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ŠEŠTADIENĮ,
RUGPIŪČIO 22

Lietuvių dienos išvakarės,
rugpjūčio 22, susipažinimo va*
karas pradedamas 8 vai. Pra
džioje bus krepšinio rungtynės.
Žais iš Australijos grįžusi rink
tinė su JAV rytų apygardos
rinktine. Vieta — 69 Regiment
Armory, E. 26 St. prie Lexington Avė. Salėje telpa 10,000
žmonių.

10 CENTŲ

Sveikinam Lietuvių Dienos programos dalyvius ir svečius
Ką pasakys demokratai dėl tautų laisves?
prasi
deda pirmadienį. Ji turi kito
kių rūpesčių nei buvusi respu
blikonų konvencija. Respublikcnam pagrindinis buvo rūpes
tis — ar bus nominuotas Goldwateris. Demokratam to rūpes
čio nėra. Bet jiem rūpi atsto
vavimas ir platforma: kas atsto
vaus pvz. Mississippi. nes nuo
to priklauso, ar pietinės vals
tybės neboikotuos pačios kon
vencijos; kas bus įtraukta į
platformą, nes platformos ko
mitetas jaučia spaudimą iš įvairių pusių. Labiausiai spau
Demokratų konvencija

džia negrai dėl
sių pabrėžimo.

pilietinių

tei

Jie rengė de
monstracijas prie platformos
komiteto; jie rengiasi demons
truoti ir pačios konvencijos
metu. Spaudžia platformos ko
mitetą ir sionistai, kad platfor-

ma keltų balsą prieš žydų per
sekiojimą Sovietuose. Spaudžia
ir tie amerikiečiai, kurie norė
tų gauti demokratam balsus iš
tų tautinių grupių, kurios sie
kia savo tėvų kraštam laisvės
iš komunistinio jungo.

Respublikonai ir
demokratai dėl
laisvės
Balsavimuose šiemet atsiran
da daugel neapskaičiuojamų
balsų. Dalis tų, kurie kitais me
tais balsuodavo už demokra
tus, šiais metais persimeta už
Goldwaterį. Ir priešingai — da
lis respublikonų savo balsus
atiduos už Johnsoną.
Joseph Alsop tikina,
kad
Johnsonas negalėjo būti links-

ARGUMENTAI PRADŽIOJE:

mas, painformuotas, jog 10
proc. demokratų balsų gali ne
tekti. Bet jį turėjo pradžiugin
ti kita informacija — kad New
Yorko valstybėje 25-30 proc.
respublikonų neatiduos balsų
Goldvvateriui.
Tarp priežasčių, kurios lems
balsavimų duomenis, minimos
riaušės ryšium su pilietinių tei
sių įstatymo iškrypusiu vykdy
mu. Tai liečia labiausiai smulkių savininkų klasę. Roscoe
(H. Tribūne)
Drum mondas
kreipia dėmesį į balsus tauti
nių grupių ar jų draugų ameri
kiečių, kurių nusistatymas pri
klausys nuo partijų nusistaty
mo pavergtų tautų reikalu: “Ką
Jungtinės Valstybės pasiryžustos daryti Sovietų dominu ojamose rytų Europos pavergtose
tautose?”

Vietnamas, riaušės, korupcija

— Demokratai atsisakė nuo
— Šen. Keatingą respublikoRinkimų kova įsiliepsnos tik
po demokratų konvencijos. Da televizijos debatų tarp Johnso- nai žada remti, nors jis ir atsisakė remti
bar tik pirmieji susidūrimai. no ir Goldwaterio.
Bet jie jau rodo, kokiais argu
mentais respublikonai norės
nurungti demokratus. Šen. B.
Gokhvateris
rugpiūčio
19
rinkiminėje kalboj kėlė pir
miausia užsienių politikos klau
simą — kaltino vyriausybės ta
riamą nemokėjimą k a r iauti
Vietname; vidaus politikoje kal
bėjo apie riaušes, kurios atėmė
piliečiam saugumą; kalbėjo ir
apie korupcija aukštosiose tar
nybose. Atgijo ir tas argumen
tas, kuriuo dėme kratai sėkmin
gai triuškino Eisenhovverio vy
riausybę 1960 rinkimuose —
Amerikos nuginklavimo, taigi
ir nesaugumo kaltinimas. Da
bar tuo pačiu kaltinimu Goldwateris ima plakti apsaugos sekret. McNamarą.

Respublikonai jau pasisakė:
MIGLOTAIS ŽODŽIAIS

Sovietų pavergtų tautų klau
simu Goldwaterio platforma
pasisakė. Drummondas verti
na, kad tas pasisakymas esąs
silpnas: tenkinosi daugiau ma
loniais žodžiais negu konkre
čiais veiksmais. Respublikonai
pat virtino savo “ilgų metų įsiipareigojimą veikti eventua
laus išlaisvinimo kryptimi' ’.
Šen. Goldwaterio paskesnis pa
reiškimas, kad jis vykdys Eisenhowerio-Dulles užsienių po
litiką, tuojau sukelia Drummondui atsiminimus, kad Eisęnhpvveris neišnaudojo laisvei pro
gų nei rytų Vokietijoje, nei
Lenkijoje, nei Vengrijoje.
Drummondas dėl to ir sako,
kad prezidentas Johnsonas da
bar turi progą perimti iniciaty
vą iš savo oponento ir įrašyti
į savo platformą ką nors “spe
cifiško” tuo reikalu.

SEKMADIENĮ,
RUGPIŪČIO 23

Lietuvių diena rugpiūčio 23
pasaulinėje New Yorko parodo
je pradedama 12 vai. Vainikų
padėjimu prie lietuviško kry
žiaus, pagerbiant žuvusius už
Lietuvos laisvę.

pasakytų pavergtųjų reikalu
ką “specifiško”, konkretaus, R.
Drummondas kreipia dėmesį į
Christopher Emmeto vadovau
jamus amerikiečius, kurie yra
pavergtų tautų draugai. Jis
kalba apie tokias specifines ga
limybes:
1. Pašalinti iš Jungtinių Tau
tų atstovą Vengrijos, kol ji ne
vykdo J. Tautų nutarimo.
2. Reikalauti, kad Jungtinės
Tautos svarstytų ir nutartu iš
tirti sovietinį kolonializmą ry
tų Europoje, kaip tai buvo da
ryta Afrikoje.
3. Iškelti rytų Europos, o
taip pat Vokietijos sujungimo
klausimus visu platumu RytųVakarų viršūnių derybose.

Šventos Mišios 12:30
vai.
Singer Bcwl stadione. Mišias

4. Prekiauti ar duoti para
mos komunistinėm vyriausybėm
tiktai už politines nuolaidas.
“Komunistai vartoja prekybą
kaip subversijos priemonę: lais
vasis pasaulis ją turi vartoti
kaip priemonę laisvei ginti’
pakartoja Drummondas Emrne- ,
to pareiškimą.
Drummondo išvada: tenka
Ko lauktų iš deihokratų:
stebėti, kaip demokratai šiuo
KONKREČIŲ DARBŲ
klausimu elgsis Atlantic City;
Norėdamas, kad demokratai jie turi dabar tam progą.

aukoja vysk. Vincentas Briz
gų*, pamokslą sako prel. Jo
nas Balkūnas. Po mišių —dai
nininkų, šokėjų ir organizaci
jų atstovų eisena į Singer
Bowl stadioną.
Programa pradedama apie
1:30 vai. lietuvių dienos atida
rymu. Trumpas kalbas sako ko
miteto pirmininkas prof. Jokūba$ Stukas ir Lietuvos atstovas
Juozas Kajeckas. Sugiedami Amerikos ir Lietuvos himnai. To
liau seks meninė programa,
kurią išpildys chorai ir tauti
nių šokių grupės. Pranešėja
bus kino ir televizijos aktorė
Rūta Kilmonytė.

Visas informacijas teikia lie
33 W.
42nd St., Manhattan. N.Y. Telef. LA 4-6484 (Smulkesnę pro
gramą žiūrėk 4 psl.)
tuvių komiteto raštinė,

SVEČIAI DAINAVOS STOVYKLOJE. Dainavos metinėje šventėje tarp kitų svečių dalyvavo: iš k. L. Studentų S-gos pirm. Algis Zaparackas,
Wayne ap. teisėjas Horac Gilmore, prel. V. Balčiūnas iš Romos, valsty
bės sekr. padėjėjas G. Mennen Williams, DLOC pirm, ir lietuviškų melodi
jų radijo valandos vedėjas Ralph Valatka, Michigano kongresmanas Neil
Staebler, Ateitininkų Sendraugių S-gos pirm. dr. J. Pikūnas.

Balsai už apsisprendimo vykdymą
Reuterio agentūra paskelbė, mish, šen. John Sherman Coopkad “Tautų apsisprendimo ly er, lordas Hendersonas, Vokie
gos” 8 nariai 'kreipėsi laišku į tijos parlamento narys Herman
Sovietų Sąjungą,
ragindami Kopf, lygos sekretorius Paul
duoti apsisprendimo teisę vidu de Auer, Olandijos parlamento
rio ir rytų Europai. Laišką pa narys Franz J. Goodhart, Pran
sirašė Prancūzų parlamento už cūzijos parlamento narys Jean
sienių komisijos vicepirminin- de Lipovvski.
■ kas Maurice Schuman, Anglijos
Teki pareiškimai turėtų eiti
konservatorių partijos užsienių
komisijos narys Fulton Bea- iš Jung. Tautų, bet jos tyli.

Prezidentas prieš riaušes

LIPPMANNAS: kodėl negali
būti pergalės?

W. Lippmann (H. Tribūne)
netiesiogiai atsakė į Goldvvate
rio kaltinimą, kad vyriausybė
nesiekia Vietname karo laimė
ti. Aiškina, kad ne tik Ameri
ka. bet ir Sovietų Sąjunga ir
Anglija, Prancūzija, Olandija
negalėjo savo norų įvykdyti.
Nors Amerika su Sovietais tu
ri moderniuosius ginklus, bet
“nei modernieji nei konvenci
niai ginklai negali surasti taiki
nių” — partizanų, kurie dings
LIETUVIŲ JAUNIMAS pasaulinėje parodoje, Bell Telephone paviljone. Nuotr. Bell Tetephone Co.
ta džiunglėse. Dėl to pergalės
negalėjo laimėti nei belgai, nei
olandai, nei kiti. Prieš partiza
chrušciovas buvo norėjęs popiežiaus atstovo askvoje
nus karas tegali būti laimimas
infanteristų, o ne lakūnų, sako
Koenigsteine,
Vokietijoje, nors ir kalbama apie koegzis voje nunciatūrą. Tai buvo pa Romoje direktorius vertino
Lippmannas.
buvo katalikų tremtinių, arba tenciją. Gerėti ir negali, nes siūlyta prieš pat popiežiaus kad kardinolo pasitraukimas iš
kenčiančios Bažnyčios kongre komunizmas savo esme
yra mirtį. Pranešėjas šią žinią bu Amerikos atstovybės būtų di
BĖGLIŲ ARMIJA NESIBAIGIA
Amerikos komitetas bėglių sas. Dalyvavo 28 kraštų atsto ateistinis ir su krikščionybe vo gavęs iš ukrainiečių arkivys delė katastrofa Vengrijos Baž
kupo pernai išleisto iš sovieti nyčiai. Komunistai jo buvimo
bei tremtinių reikalam paskel vai; tarp jų iš komunistų val nesuderinamas.
Kongreso direktorius Msgr. nių kalėjimų Slipyj.
reikšmę geriau suprantą negu
bė, kad tebėra remiami 7.9 mil. domų 15 kraštų. Buvo rusų egzilų
grupė.
Buvo
grupė
ir
iš
Adolfas
Kindermanas
pranešė,
Kongrese
buvo
kalbama
ir
vakariečiai.
bėglių. Skaičius esąs 5.5 mil.
kad Chruščiovas per savo žen apie Vengrijos kardinolą Min— Vietnamo k a riuomenė
mažesnis nei prieš metus. Di Kubos.
Iš pranešimų buvo bendra iš tą Adžubeją buvo siūlęs popie dszenty. Msgr. Josef Zagon, rugpiūčio 18 sunaikino 280 ko
džiausia remiamų bėglių masė
yra 7 mil. musulmonų, kurie vada, kad komunistų valdomuo- žiui Jonui XXIII įsteigti Mask- vengrų pontifikalmio instituto munistų. Valstybės departa
mentas patenkintas, kad Viet
nuo 1947 pasitraukė iš Indijos muose kraštuose tikinčiųjų pa
name gen. Khanh tapo dikta
į Pakistaną. Nors jie tapo Pa dėtis blogėja — ne gerėja,
torium — būsiąs sustiprintas
kistano piliečiais, bet juos te
Tikėjimą sunaikinsiąs iki 1970 metą
atsparumas prieš komunistus.
beremia 39 amerikiečių agentū GYVENTOJŲ MOKESČIAI
Conniff (Journal Ameri 1
Chruščiovas esąs nuskyręs niuose miestuose, kur turistai Fr.
ros. Palestinos išvietmtų arabų KOMUNISTAM REMTI
tvirtina, kad dabar ameri
Organizacijoje kovai su jau krikščionybę Sovietuose likvi lankosi. Tačiau jų skaičius la- can)
skaičius mažai keičiasi — 662,
'
instruktoriai gausią di
000 Jordane, 280,0 0 0 Gazos nimo nusikaltimais iš 150 pa duoti iki 1970. Taip praneša bai sumažintas. Kijeve iš 160 kiečiai
'
srity, 280,000 Libane ir Syri- tikrintų tarnautojų pasirodė 45 Tėvas Aleksandras Nadsonas, bažnyčių paliktos tik kelios. desnių teisių Vietnamo kariuo
menei vadovauti.
buvę komunistai ar komunis gudų vaikų globotojas, rytų
joje.
Smolenske iŠ 6 paliktos 2.
— Sovietai rugpiūčio 19 pra
— Turkija ir Graikija rug- tuojančių organizacijų nariai. Bažnyčių konferencijoje Lon
piūčio 19 sutiko grąžinti savo Organizacijos vadovybė apie done. Jis įspėjo, kad Sovietuo Maskvoje iš 600 tik 34. Semi dėjo derybas ir su Anglija dėl
pasikeitimo konsulatais.
se bažnyčios
paliktos didės- narijų belikę tik 3.
tai seniai žinojo.
kariuomenes vėl Nato žinion.

M

?

Prez. Johnsonas rugpiūčio 18 MILLERIS: su konkrečiu nusi
pareiškė, kad atėjęs laikas pa statymu
William E. Milleris, respub
sakyti sau ir kitiem, kad “šio
krašto likimas negali būti le likonų kandidatas į viceprezi
miamas gatvės riaušininkų, dentus, rugpiūčio 18 kalbėjo Amerikos lenkų organizacijų va
nakties žygininkų”.
dam (Millerio žmona esanti len
— Amerikos keliuose per
kiško kilimo iš Buffalo) ir pa
pirmą pusmetį žuvo 21,280. sisakė už griežtumą su komu
Tai 12 proc. daugiau kaip 1963.
nistais. Esą Amerikos pagalba
— Kainos galinčios
pakilti Lenkijos vyriausybei nereiškia
mėsai, pienui ir duenai, suvar pagalbos lenkų visuomenei”.
žius mėsos importą iš Australi Mūsų pagalba turėtų būti nu
jos, N. Zelandijos ir pietų Ame kreipta gyventojam, ne vyriau
sybei”. “Komunizmo nesugiraurikos. pakėlus kviečių kainas.
si. parduodamas Rusijai kvie
čius kreditan”. “Aš dirbau su
ŽYDAI IR DEMOKRATŲ
rusų teisininkais, ir aš patyPLATFORMA
Sionistų konvencija Los An- riau. kad komunistu niekad ne
dirbo
gėlės nutarė reikalauti, kad gali pasitikėti’ ’ (jis
demokratai savo platformoje Niurnbergo teisme), Ko mes
pasisakytų prieš žydų persekio norime kiekvienai tautai —
jimą Sovietuose aiškiau, nei tai tiek Lenkijai, tiek kuriai ki
tai — tai apsisprendimo tei
padarė respublikonai.
Sovietų Tass agentūra rug sės”.
piūčio 18 paskelbė, kad Sovie
tuose nesą jokios žydų proble PRIEŠ RINKIMUS:
mos. Jie turį lygias teises ir
’— Šen. Keatingas rugpiūčio
atsakingų tarnybų turi daugiau 18 pasiskelbė būsiąs vėl kandi
nei kiti. Žydų esą 1.08 proc. vi datas į New Yorko senatorius.
sų gyventojų, o tarp 131 Le Bet jis eis kaip nepriklauso
nino premijas laimėjusių esą 20 mas nuo Goldvvaterio respubli
žydų; tarp 28 naujų akademi konas.
jos narių žydų 5.
— R. Kennedy į New Yorko
— Amerika žada apmokėti senatorius remia majoras Vag
Afrikos valstybių kariuomenes, neris ir “liberalai".
— Prezidento Kennedy 1960
kurios eis Tshombei į pagalbą.
Tshombe prašė Senegaliją. Eti rinkimų štabas, kaip rašo W.S.
opiją, Liberiją, Nigeriją ir Ma- White (Journal American), ne
lagasy.
patenkintas. kad jis nepateikia
....— Automobilių darbo unijos mas rinkimų akcijai preziden
sutartis baigiasi rugpiūčio 31. to Johnsono. White aiškina,
Dėl atlyginimo pakėlimo nesu kad Johnsonui ta akcija mažiau
taria. Galimas streikas. Jis pa reikalinga nei Kennedy. Jis
liestų 550,000 darbininkų.
mažiau reikalingas kovos.

DARBININKAS
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Linkolnas ir Keimedy — keisti jų liki
mo sutapimai

Netikėta ir nelaukta žinia
Amerikietis žurnalistas H. R.
Stalino ir Hitlerio sąmokslas
Knickerbockeris 1938 birželio
22 iš Prahos, Čekoslovakijos
sostinės, pranešė sensacinę ži mis (Anglija, Prancūzija) ir hit loginis priešiškumas (bolševikų
ir nacių) nekliudytų abiem val
nią: Vokietija greitu laiku pa lerine Vokietija.
keisianti savo priešišką nusista
tymą Sovietu Rusijos atžvilgiu
ir pasiūlysianti sudaryti drau
giškumo sutartj... Žinia buvo

trenkianti; atrodė nepatikima.
Niekas pasaulyje nebuvo varęs
tokios piktos ir pagiežios pro
pagandos prieš bolševizmą ir
Staliną, kaip Hitleris ir vokiš
kas nacizmas. Kaip mirtini
priešai galį pasidaryti bičiu
liais?
Praslinkus vos porai savai
čių, pasklido kita naujiena. So
vietų pasiuntinys Berlyne Jo
kūbas Suricas buvo pakeistas
nauju — Aleksiejų Merekalovu.
Jam įteikiant Įgaliojimo raštus
1938 liepos 4, Hitleris išreiškė
savo pritarimą siūlymui page
rinti abiejų valstybių santy
kius: "To reikalauja abiejų val
stybių interesai ir tai, be abe
jo, labai pravers visuotinei tai
kai" ...

Po šešių mėnesių, 1939 sau
sio 4, Berlyne pas Hitlerį lan
kėsi Lenkijos užsienio reikalų
ministeris Juozas Beckas. Jam
krito dėmesin, kad Hitleris nė
žodžiu neprasitarė apie nacizmo
priešiškumą bolševizmui,
ką
ankščiau labai dažnai mėgo šū
kauti. Apie Sovietų Rusiją kal
bėjo labai santūriai. Po kelių
dienų užsienio diplomatam su
ruoštame Naujųjų Metų priėmi
me Hitleris ilgai ir draugiškai
kalbėjosi su A. Merekalvu. Dip
lomatų smalsumui, kas buvo
kalbama, Merekalovoas, atsaki
nėjo išsisukinėdamas.
Susirinkus Maskvoje aštuo
nioliktajam kompartijos suva
žiavimui, 1939 kovo 20 Stali
nas visus nustebino .savo ne
paprastu pareiškimu: ‘ 'Xnglų,
prancūzų ir amerikiečių spau
da kursto Sovietų S ą junga
prieš Vokietiją... Rusija gi vi
sai negalvoja kitų labui graiby
ti kaštonų iš ugnies". Tuo tar

pu atrodė, kad ne Sovietų Ru
sijos labui Hitleris 1939 kovo
14 užgrobė Čekoslovakiją ir
1939 kovo 23 atplėšė nuo Lie
tuvos Klaipėdą.

Kodėl Stalinas tylėjo, paaiški
iš Hitlerio kalbos 1939 balan
džio 1 Wilhelmshavene, nulei
džiant į jūrą naują modernišką
karo laivą Tirpitz. Hitleris pa
sakė tą patį, ką ir Stalinas:
"Anglai siekia Sovietų Sąjungą
sukurstyti prieš Vokietiją ir ją
apsupti, bet mes prie to neprileisime".

Du diktatoriai pradėjo susiuostyti. Stalinas griebėsi dvigu
bo žaidimo: tuo pačiu laiku ve
dė derybas su Vakarų valstybė-

Britanijos pasiuntinys Mask

stybėm savo
muoti.

santykius

su nor

Po dešimties dienų, 1939 ba
voje Williamas Seeds 1939 ba
landžio 16 aplankė užsienio rei landžio 28, Hitleris kalbėjo
kalų komisarą Litvinovą ir jo reichstage. Veltui buvo laukia
pasiteiravo: "Ar Sovietų Rusija ma, kad jis kolios Sovietų Ru
sutiktų su Anglija ir Prancū siją kaip mirtiną nacionalsozija sudaryti trilypę sąjunga ir cializmo priešą, ką darė visose
garantuoti Rumunijos ir Lenki savo šauklicse kalbose. Paskel
jos valstybių neliečiamybę?"
bė kitą steigmeną: atšaukė 1935
Litvinovas kitą dieną atsakė: birželio 18 karo laivyno sutar
Sovietų Sąjunga pageidautų su ti su Anglija ir 1934 sausio
daryti su Vakarų valstybėm abi 26 draugiškumo sutartį su
šalės pagalbos sutartį, Įsiparei Lenkija. Patyrusiom diploma
gojant garantuoti rytų ir vidu tam buvo aišku, kad tuo būdu
rio Europos valstybių neliečia šalinamos kliūtys susitarimui
mybę ir imtis, jei reikėtų, bend su Sovietų Rusija. Ypač reikš
ros karinės akcijos.
mingas buvo Hitlerio nusisuki
Tačiau tą pačią dieną (kovo mas nuo Lenkijos. Sovietų Ru
17) sovietų pasiuntinys Mere- sija laikė, kad draugiškumo su
kalovas ilgai kalbėjosi Berly tartis su lenkais buvo prieš
ne su Vokietijos užsienio reika Maskvą nukreipta. Po tos kal
lų ministerijos
sekretorių m bos Hitleris išvyko į Berghofą
Weizsaekeriu. Davė suprasti, Alpėse ir sunkiai buvo pasie
kad Rusijos ir Vokietijos ideo kiamas.

KOKIA UETUVEKA SPAUDA?
Laiškai Lietuviam liepos-ru gpiūči© nr. (7) paskelbė atsaky
mus, kurie buvo surinkti anke
ta spaudos ir radijo suvažiavi
mo metu J. BaČiūno vasarvietė
je Soden, Mich. Atsakymų bu
vo nedaug. Juos visus talpina
me”: — rašo L.L.

Maskvoje taip pat Įvyko pa
sikeitimų. LitvinevM staiga bu
vo atleistas iš užsienio komisa
rų pereigų (1939.V.3), nes rė
mė susitarimą su Vakarų vals
tybėm. Stalinas jau buvo atsu

kęs Anglijai ir Prancūzijai nu
garą ir veidu pasisukęs į Hitle
rį. Užsienio reikalų komisaro
pareigos pavestos Večeslavui
Molotovui. Jisai per savo slap
tus agentus painformavo Vokie
tijos pasiuntinybę Maskvoje,
kad nemato pagrindo, dėl ko
Rusija ir Vokietija turėtų būti
priešai, o ne draugai...
Vokietijos pasiuntinys Mask
voje grafas Schulenburgas ir jo
patarėjas Hilgeris traukė pe
čiais: ar tai nuoširdus Stalino
ir Molotovo noras, ar kokia
klasta? Abu tie ve kiečiai jau tu

rėjo žinių, kad Maskvoje ang
lų ir prancūzų vedamos dery
bos su rusais nėra sklandžios:
bolševikai delsia ir išranda vis
naujų reikalavimų. Ką jie tokia
taktika nori spausti: Vakarų de
mokratines valstybes ar nacinę
Vokietiją? Katras iš derybinin
kų bus Stalino prigautas ir iš
duotas?

skaityti "pakanka” tik kokių
Berlyne buvo vedami užkuli
penkių minučių. Liūdniausia, siniai pasitarimai. Iš bolševikų
kad nėra Įvykių laipsniavimo.
pusės derėjosi jų pasiuntinybės
Didžiąja dalimi mūsų spauda patarėjas Georgijus Astachovas
savo skaitytojus informuoja ir ir prekybos attache E. Babariformuoja pagal savo skonį. To nas, iš vokiečių — užsienio rei
dėl negauname pilno gyvenimo kalam sekretorius Weizsaekevaizdo arba gauname net iš įfžs ir užsienio prekybos eksper
... Apie okupuotą Lietuvą
kreiptą. Norint turėti tikresnį tas dr. Schnurre. Abi šalys pa
Daugiau žinių apie tėvynę ir vaizdą, reikia skaityti arba sek grindinai išsikalbėjo 1939 lie
apie ten pasireiškusias nuotai ti bent kelis lietuviškus laikraš pos 26 per pietus Ewesto res
čius. Bet tai neįmanoma eili torane. Bolševikai norėjo gauti
kas.
Komentuojant medžiagą, lai- niam žmogui, todėl jis gyvena iš Vckietijos karinių medžiagų.
kytis maksimumo politinės iš “išplautomis smegenimis”.
Jų sąrašas dar 1939 vasario paminties. Sakykime, pabrėžiant ... Apie diskusijas
baigoje buvb Įteiktas Vokietijos
mums šviesius pragiedrulius
Diskusijų reikia. Jų aet per pasiuntinybei Maskvoje. Įteikė
(apie jaunimo atsparumą oku -maža,nelai--^žsie^įą’ągAjdbas komisaras An
pantui, to ar kito reikalo mums komė“ žmonių
astazas/Mįal&janas. Už tos prepriimtinumą ir kt.), turėkime vus” ir "nesavus”.
kybos slėpėki politinė sutartis.
galvoje tai, kad tuo pasitarnau ... Apie informaciją ir - forma Astachovas ^pareiškė: "Sovietų
jame okupantui, kuris mūsų ciją
Sąjungos ir Vokietijos suartėji
spaudą seka ir atitinkamai rea Mūsų laikraščiai turėtų ne tik mas yra’^gyvybinis reikalas
guoja.
informuoti, bet formuoti, ne tik abiem valstybėm". Vokiečiai
... Apie įvykius išeivijoje
vedamaisiais, bet ir gyvais pa su tuo sutiko.‘Tolimesnės dery
Lietuvių pasiekti laimėjimai vyzdžiais iš gyvenimo.
bos buvo nukeltos į Maskvą.
išeivijoj. Laikraščiai stengiasi
šiuo metu reikėtų ypatingai
Vokietijos užsienio reikalų
tai daryti, bet galėtų sustiprin pabrėžti ne tik lietuvybės išlai
ministeris
Jachimas von Ribti pastangas.
kymą, bet neužmiršti ir kovos bentropas 1939 rugpiūčio 14
... Apie gyvenamąjį kraštą
dėl Lietuvos laisvės.
Mūsų spauda neturėtų užim Iš individualinių vertybių la pasiuntė grafui Schulenburgui
ti griežtos pozicijos tos ar ki bai trūksta pozityvios iniciaty Maskvoje slaptą telegramą ir
paliepė su jos turiniu tuojau
tos amerikiečių politinės orga vos, kūrybingumo,
platesnio supažindinti Molotovą ir Stali
nizacijos atžvilgiu (respubliko žvilgsnio. Iš visuomeninių —
nų ar demokratų), nes tai nė bendro darbo įpročių, visuome ną. Telegramoje buvo aiškina
ma, kad tarp Vokietijos ir Ru
ra mūsų tautos interesas.
ninio drausmingumo ir tvarkin sijos nėra ir negali būti intere
... Apie įvykių aiškinimą
gumo.
sų priešingumo; nesą nė pagrin
Retas mūsų laikraštis "reda ... Apie vienybę — solidaru do agresijai. Priešingai, "abiem
guojamas”, daugiausia jie “pri mą
kraštam visada gerai ėjosi, kai
metami” straipsnių, korespon
Redakcija turi sugebėti at buvo draugai, ir blogai, kai tap
dencijų, žinių. Dėl to jie be rinkti dalykus, kurie jungia davo priešais'' ... Pabaigoje
spalviai. Pavyzdžiui mūsų dien mus, bet ne skaldo.
toks Ribbentropo pasiūlymas:
raščių eiliniam numeriam perVengti straipsnių, niekinan "Kadangi diplomatiniai kanalai
čių mūsų politinių grupių eg gaišina laiką, tai esu pasiruošęs
zistavimą. Jų nuopelnai kuriant tuojau atvykti į Maskva ir po
nepriklausomą Lietuvą yra ne nui Stalinui perduoti fuehrerio
ginčytini. Politinė diferenciaci (Hitlerio) nuomonę" ...
ja yra normalus kiekvienos tau
(Bus daugiau)
tos reiškinys.

Iš PASAULINĖS parodos New Yorke

Nuotr. V. Maželio.
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KLO RŪPINASI KAUNO GAMYBA?
Tiesoje rugpiūčio 1 H. Zaka
revičius, Kauno politechnikos
instituto Iresnysis dėstytojas,
atpasakoja 4okf atsiūkiirią:
“štai neseniai netoli Jonavos
esančio “Neries” kolūkio kol
ūkiečio Malecko šeimą ištiko
skaudi nelaimė: paskendo sū
nus Mečislovas — Kauno poli
technikumo moksleivis. Netikė
tas smūgis. Sunku. Supranta
mas tėvų susijaudinimas ir siel
vartas. 0 šitokiais
atvejais,
kaip žinia, prie palaužtų, įjau
trintų ir psichologiškai par
blokštų žmonių ypatingai sėli
na religija. Jei truputį, nebūtų
ji aplenkusi ir Maleckų namų:
mama primygtinai reikalavo sū

nų laidoti pagal visas religines
apeigas, dalyvaujant kunigui, o
tėvas — nelabai to pageidavo.
Ir kaip buvo svarbu tokiu mo
mentu pagyvenusiam kolūkie
čiu! Maleckui gauti iš ko nors
moralinę paramą, ypač vietos
ateistų nuoširdų padrąsinimą!
Gerai, kad toji parama atėjo:
Praulių pradžios mokyklos mo
kytojas K. Ivoška neliko abe
jingas žmonių skausmui ir bė
dai. Jis paskambino į Kauno
gamybinės valdybos partinį ko
mitetą, rūpinosi orkestru, ak
tyviai padėjo organizuoti laido
tuves. Taip buvo pasėtas nau
jas ateistinis grūdas. Moksleivį
palaidojo kaip pridera. O juk
galėjo viskas baigtis ir kitaip.

CHRUŠČIOVUI NEPAVYKO ‘Op!’
Nikita* Chruščiovas 1958 pa
sigyrė, kad Sovietų Sąjunga
“savo maisto gamyba per keleris metus pasivys Ameriką” . ..
Jo paties organas “Izvestia” ne
seniai paskelbė, kad pereitais
metais Sovietų Sąjungos mėsos
gamyba pasiekė 11.2 milijonų
tonų. Padalinus 226,3 milijo
nam gyventojų, vienam asme
niui per metus išeina mažiau

negu 100 svarų. Tuo tarpu JAV
vienam gyventojui išeina dau
giau kaip 200 svarų. Be to, eks
pertai pastebi, kad šiemet per
pirmąjį pusmetį mėsos gamy
ba Sovietų Sąjungoje dar nu
krito 25 proc. Taigi, Chruščio
vui nepavyko peršokti per tvo
rą pagal lietuvišką patarlę: ne
peršokęs per tvorą, nesakyk
Op!”

The Tablet vienas skaityto
jas atkreipė dėmesį į eilę keis
tų sutapimų tarp prezidentų
Linkolno ir Kennedy likimo.
Būtent:
Linkolnas
buvo išrinktas
1860, Kennedy 1960. Abudu
prezidentai kovojo dėl pilieti
nių teisių. Abudu buvo nužudy
ti penktadienį akivaizdoje savo
žmonų toli nuo buveinės. Abu
du buvo nušauti iš užpakalio į
galvą. Vienas Fordo teatre, ki
tas Fordo automobily.
Linkolno įpėdinis, kaip ir
Kennedy, vadinosi
Johnson.
Abudu pietiečiai, abudu buvę
senatoriai.
Andrew Johnson
buvo
gimęs 1808, Lyndon
Johnson gimė 1908.
Linkolno žudikas vadinosi
John Wilkes Booth ir buvo gi
męs 1839, Kennedy žudikas bu
vo Lee Harvey Oswald ir bu
vo gimęs 1939. Booth, nušovęs
Linkolną teatre, pabėgo į san
dėlį. Oswald, nušovęs Kennedy
iš sandėlio, pabėgo į teatrą.
Nei Booth nei Oswald nebuvo
teisiami, nužudyti be teismo.
Linkolno sekretorius vadino
si Kennedy ir patarė jam ne
vykti į teatrą. Kennedy sekre
torė buvo Lincoln ir patarė
jam nevykti į Dalias.
Linkolno ir Kennedy pavar
dės turi po septynias raides,
John Wilkes Booth ir Lee Har
vey Oswald turi abudu po pen
kiolika raidžių, Lyndon John
son ir Andrew Johnson turi
po trylika raidžių.
Prezidentą Linkolną nužu
džius, Andrew Johnson ištarna
vo Linkolnui skirtą kadenciją
ir siekė būti nominuotas 1868
metais rinkimam. Bet nominuo
tas nebuvo. Jo vietoj buvo iš
rinktas respublikonas, kurio
pavardė prasideda raide G
(rant).

Galėjo politechnikumo mokslei
vį lydėti į amžino poilsio vie
tą bažnytininkai”.
Matyti, Kauno
gamybinei
valdybai daugiau rūpi ateisti
nis laidojimas negu rūpinima
sis gamyba prekių, kurių taip
trūksta. Linkime ir toliau “vy
tis Ameriką” tokia gamyba ...
— V. Sidzikauskas, New Yor
ke, N.Y., Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas, ir J. Audė
nas, New York, N.Y., VLIK-o
pirmininkas, pasiinformavo re
zoliucijų pravedimo ir .kitais
reikalais su L. Valiuku, Rezo
liucijoms Remti Komiteto pir
mininku, jam neseniai lankan
tis New Yorke. Ir V. Sidzi
kauskas ir J. Audėnas rezoliu
cijų pravedimo darbui pritaria.
— Dr. Antanas Razma, dr.
Petras Kisielius ir dr. Kazys
Ambrozaitis, didieji rezoliucijų

žygio rėmėjai, turėjo susitikimą
su Rezoliucijoms Remti Komi
teto pirm. L. Valiuku, jam
rugpiūčio pirmomis dienomis
lankantis Chicagoje. Anot jų,
visas tas darbas tęstinas iki lai
mėjimo. Jie pažadėjo visą ga
limą paramą rezoliucijų žygiui
ir ateityje, šie trys medicinos
daktarai yra skyrę jau šimtus
dolerių šiam tikslui.
— Jonas Jasaitis, Chicago,
III., LB centro valdybos pirmi
ninkas, turėjo ilgą pasitarimą
rezoliucijų pravedimo reikalu
su Leonardu Valiuku, kuris ne
seniai vykdamas į Washingtoną buvo užsukęs ir į Chicagą.
Naujai perrinktas JAV LB cen
tro valdybos pirmininkas J. Ja
saitis pažadėjo LB visą galima
paramą rezoliucijų žygiui.

VANDtNS sporto tventė Blue Water vaaarvletije. tlltfinlnkų piramW«a vlriuje — Dafni lukjrt*. Fone — vaaarvlet** pliažas Ir prie
kiniai pastatai. Nuotr. V. Maželio.

— Kun. S. Aleksiejus, De
ni m g, N.M., šv. Onos parapijos
klebonas, rašo Rezoliucijoms
Re m t i Komiteto vadovybei:
“.. .Siunčiu savo 'našlės skati
ką’ ir esu 100% ui jūsų dar
bą ...” Visos aukos tam tiks
lui siųstinos tiesiog kasininkui:
Mr. G.A Petrauskas. 3442 Ma
dera Avė., Los Angeles, Calif.
90039.
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Brazilijoje po paskutinės ne
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moningai vedė kraštą į komu bai reikalingos ir naudingos,
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nistinį perversmą. Šiuo metu nėra jau taip lengva. Susikerta
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valstybės priekyje stovi naujas labai skirtingi visuomenės inte
prezidentas Castel lo Branco, resai ir sluoksniai, daug yra
Prenumeratos kaina $7.00 — Subscription per year $7.00
Laikraat! tvarko REDAKCINI KOMISIJA Vyr. rad. 8. SU2IEOELIS
lietuviškai tariant — ‘Baltoji kultūrinio atsilikimo, analfabe
Straipsnius u korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir gražinami autoriams praiant Pavarde pasiraiytl straipsniai nebū
pilis’. Gal ir simboliškas var tizmo ir skurdo. Pavyzdžiui, bu
tinai iiteUkla reoakcijos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalbą redakcija neatsa-vo.
das po Janio Quadros ir Joao vo siūloma balsavimo teisę su
Goularto, kuriuos supo rausva teikti visiem analfabetam, ku
žara. Lietuviam dar gali būti į- rių yra beveik pusė Brazilijos
domu, kad Castello Branco gyventojų. Parlamentas paga
Lietuviai taikos mugėje
prieš antrąjį pasaulinį karą liau tą siūlymą atmetė: Senate
Paryžiaus karo
akademijoje 37 balsais prieš 14, Atstovų
PARODOJE rado sau užuo mokėsi drauge su neseniai mi Rūmuose 201 prieš 127. Moty
LIETUVIAI savo diena pa
saulinėje New Yorko parodoje vėjos ir lietuviai, bet ne Lie rusiu pulk. Ed. Kraunaičių, vas yra tas, kad nerėštingi pi
įsijungia į visuotinį žmonijos il tuva. Ji prievarta išjungta iš Lietuvos raitelių vadu.
liečiai yra nesąmoningi, leng
gesį taikos. Taika yra vienas tarptautinio bendravimo, kaip
vai pasiduoda piktai priešvals
Naujas prezidentas buvo iš tybinei demagogijai.
iš giliausių žmogaus troškimų, ir kitos pavergtos tautos, ši ne
Reikia
nes yra sujungta su gyvybe. teisybė yra viena iš kliuvinių rinktas ne visuotiniu balsavi pirma pravesti švietimo refor
Gyventi — tai būti taikoje su siekti taikos per tarptautinį mu, bet kongreso. Pradžioje-te ma, bet čia susiduriama su
savim ir su kitais. Kiekvienas susipratimą. Kai nenorima su buvo išrinktas laikinai, iki bus stipriu didžiųjų žemvaldžių pa
vidinis nerimas ar nesantaika prasti, kad kiekviena tauta tu paskelbti visuotiniai rinkimai. sipriešinimu. Reformų reikalin
su kitais žmonėmis graso gyvy ri būti laisva, nes nori būti gy Dabar jo kadencija pratęsta li ga ir darbo bei uždarbio srity
bei pavojumi. Pirmuoju atveju va, taikos idealas tolinamas. Jo gi 1967 kcvo 15. Tuo labiausiai se. Po revoliucijos vyriausybė
žmogus nyksta savo susigraži- siekti ir už jį kovoti lieka pa liko nepatenkintas Guanabaros turėjo įsikišti į darbininkų sin
me, jei neranda apsiraminimo. reiga laisviem, kad ir jie savo gubernatorius Carlos Lacerdos, dikatus (unijas), nes į jų vado
kuris uoliai kovojo prieš ko vybes buvo prilindusio prieš
Antruoju atveju žmonių tarpu laisvės ir ramybės neprarastų.
munistus ir prisidėjo prie pas valstybinio gaivalo. Jis išsislaps
savio konfliktai sukelia karus
Lietuviai tai primena parodo kutinės revoliucijos. Jis būtų
ir žemę laisto krauju.
je savo kryžiumi. Jis yra sim kandidatavęs į prezidentus, o tė. Vyriausybė ėmėsi tvarkyti
apie 400 sindikatų iš 4000 su
Yra kažkokia nelemtis, vis bolis kančios, bet ir vilties bei dabar rinkimai nustumti vienepergalės,
kuri
atneša
tikrąją
viršum.
Vyriausybės įsikišimas
dar neapveikiama, jei taikos
riais metais toliau. Nežinia dar,
prošvaistes nuolat užtemdo ma taiką. Stovėdamas parodoje, kas bus po vienerių metų, ka buvo gana atsargus ir nedrą
žesni ir didesni .karai- Nė pas kur savaitgaliai primena didelę dangi prieš akis daug sunku sus, ners reikėtų didesnių per
kutinis baisus karas nėra vi mugę, lietuviškas kryžius liu mų ir reformų.
tvarkymų. Dabar sindikatai vėl
suotinės taikos atnešęs. Taikos dija, kad tarptautiniam preky
tebesiilgstama, apie ją kiekvie metyje viena tauta yra išduo
ta skausmingai kančiai. Yra
na proga kalbama.
parodoje ir daugiau religinių
simbolių, primenančių žmo
NEW YORKO pasaulinė pa gaus neteisybę ir skriaudą žmo
roda, jei ir buvo kitais kuriais gui.
tikslais rengta, tai ji trokšta
mos taikos iš akių neišleido.
RUGPIŪČIO 23 lietuviai dar
Vyriausiu savo šūksniu pasi
ateina į parodą su kultūrine sa
rinko ‘taiką per tarptautinį su
vo programa. Tai vienintelis
sipratimą!. Atsiliepė apie 50
eksponatas, kurį lietuvių tau
tautų, pagerbdamos drauge ir
ta dabar gali parodyti: savo
New Yorko 300 metų sukaktį.
individualinę kūrybą, kurios
Kai kurios liko nuošalėje šio niekas kitas neturi ir negali
taikos sambūrio; tarp jų —So pakartoti. Pasaulis
darytųsi
vietų Rusija ir Didžioji Brita tamsesnis, jei tokie atskirų tau
nija. Išsiskyrė esą dėl tb, kad tų švyturiai toliau būtų slopi
Jungtinės Amerikos Valstybės
nami ir gestų. Tebesidrumstų
nėra narys tarptautinio paro
dom rengti biuro ir nesilaikė visų trokštama, ilgstama ir sie
jo taisyklių. Tačiau vieni turi kiama taika, nes negalėtų atsi
teisę rengti, ką išgali, ir kvies remti laisvu kultūriniu tautų
ti kitus prisidėti, o kiti — da bendravimu.
lyvauti arba nesidėti. Kad So
Turime vilties, kad taikus vi
vietų Rusija išsiskyrė, taikos
sų
tautų susipratimas neliks
reikalui dar geriau. Neįnešė sa
vo meluoto ‘taikingumo’
ir tiktai New Yorko mugės šūks
drumsties. Parodoje susitelkė niu, bet bus siekiamas konkre
tautos, kurias jungia ryžtas čiais darbais. Tada ir lietuvių
bendrauti ir parodos lankyto diena nenuaidėtų vien šauks
mu nuskriaustųjų.
jam teikti ramaus džiaugsmo.
RŪTOS ansamblis, diriguojamas A. Ka&anausko,

DARBININKAS

Šūviai Sarajeve
ISTORINIS REPORTAŽAS

ANKSTYVĄ 1914 metų pa
vasarį Serbijos sostinę Belgra
dą pasiekė žinia, kad AustroVengrija ruošiasi kariniam pra
timam Bosnijoje. Serbijos atsto
vui Vienoje buvo įsakyta nu
vykti į užsienio reikalų minis
teriją ir įspėti dėl galimų ne
malonių pasekmių.
— Pone ministeri, — krei
pėsi Serbijos atstovas į užsie
nio reikalų ministerį Leopoldą
Berchtoldą, — man pavesta pa
reikšti, kad Serbijos karališko
ji vyriausybė laikys iššūkiu, jei
karimai pratimai bus vykdomi
mūsų pasienyje.

— Tai mūsų reikalas, — šal
tai atsakė Bercbtoldas.
— Tokiu atveju Serbija lai
kys savo reikalu telkti kariuo
menę Austro-Vengrijos pasie
nyje.
— Tai jūsų reikalas, bet aš
patarčiau tokios demonstraci
jos nedaryti. Mes į Serbiją nesikėsinam.
čia pravers priminti, kad
Serbija savo nepriklausomybę
atgavo tikrai 1878 metais Ber
lyno kongrese. Ligi tol buvo tur

Pas mus vargai dar nesibaigia...

910 WILLOUGHBY AVĖ.
BROOKLYN 21, N. Y.

kų valdžioje. Tame pat taikos
kongrese Austro-Vengrijai pa
likta administruoti Bosnija ir
Hercegovina, kur dauguma gy
ventojų buvo slavai. Serbija jau
tesi nuskriausta. Ji laikė Bos
niją su Hercogovina savo že
mėmis, pro kurias norėjo išei
ti į Adrijos marias. Kai 1906
metais Bosnija su Hercogovina
buvo visiškai įjungtos į AustroVengrijos imperiją ir sustiprin
ta vokiška administracija, Ser
bijoje kilo didelis širsmas. Ma
žai betrūko įsižiebti karui, nuo
kurio sulaikė Europos didžio
sios valstybės. Serbija tada
griebėsi kurstyti Bosnijos gy
ventojus prieš vokiškąją aust
rų administraciją.
Bosnijos serbų jaunimas su
sispietė į pogrindinę organiza
ciją “Mlada Bosna”. Vienas iš
tos organizacijos aktyvių narių,
Cveitka Popovičius, prisimin
damas anuos laikus, pasakoja:
“Mokiniai pradėjo streikuo
ti, nelankydami vokiečių kalbos
pamokų. Jei dėl to pašalinda
vo iš mokyklos, sustreikuoda
vo jų draugai. Naktimis kop
davome į gatvių stulpus ir plė

šydavome vokiškus užrašus. Vis
kas buvo vokiška. Austrai mus
valdė kaip kokią savo koloni
ją”Prasidėjo ir teroro veiksmai.
Jiem vadovavo Serbijoje įsikū
rusi ir slaptai valdžios remia
ma “Juodoji Ranka”. Bagdo
nas žerajičas, Bosnijos jaunuo
lis, 1910 kėsinosi nužudyti gu
bernatorių: paleido penkis šū
vius, bet nė vienu nepataikė,
šeštuoju pats nusišovė. Guber
natorius peržengė per mirštan
tį žudiką ir dar leizgyvį pa
spyrė koja. Tokia elgsena įdūkino serbų patriotus. Žeraji
čas buvo paskelbtas tautos did
vyriu. Apie jį parašyta knygelė
“Didvyrio mirtis” slaptai ėjo
iš rankų į rankas. Popovičius
prisimena:
“Mes išmokome visą tekstą
atmintinai. Jis kaitino kraują.
Galvojome apie revoliuciją ir
austrų valdininkų išžudymą.
Per ketverius metus įvykdyti
penki atentatai, bet visi be sėk
mės. Ir tuo metu pasklido ži
nia, kad į Sarajevą ketina at
vykti Austrijos sosto įpėdinis
Pranciškus Ferdinandas. Geres
nio taikinio nė negalėjome ti
kėtis ..
Taikinys buvo “geras” dėl to,
kad Pranciškus Ferdinandas,
ėjęs 51 metus, buvo vyras stam
bus ir kūningas. Kulka negalė
jo prašvilpti pro šalį. Be to,
jis buvo užsitraukęs serbų pat
riotų nemalonę, nors buvo nuo
širdus slavų gynėjas. Keista lo

gika, kai draugas laikomas prie
šu. Tačiau politikoje pasitaiko,
kad draugas kartais būna pa
vojingesnis už priešą.
Pranciškus Ferdinandas buvo
vedęs čekę Sofiją Chotek. Ji
nebuvo iš karališkos giminės.
Tokiom nelygios kilmės arba
vadinamom morganatinėm ve
dybom buvo priešinęsis AustroVengrijos sostas. Specialiu įsta
tymu (1900) Pranciškaus Fer
dinando ir Sofijos vaikam atim
ta sosto paveldėjimo teisė. Tuo
būdu sosto įpėdinis buvo dar
labiau nuteiktas prieš politiką,
kuri slavų nelaikė lygiom su
austrais ir vengrais. O tų sla
vų imperijoje buvo nemaža:
šiauriniame pakraštyje — če
kai, slovakai, lenkai, ukrainie
čiai; pietiniame — kroatai, slo
vėnai, serbai. Pranciškus Fer
dinandas rėmė mintį, kad iš
dvilypės Austro - Vengrijos bū
tų sudaryta trilypė federacija:
austrų, vengrų, slavų.
Tokia idėja buvo nepriimti
na Austro - Vengrijai k prie
šinga Serbijai. Pranciškus Fer
dinandas negalėjo įtikti nei
vieniem nei antriem. Austrų ir
vengrų jis mažiau paisė. Mi
rus jo dėdei, turėjo vilties at
šaukti jį žeminusį įstatymą ir
kurti tą trilypę federaciją. Kiek
tai jam būtų pavykę, kitas rei
kalas, bet Serbijai jau dabar
smarkiai diegė. Bosnijos ir Her
cogovinos gyventojai, gavę di
desnę autonomiją, galėtų pa
likti imperijos sienose, nepano

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

ima Šiauštis ir rudenį galima
laukti naujų streikų, jei eko
nominis gyvenimas nepaleng<vė.
Partijos »r politiniai bėgliai

Reformoms kliudo
gausa
partijų. Ir kokių partijų čia nė
ra? Turime dešiniųjų partijų,
ginančių turtingųjų interesus,
ir įvairių demokratinių — na
cionalistų, liberalų respubliko
nų, pažangiųjų socialistų, so
cialdemokratų, krikščionių de
mokratų, trabalistų (darbiečių),
žemdirbių ir k. Komunistai bu
vo užsimaskavę
nacionalistų
demokratų vardu. Dabartinė vy
riausybė remiasi pažangiom ir
demokratiškai
nusiteikusiom
partijom. Yra vilties, kad nuo
saiki demokratinė kryptis stip
rės ir neš laukiamų vaisių.
Tuo tarpu vyriausybei nema
žai kliudo užsienio nepalanki
propaganda
— kraštutinių
liberalų ir komunistu. Pirmie
ji šaukia, kad revoliucinė Bra
zilijos vyriausybė griebėsi pergriežtų represijų. Iš tikrųjų,
kaip revoliucija buvo nekruvi
na, taip ir valymas nebuvo
drastiškas. Daug kas galėjo ne
sunkiai pabėgti, kiti išleisti,
nors vieni ir kiti turėjo atsa-

kyti prieš teismą už savo nusi
kaltimus.
Brazilijoje nebuvo pasielgta
taip, kaip komunistų Vengrijo
je su kard. Mindszenty. Prisiglaudusieji užsienio ambasado
se nebuvo saugomi ir gaudo
mi. Užsienio reikalų ministeri
ja davė dokumentus ir apie
120 asmenų išvyko į užsienį.
Pilietinės teisės 10 metų atim
tos apie porai šimtų asmenų:
trim buvusiem
prezidentam
(Kubitshekui, Quadros, Goulartui), 64 atstovam (deputatam)
ir visai grupei žymesniųjų ko
munistų veikėjų. Tardymo ko
misija yra jau paskelbusi subversyvinius jų darbus, parem
tus faktais. Teismas užveda
bylas kriminaliniam nusikaltė
liam. Jie turėtų būti išduoti.

‘ ‘Nuskriaustieji’ ’’, patekę į
užsienį, aiškinasi ir puola da
bartinę Brazilijos vyriausybę.
Apie komunistus nėra ko kal
bėti — jie visada ‘nekalti’, jei
gu jiem perversmas nepavyks
ta, gi jokia vyriausybė nėra pa
tenkinti, jei jos neturi savo
įtakoje arba patys nėra val
džioje. Apie kraštutinius libe
ralus galima tik tiek pasakyti:
arba jie akli, kai ruošia dirvą
komunistam, arba yra užsimas
kavę raudonieji.

Didieji rūpesčiai

Didžiausią rūpestį tebesuda
ro infliacija, pradėta buv. pre
zidento Kubitsheko, bestatant
džiunglėse naująją sostinę —
Brasilia. Per dešimtį metų Bra
zilijos valiuta (kruzeiras) nukri
to iki 95 proc. Susidarė ir daug
skolų: virš 3 bilijonų dolerių.
Naujoji vyriausybė yra pa
siuntusi savo atstovus į Pary
žių, Londoną, Bonną, Washingtoną. Skolos palankiom sąly
gom išdėstytos tolimesniam lai
kui. Tai jau gerai, bet ekono
minio gyvenimo sunkenybių
dar nepašalina. Viskas tebebrangsta. Pavyzdžiui, pernai
pirmąjį pusmetį pragyvenimas
pabrango apie 30 proc., o šie
met per tą patį laiką — 43
proc. Tiesa, šių metų pradžia
priklauso dar Goularto vyriau
sybės šeimininkavimui. Kaip
bus toliau?
Čia vienų įstatymų nepakan
ka, nes iš reformų taip greitai
vaisių nebus. Reikia ilgesnio
laiko ir ypač visuomenės tal
kos, jes didesnio susidrausminimo, sutarimo ir ryžto nuga
lėti sunkumus per pasiaukoji
mą. Tačiau žmogus lieka žmo
gumi: kai jam sunku, jis leng
vai įtikinamas, kad kas nors
ateis ir staiga padarys ‘stebuk
lą’.. . Tuo ir naudojasi kdmunistai bei kiti visuomeninio gy
venimo drumstėjai.
Iš lietuviško gyvenimo

Tokiom sąlygom gyvena Bra
zilijoje nemažai mūsų tautie-

(nukelta į 4 pslj

LietuviŲ diena

televizijoje
Lietuvių diena televizijoje
garsinama jau nuo rugpiūčio 9.
Televizijos ir radijo stotis R.
C.A. įrašė ir nufilmavo dainuo
jant Rūtos ansamblį. Dirigavo
ansamblio vadovas muz. Algir
das Kačanauskas. Filmas daug
kartų buvo rodomas R.C.A. pa
saulinės parodos televizijoje,
garsinant lietuvių dieną. Tuo
yra pasirūpinę Petras Vytėnas
(Wytenus) ir Antanas Sniečkus,
kurie lietuvių komitete rūpina
si dienos garsinimu amerikie
čių spaudoje. R.C.A. spalvota
televizija, jų rūpesčiu, perduos
visą lietuvių programą rugpiū
čio 23 tarp 1:30 ir 4:00 parodoj,

dainuoja R.C.A. studijoje. Nuotr. R.C.A.

rėdami jungtis su nedidele Ser
bijos karalija. Juk buvo laikai,
kai Bosnija valdėsi visai nepri
klausomai ir savo valdžioje dar
turėjo Hercogovmą. Serbijai bū
tų pastotas kelias į didesnius
žemių plotus ir išėjimą į Adri
jos jūrą. Užtat Pranciškaus
Ferdinando pašalinimas iš gy
vųjų pasidarė pirmuoju “Juo
dosios Rankos” siekiniu. Ir pa
sitaikė tam proga.
Austro - Vengrija ryžosi de
monstruoti Serbijai savo jėgą:
mostiguoti lazda po pačia no
sim. Buvo nutarta surengti Bos
nijoje kariniai pratimai; paro
dyti, jog imperija nėra dar tiek
nusilpusi, kad leistųsi mažam
kaimynui badyti į pašonę. Ser
bija turėjo išmesti iš galvos
savo norą siekti Bosnijos.
Antras tikslas — patikrinti
Bosnijos gyventojų ištikimybę.
Ligi šiol imperatoriaus rūmam
Vienoje, Belvederyje, ištikimy
bės paraiškas siunčiojo tiktai
austrų valdininkai. Kaip su vi
sa gyventojų mase? Negi visi
tokie, kaip tie padaužos moki
niai, kurie naktimis lupinėja
gatvių užrašus? Reikia kam
nors iš imperatoriaus rūmų nu
vykti ir patikrinti vietoje. Kaip
žmonės pirams?
Senukas imperatorius nesilei
do į tokią kelionę. Geriau tiko
sosto įpėdinis Pranciškus Fer
dinandas. Tiko savo sveikata ir
savo draugiškumu slavam. Bu
vo parinkta ir tinkama diena:
kada Sarajevo miestas, Bosni

jos sostinė, šventė Vito dieną
— ‘Vitovdaną’. To šventojo
vardas atžymėtas kalendoriuje
birželio 15, bet serbų provoslavų šen. kalendorius buvo 13
dienų atsilikęs. Sarajevas tą sa
vo ‘Vitovdaną’ šventė birželio
28, ir tai dienai buvo nuskirtas
sosto įpėdinio vizitas, sujung
tas su kariniais pratimais.
Serbijos atstovas, atsilankęs
užsienio ministerijoje pareikšti
demaršo dėl tų manievrų, užsi
minė ir apie šv. Vito dieną:
— Aš laikau savo pareiga įspėti, kad gali būti nemalonių
demonstracijų tokią dieną ...
— Už tai bus atsakinga Ser
bijos karališkoji vyriausybė,—
atsakė Leopoldas Berchtoldas.
— Mes negalime imtis atsa
komybės už sąmoningas provo
kacijas.
— Kokias provokacijas?
— Sosto įpėdinio vizitas šv.
Vito dieną įžeidžia serbų tauti
nius jausmus.
— Priešingai, mes kaip tik
solidarizuojame su Bosnijos gy
ventojų patriotiniais jausmais.
Jo šviesybei Pranciškui Ferdi
nandui pavestą žmones pasvei
kinti imperatoriaus vardu. Man
taip pat bus malonu tamstą svei
kinti serbų tautinėje šventėje.
— Ačiū. Bet aš turiu paste
bėti, kad Serbija negali būti
abejinga tam, kas daroma Bos
nijoje. Aš manau...

kas
bus
iškilmėse
pačioje parodoje, prašoma
sekti ir televizijoje, čia dedama
nuotrauka yra taip pat R.C.A.
gauta iš lietuvių komisijos ame
rikiečių informacijai.
Tamsta vis kalbi apie mūsų vi
daus reikalus.
Kas vienai valstybei tėra ‘vi
daus’ reikalas, kitai gali būti la
bai opus visos tautos reikalas,
šv. Vito diena serbam simboli
zavo tautinę kovą už laisvę. Tą
dieną 1389 metais turkai par
bloškė serbus Kosovo laukuose
ir pavergė visą kraštą. Nelaisvė
truko apie 500 metų, bet tauta
neužmiršo, kokia žala buvo jai
padaryta. Didelės nelaimės pri
siminimas ilgainiui virto tautine
švente, kad stiprintų kovos dva
sią. Turkų ‘jaunasis mėnulis’
kaip priespaudos ženklas, tie
sa, pradingo, bet Bosnijoje lai
kė savo nagus išskėtęs Habsburgų dinastijos erelis. Ir jo at
stovas tarėsi ateinąs šv. Vito
dieną Bosnijos serbų sveikinti.
Pranciškus Ferdinandas ke
liavo, tartum ‘šernas’ į pareng
tus spąstus. Taip jį vadino ‘Juo
doji Ranka”.
(bus daugiau)

— Life ir Millsris prašneko
apie Johnsono turtus, kurie sie
kia 14 mil. Johnsonas, į tai at
sakydamas, paskelbė apyskai
tas, kurios rodo, kad jo šeimos
turtas vertas 3.5 milijonų.
— Maskvos Prsvds kaltino
Ameriką, kad ji kišantis į Kon
go vidaus reikalus, bet nekalti
no kom. Kinijos, kad ii Konge
vadovauja perversmui.
— Graikija nuo 1956 iki
— Aš manau, — nutraukė 1963 gavo paramos iš Ameri
Leopoldas Berchtoldas, — mū kos 1,656,000.000 dol. Turkija
sų
pasikalbėjimas
baigtas. 2,464,000,000.
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1H4 m., rugpiū&e 11 d., nr. 55

Lietuvių dienos programa
Programos uždarymas —

RUGPIŪČIO 22
ŠEŠTADIENIS

Prof. Jokūbas J. Stukas

©9th Regiment A r m o r y
salėje, E. 26th Street ir Lexir.gtcn Avenue, New Yorke.

Lietuviais esame mes gimę

— Stasys Šimkus
Diriguoja Alice Stephens

Krepšinio rungtynės, 8 vai.
v. žaidžia Šiaurės Amerikos
lietuvių krepšinio
rinktinė,
•y-įžusi iš Australijos, prieš ry
tų sperto apygardos rinktinę.

Šokiai ir susipažinimo vaka
ras. S:30 v.v. Groja Korp! Neo-

Lithua.iia orkestras iš Chicagos.
Vadovauja Algis
Modestavičius.
RUGPIŪČIO 23,
SEKMADIENI
Pagerbimas žuvusiųjų už Lie

.a vos laisvę padedant vainiką
prie lietuviško kryžiaus, (Meditation Lane ir Avenue of Africa). 12 vai.
Šventos mišios 12:30 Singer
Bowl stadione. Aukoja vysk.
Vincentas Brizgys; pamokslą
sako prel. Jonas Balkūnas.
Programos

dalyvių

eisena

2 vai. popiet.
Nuotr. R. Kisieliaus

Romualdas Kisielius
KRYŽIUS TAUTŲ KRYŽKELĖJE

Tautų kryžkelėj rymodama,
Tarp berželių ir žiedų,
Prakalbėk, senasis kryžiau,
Nebylės tautos vardu ...

Prabilk lūpom partizanų,
Į praeinančias minias__
Ir uždek kovot už laisvę
Milijonų krūtines...
Tu čia liudyki pasauliui,
Kad lietuvių širdyse
Dar liepsnoja laisvės ugnys
Ir gyva dar jos dvasia ...

LAIŠKAS Iš BRAZILIJOS
(atkelta iš 3 psl.)
čių — seniau atvykusių ir po
antrojo pasaulinio karo atsira
dusių. Deja, lietuvių gyvenimo
vaizdas nėra džiugusPrieš keletą metų sunyko ir
nustojo gyvavus Lietuvių Ben
druomenės organizacija. Prie
žastis: trūkumas visuomenės
veikėjų — susipratusių patrio
tų ir vadų. Tai beveik nepatai
soma nelaimė, nes jaunų, kad
ir baigusių aukštuosius moks
lus, nepavyko pritraukti prie
būtino darbo. Jie nutautėja.
Nutautėjimas pasibaisėtinas,
nes lietuvių parapija išmiršta.

LIETUVIŲ KOMITETAS
PASAULINEI PARODAI
NEW YORKE:

Iš k. sėdi: muz. Algirdas Ka
čanauskas, šokių vadovė Jad
vyga Matulaitienė, fin. sekcijos
pirm. New Jersey inž. Vlaoas
Dilis, ižd. Antanas šetikas. vicepirm. ir rnformacijcs vado
vas k.?n. dr. Stasys Valiušaitis,
>.ox. uckubas J. Stukas.
vicerirm. ir meninių programų
vadovas Kazys Vasiliauskas,
konsulas Anicetas Simutis, dai
lės sekcijos pirm. Helen Kulber, finansų sekcijos vadovas
Jonas Šlepetys. Antroje eilėje
stovi: muz. A. Visminas, Maria Vžrbiddenė, I. Dilienė, G.
AnuŠkienė, A. Radzivanienė,
Kazimiera Genevich. Albinas
Trečiokas, Vaclovas Alksninis,
Albertas Ošlapas. Peter Wytenus. Trečioje eilėje iŠ k. Vaclo
vas Butkys, muz. Mykolas Ci
bas, Irena Sandanaričiūtė, Vy
tautas Strolia, Laima šileikytė,
tnuz. Vincas Mamaltis. Edward
Genevich, Leonas Virbickas.
Nuotrauka V. Maželio

Čia ilgai vadovavęs lietuvių
jaunimui kun. J. Šeškevičius,
kaip tyčia, iškeltas toli į pro
vinciją. Dar veikia, nors ir sun
kiai, parapijos choras, viena
kita draugija, bet jų dienos su
skaitytos.
Laimei atvyko i S. Paulį du
lietuviai jėzuitai ir bando Įsi
kurti buvusiose Lietuvos mo
kyklos patalpose. Užsimojimai
gražūs, dideli, bet ir kliūtys di
delės. Savaitinis laikraštis (vie
nintelis) vos vegetuoja. Kol tė
vas J. Brunžikas rinko jam lė^
šas ir nemokamai administravo,
darbas sekės. Bet įvykus nelai
mei (sulaužius koją), ligi šiol
dar nepasveiko.
Tekiom sąlygom kitais me
tais S. Paulyje rengiams Pietų
Amerikos antrasis lietuvių kon
gresas. Apie tai vėliau. K.K.

Atidarymo žodis — Prof. Jo
kūbas J. Stukas, pasaulinės pa
rodos lietuvių komiteto pirmi
ninkas.
JAV himnas — J.S. Smith
Lietuvos himnas — Kudirka
Gieda mišrus jungtinis cho
ras, diriguoja Alice StephensSteponavičienė.
Sveikinimas — Juozas Ra
jeckas, Lietuvos atstovas JAV,
Washington, D.C.
Himnas už tėvynę — Alek
sandras Kačanauskas
(Ši giesmė skiriama žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
gerbti)
Diriguoja A. Kačanauskas

MENINE PROGRAMA
Pranešėja Rūta Lee-KilmOny
tė, filmų aktorė iš Hollywood,
California.
Šustas
Subatėlė

Tautiniai šokiai. Atlieka vy
resniųjų jungtinės grupės. Su
batėlę palydi jungtinis mišrus
choras, dirigentas A. Kača
nauskas.

RŪTA KILMONYTĖ

Verkia mergelė—J. Štarka
Už jūrelių, už mareliu —

Jonas Benderius

Meninės programos vadovas
— akt. Kazys Vasiliauskas
Tautinių šokių programos
apipavidalinimas — Jadvyga
Matulaitienė
Taut. šokių dirigentas —
Vytautas Strolia
Tautiniams šokiams groja
Michael Hermanas Folk orch
estras.
Šokių instrumentacija Wal.er Ericson ir Vyt Stroiios
Vargonais palydi — Albinas
Prižgintas
Pianinais palydi — Aldona
Kepalaitė ir Aleksas Mrozinskas.
Eisenai groja šv. Petro lie
tuvių parapijos CYO pučiamų
jų orkestras, Boston, Mass.
Eiseną tvarko — Antanas
Rugys.

JERONIMAS KAČINSKAS

ALICE STEPHENS

Ko liūdi putinėli? —

Juozas Naujalis
Šiltas, gražus rudenėlis —

Juozas Gruodis
Diriguoja V. Verikaitis
Oželis
Rugučiai
Mano tėviškė — A. Mikulskis

RUGPIŪČIO 24,
PIRMADIENIS

Lietuvių programa JAV federaliniame paviljone — 4 vL
ir 6 vi.
Lietuvių diena, surengta di

J S ankūnas deliu triūsu, pareikalavo ne
Po aukštus kalnus —

Kazys V. Banaitis
Pasakyk, mergele —

Juozas Žilevičius
Diriguoja A. Mikulskis
Audėjėlė
Aštuonytis

AŠtuonytį palydi jungtinis
moterų choras, dirig. Algirdas
Kačanauskas
Kur giria žaliuoja

Juozas Gudavičius

maža išlaidų, kurių, toli gražu,
nebus galima padengti iš nu
matomų pajamų. Vyriausia pa
rodos vadovybė neleido imti
atskiro mokesčio už dainų ir
šokių programą. Lieka tik vi
suomenės aukos, kurios nuolat
plaukė j komitetą. Tų aukų ir
dabar prašo lietuvių dienos
komitetas, kad būtų galima pa
dengti .visas išlaidas. Au k as
siųsti: Mr. A. šetikas, 84-11 101
Street, Richmond Hill 18, NY

VYTAUTAS STROLIA

ALGIRDAS KAČANAUSKAS

Piovėjas — J. Kačinskas
Dainininku maršas —

Julius Gaidelis
Diriguoja J. Kačinskas

RUOŠIASI MOTERŲ SĄJUNGOS SUKAKČIAI

Rugpiūčio 4 Moterų Sąjun
gos 5 kuopa savo susirinkime
aptarė Moterų Sąjungos 50 me
Šoka lituanistinių mokyklų
tų jubilėjaus minėjimo ir ban
vyresniųjų grupės
keto reikalus. Banketas bus
spalio 4 lietuvių salėje (67 Ver
ti on St.). Pradžia 5 v. Bilietai
Voveraitė
Kalvelis

DETROITO ŽINIOS

LOS ANGELES tautinių Šokių grupė, vadovaujama O. Razutienės, iš to
liausiai atvykusi j lietuvių dieną pasaulinėje parodoje.

Į lietuvių dieną New Yorke
išvyksta gausus detroitiečių bū
rys. Didesnę keliautojų dalį
sudaro šv. Antano lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas
muz. Alberto Mateikos. Choras
vy ksta specialiu traukiniu rug
piūčio 21. Parodon taip pat iš
vyksta tautinių šokių grupė Ši
lainė, vadovaujama
Galinos
Gobienės. Lietuvių dienos išva
karėse ir Lietuvių Melodijų ra
dijo valandėlė prisimins šį svar
bų neeilinį įvyki.
Liet. Studentų Sąjungos su
važiavimas bus Detroite lapkri
čio mėn. Sąjungos pirmininku
yra Algis Zavareckas.
rjv

WORCESTER, MASS.

tretininkams. Visą savo ilgą ir
sunkią ligą velionė buvo dide
lio kantrumo pavyzdys. Po ge
dulingų mišių šv. Kazimiero
bažnyčioje palaidota Notre Dame kapinėse.
Rūtvilė.

po 2.50 dol. jau platinami. Vy
riausia banketo tvarkytoja suti
ko būti M. Delionienė. Ji su
darys komisijas ir sukvies tal
kininkes. Vakaro vedėja bus
linksma, gerą nuotaiką suke
— L. šimuti* ir dr. P. Gri
lianti Julė Mack. Vėliau bus pa
gaitis, Chicago, m., atstovauda
skelbta pilnesnė minėjimo pro
mi Alto centro komitetui ben
grama. Tuo tarpu renkamos au
drame pabaltiečių vie n et e
kos Šiluvos koplyčiai.
(Joint Baltic American CommitAlena Listaitienė -Leonaitė, tee), pasirašė bendrą pabaltie
sulaukusi 82 metų, mirė liepos čių laišką, kurį tas pabaltiečių
7. Liko vyras Juozapas, duktė komitetas pasiuntė respubliko
kazimierietė vienuolė M. Gra- nų ir demokratų partijų plat
tia, kuri dėsto meną ir dailę formų komisijų pirmininkams.
Marijos aukštesniojoje mokyk Tame laiške, pasirašytame L.
loje Chicagoje, keturi sūnūs— Šimučio ir dr. P. Grigaičio, be
Adomas. Juozas. Raimundas ir kitų reikalų JAV vyriausybė
Jonas, sesuo kazimierietė vie raginama kelti Lietuvos, Latvi
nuolė M. Germain Chicagoj, jos ir Estijos bylą Jungtinėse
keturi vaikaičiai ir keturi pro- Tautose. Kas sakė, kad L. ši
vaikai. Velionė išgyveno Wor- mutis ir dr. P. Grigaitis nere
cestery 61 metus. Priklaussė mia rezoliucijų pravedimo žy
šv. Onos ir Marijos draugijoms, gio?!

MIELI TAUTIEČIAI !

PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūsų, be abejo,
lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės
dar pabūti New Yorke ir susipažinti su Jio pasaulinio miesto
įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už New Yorko yra New
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.
Viena tokių yra KEARNY, apie 12 mylių nuo New Yorko.
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas
seselėms mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas bankas
ir du moderniški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejų klubų
puikūs pastatai ir modemiški įrengimai.
Vykdami į New Jersey, sustokite KEARNY, pamatysite jos
kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centre (6 Davis Avenue, Keamy N. J.) ir
Lietuvių Politikos Klube (134 Schuyler Avė., Keamy, N. J.)
pajusite tikrą lietuvišką nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir iJ
čia išsivešite gražių atmintinų įspūdžių.

Lauktame atvykstant!
J. BELE A,
Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro Pirmininkas

M S LŪŽIS,
Lietuvių Politikos' Klubo Pirmininkas
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DARBININKAS

BENDRUOMENE LIETUVOS LAISVĖS KOVOJE
JAV LB įstatai numato, kad
jas taryba, kaip vyriausiasis
organas, taria bendruomenės
veiklos klausimus ir būdus.
Tad natūralu, kad naujai iš
rinktoji taryba prieš šio reika
lo taip pat stabtelėjo. Tarybos
svarstymai ir tarimai turės būti
gairės vykdomųjų bendruome
nės organų darbui.
Šias gaires smaigstė keli
pranešimai ir sesijos dalyvių
pasisakymai, čia sustojam prie
tų pranešimų, kurie sesijai bu
vo pateikti raštu.
V. Sidzikauskas kalbėjo te
ma * ‘bendruomenė Lietuv o s
laisvės kovoje". Bendruomenės
du uždaviniai. Pirmasis — tau
tinio savitumo ir tautinės kul
tūros išlaikymas svetur. Bet,
kaip kad teisingai pabrėžia Lie
tuvių charta, tautinės kultūros
ugdymo ir išlaikymo būtinoji
sąlyga yra valstybinė ne
priklausomybė, todėl mūsų ben
druomenė negali stovėti nuoša
liai nuo mūsų tautos pastangų
atstatyti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę ir laisvę. Bend
ruomenė “negali apsiriboti tik
kultūriniu planavimu, apleisdama laisvės kovos sritį”. Tokį
nusistatymą turime turėti išei
dami iš dviejų prielaidų. Pirma,
pasaulinė padėtis rodanti, kad
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas gali įvykti negreitai
ir pareikalauti vienos ar ir ke
lių generacijų pastangų. Antra,
vertindami lietuvių išeivijos po
tencialą ir laiko poveikį išeivi
jai, negalime nematyti, kad or
ganizuotoji bendruomenė ilgai
niui bene bus jei ne vieninte
lis, tai pats pajėgiausias veiks

li Bendruomenės Tarybos
posėdžiu (3)

grindiniai Lituanistinio švieti
mo tikslai—mūsų sulaikymas
nys, kuriam teks didžioji atsa nuo išnykimo: jaunimo tautinio
komybės dalis už laisvėje esan auklėjimo papildymas ir išeivi
čios mūsų tautos dalies likimą jai kūrėju, vadovų bei kovoto
ir už Lietuvos laisvinimo pa jų paruošimas. Tai milžiniškas
stangas. štai kodėl jau dabar darbas, kuriam niekados nebus
būtina bendruomenę
ruošti per daug rankų, kapitalo, pas
šiem uždaviniam. Toks pasi tangų, laiko. Kasmet ir kasdien
ruošimas turėtų reikštis akty jis slėgs visą lietuvių bendruo
viu dalyvavimu Lietuvos lais menę, kasdien reikės plano ir
vę atstatyti siekiančioje veiklo sprendimų, ko šiuo momentu
je ir konkrečiai šiuo būdu: ir neatidėliotinai griebtinasi.
bendruomenė į apsijungusio vy Taigi kur reikėtų kreipti per
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo ateinančius trejus metus LB
organo (Vliko) seimą deleguoja švietimo tarybos dėmesį?
penkiolika savo atstovų ir Į Nutautimui užtvenkti ir jau
vykdomąjį organą (Vliko tary nimo auklėjimui pakaktų šei
bą) —‘ vieną atstovą. Toks ben mos, vaikų darželių, pradinių
druomenės dalyvavimas būtų mokyklų, organizacijų ir sto
labai naudingas pačiam Vlikui, vyklų. Deja, į mokyklas teatei
ligi šiol tesiremiančiam
tik ną tik labai maža vaikų. Net
(senstančių) politinių partijų, naujai atvykusių gal tik 65 pro
kovos organizacijų ir sąjūdžių centų vaikų, gal tik 50 proc.
atstovavimo principu, ir plačiai vaikų jas reguliariai lanko, pir
atvertų duris jaunesniajai mū muoju skyrium pradėdami ir
sų kartai, politinėms partijoms aštuntuoju baigdami. Mūsų pa
ir kovos organizacijoms bei są stangų dėmesys taip pat nely
jūdžiams nepriklausančiai, vei giai paskirstomas — norime
kiai įsitraukti į Lietuvos laisvės spėti, kad pradinėms mokyk
loms tenką 70 proc. viso dėme
darbą.
Pranešimas sukėlė.'gyvus se sio, o vaikų darželiams apie
aukštesniosioms
sijos dalyvių svarstymus. Išva 10 proc. ir
das lėmė prielaida, kad šiuo mokykloms apie 20 proc. Visos
tarpu bendruomenės atstova LB švietimo tarybos darė, ką
vimui Vlike nėra sąlygų: tokio galėjo: parengtos programos ir
atstovavimo mintis visiškai sve sukrauta daug didele dalimi
tima Vliką dominuojančiom po LB kultūros fondo išleistų, bet
vadovėlių
litinėm mūsų partijom, tesire- parduoti nespėtų
imančiom
praeitimi. Reikią Tai milžiniški darban, čiulpę jė
palaukti, kol būsią praregėta gas, protą ir laiką. Ten rasime
(nukelta į 6 psl.)
ateičiai. Todėl pasisakyta ne už
atstovavimą, bet už bendradar
biavimą.
V argonininkŲ s-gos
V. Volertas pasisakė

litua

AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTIS
Brocklyn, N.Y. — Liepos 26
gražiai ir įspūdingai savo 50
metų vedybų sukaktį, atšventė
uoli Angelų Karalienės parapi
jos veikėja Ona Poniatauskienė su savo vyru Stanislovu. Su
kaktuvininkė yra kilusi iš Su
valkijos, Bartninkų; jos vyras
— iš artimos apylinkės, lenkų
kilmės. Stanislovas Poniatowskis ir Amerikoje priklauso len
kų draugijom, yra veiklus Tau
tinio Lenkų Susivienijimo na
rys, tačiau kalba lietuviškai ir
dalyvauja lietuvių parengimose.
Iškilmingos mišios buvo gražiai atremontuotoje ir gausiai
gėlėmis išpuoštoje Angelų Karalienės bažnyčioje. Gėles parū-

TAMAOUA, PA.

Kun. Stasys Lukšys, vikara
vęs ilgą laiką Šv. Jurgio para
pijoje, paskirtas klebonu į šv.
Petro ir Povilo lietuvišką para
piją, Tamaąua, Pa. Kun. St.
Lukšys, kaip ir jo brolis kun.
Jonas, nors ir Amerikoje gimę,
moka gerai lietuviškai, skaito
beveik visą lietuvišką spaudą.
Kun. Stasys Lukšys pasisėmė
daug lituanistikos žinių iš kleb.
kun. J. Karaliaus, kuris yra
plačiai žinomas Amerikos lietu
vių veikėjas. Linkime naujam
klebonui geriausios sėkmės.
(G.)

pino sūnus Aleksandras iš Ha
vajų, kur jis yra policijos ka
pitonas. Mišias aukojo klebo
nas kun. J. Aleksiūnas, asista
vo kun. Vyt. Pikturna ir kun.
L. Jankus. Pamaldose taip pat
dalyvavo lenkų klebonas kun.
A Jarka.
Vaišės įvyko Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Dalyva
vo vaikai, vaikaičiai, giminės,
pažįstami ir draugai — viso
apie 200 žmonių. Svečių buvo
iš Washingtono ir Pittsburgho.
Maldą sukalbėjo klebenąs kun.
J. Aleksiūnas. Vyriausiu pabroliu buvo St. Poniatowskio artimas bičiulis R. Brzozovvskis.
Vaišėm vadovavo W. Kodrj iš
Pittsburgho.
Sukaktuvininkai
susilaukė daug dovanų ir svei
kinimų. Lenkų Susivienijimo
vardu sveikino J.A. Glowackis.
Poniatauskai turi vaikų ir
vaikaičių gausų būrį. Iškilmė
se dalyvavo dukterys Anna Rose ir Helena V. Budrick su vy
ru Antanu; sūnus Aleksandras
su žmona Eileen ir vaikais iš
Havajų. Pranciškus su žmona
Maxine ir vaikais, Vincentas su
žmona Florence ir vaikais ir sū
nūs Jonas.
Sveikiname sukaktuvininkę
Oną Poniatauskienę, uolią Dar
bininko rėmėją, jos vyrą ir vi
są gausią giminę, linkėdami ko
geriausios sėkmės (d.).

Į IŠ VISUR

nistinio šviotimo rūpesčiais. Pa

seimas
Elizabeth, N J. — Liet. R.
Vargonininkų Sąjungos seimas
Įvyksta rugpjūčio 24 lietuvių
salėje (Liberty Hali) iš ryto 9v.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje pamaldos,
kurias laikys šio seimo globė
jas prel. M. Kemėžis. Pamaldų
metu giedos ' New Jersey lie
tuvių vargoninkų choras. Tuoj
po pamaldų trumpas religinės
muzikos koncertas ten pat baž
nyčioje. Koncerto programą iš
pildys solistas L. Stukas ir
New Yorko Juliard konservato
rijos vargonų klasės studentas
Alb. Prižgintas. Po koncerto—
bendri pusryčiai, po jų seimo
posėdžiai. Vakare toje pat sa
lėje numatomas bankietas su
su menine programa. Progra
moje mielai sutiko dalyvauti so
listė I. Stankūnaitė ir L. Stukas.
Pageidaujama, kad sąjungos na
riai, kurie numato šiame seime
ir bankiete dalyvauti, registruotusi adresu: V. Mamaitis,
209 Clark PI. Elizabeth, N. J.
tel. 351-9057 (code nr. 201). Sei
mo išlaidoms padengti aukojo:
J. Liubinskas 15 dol. ir K. Bagdanavičius 10 dol. Aukojusiem
seimo rengėjai dėkoja.
(M.)

— Domas Jasaitis, M.D., Tam
pa. Florida, siųsdamas savo au
ką rezoliucijom paremti, rašo,
kad “veikia, dirba tik gyvi, kū
rybingi asmenys”. Aukos siųstinos komiteto iždininkui: Mr.
G.A. Petrauskas. 3442 Madera
Avė., Los Angeles,
Calif.
90039.

ĮSPŪDŽIAI IŠ VASAROS KELIONES
(Pradžia pr. numery)
Brocktonas yra arti Bostono.
Miestas senas, gatvės siauros,
mūriniai namai niūrūs. Čia pla
čiai išsiplėtusi avalinės pramo
nė. Jau nuo 1896 metų Brocktone gyveno apie 300 lietuvių.
Dabar, sakoma, lietuvių kilmės
čia gyvena per 6000 lietuvių.
Šv. Kazimiero parapijai priklau
so 3000. PreL kun. V. Strakausko iniciatyva pastatyta didelė
bažnyčia. Aplink bažnyčią yra
susispietusi didelė lietuvių ko
lonija, lyg atskiras miestelis.
Senieji ateiviai — daugiausia
dzūkai. Tur būt, nei viena lietu
vių kolonija neturi tiek klubų,
kaip Brocktonas. Daugiausia
juos lanko “'baltakės” mėgėjai.
Teko aplankyti ir Brocktono
mugę. Tai didžiulis daržas su
daugelių pastatų bei kioskų.
Tą dieną lankytojų buvo labai
daug. Vertelgos vilioja prie sa
vo menkeverčių prekių įvai
riais būdais bei priemonėmis.
Čia ir lietuviai turi savo kam
pelį — lietuvišką bakūžę, prie
kurios plevėsavo mūsų tautinė
vėliava. Iš oro bakūžė didelio
įspūdžio nesudaro, bet įėjus vi
dun, tuojaus pagauna lietuviš
ka nuotaika. Yra keliolika gra
žių rankų darbo meniškai pa
darytų išdirbinių, berods, du
tautiški moterų kostiumai ir
labiausiai krito man į akis ran
kų darbo didžiulis iki lubų lai-

krežis. Be to, šalia bakūžės įrengta palapinė, kur patogiai
atsisėdus galima užkąsti ir alu
čio išsigerti. Malonios lietuvės
vaišino lankytojus sumuštiniais,
dešrelėmis su kopūstais ir kit
kuo.
Po to teko dar aplankyti ke
letą pažįstamų. Padėkoję Mi
liauskams už nakvynę, vaišes
ir informacijas, išvykome
į
Worcesterį.
Worce$terio miestas didelis.
Centre namai senoviškos staty
bos. Sakoma, kad čionai lietu
vių gyvena per 10,000. Yra dvi
didelės lietuvių parapijos, du
klubai ir daug lietuviškų orga
nizacijų.
Ilgokai teko pavažinėti kal
nuotomis miesto gatvėmis, kol
/susiradau savo pusbrolį D. Kru
šą, kurio nebuvau matęs virš
50 metų. Susitikimas buvo jau
dinantis^ Beveik ištisą naktį
kalbėjausi su maloniais senukais-Krušais, kurie labai domė
josi Lietuvos nepriklausomy
bės gyvenimu ir dabartine lie
tuvių tautos sunkia būkle. Vė
liau turėjau progos susitikti
Kielas. Tai nuoširdūs ir vaišin
gi lietuviai. Kielienė, berods,
tris kartus buvo parvažiavusi
nepriklausomybės metais į Lie
tuvą. Jai Lietuva labai patiko

GYVA IR DARBŠTI PARAPIJA
Keamy, N.J. — Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 16, eida
mas į bažnyčią, pakelyje stab
telėjau prie Sopulingosios Die
vo Motinos būsimos mokyklos
ir naujai statomo vienuolyno.
Nepaprastai nustebau. Seniau
buvusios valdžios mokyklos pa
statų pažinti nebegalima: sie
nos iš lauko pusės nucementuotos, langai didžiuliai, klasės
perplanuotos, lubos ir grindys
naujos ir visi kiti perdirbimai
jau prie pabaigos. Rugsėjo mė
nesį mckykla bus jau atidary
ta. Tai tikrai bus graži, erdvi
ir patogi mokykla parapijos ir
kitų katalikų vaikams, norintiem ją lankyti.
Stabtelėjau ir pr e vienuo
lyno. Negalėjau
įsivaizduoti,
jog tik vėlai pavasarį buvęs kle
bonas kun. D. Pocius iškilmin
gai prakasė žemę, o dabar jau
PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Katalikų Federaci
jos didžiulė išvyka — lietuvių
diena bu$ rugpiūčio 30 lietuvių
ūkyje, Lithuanian
Country
Club, prie Coal Valley Rd.
Įėjimas 1 dol. Vaikai įleidžiami
nemokamai. Bus įvairių lietu
viškų valgių, šokiam gros gera
muzika. Pelnas skiriams lietu
vių katalikų radijo valandėlei
paremti. Radijo valandėlė vei
kia nuo 1.35 iki 2 v. popiet iš
WED0 stoties, banga 810.
ONA IR STANISLOVAS PONIATAUSKAI au savo v alkais ir vaikaičiais. Nuotr. P. Ąžuolo.

JONAS MIŠKINIS

Rengimo komisija

išaugęs puikiausias pastatas.
Jau ir langai dedami ir daromi
vidaus įrengimai. Ir aplinka
graži; didelis žemės plotas, ap
augęs medžiais; ant kaklo ma
tosi bažnyčia, paskendusi taip
pat medžiuose ir žalumynuose.
Gatvė iš kitos pusės be jokio
judėjimo, galinė, ir todėl čia
jaučiama didelė ramybė.
Praėjusį sekmadienį, rugpiū
čio 16, jau ir dvi pranciškietės seserys atvyko iš Pittsbur
gho. Klebonas kun. J. šamus
jas pasveikino ir priminė, jog
laukia sunkus darbas. Parapiečiai, kurių vaikai lankys šią
mokyklą, turės eiti seserim į
ta’ką.
Jau ir šeštadieninė mokykla,
kuri apie dešimtį metų buvo
prisiglaudusi prie Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro,
atsisveikino ir savo darbą šį
rudenį radės naujoje mokyklo
je.
Žvilgterėjau ir Į bažnyčios
šventorių. Daug ką primenąs
tautinis k-yžius, pušaitės, eg
laitės, graži pievelė, rožės ir
kitos gėlės verčia prisiminti mi
rusį k’eb. kun. L. Voiciekauską, nešusi ir sodinusi medžius
ir rožes ir kitus žalumynus. Jo
siela buvo įdėta į bažnyčios apli .kos pagražinimą, bet neilgai
jis džiaugėsi ta puošmena. Rug
piūčio 22 d. už jo sielą mirties
metinių proga bus gedulo pa
maldos jo paties pastatytoje
bažnyčioje.
J. Mėl.

ir paliko gražių prisiminimų.
Jiedu visą laiką remia Lietuvoj
gimines ir artimuosius bran
giais siuntiniais ir pinigais. Sa
kė, kad jie yra virš 10,000 dol.
vertės siuntinių į Lietuvą pa
siuntę.
Turėjau progos
pamatyti
Worcesterio lietuvių
naująjį
moderniai įrengtą klubą. Tai
gražus, patrauklus pastatas su
erdviomis salėmis, gražiais bal
dais, čiurkšlėmis ir lietuviška
pirtimi. Visą aprodė Zurlys,
simpatiškas, senas ateivis dzū
kas.

— Šiluvos Marijos maldos ir
atgailos
šventė Marianapolyje, marijonų vienuolyno so
dyboje, bus rugsėjo 6, sekma
dienį. Mišios 11 vai. ryte, Kry
žiaus kelių procesija 1:30 vai.
Marijos valanda 2:30. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.
— Leonardas Viliukas, Los
Angeles, Calif., Rezoliucijoms
Remti Komiteto pirmininkas,
neseniai būdamas Chicagoje,
padarė vizitą vyskupui Vincen
tui Brizgiui, pasitardamas su
juo rezoliucijų pravedimo rei
kalu. L. Valiukas pakvietė
vysk. V. Brizgi į Lietuvos Vy
čių seimą, kuris kitais metais
rengiamas Los Angeles mieste.
L. Valiukas pirmininkauja Lie
tuvos Vyčių 133-jai kuopai, ku
ri ruoš 1965 metų vyčių visuo
tinį viso krašto suvažiavimą.
Pirmasis Lietuvos vyčių seimas
įvyko 1957 metais Kalifornijoje.
Kitų metų seimas bus antrasis
prie Pacifiko krantų.
— Pr. Zunde, K. Škirpa, J.
L. Vodopalas, G. Krivickienė ir
P.A. Mažeika, Washingtono ir

apylinkės lietuvių veikėjai, tu
rėjo susitikimą su Rezoliuci
joms Remti Komiteto pirm. L.
Valiuku, jam neseniai lankan
tis krašto sostinėje. Buvo pasiinformuota rezoliucijų pravedi
mo reikalu. Pr. Zunde, kuris
šiuo metu vadovauja LB Washingtono apylinkei, pažadėjo
Washingtono lietuvių talką re
zoliucijų žygiui.
— Lietuvių seserijos skaučių

sąskrydis bus rugsėjo 19-20 Clevelande. Dalyvaus tuntininkės,
draugininkės, skautininkės, vy
rės. skautės ir akademikės.
Vermonto valstybėje gamta
Bus parodomosios skilčių suei
labai įvairi — miškinga ir kal
gos, pašnekesiai, pranešimai,
nuota. Miestai nedideli, pasken
laužai ir k. Prašoma gausiai da
dę vešliuose 'klevuose. Atrodo,
lyvauti. Nakvynės ir visais ki
kad žmonės pamiškėse skur
tais reikalais rašyti adresu: M.
džiai gyveną. Keliai vingiuoti,
Jonikienė, 6346 So. Washtenaw
nedaug kur leidžiama važiuoti
Avė., Chicago 29, III.; telefonas
60 mylių greičiu. Važiuojant, "PR 6-3583.
aukštam kaiman, ausis užgula,
EKSKURSIJA |
lyg apkursti. Automobilis sun
KENNEBUNKPORTĄ
kiai traukia. Leidžiantis pakal
Metinė tradicinė išvyka į lie
nėn atsigauna ausys ir mašina.
Toks važiavimas neįpratusį ge tuvių pranciškonų gražiąją so
dybą Kennebunkporte rengia
rokai vargina.
Daugelio pamiškės gyvento ma rugsėjo 5-7. Kelionė, dvie
jų pagrindinis verslas— klevų jų dienų maistas ir nakvynė
sula, iš kurios dirbamas siru vienam asmeniui 30 dol. Auto
pas, saldainiai ir šiaip įvairūs busas išvyks iš Brooklyno, bet
prieskoniai. Kai kurie gyvento ekskursijoje gali dalyvauti ir
jai laiko ožkas,
kurių pie iš kitų vietų. Kas norėtų va
nas gan plačiai reklamuojamas. žiuoti, prašomas skubiai kreip
Turistai, važiuodami per Ver tis į Darbininko administraci
monto valstybę, daug to pieno ją (910 Willoughby Avė., Brooišgeria. Sako, kad ožkų pienas klyn, N.Y. 11221) arba skam
gerti sveika, bet alaus mėgėjai binti telefonu GLenmore 2kitokią nuomonę turi.
2923, vakarais GL 5-7068.

MARIJA IR BALYS RAUGAI rugpiūčio 15 minOjo 25 metu vedybinio
gyvenimo eukaktj tavo namuose Cambridge, N.J. Nuotr. V. Maželio.

AŪBntTAS RADSIt^Aa. SM. x ..

BROOKI.YN 6. N. V
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tėvų

WATERBURY, CONN.

Leit. Zenonas Seliokas ir
Audronė Kuraitė susituokė lie
pos 25 Waterburio šv. Juozapo
lietuvių parapijos bažnyčioje.
Mišių metu £edojo vyrų seks
tetas. Jaunojo tėvelis Kazinuėras Seliokas išpildė dar porą
solo dalykų.
Pirmoji pamergė Sigita Vait
kutė ir pabrolis Gediminas
čampė jaunavedžiams, kiekvie
nam atskirai, buvo
suruošę
priešvestuvuiius pobūvius. Pa
lydoje dar dalyvavo z Gražina
Selickaitė, Anelė Mažulaitytė,
Loreta Malinauskaitėj Gii&l&s"
Gureckas, Stasys Dėdinas ir Vy
tenis TYeČKkąs.
Priėmimo vaišėse dalyvavo
virš poros Šimto žmonių. Gau
ta daug sveikinimų iš viso paJUOZO MARTINKONIO
ĮPĖDINIAMS

1947 metais miręs Juozas
Martinkonis yra palikęs kelis
tūkstančius dolerių anksčiau
Lazdijuose gyvenusiam kunigui
Juozui Marcukoniui ir taipgi
Broniui bei Vincui Marcukoniams. Patys Marcuknniai arba
apie juos žinantieji malonėkite
atsiliepti adresu:
»

šaulio kampų, net iš tolimos
Australijos k* Sibiro.
Jaunoji Audronė, vienturtė
Povilo ir Danutės Kinų duktė,
gimė Vokietijoje, 1948 emigra
vo Australijon, o 1960 persikė
lė į šią šąli ir čia baigė aukš
tesniąją mokyklą. Jos tėvelis—
ilgametis skautų veikėjas ir
choro dalyvis.
Zenonas Seliokas gimęs Lie
tuvoje ir vaikystės dienas pra
leidęs Vokietijps stovyklose.
1949 su tėveliais, Kazimieru ir
iįWaterburi, kur baigė ^aažčos, lituanistikos ū aukštesniąja mo
kyklą. Connecticuto universite-

legijas, o pernai pašauktas ^ąro tarnybai ir pakeltas leite
nantų, šiuo metu dirbą Washingtene. Lankydamas universi
tetą, dėstė dainavimą tituanistikes mokykloje.
(č.)
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DakarkaaMi' ęjįįuMtfur

Siuro dėmesio pfskirstnRO,
apleidžiant darželius ir aukštes
niais imdr kiav- Stin'*a mo
rv?o tarp mokvklu ir švietimo
tarvbos ir priežiūros, kas kr
kaio dirbama. Stinga dėmesio
mokytojų pneaugtim
surasti
bei paversti Toiė! nėr ateinan
čius trejus metus - švietimo ta
rybos dėmesys turėti} krypti
-šia linkme: 1. ta’kinmkauti vi
siems LB organams, skatinant
visuomenę ir tėvus, rūpintis
mok'-klcmis, 2. susirūpinti pla
tesniu vaikų darželiu ir aukš
tesniųjų mokyklų tinklu, 3. pa
laikyti gyvesni ryšį su mokyk
lomis, 4. ieškoti kelių dides
niam skaičiui jaunesnių moky
tojų į mokyklas įvesti.
DAIL. JUOZAS BAGDONAS sava studijoje Ozeaė-Park. N. V„ aukfici vi
sų eilę naujų paveikslų. Kas K pasaulinės paradas lankytojų norėtų matyti,
tegu skambina Hl 1-5233.

’•

‘
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NEWARK, NJ.

Prieš porą savaičių Valenti
nas ir Regina Metiniai susi
laukė dukrelės. Inž. V a 1 e fi
lmas Metinis yra New Jersey
lietuvių tarybos, Rūtos ansam
blio ir Netvarko lietuvių respu
blikonų skyriaus pirmininkas,
Šv. Cecilijos choro narys, Vy
čių 29-tos kuopęs veikėjas. Pri
sideda ir prie kitų organizacijų
veikimo. Regina Melinienė vi
suomet padeda savo vynu. Abu
yra naujakuriai. Linkime tė
vam ir dukrelei daug geros
sveikatos ir laimės. \
J. Trečiokienė
HOMESTEAD PA.

M. Grėbliūnienė, Iz. Galinie
nė ir O. Labuskienė lėktuvu iš
skrido aplankyti Europos kraštų^ Jei - busdgalimybės, paseks
Vilnių. Draugai ir pažįstami
linki kuc geriausios kelionės.

Ieškomas Edward Raižęs, sū
nus Konstantino, iš Warehouse
Point, Conn. Ieško Pranas Reizis.
Prašom rašyti
adresu:
Frank Reizis, 70-16 60 Avė.,
Maspeth, N.Y.

J* J
SCUTH3IDE RESTAURANT
Itattan Food Our Specialty
Parties — W<*ddin«s — Banųuets
TĄKE OUT CRDERS
1624 New York Ave. Huntington
^ation L, L, N.Y. 516 HA 3-9797.

For
tfrddmgs
and Weekend Dantinį

TUXEDO$ALLROOM
210 E. «th St andSrdAve.
Nev Tark Ctty
RE 4-7335

ALBERT MAIER, INC.
Pork STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien šviežios — namų gamybos
“Kielbassy” 1927 Washington Avė.,
Bronx 57, N. Y.
TRemont 8-8193

'.FBn OCĖAN BATHING
Sngle rooms 315 up weeidy. Douhie
rooms 523 up weekty. CHARLES BBELLA BRENNAN, Oupers-Mgnu'

RESORTS
$ T A N I C K’ S
MOTEL AND COTTAGES
Old Montauck Hway, Montauk, N.Y.
On the Ocean. Sun deck. fireplaces,
glass front, TV, kitchenettes. Open
all year. Reasonable rates. — 516MOntauk Pt. 8-2880.
Forget your troubles. coroe by land,
sea or air for the vacation of a Hfe
tune. ArnokFs Inn at Orient "Point,
LJ. Seaview rooųis 57 per day incL
a full breakfasL'the finest in food
and drinks, private beach and ma
rina. Knd of Rfeute 25, phone 516
OR 2-0111 — askc for Amold.

HOUSE
TOBYHANNA, PENNA.
Tel: (717) £94-8022 or 8160. Atop
the Poconco Mts. Filtered pool. acenie loeatian. modern rooms, 3 weH
ptaumed meals daily. RECREATION
HALL, MOVTES. shoCOeboard, daneing, etc. on premises: Boating. fish
ing, golf: Churctas aearby. BklU
843 to555 weekly
MAE. E. ■ KTBBLE. owner-mgr. *.

Family vacatfons. Parents— enjoy
New Engiand*s largest and ' best
eųuipped resort for your chidren.
Real country living wtth wtdte sand
playgTOunds. pool, beach, fast teraus
courts etc. KRchenette cottages 575
to 5150 wk. Phone 203-349-3431 or
write — HAPPY ACRES on Lake
Beseck Midlefield 8ji, Conn.

The Jonės House. Greenville 1, N.Y.
Art A Doris Jonės — 518 YO 6-8472.
Ideal small resort, dehcious home
cooking and baking served family
style. Friendly atmosphere, peaceful
and relaxing; lawn games, shuffle
board, T. V., heated rooms; near
everything. Opėn all year. Rates
on reųuest, reasonable.

LUMBER COMPANY INC.

Celebrating our 20th Season “Ireland in the Catskills" — EMERALD
ISLE HOUSE Rte 23, S. Cairo, N.Y.
TeL 518 MAdison 2-9526. For the
best vacation evęr for young A okL
Beautitul iarge airy rooms, innerspring mattresses. Štili servlng 3 bot
meals daily. Menu on reųuesL Large
filtered swimming pool, lawn sportą,
swings & slides for children. Free
transportation to Church, TV. Rates
$45 weekįy incL everything. Spėriai
low rate for children. Forfreserva-

FAMILY FUN — New todoor Pool,
Children’s Rates, Delicious Meals.
Reservations availabte notr. Open
all year.
' HILLCREST FARM9
Box 286, RJ>. 5. Stroudsburg 6, Pa.
Write or Phone — 717 - 421-331L
DUFFY'8 RIVER VfEW — 841.
NARROWSBURG, N. Y. — TeL:
ALpine 2-3284. Beatitifully situated
on Delaware'River; private lake on
premises, good boatin£, swlmming,
fishing, shuffleboard, pingpong, archery, handball, recreation hall, barbecue. Spotlessly ėlean, best food.
own farm products. Children half
rate. Free transportation to stafion
and churches. Open thm SepL 15th.
FLORENCE DUFFY A SON

BrooHyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-2089 (
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager Didelis patrinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų— šveritėms bei kitokioms progoms.

86-16 JAMAICA AVĖ.

WOODHAVEN 21, N. Y.
TcL VlrpinlK 6-9519

JSALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estate — Insuranco
Apdraudimas gyvybės, namų, automobOų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investadjos.

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų investuoja pelningai iki
K.% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus ••mortgųge", namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržų.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
i SL, Stamford, Conn. — Td. 325-0997
tais 6-9 vai vak.; Šeštadieniais 9-4 vaL

GRANE SAVINOS &Loan Association

KELLY CORNERS, N. Y.
For Your Summer Vacation,
or Honeymoon
Open AU Year
Write for Booklet
Tel.: Margaretville 586-4831
DORIS E. GRAY

Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos tokių. .... Btereo 6.00 85.06
4.00
Dainos » Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis. 14 lieL dainų akorap. gitara
5.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai. 2 pi. M L tokių ir dainų
8.00
Lietuvių tautiniai tokiai. J. Stuko teid. 14 tautinių tokių___
4^0
4.00
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro {dainuota 17 Bet dainų .„.
Uetuvttki tokiai, akordeonu K. baabaro {grota 18 BeL tokių
4.08
Dainos Lietuvai. S. Oerienės komp. {dainuota 12 liet dainų ._
4.00
Mylėsi Lietuvą it toto. H dainų tautės 15 rinktinių dainų ....
Lietuvos kankMa, 14 HeL kūrinių, vad. O IGkuiskinaL Ster. 85 4.0B
Kalėdų giesmė*. Br. Budrtūno Ansamblio 11 kaMd.
tuntų &0B
Tėvynei aokojam, Dainavos ‘
'
Mes padainuoiftn, Cturtionio

D’Cnofrio Bros. Constroction Corp.
MASONRY & CONCRETE, General
Constmction - Driveways - Patios Carages -. Sidewalks - Stepe - Porcbes. Ali types of alterations. Call
TR 1-5100. if ha answer UL 4-8492.
Spedal consideration to religious
groups. — 405 East 5th Street.

-322 Union Avenue

GREEN MOUNTAIN
FARM

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

From a board to a building. Rrouse
in our Home-mfrners Sbowroom —
comptete Hne of himber and build
ing moteriai. HA 7-3966. Fort HiU
Road (at East Main). Huntington.

RICHMOND HILL, N. Y.

101-55 l^FERTS BLVD.

SKOBĖ LODGE
AND DELUXE MOTEL
Yulan. N.Y. on Washington Lake.
Tek: Barryvilie 914-956-4104. Hollywood filtered PooL Acc. 200. Air
cooled dimng rm.. eoektail lounge,
TV ir rec. rms. Rms. w-without pvL
bath. All sports, 20 min. from Monticello Rače Track. Churches near.
Rates Booklet.
MRS: JOSEPH H. CANTWELL

The Homestead. 700 acre farm and
inn. high in the beautiful Taconic
range of the Green Mts. offers excellent food and lodging. Churches
nearby. $9 daily per person includes
3 meals. Open all-year. Write for
free brochure — Arlene & Tommie
Stensgard. Middietown Springs. Vermont 05757; 802 235-2154.

Consulate General of
Uthuania
41 West 32nd Street
New York, N.Y, 10024

tų gėrimų . :, Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

WEST

NEW BEACH MOTEL
12 modern units, T.V., full baths A
svrimming pool. New uitra modern
Rainbov Luncir Mti Rathskeller —
finest in the. Pocono’s. Fine Italian
American cuisine', ęatering to banųuets. private parties and btisiness
meetings. Located at cross roads Rt.
115 and 940, Blakeslee. Pa. Phone
AreaCode (717)646-9984. Host and
Hostess. C. Daily and Sons.

RAYS UQUOR STORE
GaUma geuti įpamatutoe rūšies amerikiečių ir importuo

CHESTER

SAVARESE
ITALIAN PASTRY SHOPPE
For the Finest in Ice Cream Cakes
Birthday Cakes - Wedding Cakes
We also deliver
CaU GE 8-7770

JUOZO Ir IZABELĖS MISIŪNŲ

B. B. PIETKIEWICZ, Prea.

47 and Rockwel! Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS
Msksme <mm» 1862 metų varario 1 dienos
Pinigai NMi pfM* tntaesfo 15 d. duoda dividendus už vtaų mčnes|.
PtvMendsi mokami sausio Ir liepoo 31 d.
RyMome aplankyti nauja mfioų namsVALANDOB: Pinad. .ir kčtvtrL 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir
porirtadienj 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais
9:60 ryto — 12'00 dienon. Trečiadieniais uždaryta.

LietuvMki thartai, Br. Jonufto Įgrota jft
Ar žinai tų žag, R. Mastienės. 13 Bet. <01
A. tabsniausko. po 12 dainų-tokių X Ir,
Lietvvttfcos dainos ir tokiai. Moritter Ce
ft. Balkau* radijo, vak. dainuoja. M) krik
Rėžto ir tylus.
~ ~
_______________
Ar pameni. V. Stankus; 10 tokių muaOia eotoi —Ster. H BuM!
MHBtno paunksnrt, Montrealio L draanguteutm 3 fl. atomus IBjM

SCHALLER & WEBER
augsciau&os kokybrs produktai
Mūsų laautuvėBe'geriaiMtoB dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, jv«iriausK)B mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užrikite -įsttikmsitef
,

Kampu
— m Prvnt Btmt —> IV MB4B
Flųahlwų» — 4146 Bhtfn BtrvM — Hf
Jackean HdųMi ~ K-1B.37tte Awm»

— M

Trijų metų Iruto, Ir. GlečtBUs 8 Bet.
ftdfli
Dainuojame su Ltonž, M BeL <WM|
Mac Bengiame w daine, New Torto '
Liaudies giesme. TtoBMu durno U j
Linksmieji bradai. 13 Baudtes kartu
Liet, dainų ir eperų rinkiniai, J. Kan
Cit netartu Vyrų dktetąe, 12 ntafltoa

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj >749.00 ui akrų
IUL Ir

J. '

rite* ką tik gtui
tijot, te

Ai»ra-

pūrtek* Mftetinai

garų paoskinių lite ui gmaušioms Australuos kpamuomis,
Jaunėjo virš zO rungtynių, o
pralaimėjo vos vienas, larp kit«, įveikia buvo ir Australijos
obmptąė rinktinė. Wuertouno
Gintaro vadovas
Gediminas
Svetnys, sudarantis koraaidą
prieš naktinę, tun šuorą užda
vinį. Varnas iš Chicagos ir Cekauskas iš Detroito Austrijo
je buvo nesustabdomi taškų
.rinkėjai, veik
kiekvienose
rungtynėse įmesdavo virš 20.
Žiūrovų akį, be abejo, trauks
didieji Waterburio
Gintaro
žaidikai, žaidžiantieji raktinėje
— Stomtertos 6 pėdų II co
lių ir Adama 6 pėdų 9 colių
ūgio. Rungtynės įvyks Šešta
dienį 8 vaL vak. Leungton Av.
69st Armory, ten pat, kur bus
lietuvių susipateinu) vakaras.

BEAUTY SALOM

asmuo turi teisę į dalinį socia
linės apsaugos išmokestį dėl to,
kad jfe tepraraoda vieną dole
kad jie kas mėnuo gali gauti rį nuo kiekvienų 2 doL, kai per
soctiitaės apsaugos
išmokas metus uždirba nuo 1200 iki
FutboIMnltai žaidžia
fbenefits). Socialinės apsaugos 1700 doL; jam atskaitomas do
Lietuvių Atletų Klubo pikni
parama neateina savaime. Iš leris už dolerį tartai virš 1700
ko proga pravestą 4 koman
mokoms gauti vetelmga kreip metinio uždarbio.
dų turnyrą laimėjo Austria FC.
Yra dvi grupės Žmonių, ku
tis į socialinės apsaugos įstai
Mūsiškiai prieš juos pirmose
gą ir ušpddyti atitinkamą pa rie turėtų kreiptis į artimiausią
rungtynėse pralaimėjo 0:2. Gra
somatinės apsaugos įstaigą: tai
reiškimą (ąpįpfiaten).
žioje vieloje rengtas piknikas,
Pastarais dtetais buvo
pa tie, kurie yra virš 65 metų, ir
deja, sutraukęs minimalų šmokeistas sąrašas daugelio darbų, tie, kuriem socialinė apsauga
kurie įgalina somatinei apsau buvo atsakyta dėl nepakanka
Televizijos aparatą laimėjo bu
gai ir dėl to kai kurie asme mo darbo. (SA)
vęs futbolo komandos gymikas
nys, kurie anksčiau tos teisies
Stasys Modzetiauskas. Didžiau
neturėjo, dabar gali ja pasmausią pikniko rengimo naštą išdotL Tie iHmtnys, kuriem
vežė vicepirm. V. Stopoms.
prieš keleris metus socialinė
apsauga buvo atsakyta dėl nesurvrc&ame ^turnyriS, ’lūr "pro- pakaakaa»-darba,tari ktep- {N* UBU, vtejarJterA. Bal
tis į socialinės apsaugos įstah ..teki).
■
laimėjo du susitikimus ta pa?
čia pasekme po 6d prieš
W- gą ir peatikrintr savo teisę.
Daug asmenų virš 65 metų,
knslovakus ir Austria F.€XAK
kurie dirba pilnai arba dataud,
to vėl tarėjo sunkumų su su
dabar turi teisę kas mėnuo
FLOWEfto BY K A R INC.
dėtimi ftemeza I pirmojo tur
gauti socialinės apsaugos išmo See <rar toge aMteon eT cnt floivnyro meta nelaimingai' susi
ers and piants; originaf Creative deka Pavyzdžiui, jeigu kieno slgns for aU occasions — Birtln,
laužė ranką. Sužeisti ir Trammėnesinė išmoka yra 100 dol, Graduations, VVeddtags, Hoepttais,
pas, Remėza H, Jankauskas. Po
o per metus teuždirba 20 0 0 Funerals. 592 W. 207 Street (just
vestuvinėje kelionėje BudrecKast of Broteay — WI 2-2222.
gauti
kaš. Tbkiom aplinkybėm mūsiš dolerių, tai tari teisę
650 dol metinių išmokų. Toks
kių pasirodymas laikytinas ne
blogu. Puolime bandytas nau
jai atvykęs argentinietis pasiro mandai būtinai reikalingas va
NOCE
dė sąžiningas kovotojas ir, at dovas, nes Klivečka Sr. toliau
FUNERAL HOME
rodo, mūsiškiams ateinantį se tų pareigų eiti nebegali
Private Pariting Facliities
Atletas
zoną tikrai pravers. Beje, ko1204 Nostrand Avė., Brookiyn

.< THE N£W
ČELESTA BEAUTY SALON

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse daug žmonių, sulauku
sių 65 metų, neturi nuovokos,

168 ASHBURN AVĖ.
YOKZtRS

914 TO fr-W3
ALPHONSE
PHYSJOGNOMICAL
Ladies Hair Gutting — No appointme&ts necessaty. We also take care
CC tl» tedren. — Galt HA 5-9657.
78-18 37th Avemie
Jatitscn Htga.

ARTISTfC BARBBl SHOP
Proinįt Service
Ladfefi and’tMkfren’s Haircuts

151

(5-ri metai amžino poilsio)

«EE ft TEE
3761 lot* Avė, Car. 201st, N.Y.C.
SHELL SERVICE INC.
If you want the Best af Service
Complete Service A Repairs
Call LO 9-9452
Ask tor GBN& WOOD

ŠALDYTUVŲ

CYPR1SS KULS 3 famiiy brick,
fine coodtaon, 17 rooms, gas best,
pteasant and convenfent neighborbood, tetoO. Cbarfes F. VVeithas,
96 Cbesnst SL, Brooklyn N.Y. 11208
Tef.: AP. 7-3143

AfA

ONAI SAVICKIENS
mirus, jos dukroms PETRONĖLEI DtTBAU$KIENEI ir MO
NIKAI MERKEVICIENEI ir ją Šeimoms nnoširdžią užuojautą
reiškia

AfA
ONAl SAVICKIENĖ

AfA
Prieš patekau
dMteUu gailesčio
į kapus jaunystėj* teartą
Leonę Lteferitionę, Įtari dėl savo makfiute MMte,
takto ir veiklos tūrėjo daugybę draugų. Pamaldos jos

atminimui bus Kotir Yofke, Tėvų Pranciškonų koplyfioje, ragptMto S2 d., 10 vai

Dūbar jfito golžte oplanltyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mte teta* te P«t aotsteo ptomagte ir tote ktiienes |
vte ČMte Sanamoa valdomus kratom Mas parūpiname visas,
aul rariiuiiia TtoJrėrhiar ir ki tomrtteMttm imtttttejotoa radyMta/temMatot Mugiauda petyruda* KMite Mund i R- tew«

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
« yr.« attMt, New York 38, N.Y. • Vri. CIrd» »7711

MDBR ROAD
08*33, N. Y.
>A7-te

PR 1-9100

|£ONE LUKAŠEVIČIENE

31H ti. m 44); ėtertmte
Vo«rija 89, JAV M, JteNavija ŽT,
Lakus 85 Ir Lt. JAV komandoj
taku W. LenAarėy, VVetaaMn, lat
vis Ivars Kaime, feuckerman, VaM^
Sweig. viso dalyvavo 21 valstybė.
Retart ta"*,' N.Y*
trečiuo
ju Buenos Aires talpi tatAyre, su
koręs 11% ti. Laimėje sovieto tetestriti T. Petite* tiKerša
Burte po 12% tl t* IT pdtaup..
toėra aotjtee, kad R. Byrae debet
gaus tarpi Admeistito vardą.
Partija a Amm* Airts tnruyro.
Btep: 1 i<r jakui, jatejf — H.
ėfynee (Fogeiman dalyvavo tarpdomnėse p-beae Atnstetena, aunavkttšainaa AfgeattMd).
Le<e6 2.«Md5 3.8c3Rbi 4.a3
R:Ž+ 5- bAd:e4 AVg42f6 T.V^7
Bffi 8.Vh6tet 9.RtoŽM 10.c4
2a4 U.04M)Rd7 12. £3 Ve7 IX f
2:e4 11 Ve8i5 l&ŽŽ3c5 160-0-0 17.V5Š2A2 18.Vdt<Kd4 Ift,
B:d4Rc6 2O.B:B+B:B 2LRe2Vc5
ir baUeji ĮadŠind.

’

ONAI IAVlCKiEN|l

AL 4-5496
CH 8-2563
, UI 2-1767
4. 268-0068
VI 1-5365
--93t48 Bridge SU N^' GL 6-6256
370 Unkm Avenue______ EV 4-4952
■ ■ "
.m s-smm
. CH 9-6245
WA 5-2737
__. _____ „ ____
TO 1-MN6
00 FrMKHn Av, Ta*. 2m 8030,246 0215
11338 4«s. Gampau______TO M»s

__
_
_ _---------------- Kl 3 0440
.Vį^-Ooo Napperhan Avė.
GK 6-2/81
— «60 80. Atlasam Wvd. _ AM 1-8MM
KA.’m* .126 - 401 Street___________ _ FO 84M>0
BĮ 3-1707
M> 2-1446
IHU 4-4619
GR 2-6M7
. — 825 W. «MWd Ava.
HV »-toM2
1307 E. Carsen atreet------ HM 1-^ZaO
. —• 20/6 eettsr Btreet------ Fl 6-15/1
■ 6 Jono Street ------------------ t»u 0-6/66
1/4 amttmry ktreet ------- -- *-w M

' ■ t*'-?'/'

H^lhpidinėję prandoje New Yor-^ite'išBostono dalyvauja
Šv.

tės programa, dirigentų, komiteto ir vadovų nuotraukos- To
liau pristatomi chorai ir tauti
nių šokių grupės su jų vado
vais. Leidinys gražiai sureda
guotas, atspaustas pranciškonų
spaustuvėje. Parodoje bus par
duodamas už 1 doL
šv. Petro

parapijos

aidas Zrittoas — Retųjų žemių
anetefai ir iu atominė straktūra, dr. Ričardas .Kontrimas —•

šokėją* <?YO lietuvių orkestras
ir Stepono Dariaus lietuvių ve
teranų postas.

torių auginimas, dr. Jodas Gy
lys — Eksperimentiniai. ąaistą
terapijas aspektai prieš psichi
nes ligas, dr. Jonas B. Genys-?-

ML Stogas Maltom, dirbęs
Pietų. Vietname prie moder
naus popierio fabriko pastaty
ta), išvyksta į Perų, kur vado
vaus popierio fabrikui. Malėnų šeima gyvena Andovery,
bet ji dalyvauja Bostono lietu
vių kultūriniame ir visuomeni
niame gyvenime.

choras

PasfcaitintakaK Aty&i <4^
iš Bostono, diriguojamas Jero
vauja
moksliniame
nimo Kačinsko, šį šeštadienį,
rugpjūčio 22, damuos J. Što atspausdinę vis< «Ųę drabų »
vo specialybių Įhtoiflihiciėez^M
ko radijo valandėlėje. 5-6 vai.
pranefimo turinį sudaro tiestoj
popiet (WEVD 13 30 kiL 97.9
nio tyrimo darbaL.-Ptatesnjn
vadu jie įves klausytojus .įtas©
Stasys PHka, grįždamas iš tyrimo sritį. Sekėjai vadovauta
New Haveno, kur dalyvavo dr. Adolfas Dampšis. Sękrijęs
“Auksinės žąsies” filmo garso į- posėdžiai bus Fordhamb univer
rašyme, buvo sustojęs New sitete.
A <..
Yorke pas aktorių Vitalį Žu
Lfotuvoc atennmimv radijo
kauską.
piknike rugsėjo
13 . dieną
Vaiky rinkliava parodai. Ca- Royal Gardeną. parke Rahpe Cod, W. Hyaimis Port, vasa way, N. J^ bus DartiiniBta)
rojo kai kurie Maironio šešta spaudos kioskas su naujausio
dieninės mokyklos mokiniai. E mis knygomis ir muzikos plokš
jų Ligija Birutytė, Vyt šnieška, telėmis. Ta pačia proga nauji
Giedrius Valaitis, Rasa Zeleny- skaitytojai galės užsisakyti Dar
tė ir Laimutis Zelenis, vado bininką papiginta kaina. ' Pir
vaujami Astras Ruzgaitės, su miems metams 5 dol. Taip pat
rengė savo programą lietuviš senieji skaitytojai galės apmo
kų vasarviečių svečiam ir ta kėti prer.umeratą.
proga surinko 18 doL lietuvių
dienos komitetai. Svečiai bu
vo sužavėti vaikų vaidybmiais
gabumais, o ypač neįprasta, bet
praktiška idėja, kaip sumaniai
Rugpjūčio 16
pranciškonų
galima bet kuria proga parink vienuolyno koplyčioje CatskiB,
ti lėšų lietuviškiem reikalam.
N.Y., davė įžadus 2 lietuviai
BaHo centro valdybos posėdis
buvo rugpjūčio 13. Thrp svar
besnių reicaių paliestas būsimo
seimo klausūnas. Seimas bus
spalio 17-18 New Yorke.
vz ctvnoi

- Petro parapijos ir Bostono miš
rus chorai su 80 dainininkų,

wię

bus gedulingos mišios rugsėjo
7 d. 8 vai. ryto Tėvų Pranciš
konų vienuolyno
koplyčioje,
680 Busbwick Avė. Ginamės ir
pažįstami maloniai prašomi at
silankyti.

administracija
nuoširdžiai dėkoja šv. Mykolo
lietuvių parapijos Bayonne, N.
J., sodaliečių draugijai už 5
doL auką spaudos reikalam.
Darbininko

Hnuomoj amas butas iš pen
kių kambarių antrame aukšte
su apšildymu, labai prieinama
kaina. Pageidaujami suaugę.
Kreiptis vakarais: Mrs. T. Jurevich, 338 So. 5 St, Brooklyn,
N. Y.
Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas Wcodhavene. Kreiptis J.
Liogys, VI 6-1813.

Vyr. amžiaus dirbančiųjų po
ra ieško buto 3-4 kambarių,
Hightand Park-Woodbaven ra
jone. Turinčių tokį butą ar ži
nančių apie tai, maloniai prašo
me paskambinti po 7 v.v. GL
2-4892. Būsime dėkingi.

MIRUSIEJI

Rezolibcijom Remti Komiteto pasitarimas New Yorke

Kaoya S. Karpius, Euclid,
kun. L. Jankus, kun. dr. S. Va
liušaitis, F. Aįeksis, D. Penikas, Ohior buv. “Dirvos” redakto
V. Abraitis, R čekienė, L Ta rius, atsiuntė iškarpų iš 1945
mošaitis, dr. B. Radzivanas, V. ir 1946 metų Sėtuvių laikraš
B. Radzivanas, J. Navickas, dr. čių, kur rašoma apie senato
M. Žukauskienė, V. Aticminis, riaus WiHis ir koogresmano
A Reventas, J. Šlepetys,
P. Kelly įneštas rezoliucijas ir ko
Dulevičius, L Virbickas ir kitfc vą už jų pravedimą. Iškarpoje
Prie rezoliucijų pravedimo dra*- iš “Dirvos” 1945 gruodžio 28
ba ypač daug yra prisidėję: dr. rašoma: “.. .Tik ‘Naujienų’ pa
M. Žukauskienė, kun. L. J«m- stangos sumažinti rezoliucijų
kus, J. Stolaš, drl B. Radzi reikšmę ir jas suniveSuoti čia
vanas, J. Šlepetys. Nepaprastos mums atrodo kaip piktos valios
kiai, gyvena Chicagoje.
Klierikas Juniperas Bronius talkos ir paramos komitetas ir labai siauros partinės poeti
Stankus yra ganęs Amerikoje, yra sulaukęs iš!dr. Juozo Kazic kos darbas...”
klierikai — Tomas Juodvalkis šešerių metų . tapęs našlaičiu, ko, kuris yra spaudęs eilę leir Juniperas Stonkus. Išktimm- buvo 'išaugėtas senelės,, 9nos gtatatorių ir žodžhj^if raštu, išgosė apeigose įžadtts priėmė Stataięnės, .Brocktone. Brock- gaėįt MM
rezoliucįjbms remti' komiteto
200 dol. auprov. T. Leonardas Andriekus, tone lankė vidurinę mokyklą rezoliuciją,
pirmininko padėjėjais. Jų pa
OT.M. Minėtame vienuolyne trejus metus. Paskutinius me ką. New Yorkd fietoriai yra reigos bus organizuoti komite
jie baigė noviciato mėtis ir po tus išėjo LoweQy pas pranciš pasiryžę suorganizuoti stiprų ir to latvių skyrius visame krašte
didelį vienetą ^rezoliucijų dar
įžadų išvyko į TYoy, N.Y., stu konus,
ir telkti piniginę paramą rezo
bui remti ir šeįpti.
įžadų iškžhnėje dalyvavo klie
dijuoti filosofijos.
liucijų pravedimo darbui vyk
Abu klierikai ganė
1944. riko,Tomo motina, «esuo ir 2
dyti ir plėsti. Paskutiniu me
Klierikas ’ Tranas Augustinas broliai; klieriko Jtūupero—se
Emilija Biiuvicnė, kuriBroo- tu JAV latviai yra nepaprastai
Juodvalkis gimęs Lietuvoje, au nelė, Ona Stonkienė, sesuo klyne uoliai reiškiasi labdaros pajudėję šiame dantie.
gęs tremtyje, su tėvais emigra Patricija, teta Adelė ^nriari- srityje, buvo išvytaei į Baltimovęs Amerikon, mokęsis Roches- čtenė ir krikšto tėvai: Pranas rę aplankyti sxįn brolio ir kitų
Henrikas Bezumavičius mirė
tery ir Chicagoje, vidurinę mo ir Marija Skeiviai. B lietuvių pažįstamų.
rugpjūčio 18 Yonkers
ligoni
kyklą baigęs aukso medaliu. pranciškonų, be prorinckūo,
Apreiškimo parapijos pikni nėje. Buvo gynęs 1896 Klovai
Prieš stodamas į noviciatą, jis dalyvavo dar T. Steponas Ro
metus studijavo filosofiją.
Jo potas, OJ*.M. iš Kramebunk- kas bus rugsėjo 6 Platdeutsche niuose, I laktos Lietuvos aviaci
Restorant, FraflkBn Sųuare, L. jos karininkas. Liko Žmraia Ma
(p.)
tėvai, Jonas ir Anelė Juodvad- porto.
rija ir duktė Ligija Bieliukie_ Aidų žurnalo; numeris po va nė.
saros atostogų jau parengtas ir
Lietuviy dienos komiteto rak
atiduotas spausdinti. Tai bus
tinė
veikia New Yorke. Joje
rugsėjo mėnesio numeris.
dirba Jonas Pašukonis. Rašti
LIETUVIŲ JAUNIMAS
nė pasiekiama telefonu LA 4PARODOJE
6484.
Grupė lietuvį jatauno, pasi
rengusio tautiaiaas drabužiais,
DARBININKO KIOSKE susi
atsilankė Bell Tetaptame bend
pažinimo vakare rugpjūčio 22,
rovės paviljone pacaHilfciėje pa
69 Regiment Armory salėje,
rodoje New Yrake. Mūsų jau
Mamhattane, bus galima gauti
nimas labai tbŽmimu buvo pri
tekraštį
su smuBria Betariu
imtos ir nufotiirafuotos. Fotodienos programa. Taip pat bus
grafijos pasitiestos Bell Teta
naujų lietuvišką plokštelių Jr
ptose bendrutės, kaip lietuvių
knygų. DarbĖntakas
naujiem
dietas gmrinmas. Šia informa
skaitytojam pirmiem
metam
cija pasirūpino Seterių komite
tik5d6L
to komisija, vadovaujama AfltaPaiitarlrhaA rcėoHuciįę pravedi-

rno' reikalu New . Yorke įvyko
rugpjūčio. 12 lietuvių atletų klu
be. Pasitarune dalyvavo ir re
zoliucijoms remti komiteto pirmin. L. Valiukas iš Los Ake
les. Iš talkininkų ir rėmėjų at
silankė: J...Štokas, V. Maželis,

Po gedulingų šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:
Ignas Mačiutaitis (liepos 2)
78 m. Velionis gyveno 126 O
Str. Palaidotas šv. Mykolo kapmėse.
Liudvikas Juška (liepos 3) 77
m. Velionis Bgą taiką išbuvo li
goninėje. Nuliūdime paliko se
serį. Palaidotos Naujos Kalva
rijos kapinėse.
Dantelius šapalis (liepos 6)
75 m. Velionis gyveno
510
Centre St. Newton, Mass. Nu
liūdime p^fto žmoną, dvi duk
teris, sūnų ir seserį. Palaidotas
Naujos Kalvarijos kapinėse.
Krištolas Mitchell (liepos 8)
75 m. Velionis gyveno 71 Saxton St Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dvi duk
teris ir seserį. Palaidotas šv.
Mykolo kapinėse.
Adomas Stataus (liepos 13)
76 m. Velionis gyveno 184 Em
erson St Nuliūdime paliko sū
nų ir dukterį. Palmdotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.
Emflija Kauneliš (liepos 13)
72 m. Nuliūdime paliko sūnų
ir seserį. Palaidota šv. Tomo
kapinėse Bridgewater, Mass.
Martynas Batokevičius (lie
pos 18) 46 m. Velionis gyveno
653 E. 8th Str. Nuliūdime pali
ko žmoną, dtaterį, motiną, se
serį ir brolį. Palaidotas Miesto

Gean Bradford-žarnauskaitė
(liepos 21) 43. Veikmė gyveno
246 W. 5th St Nuliūdime pa
liko vyrą, dvi dukteris, du bro
lius ir dvi seseris. Palaidota šv.
Benedikto kapinėse.
Steponas Ambrose (liepos
23) 82 m. Velionis gyveno 261
Athens St Nuliūdime paliko
brolį. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse. ,
Povilas Zasimavičius (liepos
25) 48 m. Velionis gyveno 7
Park St Palaidotas Senos Kal
Alfonsas Uss (rugpjūčio 4)
48 m. Vebonis gyveno 173 W.
5th St Nufiudune palimo mo
tiną ir broli. Palaidotas Kalva*
rijos kapinėse Brockton, Mass.

DAINUOJAME
SU UONE
DM didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
ne* Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išleistas. Gaunamas
Darbininko Administracijoj, 910
WIHoughby Ave„ Braoklyn, N.Y.,
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St.,
Brooklyn, N.
J. Pašukonis,
280 Union Ave^ Brooklyn, N.Y. ir
ten kur pirmosios plokštelės buvo
gaunamos. Kaina $5X0. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODI8 AT TOWN HALL ir
DAINUOJAME SU LIONE, abi
plokštelės už
Didesniems
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siusti užsakymus su čekiu:
Alex. Mathevvs,
Union Ave^
Brooklyn 11, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAUSKAS)
Grabortua-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

art PuhMc.
Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva

J. B. SHALINS

IMCv
E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvtq <firektorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA

KARLONAS
FUNERAL HOME

©OMU

CARROL
FUNERAL HOME

SUSIPAŽINIMO
VAKARAS
VAITKUS
197 WEBSTXR AVE.
PRANAS VAITKUS

89 REGIMBMT ARMORY SALRJE
Mb BTREIT (LKXfNOT8N AVE.>
NEW YORKE

