai išsiskyrė ir kas
kart skiriasi vis labiau- Imkime 
tik šitokį “mažmožį”. Prieš 9 
metus dolerių kursas buvo 20 
cruieirų, o dabar jau. 80 ir 
daugiau. Tas pat ir su pragy
venimo reikmenų kainomis. 
Jeigu uždarbis pakilo 2—3 
kartus, tai maistąs, drabužiai, 
ypač butai pakilo 4—5, net 10 
kartų. i

Tai ir rinkis, kad nori. Len
ktynės tano nelygios- Darbo 
žmonės teisėtai reikalauja pa
taisę, pakeitimų. Kol “apara
tas išsijudina, kol rengiasi at
lyginimą pakelti, tai gyvenimo 
reikmenys vėl pašoka į viršų 
ir pašoka kartais 100-200 nuo
šimčiu. Ir vėl toji pati istorija.

Todėl “pilkieji” žmonės yra 
priversti suktis, kaip įmanyda
mi: dirba viršvalandžius, dirba 
sekmadieniais, šeštadieniais,

VYSK- HENRY A. PINGER, amerikietis, laimina 4 kunigus, kurie ji pa-Utiko britu latve. Vysk. ii. 
Pinger Kinijoje Hbnvo 30 metu. Paskutinius 5 metus komunistai ji laikė kalėjime.

Manąs, -ka^ tamstoms to
kių netenka pakabėti nei t. 
Amerikoje, nei Kanadoje, 
..Tik įsižiūrėkime veidus ir 
rūbus šitų “pilkųjų”- žmonių. 
Kaip jiems atitinka šitas žodis 
“pilkieji žmonės*. Veik visų 
veidai išblyškę ir pageltę kaip 
vaškas. Nieko negelbsti nei 
raudonai dažytos lūpos ir mo
terų nagai- Tai tik dar labiau 
paryškina tragišką jų būklę. 
Jų rūbai dažniausiai “dengia
mos” arba “atsparios” dulkėm 
spalvos'. Jų daugumas tylūs, 
užsimąstę, l^g sunkių minčių 
varginami. Dalis perdėtai link
smi. Garsiai šūkauja ir tauškia 
nevykusius sąmojus. ' Nieko 
stebėtino, juk tai 80% o gal ir 
90% jų yra paprasčiausio 
“juodo” darbo darbininkai, 
nepasiruošę ir neturį kvalifi
kacijų specialiems preciziš
kiems darbams, kurie reika
lauja ir bendro specialaus išsi
lavinimo. šitie darbai reikalau
ja daugiau smagenų laužymo, 
mažiau . raumenų įtempimo- 
Užtat kai kam šitie darbai at
rodo “lengvesni”, be to, apmo
kami nepalyginamai geriau, 
nei “juodas” darbas, šitoje 
plotmėje kildavo, kyla ir kils 
susikirtimai ,tarp “juodaran- 
kių” ir “baltarankių.”

dikaidiais, arba smakru, pri-. 
plotom nosim, plieniniu ryž
tingu žvilgsniu... Tariu, kad 
neapsimoka nei mėginti pro 
jų gretas prasiveržti.

MOTINOS SU KŪDIKIAIS
rankose, atrodo, taip pat 

galvoja. Nei merginos/ nei se
nesnio amžiaus darbininkai ne
siryžta grumtis su tomis “pir
mūnų” gretomis. Slegiama mi
nia nerimauja, kad tik nepasi
vėlintų į darbą 3..

Laimei, po pusės valandos 
ateina kitas traukinys, o po 
pusvalandžio — kitas, kol ga
lų gale visi keliauninkai, visi

Parašom ar pakalbam daž
nai, kad reikia valdžioje esan
čius žmones paskatinti ar pa
girti laiškais. Tai dažnai daro
ma Amerikos spaudoje ir gy
venime. Pasitaiko ir lietuvių 
tarpe, kad visai neorganizuo
tu būdu, individualiai žmonės 
rašo- Rašo be politinių gudra
vimų iš savo asmeninio pergy
venimo. Ir tai duoda tokiem 
laiškam didelio nuoširdume.

Vieną tokį laišką rašytą lie
tuvės, jau čia gimusios, pakar
tojame. Tai kas kad jai rodės, 
jog "rytų Europos terminas ne
apima Lietuvos, kad Lietuva 
yra vakarų dalis, bet jai rūpi, 
kad išlaisvinimo žodis būtų 
taikomas ir Lietuvai. O tai ir 
yra svarbiausia jos laiške.

Sveikiname judrius ir pažan
gius Lietuvos vyčius, susirin
kus jiem Chicagoje metiniam 
savo suvažiavimui, ir linkime 
kuo geriausios sėkmės. Jūsų 

ro valdyba - ruošėsi labai gražūs pavyzdžiai tepatraukia 
kruopščiai., IŠ; anksčiau buvo ir kitus ieškoti savo darbui vis 
pastebėta, kad suvažiavime at- naujo įkvėpimo.

kaip pasibaidę žirgai, arba sto
tyse sustoja staiga kaip mietai 
įbesti. Reikia turėti jėgos ir 
miklumo, kad neišsitiestum 
ant grindų. Visa laimė, kad 
nėra tuščių grindų, nes žmo
nių ‘ , sausakimšai prisigrūdę- 
kaip silkių statinėje.

MŪSŲ DIENŲ VAIZDAI
Taip, kaip matote, mes, dar

bo žmonės, vykstame į savo 
darbovietes: kas į raštines, kas 
•į krautuves, į sandėlius, kas į 
fabrikus, kurių S. Pantyje ir jo 
priemiesčiuose yra begalės. 
(S. Pauto yra sostinė to pat 
vardo valstybės — estado. So
stinėje yra perr 3 milijonus gy
ventojų. Didžiųjų fabrikų ir 
šiaip įmonių yra daugiau negu 
visoje likusioje Brazilijoje)-

Tokių vaizdų lig šiol aš nie
kur nebuvau matęs. Nei tėvy
nėje, nei Vokietijoje, net pir
mojo arba antrojo pasaulinio 
karo metu.

Brangus senatoriau East- 
land,

Vakarykščiame laikrašty 
skaičiau, kad jūs kreipėtės į 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisiją dėl ukrainiečių 
belaisvių Rusijos koncentraci
jos lageriuose. E to straipsnio 
matau, kad jūs esate tas as
muo, kuris rūpinasi kenčian
čiu žmogum. Aš mėginau už
miršti tą straipsnį, bet mano 
sąžinė maudė, ir negalėjau nu

rimti, iki jum parašiau.
Aš kalbėjau pati sau, kad 

mano laiškas yra niekis, kad 
lietuviai turi savo atstovų, ku
rie yra įtakingesni ir šviesesni 
už mane, bet, kaip Edna St. 
Vincent Millay savo eilėrašty
je rašo, aš galiu pajausti visus 
kentėjimus; kada aš pažvelgiu 
į savo sveikutėlį vaiką, aš ga
liu pajusti visą šaltą skurdą 
Sibire, — ir aš dėl to pasiry
žau mėginti.

Mano tėvas ir motina abu 
atvyko E Lietuvos, ir aš nie
kad negalėsiu pakankamai at
sidėkoti Dievui, kad jię. į Ame
riką atvyko. Jei jie to nebūtų 
padarę, mano vaikai taip pat 
badautų ar dar blogiau. Mano 
tėvas man pasakojo, kad rusai 
nužudė geriausius Lietuvos 
žmones. •.

Aš užaugau tarp lietuvių 
Bostone. Lietuvius aš pažinau 
kaip labai labai inteligentin
gus, švarius, linksmus ir tik
rus Amerikos patriotus. Aš 
tai sakau jum ne tam, kad pa- 
sigirčiau, bet kad jūs žinotu
mėt, jog lietuviai yra verti 
branginimo. Mano brolis buvo 
apsaugos tarnyboje Trinidade, 
kai karas prasidėjo; jam buvo

(Nukelta į 4 psl.)

UŽDARBIO IR GYVENIMO 
RUNGTYNĖS

“Juodo” darbo darbininkai 
daugumoje uždirba tik mini
mumą atlyginimo, tai yra tiek,

vyčius tiem. Juk mūsų suvažiavimai 
dažnai praeina kaip kokie ma
siniai mitingai, kur. vienas kal
ba, 9 kiti pasiklauso arba ir 
neklauso. Sugaištama daug 
brangaus laiko ir išsiskirstoma 
mažai ką nuveikus. Vyčiai yra 
pasukę girtinu keliu.

Centro valdyba dar vieną 
dalyką pastebėjo ne tiktai su
važiavimuose, bet ir atskirų 
kuopų darbe. Darbas dirba
mas be pldno: nežinoma, ko 
griebtis ir ką svarstyti. Valdy
bų posėdžiai ir kuopų susirin
kimai praeina be gerai paruoš
tos programos, neįdomūs ir 
nuobodūs- Centro valdyba tam 
trūkumui pašalinti paruošė 
vadovą. Tai vėl naujas dalykas, 
apie kuri vyčių dvasios vadas 
kun. A. Kontautas teisingai 
pasakė: “organizacija su gera 
idėja, bet su prastu metodu, 
gali neturėti sėkmės, o E kitos 
pusės — su geru darbo meto
du, tačiau be aukštesnės idė
jos, yra be prasmės”. Kad bū
tų ir prasmė ir sėkmė, reikia 
gerą idėją jungti su geru me
todu. Čia vėl tenka vyčius pa
girti, kad jie ieško naujų ir 
gerų kelių savo kilniam sieki
mui tarnauti Dievui ir Tėvy
nei.

su kūdikiu rankose, ir tos 
atsiduria vagonuose.

'Tačiau vieną grąžę mostą 
až fia turiu pažymėti tai 
motinoms- 9u kūdikiais ranko
se visi ullaicffis vietą atsisėsti, 
koks bobutę keliauninkas arba 
sodinėjęs pilkasis žmogus*

Bet šiaip kitiems, kad ir se
nyvo amžiaus žmonėms, kad ir 
dvasininkam* .arba net ir ži
loms senutėms, — vietos ne- 
užleidžią. Taip vargšams, ten
ka,. įsikibus į kartį arba į suo- 

Bet ir mėnesinis bilietas nė lo briauną ilgą valandą “sup- 
visada padeda. Svarbu į trau-. tis” ore, nes traukiniai lekia, 
kinį patekti. Kai stoties aikš- kaip pasiutę,., iš vietos rauja 

______ _________ __  - tėję taip pat minios žmonių 
šaukti vis kitoje vietoje./Tuo. laiko neutien^a, kai posėdžiau- laukia, tai reikia arba jėgos, 
būdu jie pasiekia trijų dalykų: jama krūvoje. Šiemet nutarta arba gudrumo, kad patektum 
viena, kasmet labiau išjudina /išsiskirstyti ir .mažesnius retė
tą vyčių kuopą, kuri suvažiavį- liūs, v^sus atstovus įtraukti y 
mą priima ir juo rūpinasi; an- ' darbą atskiriem klausimam 
tra, duoda progos vis naujos, svarstyti, o bendram posėdžiui 
vietos lietuvių visuomenėje pateikti tiktai pasiektus spren- 
dalyvautį vyčių posėdžiuose ir- dimus. Tai yra taip pat graži .. bronzos spalvos; atkištais žan 
susipažinti su jų veikla; tre pažanga ir geras pavyzdys ki- 
čia, paskatina pačius 
aplankyti savo draugus i įvai
riose Amerikos vietose. Tam 
tikslui vyčiai nepabūgsta nuke 
liauti ir į labai tolimas vietas, 
štai, kitais metais yra pasiry
žę pasiekti Ramiojo vandenyno 
pakrantę ir susirinkti Los An 
gėlės, šiemet jie yra suvažia
vę Chicagon, kur tiktai prieš 
savaitę per visą kraštą nuaidė
jo demokratų konvencija.

ŠE vyčių judrumas nedaug 
kieno pastebimas, bet jE ver
tas didelio dėmesio. Nekartą 
teko dalyvauti 'tokiuose meti
niuose vyčių sąskrydžiuose ir 
sutikti atstovus, atvykusius E 
gana tolimų vietų. Atvyksta 
gi ne vienaį dienai, bet kone 
ištisai savaitei. Reikia tada ap
skaityti pragyvenimo ir kelio
nės Elaidos, Kurias atstovai pa
tys prisiima. Tai pavyzdys ir 
pamoka kitom lietuvių organi
zacijom, ypač tremtinių, kurie 
nelabai pajuda E vietos, jeigu 
koks suvažiavimas vyksta ne 
Cnicagoje, Kur daugiau lietu
vių. Tada ir nugirsti nudejavi- 
mus: per toli ir per Eiaidu- 
Vyčiuose to neEgirsL Jie ke
liauja E vienos vietos į kitą ir 
jie varžosi, kad kitais metais 
suvažiavimą galėtų turėti savo 
mieste. Vietinė kuopa tada vi
sus metus dirba, kad suvažia
vimas gerai ir sklandžiai pra
eitu.

KUO VISA TAI BAIGSIS? '
Pagalvojus, net baisu daro

si- Kodėl šito čia niekas nema
to, O jeigu matOj tai kodėl nie
ko nedaro? Juk taute tik tuo
met yra stipri, pažangi,1 kaip 
jos dauguma yra darbinga, 
sveika, aūkštos moralės. Juk 
daugumoje tautą sudaro kaip 
tik šitie pilkieji darbo žmonės, 
o ne saujelė turčių, fabrikan
tų, biznierių, arba, net ir tų 
intelektualų, kurie užmerkia 
akis momento reikalavimas, 
neina E vien su darbo žmonė
mis, padėdami jiems grumtis 
su gyvenimu, leisdami vis la
biau ir labiau įsigalėti Macei
nos aprašytam apokalipsiniam 
žvėriui, kuris kuone pusę pa
saulio paėmė savo globon ir 
tiesia savo kruvinus plėšrius 
nagus ir toliau. Pasaulis reika
lingas gilių ir griežtų reformų. 
Svarbu nepasivėlinti su jomis.

dirba ir nesuaugę šeimos n> - 
riaL net moterys .sų kūdUdaiš; j 
Jos vaikus plieka'fabriko dar- ^ 
lėliuose, o vakare . po darbo 
vėl vežasi namo, gr amiasi |eįg| 
lėse, kad greičiau patektų į 
trauklių, kad greičiau Bam» - į 
bent kiek pailsėtų. Bet ka:> 
pailsėti? Ar moterim namie/ 
nėra darbo? Ar kūdikis namięj 
bus ramus ir leis motinai 
sėti ’

>_ KEUONt | DARBĄ 
Man į darbą reikia vykti to

li.. Penktą vaL ryto išeinu iš 
namų pėsčias ir po 20 minu
čių spartaus žingsnio įžengiu | pilkieji žmonės, net ir moterys 
Sao Paido 'priemitofiD-Utingos
stoties priear^ čia jau stovL
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Jonas Rugienius buvo žmo- - 
gus keistas: risai ne toks kaip 
kiti kaimo gyventojai- Jaunys
tėje jis buvęs teistas ir caro 
valdžios-ištremtas į Sibirą, o 
paskui, dar pasidaužęs po toli
mus plačios Rusijos kampus, 
tik po ilgų metų sugrįžo į tė- 
vEkę. Taigi, matė jb visokių 
žmonių, visokių nutikimų, ir 
pasaulis nesibaigė jam ties gi
rių riba, kaip visiems kaimie
čiams.

Gal todėl jis toks ir buvo: 
nieko nebijojo, prieš visus bur
nojo, kada tik užeidavo ūpas, 
žinojo visi kaimiečiai, kad jh 
ir į Dievą netikėjo...

Rugienius buvo žmogus aug- 
štas, laibas, pusamžis ir bepra
dedąs šfek tiek į nugarą lenk
tis. Viena akimi nematė jau 
nuo senų ištrėmimo laikų. Nie
kam jis nepasakojo, kokia ne
laimė jam aptraukė lyg balta 
puta kairiąją akį. O su Rugie- 
nium jau taip buvo: įmonės E 
jo išgaudavo tik tą, ką jis savo

noru pasipasakodavo.
Ne be to, kad jh nebūtų bu

vęs bene geriausias kaimo pa- 
.sakorius. Galima sakyti, kad 
jh tik tuo ir gyvendavo. Eidavo 
jis neva į talkas, o tikrumoje 
nieko nepadėdavo: buvo tingi
nys, tik šiaip, vakarah šeimy
nai susirinkus, tiesdavo viso
kius atsitikimus, daugiau kaip 
pusę primeluodamas. Tačiau 
visi klausydavo išsižioję, nes 
niekam teisybė nerūpėjo •. 7‘ 
Juk Rugienius buvo tokiose 
tolimose šalyse atsidūręs.

Turėjo jfc penkis margus 
lauko pačiame nederlin^ausia- 
me kaimo kampelyje. Jo ap
griuvę, neapžiūrėti trobesiai 
stovėjo V™ pat girių krašto. 
O tos girios! Smėlyje išaugu
sios pušys — miltinai, amžinai 
ošiančios ir besitęsiančios į vi
sas šalis.Gyveno Rugienius 
kažkaip savaime, b ne ii dar
bo: kaikada sėjo, kaikada arė, 
o daugiausiai nieku nesirūpi
no.

i Jo rugių laukas nebangavo, 
netyvuliavo vėjo papūstas, o 
bailūs, reti rugeliai, kur-ne-kur 
smėlio pusnyne išdygę, stiepė
si išblyškę ir nedrąsūs. Tas jo 
rugių laukelh ir buvo viso 
ūkio pagrindas, jei neskaityti 
kelių senų, apdžiūvusių obelų 
ir bent šešeto aplūžusių bičių 
avilių, šiaip paupyje dar vaik
ščiojo žalmargė karvė ir senas, 
pilkšvas, pridvėsęs arklys.

O valgių Rugienius pasirū
pindavo šitaip: turėjo jisai pa
sislėpęs tarpe pašiūrės rąstų 
du šautuvu, kuriems pats ir 
kulkas pasidarydavo, štai lie
tingam, darganotai orui užė
jus, tiąpčia kiūtindavo jfc į 
ndško gilumą ir, pasislėpęs 
krūmų tankumynuose, laukda
vo ateinančių stirnų. Ir šaudy
davo jis žvėrelius nei įstaty- 
tymų, nei eigulių nebijodamas.

Oi, buvo jis pradaręs savo 
gyvenime negerų darbų, šiaip 
jau dievobaimingam žmogui 
nederančių

Tačiau sąžinė kankindavo ir 
jį, nors niekam to nesakyda
vo. Tada ir užeidavo jam tokia 
siute, kad trankydavo jis vis
ką, kas tik po ranka pakliūda
vo; daugiausiai tada ir į mfcko 
tankumyną su Šautuvu eidavo. 
O žmonės manydavo, kad Ru
gienius taip burnoja ir keikia 

dėl to, kad nei Dievo, nei žmo
nių neboja ...

Vienok toki pykčio priepuo
liai užeidavo tik * retkarčiais, 
šiaip jau j sąžinė būdavo dau
giausiai remi. Ar lyg ne seni 
buvo laikai, kai, vargšo seno 
žydo trobesius sudeginęs, už 
tai Sibire atsidūrė? Dabar, aiš
ku, niekas to nežinojo, net 
manė žmonės, kad už knygas 
Rugienius prie caro kentėjo...

Ir taip Rugienius, kasdieni
nio gyvenimo tėkmėje pasken
dęs, Dievo neieškojo. Ar gi 
nebuvo jo sąžinė tarsi apmiru
si, o Dievas — kažkur debesy
se, kažkur labai toli ir dėl to 
toks tolimas, nepasiekiamas? 
Todėl jis, dažnai pamfckėje 
sėdėdamas ir šį bei tą svarsty
damas, nutardavo, kad jeigu 
Dievas taip toli kur būna, tai, 
rasi, be jo gyvenime galima ir 
apsieiti.

O tačiau atsitiko taip, kad 
Rugienius susitiko su Dievu 
du sykiu ir vis per Kirmėlių, 
kuris tarp Dievo ir Jo lyg ko
kiu tarpininku tapo., -

-o»
Kirmėlius buvo jau labai, 

labai senas. Gyveno jfc toli, 
vienišoje miško properšoje, 
kur kitados sodybos būta. Da
bar gi ten ant upelio kranto 
riogsojo tik sena, dūminė pir

kelė, E senų, neatmenamų 
laikų užsilikusi. Kirmėlius at
klydo iš anapus girių gana se
niai ir apsigyveno toje apleis
toje pirkelėje. Niekas jam to 
ir nesukliudė: pirkia buvo var
gu įmanoma gyventi, o kam ji 
priklausė, tiesa, niekas ir ne
žinojo. Pradėjo jisai vaikščioti 
po mEkus ir gaudyti gyvates. 
Kartais, užklydęs į miestelį, 
išprašydavo ntb žydo senų li
monado butelių ir, susikrovęs 
tarbon, nešdavosi per girias 
namo. O gaudydavo jfc viso
kias gyvates: ir juodąsias, ir 
varines, ir pilkąsias, ir dar vi
sokias kitas nematytas kirmė
les. Vaikščiodavo jisai paskui 
po žmones, savo buteliais 
skambindamas, ir siūlydavo 
gyvatės nuo visokių ligų gyvu
liams, o kartais net ir žmonėm. 
Tačiau buvo jau dabar nebe 
senovės laikai: žmonės jo gy
vatėmis nelabai tikėjo, todėl 
parduodavo jas Kirmėlius tik 
retkarčiais. Daugiausiai šeimi
ninkės, geros širdies moterys, 
pasigailėdavo senuko ir mai
nais už lašinius pirkdavo nuo, 
jo gyvates.

Nei kas žinojo, kaip jo tikra 
pavardė buvo, nei kam rūpė
jo: praminė kaimiečiai senu
ką Kirmėlium ir taip jau liko-

Beveik kas mėnesį aplanky

davo Kirmėlius kiekvieną kie- rėš buvo slėnėta, nederlinga
mą. O kai kartais įprastu laiku 
nepasirodydavo, žmonės net jo 
pasigesdavo. Buvo jfc, mat, 
senukas prielankus, malonaus
būdo ir žinojo daug naujienų, 
kurias nuo vieno pas kitą per 
visą vasarą nešiodavo.

Vieną karštą vidurvasario 
dieną Ekiūtino Kirmėlius E 
nuško. Ėjo jfc savo tarba neši
nas, visokiausiais garsais gyva- 
čių butelius barškindamas ir 
stora, grumbuota lazda pasi
ramsčiuodamas. Savo sunkios 
naštos slegiamas, jautėsi pa
vargęs ir todėl prisėdo ant 
kelmelio pailsėti. Išsiėmė E 
Hšeniaus raudoną, ' purviną 
nosinę ir pradėjo šluostytis 
nuo kaktos prakaitą. Susimąs
tė... Kur eiti? Į kurį kiemą 
pasukti! Mintys sustojo ties 
Rugienium, tačiau kadangi ži
nojo, kad ten vfctiek nieko ne
parduos, dvejojo.

Et, užsuksiu pas Joną. Nugi 
seniai mačiau, — švilptelėjo 
jis pro vienui vieną telikus) 
savo dantį, kuris kyšojo jam E 
burnos tarsi kokia iltis.

Pakilo, užsimetė ant pečių 
savo maišą ir nukrypavo smė
lėtu keleliu-.. Eiti buvo sun
ko, kojos lindo smėlio iki 

kaulelių. Tokia jau tos tarpgi-

žemė — žemė sauso, kvepian
čio pušyno.
Įėjo jisai Rugieniaus pirkion.

Jonienė triūsėsi prie virimo.
Numetė Kirmėlius savo maišą 
prie pat durų, nusiėmė pra
kaitu sumirkusią kepurę.

— Tegul bus pagarbintas.— 
tarė nužemintai ir pamaldžiai. 
Tada nedrąsiai atsisėdo prie 
pat durų.

— Per amžių amžius, — at-
siliepė Jonienė: — Vaje, gi 
Kirmėlius — šūktelėjo nuste
busi. — Tai iŠ kur gi dabar? 
Tai tau svečias nebuvėlis!

— Matai, gaspadinėle, sa
kau sau — eisiu pas Rugie
nius. Nugi, seniai buvau... 
O kur Jonas?

— Šiandien pas mus šiena
pjūtė- Visi čia aplinkui šienau
ja, tai į talką būriais susimeta. 
Dabar tai prie upės. Gal neuž
ilgo visi pietų pareis. Matai, 
kad skubinu.

— Tai matau, jau matau.— 
atsiliepė Kirmėlius. — Gal, 
Rugieniene, jums kirmėlių 
reikia? O tai juodąją vieną tu
riu. Nuo visokių ligų šitos gy
vatės syrapas gyvulius gelbsti.

— Eik jau tu. eik su savo 
kirmėlėm, — šūktelėjo Rugie- 
nienė neva piktai. — žinai.
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tų išlaisvinimą, bet* dėl kažku-

valiuta.

VHeiia varomas i* Tifliso

Suautoma tinimas
ANTROJI DALIS

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS 

Jau išėjo ir. “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” H da

kad prie diplomatinio Lietuvos 
atstovybės personalo .yra pa
skaitytas patarėjas Petras Vi
leišis ir sekretoriai — yytau-

Siunčiu 53.00. prašau prisiųsti "Don Kamiliaus II dalį
Siunčiu 55.00, prašau prisiųsti “Don Kamiliaus’’ abi dali

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

minint* vakarų Europos. Lietu
viai Bostone, tuo labai susirūpi
nę. Aš norėčiau, kad kalbant

x kaina $3.00
Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis: 

dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00 
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

dįd^us Petro Vileišio 
miqpelnus, atgaunant carų Ru- 

;sijoje lietuvių spaudą, ir davu-

^ jo gyvenimo. Jis buvo mini-

Uetuviu kai

derybų su Gruzijos valdžia, at
vyko ir apsigyveno Tiflise dar 
tuo metu, kai trys Užkaukaze 
respublikos Gruzija, Armė
nija ir Azerbeidžanas — suda
rė bendrą Užkaukazio respub-

Užkaukazio respublikos val- 
kąd kas nors <jjja klausyti nenorėjo apie 

JOŠ Vi- ^atlyginimą nž nprėjnsi jos ži- 
įmvęsir Lietuvos geležinkelį. Ji, girdį ne-

reikalų su juo dėl geležinkelio 
netminti.Atlyginimo jis turis

mis aplinkybėmis mž. Petras fanHnre; respublikas — Grnzi- 
Armėniją ir Azerbeidžaną, 

—— Vileišis, atnaujino savo pa-
Vileišis tapo Lietuvos diplo- 
mata. - .. . ' • .

Karas užklupo P. Vileišį
, tolimame Kaukaze

Petras Vileišis buvo paėmęs 
iš carų Rusijos gelžkelių sta
tybų įvairiose vietose. Viena iš 
tų statybų ėjo šiaurės Kauka
ze, Juodosios jūros pakraščiu. 
Čia inž. P. Vileišis buvo apsi
ėmęs pastatyti Juodosios jū
ros gelžkelio šaką iki Poti. Ru
sijos vyriausybei ta šaka buvo 
skubiai reikalinga karo reik
menių ir pačios kariuomenės 
transportui. Karui su Turkija 
Rusija turėjo tolimą susisieki
mą per Baku, o per Poti kelias 
buvo kokiu tūkstančiu mylių 
trumpesnis. P. Vileišis buvo 
skatinamas, kelią į Poti grei
čiau užbaigti. Karui įpusėjus, 
geležinkelis jau buvo baigia
mas. Vileišis buvo atsigabenęs 

\ čia mašinas net iš kitų staty
bos vietų, kad darbas sparčiau 
eitų. Bet prasidėjo civilinis 
karas Rusijoje, senoji rusų im
perija žlugo, pakraščiuose iš
kilo tautinės valstybės, o' vidu
ryje įsigalėjo bolševikai- Petro 

_ Vileišio pastatyto geležinkelio 
vienas galas atsirado Gruzijos 
demokratinėje respublikoje,

> kitas — Šiaurės Kaukazo res-
įfe >- publikoje. Nauji šeimininkai

neskyrė ‘privatinio P. Vileišio 
turto nuo Rusijos valstybinio, 
ir viską pasisavino.

Vileišis neteko ne tik įdėto 
į gelžkelio statybą kapitalo, 
bet ir visų savo mašinų ir įran
kių. šiaurės Kaukaze netrukus 
neturėjo ir su kuo kalbėtis 
dėl atlyginimo ūž nusavintą 
turtą, nes čia pradėjo skverb
tis iŠ šiaurės bolševikai. Da
gestano respublika buvo greit 
likviduota. Bet Gruzija labai

fe

likų vietas. Turto patikrinti 
buvo beveik neįmanoma. O ir

.parlamentas išleido įstatymus, 
nukreiptus'prieš nedirbančius. 
Tifliso miesto valdyba^ pasi
remdama tais įstatymais, pra
dėjo kraustyti nedirbančius iš 
butų ir visai iš miesto. Petras 
Vileišis buvo apsigyvenęs Tii- 
lise su visa savo Šeima ir nusi
samdęs gražioje vietoje atski
rą namą Dabar jis,' kaip ne-

iš pradžių viltis jam lyg ir nu
sišypsojo- Buvo pažadėta susi
pažinti su patiektais dokumen
tais. Bet-laikas bėgo, o teigia
mo sprendimo vis nebuvo.

1918 m. vasarą Tiflise buvo , 
įsteigta formali Lietuvos atsto
vybė Kaukazo respublikoms. 
P. Vileišis, nesulaukdamas s 
sprendimo Gruzijos įstaigose, 
kreipėsi į atstovybę. Rašan
čiam šias eiles "teko kelis kar
tus aplankyti P. Vileišio reika
lu Gruzijos* užsienių reikalų 
ministrą Gegečkori. iš tų ap
silankymų' paaiškėjo, kad Vi
leišio reikalavimam patenkinti 
būtų reikalingas atskiras įsta
tymas. Tačiau Gruzijos parla
mentas, kuris turėtų tokį įsta- 

« tymą išleisti, buvo sudarytas 
beveik iš vienų socialdemokra
tų, kurie buvo pasinešę viską 
suvalstybinti. Be to Gruzijos 
pinigai smarkiai krito ir Vilei
šiui nebuvo prasmės atlygini
mą ta valiuta imti. O aukso ar 
svetimos valiutos Gruzijos iž
das neturėjo. Vis dėlto po ilgų 

_1 derybų Gruzijos valdžia buvo 
linkusi apmokėti ' P. Vileišiui 

-už jo mašinas ir kitokį priva
tinį turtą, paimtą su geležinke
liu- Bet dabar paaiškėjo, kad 
didesnė jo turto dalis jau se
niai buvo išvežiota į įvairias 
Gruzijos ar kitų dviejų respub-

mą ąpiesti, Tomus pat paragi
nimus gavo ir gyvenę su juo 
du sūnūs -r- Vytautas ir Jonas. 
Kai Tiflise buvo tuomet dide
lė gyvenamų patalpų stoka, to
kie paraginimai reiškė iškraų- 
stymą iš miesto. Būdami sve
timšaliai, Vileišiai .-negalėjo ir 
apeliuoti į aukštesnę valdžią, 
nes tintų ir saviems Gruzijos 
piliečiams neužteko.

Vileišis tuo reikalu kreipėsi 
•į Lietuvos atstovybę. Turėda
mas Lietuvos Valstybės Tary
bos įgaliojimą vietoje (Tiflise) 
pasirinkti atstovybei reikalin
gą personalą iš žmonių, sutin
kančių, kaip ir patsai atstovas, 
dirbti be- atlyginimo, pasirin-

TĄ GERA ŽMOGŲ—Jina Keller—laitai mėgsta, nes jk žmonėm 
kalba apie gyvulėlių apsauga (SedaHa, Missoui-į).

LAIŠKAS SENATORIUI
(Atkelta iŠ 3 psl.) 

pasakyta, kad jis gali liktis, 
bet jis parvyko, kad prisidėtų 
į kariuomenę. Jis buvo marinų _ _
lakant. Manau, kad Korejoje ''ifl^vlnįną, būtų

kalbama apie visas pavergtas 
tautas. '■'"r

Jūsų Anelė Yankus Robin 
Wiliamspoft, Maryland 
1956 rugpiūčio 1.

kau Vileišį patarėju. Nebe vie
ną kartą teko su juo įvairiais 
klaus, tartis. 0 kai po karo pa
liaubų (1918 m- lapkričio 11 
d.) į Kaukazą atplaukė britų tas ir Jonas Vileišiai, visi rū

pesčiai dėl būto atkrito. Visi 
jie gavo iš užsienių reikalų 
ministerijos neliečiamybės liū- 
dymus, su kuriais ir išgyveno 
tame name, iki išvyko į Lietu
vą. Už savo konfiskuotą turtą 
Petras Vileišis atlyginimo taip 
ir negavo. Jisai vos susikrapš- 
tė pinigo kelionei į Lietuvą, o 
buvo turtingas žmogus.

divizija, Petras Vileišis buvo 
nuvykęs sykiu su atstovu pas 
divizijos vadą kalbėtis dėl ka
ro pabėgėlių grąžinimo į Lie
tuvą. Taigi, Petras Vileišis bu
vo atstovo pagelbininkas, jo 
vyriausias patarėjas, ir joks 
bedarbis. »

Kai pranešiau Gruzijos už
sienių reikalų ministerijai,

jis išbuvo apie dvejus metus. 
Jis gavo daug medalių, tarp jų 
ir Distinguished Flying Cross 
ir auksinį medalį vietoj antro 
Distinguished Flying Cross. 
Jis buvo pasiųstas atgal į Tex- 
as kitų lakūnų paAiošti. Jis 
nuvyko į Pentagoną, kad jį 
pasiųstų atgal į Korėją, nes jis 
jautė, kad sausumos kariuo
menė labai reikalinga para
mos. Jis žuvo Tėxas. Jo_ vardas 
buvo kapitonas John Yankus.

Mano tėvelis norėjo įsirašy
ti į jūrininkus, bet "jam buvo 
pasakyta, kad jis per senas; ta
da jis stojo apsaugos tarnybon. 
Jis buvo laivų dažytojas- Buvo 
mokama už valandas, ir kai ki
ti vyrai truputį mėgino patin
giniauti, juos neramino mano 
tėvas, kuris dirbo, kiek tik jis 
galėjo. Vieną dieną jį paklau
sė, kodėl jis taip stengiasi, ir 
jis atsakė: “Aš dirbu savo 
kraštui, pone”.

Per radiją aš girdžiu gana 
dažnai apie rytų Europos tau-

Kaip tu man, taip aš tau
Tai atsitiko Pakistane. 'Vie

na iš nuodingiausių gyvačių 
giminės — kobra — įkando

sai, pagonis, nesinaudojo krik
ščionišku atlaidumu ir, vik» 
riai čiupęs šliužui už uodegos, 
atsilygino taip pat gerai įkąs” 

- damas. Keisčiausia, kad gyva
tė čia pat krito negyva, o Ab- 
dulo Samad išliko gyvas.

Atspėkite' _
— Kokio akmens negalima . 

išimti iš upės?
— Kada žmogus būna trobo

je be galvos?
Atsakymai: sauso; kai galvą 

iškiša pro langą.

Suautomatinimas žymiai 
prailgins vyresniojo , amžiaus 
žmogaus darbingumo laikotar
pį, nors žmogaus jėgos ir bus 
sumenkusios. O tai vėl paleng
vins uždavinį tiems, kurie dir
ba tam, kad nedarbingi žmo
nės būtų aprūpinti jiems rei
kalingais gaminiais ir patarna
vimais.

Esant reikalui mažiau turėti 
žmonių fabrikuose ir ūkiuose, 
daugiau dėmesio galės būti 
kreipiama į mokslą, meną ir 
profesijas. Padidėjęs patarna
vimų taikymas tokiose srityse, 
kaip medicina ir švietimas, 
pareikalaus daugiau gydytojų, 
mokytojų ir kitų specialistų

menkesnius

Suautomatininro pagimdy
tasis genialus kūdikis — elek
troninė skaičiavimo mašina — 
išplečia žmogaus protinius su
gebėjimus iki tokios ribos, ku
rios mes nė vaizduotis neįsi
vaizdavome. Tačiau, kad ir ko
kios stebuklingos tos mašinos 
bebūtų, jos yra ne kas kita, 
kaip tik žmogaus sugebėjimo 
naudotis įrankiais logiškas iš
plėtimas. Tai yra procesas, be- 
sitęsiąs nuo to laiko, kai urvi
nis žmogus išmoko akmeniui 
iškelti pavartoti pagalį, kaip 
kokią dalbą, ir suprato, kad 
nuo to darbas' kurkas paleng- 
vėjonegu dirbant tik plikomis 
rankomis.

žmogaus naudojamiems į- 
rankiams darantis vi kompli- 
kuotesniems ir brangesniems, 
jo darbo užmokestis didėja, 
nors darbo valandos trumpėja, 
nes per tą patį laiką jis suge
ba daugiau pagaminti, šian
dien daugelyje pramonės įmo
nių vieno darbininko vartoja- 
mjcji darbo įrankiai kaštuoja 
daugiau, negu kadaisia kaina
vo kokiai mažai įmonei įkurti 
visa investicija- Taip, pavyz
džiui, Du Pont chemijos fabri
kuose vieno vidutinio darbi
ninko įrankių komplektas 
(“tool-kiV’) kaštuoja apie $26,- 
000, tuo tarpu visas kapitalas, 
įdėtas tai firmai įkurti prieš 
150 metų tebuvo $36.000.

Gali greitai ateiti laikas, kad 
mechanikai kontroliuos ir pri
žiūrės mašinų kompleksus, ku
rių vertė prašoks investiciją, 
tik prieš keleris metus išleista 
fabrikui įkurti, šitie nauji ma
šinų kompleksai reikalingi

proporcingak didėjančio kvali
fikuotų darbininkų skaičiaus. 
Daug kur smegenys išstumia 
raumenis. Mašinų operatoriai 
ir mechanikai turės rodyti vis 
daugiau sugebėjimo daryti 
sprendimus, imtis atsakomy-

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kitocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEIŽIUI — Uthuanian Radio Hour, 59 Cot- 
tage St, Norwood, Mass. Skyriai: Lathuanian Fnrniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496’E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Mark et, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KIrkland 7-8333.nes kiekvienas jų tegali ap

tarnauti ribotą žmonių skaičių.
Suautomatinimą įvedus į 

tinkamas vėžes,
veikiai priartės 30 darbo va

landų savaitė ir trijų dienų sa
vaitgalis.

Pailgėjęs laisvalaikis atskleis 
naujas galimybes. Bus dau
giau laiko kelionėms. Reikės 
daugiau viešbučių, daugiau 
sporto įrankių. Padidės viso-

Labiausiai suautomatinta 
Amerikoje yra

naftos ir chemijos pramonė.
Jei to nebūtų, JAV moterys 

neturėtų nailono kojinių, au
tomobilininkai išleistų kur kas 
daugiau menkaverčiam benzi
nui ir padangoms, o ūkininkas 
mokėtų daug brangiau už trą
šas, duodančias 
vaisius.

Sąskaityboje pastaruoju lai
ku įvyko nepaprasti pasikeiti
mai, įvedus elektronines bu
halterijos, skaičiavimo, anali
zavimo, lentelių sudarymo ir 
kt. mašinas. Nepaisant to, ma
nomą, kad įstaigų mašinų ope
ratorių skaičius padvigubės 
JAV per ateinančių 10 metų.

Kaip automatiniai fabrikai 
niekuomet nebus visai be gy- kių pramogų paklausa. Išaugs 
vų darbininkų, taip pat ir įstai
gos su elektroniniais smegeni
mis visuomet bus reikalingos 
operatorių, sekretorių, pasiun
tinių ir kt. Įstaigose, kaip ir 
fabrikuose, prie . automatinių 
mašinų reikės didelio darbi- 
riinkų skaičiaus įrengimams, 
taisymams, priežiūrai.

Automatų įvedimas galės iš
spręsti dar vieną problemą, 
būtent, 

parūpins darbo senesniam*

MNMrtmnattntai Du Fuet piwwn.

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BKOKEK 

Tarpininkavimas perkant ir parduodant.nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

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

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

VIEtPATlES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname , popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė
je.

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausį liturginį 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos (įrauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50 
Odos imitacija auks. kraš- 

$2.50. 
$2.00

Gaunama “Darbininke”.

ELIZABETH, N- J.

Parapijos., piknikas įvyksta 
rugpiūčio 26, sekmadienį, tuoj 
po pietų mokyklos aikštėje. 
Bus visiems malonų pasivai
šinti ir pasilinksminti. Kvie-' 

' čiami visi.

Kun. M. Kemežis, parapijos 
klebonas, išvyko atostogų.

Šiluvos atlaidą, rugsėjo 8, 
pamaldoms vadovaus tėvas J. 
Borevifius, SJ* iš Chicagos.

Kun. dr. Aukštikalnis, SJ, 
Worcesterio šv. Kryžiaus kole
gijos profesorius, visą mėnesį 
pavaduoja atostogaujančius 
kunigus.

naujos pramonės šakos, atsi
ras naujos darbo galimybės.

Nemažiau yra dar svarbus 
faktas, kad technologijos pa
žanga turi esminės reikšmės 
krašto gynybai. Daugelis pa
grindinių šių dienų karo prie
taisų, kaip radaras, vairuoja
mosios raketos, atominiai gin
klai, yra suautomatinimo pa
dariniai Viso to rezultatas — 
galingesnė Amerika ir žymios 
mokesčių mokėtojams santau
pos 0-

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

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

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menaban Str.,Ridgewood, Brooklya, N. Y. 

Skambinti teL HYadnt 7-4677

A:.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja H stiprios radijo stoties VVI.OA, 1339 kyioeycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGIITS OF IJTHUANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDI JAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Ava. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8*11594.
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va-

mas Žukauskas —. rugpjūčio 4* 
d. suruošė savo tėvelio mirties 
metines, į kurias atsilankė di-

parapie- 
ČĖų bei Lawrence miesto gy
ventojų^ , ■ •

Prie mokyklos kiemo prie 
procesuos prisijungė Lawrence 
miesto majoras J. Buckley ir

mokyklinio komiteto narys A. 
Callahan.

Prie mokyklos durų prel. 
Pr. Juras atkalbėjo maldas, 
inūmavo gregorianines melo
dijas, o jam atsakinėjo šv. 
Pranciškaus parapijos . choras. 
Prel. Pr- Juras įžengė į mokyk
lą-laimindamas kiekvieną kam
barį. Prelatui asistavo kun. A. 
Janiūnas ir du berniukai. Pa
laiminęs kryžių, prel. Pr. Ju
ras Rabino jį virš mokyklos 
durų, o susirinkę giedojo “Ma-

oAkfifHlMkAl

darvienas

los pa- < Chicagęs, 
as iš Thomp-

Apeigos buvo pradėtos 4:30

nyčioje padėkos pamaldomis, 
kurias atlaikė prel. Pr. Juras, 
parapijos klebonas. Atkalbėjus

i kal
PHUADELPHIJOS ŽINIOS

Švč. Vationįes Domininko Žukau- House La- Germantown, Pa. į\ 
Nau- sko vaikai— Sofija Romanau- tkiama iš New Yorko, Baltimo- 

s - pįSgonHnimn skienė, Bronė čikotienė ir Do- vyks rugsėjo 9 d. Svečių lau
pęs ir kitų .kaimyninių vietor 
vių. Išvykai parinkta vieta yra 
tikrai graži ir erdvi, ir iš Penn- 
sylvahia Turnpike važiuojant 
Schuylkill Expressway pasie
kiama, nesiekiant Philadelphi- 
jos miesto. Smulkiau apie išky
lą parašysime vėliau.

bei pažįstamų- Pamaldos' vyko 
šv. Andriejaus parapijos baž- 

išėjo procesija, nyčioje. Mišias aukojo klebo- 
lefmukai patar- has kun. Juozas' Cepukaitis,

Raimundas Valukonis po 
dviejų gana sunkių plaučių 
operacijų grįžo namo. Jo svei
kata stiprėja.

Bernardą Žukauską vardinių 
' vasarą. Jos labai apgailestavo, proga pasveikino draugai ir 

kad dėlei vykstančių didelių artimieji.
statybos darbų šiais metais di
desnio svečių būrio priimti ne
gali.

Radijo žmones, kurių klau
somės per Bendruomenės Bal
so valandėles, sutiksime radijo 
valandėlės piknike, Bobulos 
parke, rugpiūčio 26. Pikniko 
pradžia 12 vai. Vykstančius 
miesto susisiekimo linija 66, iš 
galinės stoties į pikniką per
veš automašinos. .

Bendruomenė nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius piknike 
dalyvauti ir tuo pačiu padėti 
sukaupti pinigo radijo valandė
lei išlaikyti ir tobulinti <

Studentai kviečia i Baltihno-

ti kun-•'£. Janiūno, parapijos Stasys Raila. Velionis mirė 
skautės vadovaujamos A. Dva- Lietuvoje 1955 rugpiūčio 5 d. 
reckienės, ir sekmadieninės 5*^ ^„.ienetės pa- 
mokyklos mokiniai. Procesijo- kvietė ateitininkus paiškilauti 
je dalyvavo'Nukryžiuotojo Jė- fNewtown> Pa ateinančių metų 
zaus seserų atstovės — Moti- y 
na Anunciatą, M. Ligorija, M. 
Konsolata, sesuo Andrew, ir 
kunigai — A. Klimas, Pr. Vir 
mauskis ir A, Kontautas, iš 
Bostono, kun. Pr. Juškaitis iš 
Cambridge, kun; J. švagždys iš 
Brocktono, kun. J. Skilandžiu-

Kazimieras Gaubas 68 m - po 
kelis metus trukusios sunkios 
ligos mirė rugsėjo 18 d. Gyve
no 5337 Chesnut St.

rija Mąrija”- Majorui Buckley 
asistuojant, preL Pr. Juras pa
šventino ir Amerikos vėliavą, 
kuri pasiliks mokyklos kieme. 
Susirinkę giedojo Amerikos 
himną ' Y.

Majoras Buckley savo kalbo
je išreiškė miesto sveikinimus 
naujajai mokyklai ir palinkėjo, 
kad mokykla išauklėtų gerus 
Lawrence miestiečius. Jis pa
sveikino S- Pranciškaus parapi
jos kleboną ir jo vikarus nebū
simos mokyklos mokytojas — 
Nukryžiuotojo Jėzaus seseris.

Kun. A. Kontautas savo kal
boje atkreipė dėmesį Į katali
kiškos mokyklos auklėjamąją 
reikšmę moderniais laikais. Jis, 
pabrėžė religinio 
trūkumą Amerikos 
Tai turėtų užpildyti 
ka mokykla.

Prel. Pr. Juras 
aukštesniems miesto

auklėjimo 
šeimoje.

kratų Sąjungos konferencijoj 
kurioje bus Sąjungos organų 
ciją ir veiklą liečiančių praą

padėkojb 
jpareigų- 

nams ir svečiams, pakvietęs šu- 
sirinkusius apžiūrėti < naujos 
mokyklos patalpas.

Seserys mokytojos atvyks i 
Lawrence šio mėn. pabaigoje 
pradėti darbą vaikų darželyje 
ir pirmam pradinės mokyklos 
skyriuj, mokslas prasidės po 
Padėkos dienos. EL V.

Greitu laiku kaimyniniuose 
RKO kino teatruose pasirodys 
puikus filmas “The Brave 
One”. Filmuotas Meksikoje, 
vaizduoja paprastą, bet nuošir-

Paskirta gimnazi
jos vadovybe Ken- 

nebunkporte
Lietuvos pranciškonų vado

vybė rugpiūčio 16 Kennebunk- 
porte turėjo posėdžius, ku
riuose svarstė steigiamos gim
nazijos reikalus ir paskyrė mo
kytojus. _______ ________ ___ ___ _

Mokyklos rektoriaus parei- rę pasiklausyti meno ir litera- 
gas eis provincijolas Jurgis 
Gailiušis. Mokytojai pirmajai
klasei yra paskirti: Tev. Bona- ma išpildys jaunos jėgos—stu- 
ventūra Tamoliūnas, Tėv. Ge- dentai ateitininkai, iš visų JAV 
diminas Jočys ir Tėv. Gabrie- susirinkę pastovyklauti į Babi
lius Baltrušaitis. Jie visi yra—morę. Vakarai Įvyks rugsėjo 1 
baigę Amerikos universitetus 
ir įsigiję mokytojų laipsnius.

. Pirmoje klasėje šiais metais 
bus dėstoma: tikyba, anglų, 
lietuvių ir lotynų kalbos, ma
tematika, istorija, bendrieji 
mokslai, muzika, kūno kultūra 
ir kiti dalykai. Maine valstybė 
lietuvių kalbą pripažino lygia
teisiu mokslo dalyku.
Į naujai atidaromą pranciš

konų gimnazijos pirmą klasę 
laukiama iš įvairių Amerikos 
ir Kanados vietų apie 20 lietu
vių moksleivių. Mokslas prasi
deda 12 rugsėjo. Prašymai pri- virtute (viduryje). Si mokiniu Kropė 
imami iki rugsėjo 5 dienos.

Patikslinimas. . šeštadieni
nės mokyklos mokiniams ke
lionpinigius sutaupyti padėjo 
ne tik A. Romanauskas, bet. ir 
V. Šuopys bei Lušaitis, vežioję 
mokinius mokyklon'savais au
tomobiliais/'Sutaupyti $15 00 
buvo pasiųsti lietuviams skau
tams Vokietijoje. K.č.

HAVERHILL, AAASS. minimo < šventę.
Lietuvių ūkesų Gedimino 

Klubas rugsėjo 9 d. ruošia 
smarkų lietuvišką pikniką to 
paties klubo darže, .vietinių 
vadinamam Lithuanian Groun- 
ds vardu. Pikniko pradžia vi
durdienio 12 vai., gros puikus 
orkestras ir linksmins svečius 
lietuviškom meliodijom, ne
truks gardžių užkandžių bei 
gėrimų.

Rengėjai ko nuoširdžiausiai 
kviečia, vietinius ir artimųjų 
apylinkių lietuvius, atvykti, pa
simatyti su savo pažįstamais 
bei linksmai praleisti laiką. 
Jokių įžangos mokesčių nebus.

THE BKAVĖ 'ONE—NAUJAS FILMAS ■■
laimino kunigas Valverde (vai
dina kun. Felipe). Vaizduoja
ma katedra yra 400 metu se
numo ir priklauso pranciško
nams, kup. filipe* kuris vaidį-

džią istoriją apie mažą berniu- na filme, ilgus metus tarnavo 
ką, kuris turi užsiauginęs bu- • katedroje. Filmas spalvotas, 
liuką Jam sudaro didelį rūpės* cinemascopinis, A King Bro- 
tį, kaip buliuką išsaugoti nuo thers produkcijos, 
bulių rungtynių.

paveiksle (viršuje) matome 
Tolucos katedra ir gyvulių lai- 

Mažasis Leo
nardo (Michel Ray) džiaugia
si, kad jo buliuką “Gianto” pa-

tai: prof. J. Grauvrogko 
Krikščioniškos politikos užda-3 
viniai. mūsų emigracijoje rj^ 
šium su uždaviniais išlaisvintoj 
jė Lietuvoje; J- Matulionio 
Lietuvos 'laisvinimo problemoęO 
Iz. Matusevičiūtės — Lietuvy-^ 
bės. išlaikymo klausimas, K Y 
Stravinsko — Tarpgrupio^O 
santykiai. Konferencija 
Ck velandę, prasideda rugsėjo,
1 d-10 v. ryto Lietuvių salėjėi|| 
6835 Superior Avė. numatota||| 
baigti rugsėjo 2 d. vakare. .

• Kunigu Vienybės seimas^ 
Įvyks spalio '11 d. Hotel New'J 
Yorker, 34 St. ir 8 Avė., New 
Yorke, N. Y., Washington Suit / 
kambaryje- Pradžia 11 v. ryt<t-J 
Darbutvarka bus pranešta 
rihms atskiru raštu.,

tūros vakaro "programos. Tur
tingą ir Įvairią vakaro progra-

d., Cadoa salėje esančioj Fran-- 
klin gatvėj, bloke tarp Cathed- 
ral ir Park Avė. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Philadelphiečiai, nori 
gauti apie vakarą daugiau in
formacijų, gali kreiptis į stud. 
Bronių čikotą tel.: TE 9-7814. 
Skambinti geriausia po 5 vai. 
vakaro.

Ateitininkų išvyka Į Raven- 
hill Academy, 3480 W. School

VAIZDAS APAČIOJE rodo ' Sv. 
Juozapo parapijos Mahanoy City mo
kinio Krupę su vadove Rože Konce-

dainavo lietuviška* dainas ir šoko 
tautinius šokius Lietuviu dienoje 
rugpiūrto 15. Lakevvood Park. Pa.

Filmą gražiai Įvertino spau
da, ypač ji išgyrė “The Sign” 
žurnalas. New Yorko kunigai, 
kurie matė filmą, džiaugiasi 
jo nuoširdumu ir religine nuo
taika.

'• Kunigams Šelpti Draugi- 
jos visuotinas *L narių susirinki- . 
mas Įvyks spalio 10 d. Kotel į 
New Yorker, 34 .St. ir Š.Avęį^ 
New Yorke, N. Y., Washing-. 
ton Suit kamaryje. Pradžia 
v. p. p. Darbų tvarka bus pra- 
nešta nariams atskiru raštu.

Mirė agronomas Balys Špokevičius • T. Tomas Žiūraitis, iš Me- 
tuchen, N. J., iškeliamas vie- 
nuolyno kapelionu Į Oxford, 
Mich

gimnaziją, studijavo Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoje, įsigi
jo diplomuoto agronomo teises 
ir visą laiką dirbo šioje srity
je, kurią jis mėgo ir atsidavė 
su tikra linkuvio ūkininko sū
naus širdimi.

Vokiečių okupacijos metais 
agr. Balys Špokas turėjo sun
kias darbo sąlygas, pakirto 
sveikatą, kuri nebepasitaisė nė 
atvykus į JAV ir pastoviau ap
sigyvenus Rockforde, III. Ta
čiau 5-

menkus jo sveikatos ištek
lius gaivino judrus visuomeni
nis dubas.

Rockfordo lietuviškoji kolo
nija gražiai prisimena agr Ba
lį Špoką didžiųjų minėjimų, 
tautinių švenčių metu Įdomiai 
kalbėjusį apie Lietuvos kraštą, 
supažindinusį senuosius atei
vius su Lietuvos ūkine ir dva
sine pažanga. atsikūrimu;“J€r 
lojalus, nuoširdus būdas vi
siems patikdavo, o tiesos mei
lė skindavo kelią pasisekimui.

Agr. Balys Špokas, ypač at
mintinas liks katalikiškom or
ganizacijom. kuriose jis prade2 
jo dirbti Lietuvos gimnazijoje 
besimokydamas. Ateitininkų 
kuopa, Linkuvos parapijos pa
vasarininkai. Dotnuvos akade
mijos ateitininkiškos korpora
cijos labai dažnai susilaukdavo 
paramos ir malonios talkos iš 
Balio Špoko, kurio idealizmas 
ir aukos dvasia visus stiprino 
ir gaivino.

A. a. agr. Balys špokas, rug- 
piūčio mėn. 21 d. palaidotas 

Mūsų apylinkėje - Chicagoje, paliko liūdinčią 
žmoną, sūnų Romą ir dukrelė 
Giedrutę.

Agronomas Balys Špokas- 
Špokevičius mirė rugpjūčio 16 
d. Bostone, Peter Bent Brigh- 
am ligoninėje, širdies liga. Ve-' 
lionis, tremtyje. Įsikūręs su 
šeima Rockforde, III., atvyko Į 

Bostoną pas širdies ligų specia
listą operacijai, jos neatlaikė, 
ir mirė.

A. a. Balys špokas gimė Mi
kalajūnų k., Linkuvos valse., 
Šiaulių apskr. Baigęs Linkuvos

ŽEMĖLAPYJE IEŠKOJO SAVO TĖVŲ GIMTINES
Šiemet Lietuvių diena, jau 

42-ji iš eilės, buvo Žolinėje, 
rugpiūčio 15. Nors tai buvo 
darbo diena ir pasitaikė kitų 
sunkumų, bet žmonių susirin
ko apypilnis sodas. Tik pava
kariais atsilankęs ir staigus lie
tus kiek išblaškė geros nuotai
kos dalyvius.

Dienos programą pradėjo 
kun. L. Peciukevičius, padėko
jęs visiem už dalyvavimą ir 
darbą rengiant šią dieną. Jis 
pats buvo rengėjų pirminin
kas. Invokaciją sukalbėjo kun. 
dr. K. Batutis, programai to
liau vadovavo Eduardas Rama
nauskas, pakvietęs žodi tarti 

x J. Rajecką, Lietuvos atstovybės 
Washingtone patarėją, 
savo kalboje prisiminė 

. vą ir pabrėžė tėvynės 
’ didelę reikšmę. Savo

džiais iš beisbolo žaidynių pa-

kuris 
Lietu- 
meilės

Įspū-

LAKEWOOD PARK, PA.

sidalino Ed- Vaitkus, žymus 
beisbolo žaidėjas, kurio auto
grafus ypač gaudė jaunieji 
sportininkai.

Lietuvių dainas dainavo ir 
tautinius šokius šoko šv. Juo
zapo parapijos choras iš Maha- 
noy City. Dauguma mergaičių 
dėvėjo lietuviškus tautinius 
drabužius. Labai malonu buvo 
stebėti ir klausyti, kaip čia gi
męs jaunimas stengėsi gražiai 
lietuviškai dainuoti. Ji mokė 
Rožė Koncevičiūtė. Mums atro
do, kad dar galima mūsų jau
nimą įtraukti i lietuvišką dar
bą, ir jis noriai jo imasi, lik 
reikia, kad vietoje rastųsi, kas 
ji pamoko lietuviško žodžio, 
dainos ir šokių.

šiemet didžiulio sodo vidu
ryje pirmą sykį visų aki. trau-

kė lietuviškas kampelis, kur 
buvo išstatyti lietuviški audi
niai, nėriniai, knygos, žemėla
piai, žurnalai, paveikslai. La
bai daug kas sustodavo ir su
simąstydavo ties Sopulingosios 
Motinos statulėle, atvežta iš 
Lietuvos, kelių šimtų metų 
senumo. Šimtai praeivių no
rėjo sužinoti daugiau apie Lie
tuvą. ieškojo savo tėvų ir se
nelių gimtosios vietos žemėla
pyje, grožėjosi ■ lietuviškom 
knygom ir paveikslais. Visa tai 
sudomino nevieną mūsų tau
tos praeitimi, jos laimėjimais 
ir kančiomis.

Lietuvių dienoje buvo pri
imta rezoliucija — protestas 
prieš komunistę žiaurybes. 
Šimtai su noru rašėsi po pa
reiškimais Jungtinėm Tautom 
ir kitom institucijom, kuriom 
būtų pareiga užsistoti komu
nistų persekiojamus žmones. 
Mums taip pat yra pareiga ne- 

— tylėti jokiom progom ir jokio
je vietoje I , /
norima pradėti ir vykdyti nuo- 

' latinę kovą prieš bedieviškąjį 
komunizmą ir Lietuvos paver
gėjus.

I Lietuvių dienos programa 
užrašyta Amerikos Balso ir bus 
perduota Į Lietuvą.

*• Malonus susitikimas. Va~' 
lerijos Norvaišienės “Nidoje”' 
teko susitikti daug seniai ma- "||f 
tytų prietelių ir gerų pažįsta- 
mų, tarp kitų: Lietuvos ope- 
ros buvusį dirigentą, dabar ko- v 
legijos prof. V. Marijošių iš gĮlĮ 
Hartfordo, dr. Ingelevičių su 
šeima, iš Nęw/Yorko, generp- 
lą Tallat - Kelpšą su žmona iš 
Clevelando, inž? Šimkų su žmo- \ 
na, p. Stonkūnienę, pulk. Ba- 
nį, p- Klybaitę iš New Yorko ir 
daug kitų, net iš Kanados ir 
kitų tolimų lietuvių kolonijų, 
ypač gausu jaunimo. Dailinin
kė Ingelevičienė be vasaroda
ma nutapė V. Marijošiaus ir 
Strazdo portretus ir kelius 
gražius gamtovaizdžius.

Teko patirti, kad rugpiūčio 
pabaigai 4r rugsėjo mėnesiui 
dar galima užsisakyti kamba
rius “Nidoje”, P. O. JBox 367, r 
West Hyannisport Mass.. Tel. 
Hyannis 1637-W4. Vasarotoja

• Paieškoma- Kazimieras . 
Gustas, neseniai atvykęs iš Vo
kietijos, ieško savo brolio Jua__O
zo Gusto, kuris apie 1920 m. 
gyveno Philadelphijoje. Pa. 
Jis yra kilęs iš Kaimelių kai
mo. šakių apškr. Jei kas žino- 
tų apie jį. prašom pranešti 
šiuo adresu: K. Gustas, 70 
Water St.. Stoughton. Mass.

Viktoras Cininas, skubus rei
kalas. prašau atsiliepti, arba 

- žinantieji ką nors apie jį pra
šau rašyti Caroline Miehaliuk, ' 
393—5 So. 3 St. Brooklyn 11, 
New York.

SAVINGS ACCOINTS
INV1TED

CORDIALLY

1

• Studentu Ateitie i nčų Są
jungos stovykla vyksta nuo 
rugpiūčio. .26 iki rugsėjo 6 
Camp St. Vincent de Paul, Mi- 
ddlc River, Annapolis, Md.. 
tarp Washingtono. DC. ir Bal- 
1 įmote Paskaitas skaitys: pro
fesorius K. Pakštas, poetas K. 

. Bradūnas. dr. V. Vygantas. S. 
Sužiedėlis. J. Manelis, kun. V. 
Paulauskas ir tėvas J. Kidy
kas. S.I. Rugsėjo 1 Baltimorėje 
Įvyksta literatūras vakaras. 
Programoje dalyvauja P. 7a\- 
ranka. A. Gaigalaitė. I) l-apiiv 
skas. N. Bogutaitė. M. Mote- 
kaitis, G. Buračartė, I). Prikoc- 
kytė. A. Sužiedėlis ir G. Mase
lytė. S. A. Sąjungos metinis 
suvažiavimas vyks rugsėjo I 
— 2 d. d.

/O A TEAR
LATEST 
INTEREI 
RATU

CCMPOUNDED SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
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BETTY Tt’CKEK

darbai iš tinko pusės vyksta

LOS ANGELES, CAUFORNIA

reikalais

apskričio

Oficialiai suvažiavimas prą- 
. .......... . •7 - .75-7 7— v dėtas šv. mišiomis penktadienį
rajną ir planus galima gauti** čiai suruošė golfo Žaidynes ir šv. Petro bažnyčioje, esančioje

“AV
At-

F

tarttų
6 į si 
nūno

nu? v Nuo rųgpiū<5o 23, Chiqagoje užkandžius Acacia Country' pačiam miesto centre. Po die- 
vyfcsta ,43-sis metinis Lietuvos klube La Grange, HL . nos posėdžių Marijos mokyklos .

' sutrankęs j x:.. __>a
to pašonėje vyks IV-tojiKanar iš risą ližuvištųkolonijų ne-
dos lietuvių diena. Labai gra- , mafet. vietinio jaw?nW> ~ '.

iai ir tvarkingai išleistą prog- : Suvažiavimo .išvakarėse vy-

Rugp. 23 vakarė vyčių salė- salėje buvo suruoštas koncer- 
- tas, kurį išpildė St Sodeikos 

vadovaujamas Dainavos an
samblis. ,

Rugp.* 25? šeštadienį, Sher- 
man yiešbuty suvažiavimo di
dysis banketas, kurio rietu 

. kalba šen. Paul Douglas. Suva
žiavimas baigiamas sekmadie
nio vakare bendra vakariene ir 
šokiais.

Suvažiavimo visais 
rūpinosi J. Jesulaitis ir India
na - Illinois vyčių 
pirm. Jurgis Jonikas. Edv. š.

Neringos knygyne. ■
Rugsėjo 9 Liberty parke į- 

. vyks Michigano valstybes lie
tuvių sąskrydis — gegužinė 
(piknikas). Jame dalyvaus 
Grand Rapids, Fluit, Ann Ar- 
bor, Custer ir Bay City lietu
viai. Programoje girdėsime 
akordeonistus, kupletistus, dar 
niekada mus ^heprajuokdinu- 
sius linksmalaikraštininkus, 
regėsim šokėjus ir patys šok
sim, laimę bandysim loterijo
je. žodžiu, bus . didelis Ben
druomenės subruzdimas. Kaip 
gi nevažiuoti !

Kai šv. Antano bažnyčioj 
nušvito nauji langai, visi para
pijiečiai pajuto, kad į paskuti
ni parapijos pikniką nevažiuo
ti būtų veik “griekas”... O pa
rapijos piknikas — rugsėjo 16 
Beechnut Grove darže.

Na, ar nejudrūs detroitie* 
Čiai? Ir ar neatpigs benzinas?

P. Natas

tas bei įvairių dovanų.
* Parapinė mokykla

naujus mokslo metus pradės 
rūgs. 4 d. Parapijos kunigai 
raginą tėvus, kurių vaikai pirų 
mą kartą pradės lankyti šią 
mokyklą, užrašydinti juos iš 
anksto pas seseles mokytojas.

Kun. Antanas Dranginis
parapijos vikaras, šiomis 

dienomis lankėsi savo gimtinėj
Pennsylvanijoj pas brolius ir . 
gimines. Jonas Obelinis

dideliu entuziazmu sutinka ži
nią, kad Los Angeles kuopa 
Chicagos suvažiavime pakvies 
visus vyčius kitais metais at
vykti i Kaliforniją. Iki šiol gau
ta šimtai laiškų, — visuose

Gubernatorius ir senatorius Į 
garbės komitetą

Į Kalifornijos lietuvių res
publikonų (American - Lithua- 
nian Republicans of Califor- 
nia) garbės komitetą įėjo: Ka
lifornijos valstybės gubernato- sakoma, kad rytinių pakraščių 
rius Goodvvin J. Knight, sena- „a me-? —
torius . Thomas H. Kuchel ir 
kongresmanai — Patrick J. 
Hillings ir Gordon L. McDo- 
nough. Rugsėjo mėnesį viene
to vadovybė susitinka su eile 
kongresmanų pasitarti rinki
mų reikalu. Be to, Kalifornijos 
respublikonai aiškiai pasisakė 
už Richard Nikon kandidatūrą 
į viceprezidentus. Viceprezi
dentas savo laiške lietuviams 
padėkojo. Kalifornijos lietu
viams respublikonams vado
vauja: pirm. L- Valiukas; vice
pirmininkai — C. Lukšis ir T. 
J. Visgirdą; sekretoriai — J. 
Kojelis, B. Skirienė ir S. Wil- 
kaitė ir kasininkas G. Rudelis.

1957 metų vyčių suvažiavimas 
kviečiamas Kalifornijoje

Kalifornijos valstybės ir 
Los Angeles miesto pareigū- 

’nai bei centrinės lietuvių orga 
nizacijos per vietos vyčių kuo-

BACK TO

pasi-

buves

<98^®^ Sskl

užsispyrimo 
Pestininkie- 
A. Vaikutis

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

• Paryžiuje viena moteriš
kų drabužių firma paleido rn- 
kon šunim lietpalčius — per
matomus ir skalbiamus.

GEORGĖ L. DECKER, JR. 
INSURANCE 

135 SOUTH LA SALLE ST.
CHICAGO S. ILLINOIS 

FRanklin 2-7300

• New Yorke važinėjančių 
automobilių 20% ieško 
statymui vietos.

• Suimtas Chieenso
policininkas James Ryan ka p 
plėšikų ir galvažudžių dalinin
kas. v «

HELP W. MALĖ

LORRAINE DAMBROtVSKI

||paįįa 200 pėdą nuo žemės. Tuoj 
įmanoma baigti ir' sienų .dažy-

Pijus Jurgelaitis,
šv. Alfonso bažnyčios žak- 

> rastijonas, žolinėje sulaukė 65 
iš metu amžiaus. Sekmadienį jo 

žmona, sūnus, dukra, giminės 
draugai suruošė ir padėjo 

gimt adie nį atšvęsti.
Baltfondrės miestas

užsibrėžęs taisyti pagrindi
nes ir svarbesnes gatves. Lie
pos,mėn- buvo pataisytos gat
vės aplink mūsų bažnyčia, ku
rios teikia švaresni- ir malones
nį vaizdą. *

Visu tautų dienoje, 
rugsėjo , 2, sekmadienį, 

Gwynn Oak Parke, dalyvaus 
lietuvių šokėjų grupė, vado-

VVASH1NGTON, N- J.

A. Simutis, Liet, vicekonsu
las, Kiwanis klube, skaitė pas
kaitą apie koegzistencijos gali
mumus su Sov. Rusija. Nurodė 
Lietuvos ir kitų mažųjų tautų 
patyrimą. Paskaitą atpasakojo 
Washington Star laikraštis 
rugpiūčio 16, įspėdamas neiti 
su bolševikais į nuolaidas.

vyčiai esą 100% už 1957 metų 
suvažiavimą Los Angeles mie
ste. štai, tik kelių žymesnių 
vyčių pavardės, kurie už suva
žiavimą Kalifornijoje: J. J 
Stukas, J. Boley, Phyllis Gran
dai, J. Matachinskas, kun. J. 
Jutkevičius, F. Gudelis ir kit.

TwM-r«k.

J.. L. Giedraiti*, 1632 Broad 
St- Hartford 6, Conn. Reika
laukite informacijų angliš
kam. lietuviškam ir kitų 
kalbų raidynams.

Kūmai, ♦
kadangi daugiau negu rim

tas reikalas, tai pribuvo navet 
iš Vancouverio, Kanados, kry- 
fcštyti Jono ir Teresės Janke
vičių sūnų Romo vardu. Krikš
to tėvais buvo pakviesti iš 
Vancouverio Balis ir Ada Vi- 
leičiai.

Lietuviai Įsikimba
į pastovesnį gyvenimą. Štai, 

Vileita turi savo namą ir visus 
patogumus ir rūpesčius su tuo 
susijusius. Toji šeima augina 
dvi dukteris, kurias, atsižvel
giant, kad nėra arti lietuviškos 
mokyklos, tėvai, ypač motina, 
yra pasižadėjusi išaugyti tik
ras lietuvaites. Garbė; bet ne 
veltui!

Pomidorais ir
mokama skola parapijos 

fondan. Mat mūsų kraštuose 
sausra padaro didelių nuosto-

OMAHA, NEBRASKA
lių. Lietuviško 
žmonės, kaip K. 
nė, K. Rusinienė,
ir kiti sodina pomidorus ir iš 
to daro pelnelį, kurį atneša 
parapijai. Amerikos turtingie
siems, kad ir tarp lietuviškų pą (133) kviečia visus Ameri-

1 j- t_ *_ vyčius atvykti Į kitų metų
suvažiavimą Los Angeles mies
te. Rytinių valstybių vyčiai su

parapijų, gal atrodo keista, bet 
pas mus taip yra ir bus-

Parapijos
reikalams Danielius Martin- 

kus paaukojo 25 dol., kurie 
bus paskirti mokyklos skoloms 
mokėti.

Grigalaičių Laima,
atvykusi iš Venecuelos prigi: 

jo ir nusipirko namą.
Emilis Retikis

su savo vaikais įsikibo sėk
mingai į darbą ir šiandien turi 
savo nu'osavus namus. Namus 
statė Al. Pratkelis.

Vietinis

Lietuvių bendruomenės 
didžiulė gegužinė

Liepos mėn. 29 d. lietuvių 
bendruomenės vietos apylin-

* kės suruošta gegužinė Lake 
Enchanto piknikų vietoje su
traukė tikrai daug lietuvių iš 
visos pietinės Kalifornijos. To
kio skaičiaus lietuvių vietinių 
grupių ruoštos gegužinės pra
eity niekad nėra turėjusios. 
Naujas dalykas — tai lietuviš
ka programa ir kiti paįvairini
mai. Programą atliko Br. Bud
rumo vyrų oktetas, L- Zaikie- 
nės tautinių šokių grupė, vie
tinis lietuvis dainininkas May 
ir kit. Agr. Šimkevičius suor
ganizavo žaidimų, virvės trau
kimą, bėgimą maišuose ir kit.; 
Br. Budginas pravedė midaus 
varžytines bei linksmiau visus J 
nuteikė savo humoristine lie
tuvių gyvenimo apžvalga. Y- 
pač daug prie gegužinės pasi-

/ sekimo prisidėjo moterų ir pa
rengimų komitetų narės. C.C.

\ * 1

BRICKLAYERS 
Qualified Reinforcement Rodinėti 

LARGE ČONSTRUCnON PROJECT
, IN NORTH LAKE, ILL. 

TRIS IS A JOB OF LONG DURATION AND WILL GO 
WELL INTO NEXT YEAR

LOCATION U MILE NORTH OF NORTH AVĖ. 
ON WOLĘ ROAD

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

GRANE CO
HAS JOBS AVAILABLE 

2ND & 3RD SHIFTS

MACHINE OPERATORS
TURRET LATHE

BORING MILL 
DRILL PRESS

Other Openings Available 
l?72% Night Bonus 

Steady work — good pay — liberal benefits.
Apply

Employment Dept—Monday thru Fridav 
Mušt speak and understand English

GRANE CO
4200S.Kedzie

MARIJOS ŠVENTEJE
ATNAUJINTŲ NAMŲ

\ *

PAŠVENTINIMAS
RUGSĖJO -SEPTEMBER 9, 1956

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN.

■ 1:30 Kryžiaus keliai parke

■ 2:30 Pašventinimas namų

■ 3:30 Marijos valanda

■ 4:30 Procesija su Švč. Sakramentu ir 
palaiminimas

Šiemet sueina 25 metai, kai a.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

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

987. GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.
1M3 MADISON ST.



SONATA MOTEL

BOB A LUGLIO. Prop.
SALESMAN WANTED

NURSING HOME

HELP W. MALĖ

IŠNUOMOJAMAS

DISPLAY

^RADIJĄ | LAISVĘ

metu
REAL ESTATE

rooms,
PREPARE FOR THE MISSIONAYR

MIRAMAR

Phone White Ijikc 23#

Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Delancy St Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St ... . ......

vegiją, Braziliją, 
Italiją, Prancūziją 
Tautvaiša laimėjo 
prancūzo, bulgaro,

water teat 
at 56 Nissan 
L L, N.Yg

naųjasisJAV jaunių meisteris 
Bobby Fischer, 13 metų, ne- 
pralošė nė vienos t partijos,, su
koręs 81£:3% taškų, čia rasi
me jo partiją su Californijos 
ekspertu Lapiken. Balti — Fi- 
scher, juodi — Lapiken.

kambarys su apšildymu vie
nam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve ir vonia, o aukštas.

Kreiptis rytais nuo 12 vai. 
iki 7 vai. Adresas: 60—74 56 
St., Maspeth 78, N. Y

piramm n- 
kos JAV Pttstal žaidėjų tarpe 
turime 3 lietuvius ’ Prieš pus
metį garbėą sąraše turėjome S 
lietuvius iš 27 pirmūnų (Mer-

Portretas, vestuvės vaikai, įvairus subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau* 

kos, taip gi aliejiniai portretai •
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber-' 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai'

. Nesekinės velniūkštis, lydė- 
davęs mūsų - Nepriklausomos 
Lietuvos futbolininkus kovose 
prieš Latviją, atrodo, atsekė, 
mūsiškius .įcf per., vandenyną* 
Jėu prieš rungtynes nurašyti 
skaudžiam pralaimėjimui, mū
siškiai pamynė popierinius 

j^ran^aVHhHS, smarkiai “už- 
kaitmo” latviams ir tik žiau
rios nesėkmės dėka pratarmė 
jo techniškai geresniam prie^ 
šininkui2:4 (03). Jaučiant

iteruvtuns pRtmimranjirnfr

ŠtžroimMsWO-rco 
gĮQrt»WEVD 1550 KH... ir

Mžiarmtr« S7.9MlEG.(FM)

SALESMEN SOLICITORS — FuU 
or part time, day or evening, to 
call on Catholic institutions. High 

ions, with car 50%; with- 
>. Ali ages. ------ ----------- —

UPHOLSTERY SLIP COVERS
Fine custom work at low 

prices for free estimates call 
JOHN McH ALE

jo” priešininkus be\ pasigailė
jimo. Del baudų apleidus aikš
tę net penkiems žaidikams, 
paskutiniąsias minutes teko 
žaisti keturiem. Ridgewoodas 
tai puikiai išnaudoja ir padfc 
dino pasekmę nepelnytai auk
štai 78:53 (30:27). At.

YOUNG MEN —- 16—18. De-

ir - Kazys Škėma 27-tas).
Kiti lietuviai naujajam “Ra- 

tingse”turi tokius "Įvertini
mus: K. Škėma 1570, P. Kon- 
tautas 1478, S. Ramanauskas 
1432, V. žukaitis 1258, J. Ka
ralaitis 1214, S. Kripaitis 1106, 
R. Rącaįtis 1040, - R. Blasitis 
998, G- Namikas 996, A. Ged- 
raitss 950, F. Karneckas 900 ir 
R. Dirvianskis 600.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

BAYSIDE, L. L Income Producing 
2 family corner 60x100 detached, 
modern, Cve rooms each apt Both 

available. G. E. oil heat, play room in 
basement, 2 refrigerators, alumin 
storins and screans, venetian blinds 
patio, 2 car garage, private ent- 
rance each apt. Near * cathplic 
schools and churches. Convient lo- 
cation. $29,500, terms. Bayside 
9-2636.

ros pirmenybių rungtynės.

Saveikis); Vaitkevičius, Mile- 
ris; Didžbalis H Daukša, Jo- 
kubaitis(Starolis); Didžbalis I, 
Butrimas (Kligys I), Stepona
vičius, Reinėza, Beleckas (Bu- 
dreekas). Jau pirmose žaidimo 
minutėje du kart gerai praei
na Butrimas, ir grąso latviams 
tikru įvarčiu. Rafinuotas. var- 
tminkas Vitalis • paskutiniu 
akimirksniu metasi po kojom 
fr gelbsti pavojingą situaciją, 
ir toliau, nežiūrint latvių pa
siektų dviejų Įvarčių bei tech
niško pranašumo, mūsiškiai 
nuolat aplanko priešininkų 
vartus; tik, stoka pasitikėjimo 
savimi bei patyrimo trūkumas 
neleidžia pasiekti įvarčių. Tik 
antrame kėlinyje senas vilkas. 
Steponavičius pasiekia abu 
mūsiškių įvarčius.

Treneris Brazauskas šiaip 
jau komanda patenkintas būti 
turėtų. Nežiūrint latvių stip
raus puolimo (komandoje žai
dė nemažiau kaip 5 profesiona
lai), mūsų vyrai sukovojo tik
rai neblogai ir prie geresnės 
laimės galėjo baigti lygiomis.

Šį šeštadienį 6 vai. vak. New 
Farmers Ovai mūsiškiai žaidžia 
paskutines rungtynes prieš iš
vykstant į žaidynes.

GARDEN CITY, L. L
St. Joseph’s Parish, 3bei 
rooms, P/ž baths, carpetn^ 
finished basement, pine dės 
barbeųue, attached garag 
extras, lowtaxes. Asking $24 
500. H 1-1781.

commis
out, 40'

A-l FLOOR MACHINE CO.
2309 Third Avė. N. Y. L.

(Near 125th St.)

liver packages full time, 9 
A. M. to 6 P. M., 5 days a 
wcek. Good pay. Applikations 
now being accepted for work 
stirting Sept. 1.

— Apply — 
105 West 56th St.
New York City

Krepšinis
Nepavyko Lietuvių Atletų 

klubui ir paskutiniosios vasa-

1. Žf3, Žf6 2. g3, d5 3. Rg2, 
Rf5 4. 0-0, e6 5. d3, c6 6. Žbd2, 
Ža6 7. a3, Žc5 8 c4, b5 9. Zd4! 
Vd7 10. Ž:f5, e:f5 11. Žb3, h6 
12. Re3, Že6 13. Žd4, g6 14. 
Vb3, Bb8. Čia Ėischer sugalvo
ja prasminga auka. 15. Ž:c6! 
V:c6 16. c:d5, Žc5 17. Vc3, 
Vd6 18. R:c5, V:c5 19. V:f6 ir 
juodi pasiduoda, nes po Bg8, 
sektų Ve5-š- ir laimėtų bokštą

«. T. <Mfce 
UL.

. BC. 4-fl9

A GLORIOUS PARADISE - 
Ideal for retreat house, Refired 
Priests, Catholic Camp, School or 
College. 2,000 acres, ultra modern 
23 room mansion. 3 modern homes, 
modern 5 room cottage, modern 
garage' with 2 apts^ ultra modern 
bams, 40 foot trout stream, lake 
sit£, mile road frontage, a tresure 
at $130,000. ,

MODERNIZED COLONIAL
' ■ ' $11750

7 rooms, garage-shop, large shade 
trees, acre land, just off statė road 
village, near city S. and "T. buses 
STATELY LOCATEt) COTTAGE 

$7900
4 rooms, furnished, large enclosed 
porch with dining-breakfast room, 
fireplace in and Outdoors, 2 acres, 
20 ft wide stream through proper- 
ty. Another 5 rooms, acre land. 
$5,600. Another 5 rooms, 2 acres. 
$7,500. Select Resd % Estate—State 
Desires.

G. Van Wagenen 
Middletown, N. Y.

TALARSKI
FUNERAL HOME

In Long Island HOllis 8-5778 
In New York TRafalgar 6-1712 

Webbing jribs done in home.
No Extra Charge for 

Foam Rubber.

‘Always a Friendly Welcome” 
GALATNN

Norman Catts, Prop.
Delicious Sea Food,

Sandwiches
AIways a Choice Selection of 

Your Favorite Beverages
39 Main St. Pennsville, N. J.

room, kitchcn, 2’į baths, lar
ge porch, oil heat, 7 acres, im-

Povilas Tautvaiša, žymiau
sias mūsų šachmatininkas 
JAV, jauŽO metų gina lietu
vio spalvas šachmatų kovose. 
1936 m. jis buvo įkeltas į Lie
tuvos rinktinę ir dalyvavo 
šachmatų olimpiadoje Muen- 
chene (Mikėnas, Vistaneckis, 
Vaitonis, Abramavičius, Ar
lauskas, Škėma, Tautvaiša, 
Skibniauskas ir Baikovičius.) 
Lietuva tuomet atsistojo XI 
vietoje iš 21 valstybės, pralen
kusi Suomiją, Olandiją, Nor- 

šveicariją, 
ir kitas, 
taškus iš 

esto, islan-

1939 m. > dalyvavo Buenos 
Aires olimpiadoje (Mikėnas, 
Vaitonis, Lutzkis, Tautvaiša). 
Lietuvos rinktinė užėmė 12 
vietą iš 27 valstybių. Tautvai
ša laimėjo po tašką rungtynėse 
su Eųuadoru, Irlandija, Dani
ja, Kuba ir Chile. Po pustąškį 
su Islandija, Prancūzija, Pales
tina, Olandija ir Brazilija. 1937 
.—1939 dalyvavo SELL olim
piadose Rygoje, Tartu ir Hel
sinky. Po karo Vokietijoje 
Tautvaiša laimėjo DP pirme
nybes 1947, Lietuvių p-bes 
1947, tarpt, turnyrą Oldenbur- 
ge 1948. Vokietijoje jis įveikė 
Belgijos meisterį O’Kelly, D- 
Britanijos meisterį Wood, es
tą Sarapu, latvį Žemgalį, Ham
burgo, Bremeno, Augsburgo 
vokiečių meisterius (Heinicke, 
Kuppe, Dr. Troger ir kitus. 
JAV Tautvaiša laimėjo Bosto
no, Chicagos, Illinois, Trans- 
Mississippi championo titulus. 
Dabar jis įkeltas į JAV meis
terių klasę. Mielam mūsų Povi
lui linkime ir toliau garbingai 
ginti lietuvio spalvas šachmatų 
kovose!

KINGSBRIDGE HEIGHTS 
NURSING HOMž 

Complete Care for Aged
Chronics and Convalescents 

Reasonable Rates 
3422 Cannon PL Bronx 63, NY 

KI 8-0790

Pikčiausia, kad prieš vieną 
stipriausių pirmenybių dalyvių, 
Ridgewood Sports Shop, gali
ma buvo ir nepralaimėti. Išlai
kę iniciatyvą savo rankose, mū

sieji veda visą pirmąjį kėlinį 
ir tik antro kėlinio pradžioje 
įsikarščiavę atidavė persvarą 
ir laimėjimą priešininkui- Prie
šininko pasiektos 26 baudos 
prieš mūsiškių 9 gali sudaryti 
aiškų vaizdą — mūsiškiai “klo-

Garantuotid taisoma televizija, kambariniai bei auto radto.; Į 
stiprintuvai (ampfifien), ptoMMelh] automatai . • 

(racord changera). ; j .g
Aptarnaujami rajonai: Brooldyn, Maspeth, Woodhaven: * 
lUclMBond HIU, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

COLONIAL BRKK 
FOR $21400 -

MALVERNĖ — New 'CokM&g 
brick and cedar shingle, teesti 
ed on a beaut fui tree-rnĮi, 
Street, near Our Lady of 
dės Čhurch. Side hall; 
wood-buming fireplace; Plas^ 
er walls, 6 large rooms,‘11^ 
tile baths, bow window; garife 
agė; patio; hot 
$21,500Builder 
Blvd- Malverne 
LYnbrook 3-5423.

• CATHOUC CAMP , 
SCBOOL QB COUJDGE

NEW BRUNSWICK (6 mU. south) 
N. Y. commuting country estate 
for sale. 200 years oM, oil heat, 7 
bedrooms, - ? downstairs rooms, 2 
complete bathrooms, 1 washroom, 
2-car garage, bam space and 
facilities. Concrejte swtauning pool 
Cltered. Pa’tio, bath house, 93 
acres. Highway and country road 
frontage. Woodedz area, brook. 
CHarter 7-5621.

MAYFAiR
’ ( « 221 E. Oak Avė.

* ? 117 E. Maple Ąve.
Wildwood, New Jersey 

Rooms and Apts-, large and 
smalL Near beach, amusements 

and Catholic Churches. Free 
Parking — Make Rėservations 
Now ' 
Wfldwood 2-2147— 2-3131.

MT. ST. VINCENT AREA.
11 lots, approx. 28000 sųuare 

feet, between Lieb g and M 
verdale Avė. Riverdale, N. Y. 
$22,500, terms, near catholic 

college. ,~
PALUMBO J
TU 2-1962 1

BELLEROSE — Attranctive 43 
bedroom house- 60x100, 2 
garaže, fireplace, extras. S1M*| 
900.. PRimrose 5-2710.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
REIKALINGA VIRĖJA

Lietuviškai klebonijai New 
Yorko apylinkėje reikalinga 
virėja. Teirautis Darbininko 
administracijoje.

Vykstam į WiR<korą-De*roftąl
Rugsėjo 1 ir 2 dienomis, 

Kanadoje, Windsoro mieste, 
Detroito pašonėje, įvyksta vi
siems Šiaurės Amerikos konti
nente gyvenantiems lietuviam 
susiartinimo šventė. Numatyta 
plati iškilmių programa. Spor
to varžybos taip pat gerokai 
prisidės prie šios šventės efek
tingumo.

New Yorkas bus bent sporte 
atstovaujamas. LSK išdrįso su
organizuoti autobusą ir siunčia 
į sporto žaidynes visą futbolo *do, jugoslavo ir latvio, 
komandą, keletą lengvaatlečių 
ir, berods, vieną kitą lauko te
nisininką- Beje, autobuse yra 
dar likę keletas vietų, kurio
mis gali pasinaudoti bet kuris 
tautietis, norįs į šventę nuvyk
ti. Kelionė į abu galu 21 dole
ris. Patartume tautiečiams šios 
progos nepraleisti. Kelionė 
vėsinamu autobusu kitu atveju 
bene dvigubai kainuotų. Ka
žin, ar ilgai beįstengsime pana
šias šventes besuorganizuoti? 
New Yorke tokio daikto bene 
keli dešimtmečiai kaip nebetu
rėjo. Suinteresuotieji tesikrei
pia VA 1-3247. Nedelskime ir 
važiuokime. Po dešimties metų 
gal ir pažįstamą veidą pamaty
ti bus sunku.

MODERN ROOMS
212 E. Oak Ave^ Wildwood, N. J. 

DAY, WEEK OR MONTH 
Near beach, bus, railway stations 

and Catholic <church. Parking.
MRS. MARTIN’ Phone 2-5722

2703 Atlantic Avė.
Phone Wildwood 2-5055 

Block to Beach, near all Chur
ches and Amusement Center. 
Offers the finęst in modern 
.resort accom. Room-controlled 
music. Bathing. Free Parking. 
Reasonable rates.

JEWELRY CRAFTSMEN
Opportunity in modern shop 
for jewelers and setters, skil- 
led in fashining hand-made 
Write Tiffany. & Co. 727 5th 
diamond platinum jewelry.

TOPLACE, 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO >7291

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvį visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta šj gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
Išleido: A T E I T I S, 916 Willoughby 

Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS 
11& Orchard St. 125 Orchard St 130 Orchard St, N. Y. C. 

GRamercy 5-4525 
Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 PJM.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1877

ir pigiau nei kas kitas.

Woodhav«n 21, N. Y,

SARATOGA SPGS, N. Y. Resort 
50-rooms hotel, furnished, two< 
buildings which could be made 
into rooms. 12-room house on \ 
grounds. 18 acres, good business. 
Can be made into a convalescent ■ 
home. Retreat House, CathofiC - 
Boys or Girls SchooL Near St, 
Clement’s Retreat House. Dud»: 
Ronch. Reasonable. Phone 291 —or'; 
ivrite Susan Weldy.

MAGNER’S MANOR
30 E. Maple Avė., near Beach, 

WILDWOOO, N. J.
Located near Catholic Church and
Amusements. Mrs. MAGNER, Prop.

Phone 2-5039 ------

A mmor seminaru (high school) fulfiling perfeetly the 
mind of the Church which demands a threefold SPECIAL 
training for its priesthood candidates; namely, a SPEC
IAL cvrriculum, SPECIAL religious ezercises, and a 
SPECIAL discipline’
Writo: Fr. Jeooph Gunning SVD. Dhrin* Word Miniom 
orios, blomi Crooic, Mmo»

SULLIVAN COUNTRY tourist 
or ręst home near Catholic Se- 
minary. 14 rooms, 11 bed- 
rooms, living room, dining

VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI
, ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

• Medžiagos vyrų ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• šilkiniai, rayoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Yardais ir gabalais, .. e .
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

maculate, furnished, 2-rm. 
bungalow, garage. Delaware 
Rivcr at door; shopping and 
railroad elose by; beautiful 
grounds.-. Sįckness compels sa> 
te. Price 322.500. Terms. Hen-

rrs
COOLBt

INSIDE

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvay stotis.)

ToU VI >2164

K. Merkis, I- Žalys ir J* Ston
kus Amerikos korespond. lo
šėjų garbės sąraše. “Chess Re- 
view” rugpjūčio nr. paskelbė 
antro pusmečio “Postai Chess 
Ratings”. Iš 3000 įvardintų 
Postai žaidėjų 22 šachmatinin
kai, kurie pasiekė 1700 ir dau
giau taškų yra įkelti į garbės 
sąrašą. Trečiuoju Postai meis
teriu skelbiamas Kazys Merkis, 
Boston, Mass. su 1902 tš. (Pir
masis R. H. Olin iš Erie, Penna 
turi 1970, antras —L Stolzen-

Crooning Pines 
On Eeho take tai Adlrondacka 

PH. U ABRKNSBOtG $181
Ali sports on grounds. Boats, sandy beach. giant pines. entertain- 
ment led programą Near churches, goU. Direct train and bus 
travel. Send for booklet Rates $42 up.
U ARBENSBUBG 8, N. Y.


