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Johnsonas į prezidentus, Humphrey į viceprezidentus
Demokraty konvencijoje rug

pjūčio 26 Mississippi delegaci
ja nutarė pasitraukti iš kon
vencijos. Su ja solidarizavo di
džioji dauguma Alabamos dele
gacijos. Prezidento buvo noras 
išlaikyti vienybę kompromisu: 
pripažinti Mississippi normalią 
delegaciją (baltųjų), jei jos na
riai pasižadės remti konvenci
jos nominuotus asmenis, ir iš 
kitos pusės priimti “laisvės de
mokratų partijos” (negrų) del«r 
gatus garbės svečiais be bal
so. Kompromisas buvo atmes
tas abiejų pusių.

Tą pat dieną buvo atliktas 
svarbiausias konvencijos užda
vinys — aklamacijos būdu Lyn- 
don B. Johnsonas nominuotas

VIETNAME: ateina savos valstybės galo pradžia?
Saigone ir kitur budistai bei 

studentai kelias dienas rengė 
riaušes — su namų plėšimais, 
padegimais, žmonių žudymais, 
su šūkiais prieš ligšiolinį pre
zidentą Khanhą, prieš katali-

Anarchija auga
Rugpiūčio 26 revoliucinė kari

nė taryba negalėjo sutarti, kas 
turi būti naujas valstybės gal
va, kaip reikia konstituciją pa
keisti. Khanh buvo sutaręs su 
budistais, kad revoliucinė tary
ba jį vėl išrinks, paskui pati 
bus paleista. Taryboje daugu
mas karininkų nenori pritarti 
Khanh nuolaidom budistam 
jų sąskaita ir paleisti valstybę 
naujiem eksperimentam.

Amerikos atstovas Taylor iš
skrido i Washingtoną. Jis buvo 
iš anksto pritaręs visiem gen. 
Khanh planam ir susitarimui su 
budistais.

N.Y. Times vertina padėtį: 
“Krizė, kuri virto smurtu sek
madienį, parodė, kokia trapi 
yra politinė struktūra, kuria 
Jungtinės Valstybės pagrindė 
savo pastangas nugalėti komu
nistinį Vietkongą".

Kokis tas smurtas, rodė įvy
kiai Da Nang, kur riaušininkai 
Įsiveržė į amerikiečių aptarnau
jamą ligoninę, išvertė ligonius 
iš levų ir 4 nužudė. Užpuo
lė katalikų kaimą, nužudė apie 
20 ir per 70 sužeidė. Iš 500 na
mų beliko tik 50, kiti sudeginti. 
Dvi bažnyčios nugriautos.

Makarios vartosi
— Makarios, grįžęs iš pasi

kalbėjimo su Graikijos vyriau
sybe, vėl pasikeitė: skelbia esąs 
už Kipro susijungimą su Grai
kija. Rugpiūčio 28 vyks jau pas 
Nasserį. Kipre organizuojamos 
demonstracijos prieš Ameriką 
ir Angliją. Kipro turkai pasisa
ko arba už Kipro dvejopų gy
ventojų federaciją arba už sa
los padalinimą.
. — Kipro Makarios rugsėjo 
25 paskelbė, kad laiko bank- 
rotavus Amerikos ir Anglijos 
planus spręsti Kipro klausimą 
per J.T.

— Indonezijos spauda giria 
diktatorių Sukamo, kuris dėl 
Amerikos paramos nutraukimo 
atsakęs: “Po velnių su savo pa
rama”.

— Komunistinię kraštų pro
paganda transliuoja į lotynų A- 
meriką 420 valandų per savai
tę, Amerikos Balsas 90 vai.

kandidatu į prezidentus ir pa
ties Johnson© pasirinktas Hu> 
bert H. Humphrey kandidatu į 
viceprezidentus.

Dėl Johnsono pasirinkimo ne 
buvo jokios abejonės. Vicepre
zidento parinkimas buvo ligi 
paskutinės dienos paslaptis.

Demokratų nominuotieji: Lyndon B. Johnson ir Hubert H. Humphrey

kus, prieš Ameriką, su ragini
mu kariam mesti ginklus ir eiti 
namo. “Budistų, studentų ir 
komunistų partizanų kombina
cija visą Saigoną keliom valan
dom pavertė anarchija” (N.Y. 
Times). Prezidentas Khanhas 
dėl tų riaušių kapituliavo: rug
piūčio 25 po pasitarimo su bu
distų vadais paskelbė, kad jis 
savo paskelbtą konstituciją at
šaukia; kad bus paleista revo
liucinė taryba; kad bus renka
ma atstovybė.

Ką Įvykiai reiškia? — Pir
miausia, kad “ekstremistinis ir 
komunistinis elementas giliai į- 
sirausęs į studentų ir budistų 
sąjūdžius” (H. Tribūne). Infilt
ruotas elementas dengiasi ko
va dėl religijos ir dėl demok
ratijos, kaip ir prezidento Diem 
laikais. Šio įvykio šviesoje aiš
kėja. kad buvo klaidinama A- 
merikoje opinija prieš nužu
dant Diemą.

AMERIKA IR VIETNAMAS: karas negali būti laimėtas
Pora įvykių gali reikšti Ame

rikos politiką Vietname kin
tant. Vienas — Cabot Lodge 
pareiškimai Paryžiuje ir Brius- 
sely: "Mes netikime kariniu 
sprendimu. Mūsų tikslas yra po
litini! sprendimas". Tačiau de
rybos dėl visiško pietų Azijos 
neutralumo galinčios eiti tada, 
kai komunistai iš Vietnamo su
stabdys invaziją.

Antras — Chicagos spauda 
paskelbė CLA pareigūno Wil- 
lard Matthias memorandumą 
apie padėtį Vietname su išva
da: "Karas negali būti laimė
tas". Tuojau buvo paaiškinta, 
kad tai pareigūno asmeninė 
nuomonė, o ne ČIA arba vy
riausybės. Sunku betgi patikė
ti, kad pareigūnas būtų tokis 
nedrausmingas. Lengviau pati
kima, kad jo paskelbtas tvirti
nimas turi pamažu rengti opi

Po nuolaidų budistam yra dvi 
galimybės. H. Tribūne reiškia 
vilties, kad Khanh, padaręs 
nuolaidų, išsilaikys ir toliau va
dovybėje. Kita galimybė — an
archija eis toliau, gilinama ko
munistų; tai P. Vietnamo vals
tybės galo pradžia.

Gen. Khanh, dėmesio centre, bet 
ar išliks valdžios centre?

niją. Ta kryptimi veikia ir Ro- 
ger Hilsman, buvęs valst. sekr. 
padėjėjas ir vadovavęs Ameri
kos politikai, kuri vedė į pre
zidento Diem žuvimą. Dabar 
jis N.Y. Times Magazine aiški
na, kad Amerika, imdamasi 
plėsti karą Vietname, gali "ma
žai laimėti ir daug prarasti". 
Reikią komunistus įtkinti, kad 
' 'mes nepriimsime pralaimėji
mo ir nesiekiame visiškos per
galės".

Šen. Goldwateris rugpiūčio 
25 vertino, kad reikia žvelgti į 
galimas derybas dėl neutraliza
vimo, kuris “atvers duris ko
munistų infiltracijai”.

Dėl įvykių paskubinimo Viet
namo vidaus gyvenime užsieni
niai diplomatai daug reikšmės 
skiria Amerikos diplomatijai 
Vietname. Esą gen. Khanhui 
tartis su budistų vadais siūlęs 

Konvencija sukėlė abiem ova
cijas. N. Y. Time* palankiai, 
nors ir santūriai įvertino John- 
soną, entuziastiškai atsiliepė 
apie Humphrey. D. Lavrence 
(H. Tribūne) aiškina, kad John
sonui buvo nurodyta, jog 
Humphrey pasirinkimu bus pa
tenkinti partija* liberalistiniai 
elementai, Įskaitant Adiai Ste-

KONGE: Tshombe samdo savanorius, So
vietai grasina, Times nepatenkintas

Konge kautynės tarp Tshom
be kariuomenės ir sukilėlių te
beeina. Tshombe prašė karinės 
paramos 5 Afrikos valstybes. 
Kai jos atsakyti nesiskubino 
Tshombe ėmė samdyti savano-
rius Pietų Afrikoje ir Rode- 
zijoje. Samdymą organizuoja O’ 
Malley, kuris buvo savanoris 
Suomijos kare prieš Sovietus 
1939. Jis telkia daugiausia bal
tuosius. Jau šimtinę pasiuntęs 
į Leopoldville.

Tais savanoriais negalį būti 
patenkintos Afrikos valstybės 
— kam samdomi baltieji kovai 
prieš juoduosius. Nepatenkinta 
ir Sovietų Sąjunga, kam kliu
doma sukilimo eiga. Rugpiūčio 
23 Tass agentūra paskelbė kal
tinimus Amerikai ir Belgijai, 
kad -jos - vidaus
reikalus ir trukdo kovą ‘ ‘dėl 
laisvės”. Grasino kad Sovietai 
paremsią sukilėlius, nors jiem 
ir vadovauja Kinijos komunis
tai. Tai rodo, kad kovai prieš A- 
meriką kom. Kinija ir Mask
va randa bendrą kalbą.

Nepatenkintas samdiniais sa
vanoriais ir N. Y. Times. Kri
tikuoja Tshombe. kam jis da
ro nemalonumus Amerikos po
litikai, kuri norinti, kad Afri
kos reikalus tvarkytų afrikie-

Amerikos diplomatas, prieš tai 
ilgai taręsis su Khanh. Padėtį 
po pasitarimų vienas užsienio 
diplomatas Saigone vertinęs: 
"Budistai yra pasidavę komu
nistam ir kenkia karo eigai. Pa
dėtis dabar yra košė, ir dėl jos 
gali džiaugtis tik Viet Kongas 
(komun. partizanai)".

Edna F. Kelly siūlo atimti balsą 
Sovietam.

— Atstovų Rūmu nariai rug
piūčio 17 pasiūlė rezoliuciją, 
kad Sovietam ir 13 kitų kraštų, 
kurie nemoka skolos J. Tautom, 
būtų atimtas baisas. Rezoliuci
jai yra pritaręs ir valst. sekr. 
Rusk. Rezoliuciją pasiūlė broo- 
klyno atstovė Edna F. Kelly.

— Valst. šok. Rusk pakarto
tinai atsisakė duoti vizą Mrs.. 
Nhu.

vensono šalininkus. H. H. Hum
phrey yra žinomas kaip vienas 
iš steigėjų demokratų organi
zacijos, vadinamos Americans 
fcr Democratic Action, kurios 
nutarimai buvo palankūs koeg
zistencijai ir santykiam su ko
munistine Kinija. Tokis Hum
phrey atsvers Johnsono linkimą 
į konservatizmą.

čiai. Kaip jis galis kreiptis į 
afrikiečius pagalbos ir sykiu 
samdytis baltuosius savanorius 
— tai esanti priešybė. Nepa
lankiai atsiliepia ir apie Ame
rikos politiką, kam ji įsivėlė į
Kongo politiką, siųsdama lėk
tuvus ir nepaaiškindama, ko
dėl ten esam iš viso.

— Tshombės samdiniai jau 
dalyvauja kovose prieš komu
nistus. Bombardavo Albertvil- 
le, kurią komunistai valdo jau 
pora mėnesių.

PLATFORMA IR MASKVA
Maskvos Izvestija rugpiūčio 

25 gyrė demokratų platformos 
užsienių politiką. Esą ji “svei
kiau - sprendžia tarptautinius 
klapsimus’ ’ nei respublikonų 
platforma. Tačiau ir ji “kaip 
respublikonų siekia prisidėti 
prie Europos pavergtų tautų iš
laisvinimo. Kaip respublikonai 
ir ji pažada atstatyti kapitalis
tinę tvarką Kuboje”.

Bendruomeninių santykių komitete: prekybos sekr. Luther Hodges su lietuvių atstovu prel. J. Balkūnu ir 
ukrainiečių Lesawyer.

AMERIKAI liks tik 12 metŲ, jeigu . . .
Herbert A. Philbrick. kuris 9 

metus buvo FBI agentas, insi- 
filtravęs į Amerikos komunis
tų partiją, rugpiūčio 21 pareiš
kė savo įsitikinimą: “Amerika 
išbus nuo 10 iki 12 metų lais
va valstybė”, jei komunizmas 
nebus sustabdytas.

Dalyvavęs partijoje nuo 1940

— Kovai su jaunimo nusikal
timais organizacija “Mobilizaci
ja jaunimo reikalui” aštriai kal
tinama ne tik infiltravus ko
munistų į vadovaujamas vietas, 
bet ir rengus streikus, mokyklų 
boikotus, žygį į Washingtcną. 
Ir vis tai už piliečių mokesčius, 
kurią organizacijai buvo skirta 
12.9 mil.

BE PAGRINDO, O BETGI SUSIRŪPINĘ 
Kuo tikėti: opinijos tyrėju optimizmu ar vadų nesaugu
mo ir abejojimų nuojauta?

Partinė kova dėmesio centre. Demokratai— sako Resto-
Joje pastebimas keistas nuo
monės tyrėjų ir kolunrnistų ne
sutarimas. Šiokie ir tokie nuo
monės tyrimo institutai rodo 
ženklus daugiau negu palan- 
kius Johnsonui — rodo jam 
pasitikėjimą net augant: iš 64 
iki 68, kai Goldwaterio skai-
čiai leidosi iš 36 iki 32. Tačiau 
kolumnistai kažkodėl skelbia 
apie nerimą tarp demokratų. 
Jie tikį, kad nerimas be pagrin
do, o betgi jis esąs. Būdingos 
populiarių R. Drummondo (H. 
Tribūne) ir James Restono (N. 
Y. Times) informacijos bei sam
protavimai.

“Mes norėtume turėti abso
liutinį pasitikėjimą, bet mes jo 
neturime”, cituoja Drummon- 
das vieno iš demokratų vadų 
pareiškimą. O jie turėtų savi
mi pasitikėti — mano auto
rius. Juk prezidentas turi vi
sas rinkimų kovai reikalingas 
Baltųjų Rūmų priemones. Jis 
opinijoje tiek pat populiarus 
kaip Eisenhoweris. Ūkinė gero
vė auga. Tai kas gi yra blogo? 
— klausia Drummondas.

Demokratai esą susirūpinę 
dėl Barry Goldwaterio. Jis pa
sirodęs galingesnis, nei jie ma
nę. Jis didesnis strategas, nei 
jie laukę. Jie randa, kad jis pas
kutines savaites privertęs John
sono vyriausybę laikytis gyni
mosi pozicijoje užsienių politi
kos klausimais.

Demokratai pagaliau esą su
sirūpinę pačiais opinijos gyri
mais. Jie esą perdaug palankūs. 
.Ar jie nepatarnaus blogajam, 
kai tai jie padarė Thomas E. 
Dewey 1948?

Drummondas rašė dar prieš 
konvenciją. Panašias netikru
mo nuotaikas perduoda ir Ja
mes Restonas jau konvencijos 
metu patirtas.

priėjo išvadą, kad komunistų 
pastangos dabar esančios daug 
pavojingesnės.

Komunistai ypačiai insifiltra- 
vę tarp negrų ir per pilietinių 
teisių grupes jie veikia daug 
stipriau, nei bet kas gali įsivaiz
duoti.

— Amerikos karo veteranę 
konvencija Clevelande rugpiū
čio 26 pasisakė už Biblijos grą
žinimą į mokyklas, už priedą 
prie konstitucijos.

— The Tablet, Brooklyno 
vyskupijos laikraštis, prie trum
pos informacijos apie Lietuvių 
dieną parodoje įsidėjo pirma
me puslapyje didelę nuotrauką 
— lietuvių. jaunimas prie paro
dos lietuvių kryžiaus. 

nas — viešai garsiai kalba la
bai šauniai, bet privačiai yra 
susirūpinę. “Jie nėra taip suža
vėti Johnsonu, kaip jie yra į- 
sibaiminę Goldiwaterio”. Jie
nuoširdžiai baiminasi — sako 
Restonas —, kad jo politika 
esanti bloga kraštui, bet ir kaž-
kaip baiminasi, kad kraštas ga
lįs to neįžiūrėti... ‘ ‘Netikru
mas valdo šią dieną”. Opinijos 
tyrėjai, kurie yra paguoda, tiek 
sykių pasirodę klaidingi. Uni
jos, kurios buvusios lemianti 
jėga, kol buvo neturtingos, 
dabar yra turtingos ir suskilu
sios. Galingieji Didžiojo Mies
to bosai nebėra tokie galingi, 
ir “solidieji Pietūs” nebėra to
ki solidūs.

Esą net tie demokratai, ku
rie jaučia, kad Goldvvateris vi
siškai klysta dėl Vietnamo, Ki
nijos, Sovietų Sąjungos, užsie
nių prekybos ir gerovės prog
ramos. yra susirūpinę, ar jo su
prastintas problemų sprendi
mas neturės palankaus atgar
sio. Ir kai jis pasisakąs už “nau
ją laisvę”, “naują moralinį at
gimimą”, už tvarką gatvėse, už 
aukštesnę ištikimybę namie, jis 
paliečia amerikiečio dvasios gi
lius lūkesčius, ir delegatai čia 
(konvencijoje) tai žino.

Konvencijoje delegatai mėgs
ta manyti, kad balsuotojai lap
kričio mėn. turės “nuovokos” 
ir “proto”, bet kai jie apsidai
ro Atlantic City aplink save ... 
jie nėra toki tikri, koki jie no
rėtų būti...

Tokios skelbiamos demokra
tam palankių kolumnistų nuo- 
taiko* tarp demokratų gali ste
binti pašalietį. Jam belieka ste
bėti: ar teisingesni pasirodys 
objektyvūs opinijos tyrimo 
duomenys, ar subjektyvios tarp 
demokratų reiškiamos netikru
mo nuotaikos.

— Rotoert Andersonas, John
sono asmeninis draugas, kurį 
Johnsonas siunčioja diplomati
nėm misijom, esąs pasiūlytas 
pasirinkti kokią tik nori vietą 
būsimoje Johnsono vyriausy
bėje. Taip skelbia Newsweek.

— W. Lippmannas (H. Tribū
ne) vertina neigiamai senato de
mokratų atsisakymą nuo televi
zijos debatų tarp Johnsono ir 
Goldwaterio. Esą su vandeniu 
jie išlieję iš kubilo ir vaiką.

— Vietnamo amerikiečių žu
vo kovose 187, kevose ir nuo 
kitų priežasčių viso 274. Konge 
iš šimto ten nuvykusių jau din
go 4. Senate didelis pasiprieši
nimas, kad amerikiečiai būtų 
įvelti į Kongą kaip į Vietnamą. 
Amerika davė lėktuvų, o lakū
nus davė Kubos egzilai.



ALTO VALDYBOS DARBŲ

ISTORINIS REPORTAŽAS

Pirmuoju vežimu riedu aukš
tieji uitiMm JMKngsme 
kėkso Sarajevo miestu burmist
ras, su raodonakugtele kepure, 
X* -------------- v--^- — SE'ir vyniumi Komisaras. is Ko
čiojo vedimo kyščioja žalsvos 
gubernatoriaus Oskaro Potiore- 
ko piunksaoų gi už jų— tote

jau dejavo nuo senų taftų” 
Chieavos tarptautinės parodos 
Seterių dieną 1933 palydėję fe- 
dūląs dėl DarianeGteėne tari 
uio. kh pnes isyihį SHUn^ 

JSo Lietuva dalyvavo Nėw Vor- 
ko pasaulinėje parotoje, “lietu
vis netikėjo, kad vėl pavergtas

Laimingai tavo prasidėję ir 
karteriai pratimai Bosnijoje, su* 
tanikę 70,000 karių. Senukas

Rūta Kilmonyte 
kalbėjo apie 

Lietuvą

Mes džiaugiamės šios dienos 
programos vedėja, lietuvių tau
tos pažiba, Rūtele Kilmonyte, 
ir jos labai vertingu įnašu šią 
atmintiną dieną praturtinti. 
Mes džiaugiamės jos džiaugs
mu ir dėl močiutės išvadavimo.

Rūta Kilmonytė-Lre, vadova
vusi Lietuvių dienos programai 
New Yorke, rugpiūčto 24 va
kare buvo pakviesta pasirodyti 
Jotamy Carson televizijos pro* 
gramoje. Valandą užtrukusioje 
programoje Rūta K&nonytė 
buvo klausinėjama ir pasakojo 
apie pusvalandį. Priminė Lie- 
tuvių dieną, kitaai vadovavo, 
du tartus jos lankytą pavergtą 
Ltetavą, tiėtovių išlafevtaimo

Linkime, tad tų “bežadžių 
ašaros pavirstų tavo garbei 
perlais”. Rūpintojėlis telaimi
na te mūsų sėją te piūtį. Sekan
ti lietuvių diena tebūnie Lietu
vos laisvės te nepriklausomy
bės triumfo diena jos amžino
joj sostinėj — Vilniuje.

Greičiau į rotušę!
Mažinai pajudėjus, Pranei*- 

tas Ferdinandas apkabina žmo- 
ną v sveunai aiauina

— Ar tau meto, Sofi? Nriš- 
sigandai?

— Nič nieko, mielasis. Tik 
man rūpi ffužrirtfejv

pastangas atsigabenti iš Lietu
vos močiutę. Programa tavo 
transtiuojama daugelio stočių: 
Iš pasikalbėjimo su Rūta Ki’mo- 
nyte, tas tos programos žiūrė
jo, susidarė neblogą vaizdą apie 
sunkią padėtį Lietuvoje, o taip 
pat a?ie įspūdingą Lietuvių die
ną Nęvr Ysrke rugpiū&o 23. 
Reklamai daug padėjo, tad Rū
ta Kilmcnytė tik prieš kelias 
dienas grįžo iš Lietuvos.

lalas te M. Vaidila. Pirmininka
vo L. šimutis, sekretoriavo dr. 
V; Sūnaitis. _ Aito Biuras

irimas veltui” — pagalvoja ir 
nudunda į savo slėpynę.

Tiktai Gorilas Principas, ty
kojęs arčiau tilto, mato, kaip 
Nediefta Cabrinovičhis iš upės 
išpiebtamas gyvas. Principas

zapas nepritarė tokiai demons
tracijai Serbijos pasienyje, bet 
kas jo klausė. Kiečiausiai už
sispyręs buvo užsienio reikalų 
minteteris Berchtol*
das te vyriausias kariuomenės

FERDINANDAS PRANCIŠ
KUS į Sarajevą išvyko trauki
niu. Pirmiausia sustojo Didžios 
vasarvietėje už miesto. Puoš
niam-ir ištaigingam Bosnos 
viešbutyje išklausė rytinių sek
madienio mišių. Klūpodamas 
minkštam suolelyje su žmona 
Sofija, kuri tavo apsirengusi 
baltu rūbu, dėkojo Dievui, kad 
ligi tol juos saugojo ano viso
kio negando te pavojaus. Pri
siminė tris savo vaikus, ku
riuos tobai mylėjo, ir jautė gė
lą, kad jie tavo nustumti nuo 
sosto paveldėjimo. Jau keturio
lika metų nešiojosi širdyje tą 
dilgsėjimą, nors Sofija ramino 
te džteugėsi laimingom vedy
bom.

Chicagoįo, Alto biure, rugpjū
čio 14 įvyto Alto valdytas po
sėdis. Išklausyta Aito pteminin- 
ko L. šimučio ir finansų sekre
toriaus J. Tablo pranešimai iš 
lietuvių kongreso Washipgto- 
ne birželio 25-27. Pareikštas 
pasitenkinimas kongreso rink
tais darbais. Padėkota visiems, 
tas vienu ar kitu būdu prisi- 
dėją.

Susirinkime plačiai pastaty
ta dėt įjungimo Lietuvos ne
priklausomybės bytss Id su limo 
i JAV noKHnm nretita Hnldmi- 
ne programa. Konstatuotas

Potiorekas atstato į sosto —Afift, geoerote, —-teoniš- 
įpėdinį te jam .taftą rodo kfto- tai pastebi Ferdinandas. * 
je MDjačkes upės pusėje. Iteo Man rodos,,pakanka ir tatn- 
aktenoju CftrfareiČfaa srietaa 
granatą. Sefijp pastebi, taip 
lekia apvalus gumute, te ins- 
tUKtyVttl fNBUMKMI | pTMQ. 
rermnanaas suspėja ją appeo* 
tL Granata atsimuša į maltaOo

sižadėjimą remti Lietuvos iš
laisvinimo darbus. Alto skyriai 
ir su Altu bendradarbiaują są
jūdžius įspėjami nspasisekyt už 
vienos bet kurios partijos kan- 
didaty rėmimą, nes mūsų ‘są
jūdžiuose dėl Lietuvos išlaisvi
nimo dalyvauja abieję partijų 
rėmėjai bei nariai, ši taisyklė, 
aišku, nevaržo atskirų Alto na
rių

Tuoj po lietuvių kongreso 
Wasbingtooe įvyko bendrojo

■ a k*a24bm2fMDwfVWCIY KURIUI VI U ĮNmTftTF* 

mes, kuriame sutarta pagyvinti 
pabaltiečių veiklą. Apsilankyta 
Valstybės departamente, kur iš
samiai pasikalbėta mums rūpi
mu reikalu. Gautas užtikrini
mas, kad JAV vyriausybė te to-

Bašičo te praslenka.
“Vienas jau pramovė, — ner- 

vuojasi Dičas, — ir pasitikėk tu 
Alacho pranašu!”

Bet čia pat mato, kaip Ne- 
dirika čririnovičms išsitraukia 
iš kišenės granatą te prispau
džia prie krūtinės. Tuo pačiu 
metu pasiruošia Ovietta Popo- 
vičius. Po bežuviu pamuša cia
nido nuodų suvyniotų į dgare-

— Prašau neskubėti, tad bū- suoja iškeltos rankos te atarė
tų laiko pasidairyti ir kad žmo- lės. Priartėja prie Mahmedo 
nės geriau mus matytų

— Kaip Jūsų Didybė įsako,
— paklusta gubernatorius, bet 
jo balsas nuskamba dusliai.

DANILA KIČAS paskutinį 
kartą aj^ve^ia savo vyras ir 
lieka patesridntas. Viri Šeri sa
vo vietose. Ten, antai, taip 
į žemę įsmeigtas, styro Grabe- 
šas, nors paskutinę aHmbką 
buvo įsibrilmęs te drebėjo, 'tai 
išsiskyrė kavinėje su ffiču. Ki
toje gatvės kertėje stovkmsoja 
Principas. Prie tilto lūki čabri- 
aovičins. Dar totam, pačiame 
priekyje, aiftiri matomas Mah- 
medas BašiČas su rausva tur
kiška kepure te baltom kel
nėm. IMe trinto krautuvės iš 
minios sueoosi semaugas u* 
trumparegis Oietka Pbpo- 
vičius. Vangu jte beįstengs sa- 

tnoavių, •tuKu, jei reKttii 
nes šatimaL beveik jį užgulęs,

paritenkmimas, kad ta krypti
mi buvo gana daug padaryta. 
Buvo užmegsti asmeniški ryšiai 
su partijų vadais te su kai ku
riais programos komiteto na- liau rems mūsų pastangas Ba
riais. Tuo reikalu yra padaręs britijo valstybėms padėti išsi- 
žygių te bendrasis pabaltiečių laisvinti.
komitetas. Nutarta šaukti metinį Ameri-

'Pastatyta te dėl Ate cenl? - loąą. Ueluvlv Tarybos suvažiavi- 
ro vaidybos bei skyrių daly- mą spalių 10 te 11 Chįcagoje. 
vmntao rinkimuose. Tiek cent- v Posėdyje dalyvavo: E. Bart- 
ro valdybos nariai, tiek viri Al- kur, T.* Kinstrubas, dr. K. 
to veikėjai byriuose raginami Drangelis, dr. P. Grigaitis, dr. 
būti veiksmingais rtekimmėje V. Sūnaitis, L šimutis, J. Ta- 
akdjoje^ siisirišant sa kandida- 
taa įvairiom pertdgten valdžio
je, tad galima būtų gauti jų Įri-

* M2mogdkri sprendžiant, __
sumoja Danfia Kčas, — neken
čiamas sosto įpėdinte negalėtų 
savo lemuos įsvengu .

Ttto tarpu pasigirsta tvirto
vėje patraktos. Mašinos paju
da į miestų Jau matosi viena, 
Antra, trecia. •. senoBu vvmn 
X— . s------ s - w v---------f- rt t v------ ♦IT pHuilBĮjl SujOubuI ^WM^Dimaic 
avio! Zivio! Lai gyvuoja! Mo>

štabas. Pranciškus Ferdinandas, 
ir taip jau nemėgiamas dėl sa
vo vedybų imperijos valdžio
je lemiamo savo žodfio neturė
jo. ParlamroUffmė tvarka sais
tė te karalius. Jam buvo paves
ta vadovauti kariniam prati
mam te aplankyti Sarajevu

Po mišių sudūžgė auto maši
nos. Jos buvo dar panašios į 
arklines karietas su atverstais 
stogais. Nuo viešbučio ligi ve
žimų sustojo kareivių gretos. 
Gerbė ginklu, tai sosto įpėdi
nis su žmona žengė patiesta 
raudonu kilmių. Toliau karino- 
meta nelydėjo, nors Sarajevo 
apylinkėse jos buvo sutelktos 
ligi 20,000. Gubernatorius Os
karas Potioretas manė, tad ap
saugai pakaks 100 policininkų. 
Antra vertus, miestas tari pri
imti sosto ftiėdinį ne kariškai, 
bet civiliškai — išreikšti laisvą 
savo nuošfrchnnų Nuotaikos at
rodė palankios. Miestas te žmo- 
nės issipuosė, tuKunuoja gatvė
se. Ferdinandas, sėdęs į auto
mobilį drauge su žmona te gu
bernatorium, takšteli jam per

Po išrintano. vadovauti li- 
tuviams pranciftonams daug 
paguodos atnešė palanki visuo
menės nuotaika. B gausių laiš
kų kuriuos ta paregi teikėsi at
siųsti organizacijos bei paskiri 
asmenys, buvo miela matyti, 
kaip giliai paritBdma pranciš
konais ir kaip daug iš jų lau
kiama.

Tas pasitikėjimas bei lauki
mas, sunrantąnta, yra gmrmgo- 
jantis. Užtai, vės tik pradėjus 
darbų tuojau krypsta žvilgsnis 
į tuos prancištamų vrnktos plo
tus, knarie mūsų religinėje bei 
tautinėje buity taikomi esmi
niais. Tarp jų tenka pagrindi
nė vieta jaunimo auklėjimui, 
spaudai, paskteų vienuolynų už
daviniams.

Jaunimui auklėti turime Ken- 
netanAporte gražią gimnazijų 
į ją priimant lietuvių kDmės 
mokinius ir programos! įjun
giant plačią lituanistiką, siekia
ma mūsų jatmknui duoti tauti
nę užvėjų B šios mokyklos lau
kiama lietuvybės ramsčių jau
najai tartai te šviežių jėgų 
pranciškonų ateičiai Gimnazi
jos tolesnis klestėjimas yra vie
nas iš pagrmdinių rūpesčių

Spauda po antrojo pasauli
nio karo tapo naši pranciško
nų veiklas dirva. Nūn savo 
rankose taikome teis periodi
nius leidmius: “Aidus”, “Dar
bininką’ \ 1 *šv. Pranciškaus 
Varpelį’ pasiekdami įvairius 
skaitytojų sluoksnius, šiuo me
tu visų ypatingo dėmesio rei
kalingi “Aidai”. Bę stipraus pe
riodinio kultūras. bteUSta neį
manoma jokia gilesnė kultūrmė 
pažanga. “Aidų” išlaikymas ir 
jų ugdymas yra kitas svarbus 
pranciškonų uždavinys.

Paskiri mūsų vienuolynai tu
ri savo paskirus siekius, šian
dien labiausiai žvilgsnis krinta 
į pranciškoniftus. židinius Bro- 
klyae, Toronte ir Kennebunk- 
porte.

Brocklyne žymiai daugiau 
būtų galima nuveikti, jeigu tu
rėtume geresnes patalpas ge
resnėje vietoje. Erdvesnėje pa-

A <• —f-RTt-  V- -—f- Atleidžia revoneno saugui
ir Menka prie temptamo savo 
draugo, šit voa pavtita kojas, 
{Kitėja, skkbl imapaa aeti- 
na prieki ariSau. Mickribtai 
atania į Mį, rėkaudami, tad 

.KarattNtos <našinoa toliau žnotaB Mtięrttstų Mbria trau- 
nteikta naenlsto. Ti te tiaat į paialta, tat ten vėl re- 
auga sątajtaa paarKao sąmeo renetą | nopeaes, anaooja 
iMninLiiA suttjrsami, <aa sosto ranKonuS) goKioja pesas, gy- 
įpėdinis nodMaų taftai atov^ vai pasakojant, kis atrttfto. 
jusiejt pasnraaKia b saro ▼te- tnrvmpoB įwmiiir> | nmi|, 
tų ir įsuegtoja suslėpti gnasų aatryuamMu savo oraugų 
nito grandinė suyra. Jis grau- Jam vte ta knieti nepaleisti

Kai Amaftos betarių žfeM> Lietanras namo steną ~ tai ryi- 
ja terathi dvieju &sbBe&a ta iooootL iMuertt įr iaiMfctL 
tryfttiėfe atstovavo petargtą Seks mūsų šiędfiai.krtiflri šo- 
tautą Paryžiaus pasiditay ktai bei damos- Malda MM kul- 
pmrodoie, ‘*vwgtan>ai Itetavlal tariate tobis lydėjo mtoų t«* 
pm dejavo nuo senų taftų** tos vargo te dMaūgsmo tanas.

“Tautos dainta, ta gaivinai

Mes gėrimės pteminmfco J J.
___  Steko ir jo artinųjų tslkfain- 

štandien susirenkame lieto- ių anka Lietuvai
vių tautos kančios fenkle. Ją 
smmouziioja musų myžtus.
Kryžiai nuims artimi Mūšų tau
tiečių tėvynėje te tremtyje kry
žiais nužymėti kapai soduos le
lijomis pražysta jų^vardai’

Mes didžiuojamės šia diena. 
Pradėjome ją malda už tėvynę. 
Susikaupėme prie savojo kry
žiaus. Prisiminėme žuvusius už 
tėvynę.

Lietuvos kryžius ne tik kan
čios, bet te vilties bei pririkėii- 
mo simbolis. “Kryžius gyvatą, 
ne mirtį žadėjo.”

Vietoj sunaikintų Lietuvos 
pakelėse kryžių, vietoj užda
rytų bažnyčių te garbei žuvusių 
už pamiltąją Lietuvą, mes šian
dien iškilmingai statome lais
vėje kitą stulpų kuris prilaiko

diniu po sekančiu vežimu. Ašt- v-'- .; . ' ' - X“''' ' •' . r- ' ;
rus metalo sprogimas... Są- 
myšĖ... Moterys suspiegia, O 'Jj .
vaikai pravirksta. Kažkieno šu- <
va ima stūgauti vilko gaida. g

Pasinaudodamas maišatim, ■ 
čabrmovičius pasileidžia į tiltų ■ 
bet polieiiimkai jį nučiumpa. ■ 
Muistydamasis jis išsprūsta iš ■ 
jų rankų ir per tilto turėk- ■ J 
lūs persisveria į upę Raus- ■ | 
TO ROTA *M-*O**TT< re rere mvttre (M ir milire «> Lre An^ire, OIW.
Je pasigesta pnuDpteiepmas. Wnc)<1.. Kančiausko
Granatos sprogimo vietoje gir
tai raudojimas ir aimanos. Vi- 
aon maMtate eustoja. Jas apsu
pa karininkai su nuogais kala
vijais ir pofidnkikaL

Prie kftafiifcos mašinos pri
šoka vyresnysis pottdniRkas, 
atsistoja ant pakopos te įsako-

. Visiems t^kmuftavuaems, 
kad šis pasirodymas būtų sėk
mingas te atmintinas, gtaa ir 
nuoširdžiai dėkojame, šis pari- 
rodymas iškilmingai liudija, 
kad mes tebegyvi skrftadžta- 
mai tautaū Tokiais mes pasiry
žę pasilikti iki lietuvių tautos 
laisvės aušros.

Gretimai pastatytą kryžių 
aukojmne tau, nemirtingoji 
Lietuva! Aukojame jį tavo 
garbingiems sūnums. Aukoja
me jį jų motinoms.

stogėje atsivertų neribotos ga
limybės patarnauti te lietuvių 
jaunimui šiame didmiesty. Ta 
linkme norima daryti visų kas 
tik mūsų aplinkybėse mano
ma.

Naujos' klebonijos bei vie
nuolyno šaukiasi ‘ Prisikėlimo 
parapija Toronte. Jos gyvastm- 
ga -veikla nebeišsitenka anks
tesnėse patalpose. Pažįstant 
šios parapijos polėkius, staty
binių planai atrodo įvykdemi.

Kennebuiftporto vienuoly
nas te vasarvietė reikalinga erd
vesnės koplyčios. Bemfrom jė
gom Čia -netrukus iškils ji lie
tuviškose formose Marijos šlo
vei

šitie yra pranciškonų užsi
mojimai par ateinantį trimetį. 
Jie dideli bet nebaugiau ži
nant Dievo globą te visuomenės 
atjautų ypatingai dabar iš
reikštą naujai vadovybei Vi
siems sveikinusiems, linkėju - 
siems ir skatinusiems nuošir
džiausias ačiū.



JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

Btaadytę teko išgąsti dekla
muojant ir aknttant ptomą kar
tą. Tikras takota*. Gaila, kad 
tiek knkfi, jeg apie save nieko 
neneši nęt paakytl Net airiai, 
kunsą. ten Irivo pora, klausėsi

Rugpiūčio mėn. 19-20 dve
juose laiškuose iš Lietuvos pra
nešama, kad šiemet Marijos ap
sireiškimo vietoje, liepos mėn. 
viduryje, buvo privažiavę daug

Laiveliu 30 mylių kelionę 
sėkmingai nuplaukė Ed. Mat-

Asmeninėmis ypatybėmis pa
sižymėjo šie: tvarkingiausias J. 
Lendraites, judriausias V. Ker- 
behs, taikliausias ranka P. 
Duoba, daugiausiai laiko turįs

dar nematyta viešnia lietuvių 
knygų tarpe Tai plataus užsi
mojimo veikalą.^ Msfrteidfiąs 
bręstančios mergaitės svajones, 
sapnus, problemas. Priėjimas 
prie tų problemų gan naujas

paklydusi berniuką ir apie per
kūno išrautą eglę, taip sudomi
no, kad tuojau po vakaro kai 
kas bėgo tos eglės ieškoti.

Turiu nuomininkę (rendau- 
n&kę), kuri man moka 60 doL 
į mėnesį, o vargo man sudaro 
du kart už tiek. Ji neišneša 
šiukšlių, o palieka prie savo 
durų; jos vaikai išdykę ir labai 
trir^miogi Kartais ir nuomos 
(rendosl laiku nesumoka, kai 
jos vyras prageria pinigus. Aš 
jai sakiau, kad turėsiu “išmes
ta”, tai ji man sako: “Turiu vai
kų, tai teisėjas man leis metus 
laiko paimti, tori susiieškosiu 
kitą butą. Sako “tau lengvai ne-

ryte. Vakarais 7 v. bus kalba
mas lietuviškai rėžančius ir gie
damos lietuviškos giesmės, pa
mokslas — lietuvių ir anglų 
kalba. Atlaidai baigiami rugsė
jo 3, ketvirtadienį, procesija 
vakare. ' Komę.

Dailaus žodžio vakaras bu
vo suruoštas prisilaikant atsi
tiktinumo. Dalyvavo tie dramos 
aktoriai ir rašytojai, kurie tuo 
laiku buvo Kennebunke. Elena 
Blandytė, dramos aktorė išChi- 
eagos, išpildė didžiausią prog
ramos dalį. Kitą dalį — rašyto
jai Nelė Mazakėtė, A Lands-

DĖMESIO FLORIDOJE 
GYVENANTIEM

BLUE WATER MANO*
Ta*. (511) NH 4-5071

Laiveliam statyti turiu daug 
medžiagos ir gyvenu prie van
dens. Norėčiau rasti 2-3 vyrus, 
kurie norėtų ir galėtų laivelius 
dirbti. Išlaidų bus mažai, nes 
viskas atliekama mašinomis. 
Laivelius pastatę, galėtų patys 
pažuvauti. Turiu ir vietos laive
liam pastatyti. Kreiptis John. 
Batus, 1 St R Nr. 131, Juppi- 
ter Heights, Florida.

, — Chrp6č*ovw gruodžio 15 
šaukia 26 komunistinių partijų 
konferenciją. Kinų komunistai 
paskelbė, kad joje būsiąs Ch- 
rušttovzs palaidotas.

Rugpiūčio 14 ir 15 buvo su
ruošti du vakmai, kurių atsimi
nimą savo sielose ilgai nešios 
dalyviai ir klausytojai. Vienas 
iš jų — dailaus žodžio vakaras, 
antras — dainų.

Utenis, geriausiai susiorientuo
jąs R. Gavelis, geriausiai var
tojus lietuvių kalbą Vincas Ste
ponaitis.

Rugpjūčio 8, šeštadienį, sto
vyklą .užvaldė “piratai”, suge
bėdami sėkmingai išsilaikyti vi
są dieną.

u. Rugpiūčio 9, sekmadienį, jū
ros dieną, viri išeiginėmis uni
formomis, vėliavų lydimi, daly
vavom pamaldose, vėliau nulei
dom jūron vainiką pagerbti žu
vusioms broliams. Ta proga 
reikšmingą žodį tarė Kenne- 
bunkporto pranciškonų vyres
nysis Tėv. Jurgis Gailiušis. Vai
niko nuleidimo iškilmėse daly
vavo moks, ateitininkai, j. sk. 
js. garbės gynėjęs Dr. K. Če
pas su žmona, tautininkas P. 
Jančauskas, tėvų komiteto pir
mininkė Irena Manomaitienė

teiktą stovyklavietę, apdovano
jimą visus knygomis ir pažadą 
priimti mus sekančiais metais, 
moksleiviam ateitininkam —už 
malonų bembradaririavimą. Atsi
dėkodami apdovanojame pran
ciškonų provincijolą Tėvą Leo
nardą Andriekų, Tėvą Jurgį 
Gadiušį, Tėvų Joną Dyburį, 
moks, ateitininkų vadovus 
R. Pauliukonį, A. Vainių ir S. 
Gedvilaitę jūrų skautų rėmėjų 
ženkleliais.

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).

tano gimnaziją.
Žvelgiant iš skautiškojo taško, 

mums reikėjo atlikti sunkūs ir 
pavojingi uždariniai Vyr. jūrų 
skautai pėsti sukorėm 10 my
lių kelionę, kurtos metu savo
mis jėgomis persikėlėm per pa
jūrio sraunią upę. Čia savo drą
sa pasižymėjo broliai Algis ir 
Ed. Matjoškos, Pov. Manomai- 
tis, Jonas Kriaučiūnas ir Vyt 
Kerbelis.
Burlaivių regatą surengėm au

dringame Sabego ežere. Pirmą 
rietą laimėjo vairuotojas Algis 
Utenis, jam talkino broliai A. 
to £ Mat joškos.

Narų ankštesnį patyrimą iš
laikė, A Utenis, R. Gavelis, V. 
Kerbelis, J. Kriaučiūnas ir B 
klasės R. Bąjerčius.

Nakties “pavojaus” metu pa
reigas pavyzdingai ėjo V. Ker-

• HOMESTEAD, FA
Sv. Petro ir Povilo bažnyčio

je 40 valandų atlaidai praridė-

Šiemet žmones blaškė net 
keturias paras visoje plačioje 
apylinkėje. Bet kai viskas pro

tą ir bendradarbiavimą, kun. 
VI. Budreckui už piniginę pa
ramą, kun. J. FraguMckui 
saldumynus, V. ir Bronei Chhk 
mauskams už ūkišką paramą.

čio harmonizuotos liaudies dai
nos, kurių mes taip mėgstame 
klausytis. Operas solistė D. 
Stankaitytė ir EI. Blandytė 
klausytojų akyse išaugo į di
džiausias žvaigždes, o jų dai
nuota valanda prabėgo kaip 
trumpa akimirka. Klausytojai 
net nepajuto, kad išklausė 12 
dainų soto ir duetų. Abiem dai
nininkėm nuoširdžiausias ačiū 
už tokią malonią ir netikėtą 
programą.

Po koncerto atostogaujantie
ji ten ateitininkai turėjo savo 
stovyklautojų talentų vakarą, 
kuris pažadino jaunas jėgas 
darbut

Kennebunkporte yra susida
riusi lyg tradicija rengti pana
šūs vakarus. Kas čia yra anks
čiau buvęs, tuojau klausia: kas 
bus šiemet to kada? Nebandyki- Kas norėt? skelbte Darbininko 
te duoti neigiamo atsakymo, pragjpme* skambinti: 
Tradicija yra reikalaujanti.

EL V.

Roma Macvytė iSriprafiuri, 
kad jai leistų vykti į Kauną to 
mokytis. Leido. Mokosi ir dir
ba gerai Mergaitė yra netur
tinga, ir visa jos šeima tokia. 
Tėvas serga, sudžiūvęs, mažai 
ką gali valgyti. Motina sirgo ir 
gydėsi Kaune klinikoje net du 
kartus. Sesuo Onytė mokosi 
penktoje klasėje.

Skiemonių klebonas kun. A- 
leksaadras Papučka iškeltas į 
Surdeghis. Nėra žinios, ar pa
skirtas naujas kunigas į Skie
monis. Laiške rašoma, kad “pas 
mus po perversmo bažnyčia kanai savo b&liotetoje. Tai bs- 
dar kurčia”, (d.) vo popuharios šimkaus, Bana-

■ttgM dHugė to pą- go spalvuoto Disney filmo, 
ji susipa- Skaitymo tėkmėj vaiadai veja 

buratatauas, aas knyga vtiBdus, mtrignoja dialogai,

daug gėlių. Milicija žmones 
blaškė, buvo labai neramu. Su
kūrę laužą, visas gėles sudegi
no. Neleido ramiai melstis nė 
Skiemonių bažnyčioje. * ‘Man 
buvo labai liūdna” — rašoma 
laiške. “Nuėjome vėlai vakare, 
radome daug prinešta lauko

Menas ir dvasios vadovas. Jo 
pedagOgtoė patirte, brandaus 
rašytojo įžvalgumas ir takus žo
dis bei kunigo širdies atviru
mas gėrio to ^kančiam jaunam 
žmogui —. tai geriausios reko
mendacijos, kurios turėtų “Mo- 
d.(Įiūljni mergaitei” atidaryti 
duris į kiekvieną šeimą, o svar-

/nukelta į 5 p; L >

lietuves himną, nuleidžiamos 
vėliavos. Stovykla uždaroma.

Reiškiame didį dėkingumą

PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, Sričiai ir kt pramogos.

Jūrų skautų
Lietuvių Jūrų skautuos Bos- helis, A Utenis, R. Gavelis 

tono Nemuno tinto stovykla į- sesės K. JanČauskaitė ir 
vyko Kennebunkporte, Maine, Ra&auskaitė.
rugpjūčio 1-15 Tėvų Pranciško
nų sodyboje.

Stovykloje dalyvavo 4 sesės 
ūdrytės, viena žemės skautė, 6 
bebriukaL 10 jūrų skautų, 3 
budžiai, 2 vadovai Savaitgaliais 
buvo daugiau.

Stovyklai vadovavo j. sk. M.
Manomaitis, j.b. vato. B. Kovas, A Matjoška, linksmiausias 
talkino budžiai — G. Čepas, V. 
Ulevičius to Vik. Adomavičius, 
šrimmiricavo, A Korienė, O. 
Ulevičienė to A Bajerčienė.

Gerųjų Tėvų Pranafioonų į- 
kurdmti puikūme miškelyje, 
pastatėm palapinių miestą, ša
ka aikštėje laivo denį su vėlia
vomis, prie upės jūros įlanko
je įstoes^ėm uostą savajai “Flo- 
tilįjai” to jaunatviško džiaugs
mo lydimi laužam liepsnojant, 
mokėmės geriau pažinti Dievą, 
tėvynę ir artimą.

Dviejų savaičių laikotarpyje 
sesės to broliai, be eilinių skau
tiškų pa^rknų, geriau atpaži
no su jūra ir jos bangų klas-

Jei nuomininkas nemoka 
nuomos, tai jį galima iškrausty
ti per 14 dienų. Kitokiais at
vejais jam rakia pranešti raš
tu, kad jis turi išsikraustyti. 
Tačiau žmotina, kad tokiam 
nuominkikui, kuris moka už 
mėnesį, reikia duoti viso mėne
sio ‘ *notice’ ’ t.y. pranešimą, 
kad už mėnesio ps turės išsi
kraustyti Pavyzdžiui, jei jo 
nuoma mokėtina mėnesio pir
mą, tai jam reikia pranešti sa
kykim, rugpiūčio 30 dieną, kad 
jis turi išrikraustyti spalių mėn. 
1 dieną. Jei tektų riti į teismą, 
teismas savo nuožiūra gali pra
ilginti išsikraustymo laiką, jei 
ras tam rantų priežasčių. Ar 
teisėjas tai padarys ar ne, pri
klauso nuo įvairių aplinkybių. 
Patarčiau pasitarti su vietiniu 
advokatu.

dUmil iŠ SotV

dramcs “5 Stulpai”. Besiklausą 
airiai sakėsi ir tai supratę: 
Tie vyrai ginčijosi, ir kai vienas 
antram davė raštą, jis buvo įti
kintas ir nurimo”.

Dačn? vakaras įvyko gimna
zijos salėje, milžiniškoje ir la
bai gražioje. Damininkės Danu
tė Stankaitytė to EL Btandytė 
jautėsi kaip prie kryžiaus kala
mos, kai joms reikęjo sutikti. 8 Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jtsns suteiks atostogos prie 
dainuoti po dviejų repeticijų to g Adirondakų kalmt perlo__
iš tų gaidų kurias rado pranciš-

DAR YRA LAISVŲ VIETŲ
Nuo šiol iki rugsėjo 7 (Labor Day) vasarotojams 

DAROMA NUOLAIDA



ŠILUVOS MARIJOS MALDOS

LIETUVIU DIENOS 
SUKAKTIS

2:30 Marijos valanda: vadovauja kun. Albertas 
Zanavičius, iv. Kaztatiero, New Haven, Conn. 
parap. klebonas; pamokslą sako T. Antanas 
Mažukna, MIC. Maldos* j^esmės, rožančius 
ir procesija prie Marijos šventovių; palak'

Ašlentown, Pa- — Vietos vys
kupas Joseph McShea rugpjū
čio 6 kreipėsi į šios vyskupijos 
kunigui ir- tikinčiuosius tokiu

1. Vadove Cižiūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. 
Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai Šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko lietuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai paran
kaus formato knygelė, kietais 
apdarais, 220 pusk Kaina 1 dL

jo organizavimą.
Jaunimo jungimo į bmdruome- 
nės veiklą reikalu

Taryba paveda Centro Valdy
bai įsteigti atitinkamą organą 
rūpintis lietuvių jaunimo įjun
gimu į bendruomenės veiklą ir 
santykiavimo bei bendradarbia
vimo būdais su jauninto orga
nizacijomis.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioj viešoj Šilu
vos Marijos Šventėje.

vės J. Steko rūpesčiu. VHdfous 
choras dainuoja 14 dafny. Kai
na 4 dol.; su persiuntimu 4.50 
dol

NAUJOS KNYGOS IR 
PLOKŠTELES

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos įgaliotinis ir vienas iš di
rektorių, kun. J. Karalius, She- 
nandoaho lietuvių klebonas, 
nuoširdžiai rūpinasi šiuo reika
lu. Jo prašymu gauta minėto 
vyskupo laiškai ir leidimas pa
daryti rinkliavą.

Taryba pritarti ligEifdinėro 
pastangom tonsobduoti Lietu
vos laisvmimo eganizaają, 
prašo tęsti pradėti darbą ir 
rasti gyvenamojo mnento są
lygom ir reikalavimam atitin
kantį būdą remti apsivieniju
stos Lietuvos laisvinimo organi
zacijos veiklą.

Taryba, jremdama Lietuvos 
laisvinimo rezoliucijų žygius 
JAV Kongrese, kviečia JAV 
lietuvius aktyviai jungtis į Šį 
darbą.
Pasaulio lietuviy jaunimo kon
greso reikalu

Taryba pritaria PLB Valdy
bos šaukiamam pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui ir remia

Antri metai, kai Allentowno 
vyskupas parašo laišką lietuvių 
parapijų kunigam ir tikintie
siem, kad jie savo'maldomis ir 
aukomis gelbėtų Lietuvos Baž
nyčią. Jo vyskupiškas žodis, už
uojauta ir raginimas giliai pa
veikia visus lietuvius ne tik to

li :00 ryte šv. mišios: aukoja T. Valentinas Atkp- 
čius, MIC; pamoksią sako T. Petras Remeika, 
MIC; gieda Sv. Kazimiero, Worcester, Mass. 
parap. choras, vadovaujamas muziko Ipolito 
Nauragto.

Kingston, Pa. — Vienas iš 
seniausių bandymų organizuoti 
vadinamas lietuvių dienas arba 
dideles gegužines buvo Wyo- 
mingo klonyje, Pennsylvanijo- 
je. Pradžią padarė Pittstono lie
tuvių jaunų vyrų katalikų drau
gija, vadovaujama Vinco Kvet
kaus (Kvietkausko). Pirmoji di
delė gegužinė įvyko 1914 lie
pos 16 Valley Wiew parke, In- 
kerman, Pa. Tam įvykiui pri
malti šiemet rugsėjo 7 Sans 
Souei parke rengiama sukaktu
vinė — auksinė iškyla. §į kartą 
rengia Damos draugija, jun
gianti lietuvių parapijų chorus. 
Pradžia 3 vai. popiet Visi ma- 
lonšai kvie&ami. (d.)

na vyAupijajs teturi? parapi
jos* bus rugsėjo 13 ir 27. Pra
eitais metais tokia rinkliava da
vė gausių vaisių. Taip pat svar
bu, kad lietuviai nuoširdžiai 
jaučia reikalą sielotis, melstis 
ir aukoti religijos gelbėjimui 
Lietuvoje.

(LKRS aukos atleidžiamos

savo maldas, duokite aukų ir je vyskupijoje, bet plačiai A- 
rodykite savo krikščionišką merikoje. Jo pavyzdžiu, eilė ki- 
meilę. Tebūnie visokeriopa jū- tų vyskupų taip pat išleido laiš- 
sų auka kaip padėka Dievui už kas r ragina remti Lietuvoj 
tas gausias malones, kuriomis persekiojamą Bažnyčią, 
jūs ir jūsų šeimos taip gausiai 
naudojasi.”

“Patariama, kad rinkliava bū
tų padaryta visose lietuviškose 
parapijose rugsėjo 13, sekma
dienį, bet jokiu būdu ne vėliau 
rugsėjo 27. Surinktos aukos tu
ri būti siunčiamos kancelerijon, 
kad galėtų būti perduotos Lie
tuvių Katalikų Religinei Sal-

Sių metų ypatingoji intencija — per Marijos užta
rimą maldauti, kad Dievas nušviesiu Tėvų Marijo
nų ateitį ir laimintų visus darbus, ypač po tragiško 
gaisro. ' -

ISPA21NTIES bus klausoma nuo 9 vai. ryto.

•kės instituto riūdijų galimybė
mis ir ragina steigti daugiau 
vaikų darietiąbei aukštesnių
jų fhiMikfiuių mokyklų ten, 
kur jų nėra..
LHuanisiMg gtadiįp reikalu
Prezidiumas ir Centro Valdy

ba rūpinasi, kad JAV lietuviai 
būtų gerai informuoti apie li
tuanistinių dalykų studijų gali
mybes aukštosiose JAV mokyk
lose, ir stengiasi, kad kuo dau
giausia lietuvių siektų aukšto
jo mokslo bei akademinio dar
bo, ypačiai humanitarinių, so
cialinių ir politinių mokslų sri
tyse.
OrgsaizacNuaas reikalais

Centro Valdyba ieško būdų 
steigti bendruomenės apylinkes 
visose vietovėse, kur gyvena 
didesnis skaičius lietuvių, ir 
stengiasi sueiti į kontaktą su 
senąja lietuvių išeivija, tebesi
laikančia nuošaliai bendruome
nės gyvenimo.

White Platos, NY. Kep. Yo- 
delis, Chicago, ffl., Cicero Me- 
džtotojų-žuvautojų Klb., Cice
ro, m., Anatolijus Garbauskas, 
Great Neck, N.Y., Bronė Povi- 
laitienė, Rochester, N.Y., Ed
mundas Bazėnas, Union City, 
Conn., Teodoras Papartis, Chi
cago, Dl., Agota Janušauskienė 
(Kirpykla), Chicago, UI., Jurgis 
Šmulkštys, Waterbury, Conn.

Moderni mergaite
(atkeltas iš 4 ps.j 

biausia — pasiekti pagrindinį 
šio veikalo skaitytoją ir bendra
darbį — moderniąją lietuvę 
mergaitę.”

Po šių gražių pristatymo žo
džių bereikia linkėti, kad kny
ga turėtų kuo geriausią pasise
kimą. Išleido ir spaudė Imma- 
culata Press, Putnam, Conn., 
iliustravo dail. N. Vedegytė-Pa- 
lubinskienė, 289 pis., kaina 
2.50 dol.

PrevM^gmąę. sudaęp komisiją 
JAV LB įstatam peržiūrėti ir jų 
pakeitimo projektui kitai sesi
jai paruošti
Tautinio solidarumo įnaš? rei
kalu

Taryba, pabrėždama tautinio 
solidarumo įnašų reikšmę ben
druomenės veiklai remti ir 
tautiniam solidarumui ugdyti, 
ragina bendruomenės organus, 
ypačiai apylinkių valdybas, ieš
koti tinkamiausių būdų ir dė
ti pastangų tautinio solidaru
mo įnašams išrinkti.

Lietuvi? Fondo reikalu
Taryba, konstatuodama sėk

mingai augančio Lietuvių Fon
do reikšmę lietuvių švieti
mui ir kultūrai remti, ragina 
bendruomenės organus dėtis 
prie jo ugdymo, apylinkėse ir 
apygardose, sudarant Lietuvių 
Fondo vajaus komitetus ir

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

LIETUVOS SAULIŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos Saulių Sąjungos vi

suotinis atstovų suvažiavimas 
šaukiamas 1964 rugsėjo 6 Jau
nimo Centre Chicagoje. Pamal
dos 10 vaL: katalikam — Jėzui
tų koplyčioje, evangelikam — 
Tėviškės parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų padedamas vaini
kas prie paminklo. Žuvusiom 
dėl Lietuvos laisvės. Posėdžiai 
pradedami 11 vaL Vakare 7 lietuvių tena* parado pradžia. j aiutę {eina žventte dirigentai, 
vai Jaunimo Centro didžioje *
salėje bus koncertas, kurį ren- 
gia Chicagos ‘Ramovės’ sky- 
rius, Vytauto Didžiojo ir Teo- 'n
doro Daukanto šaulių kuopos, 1
Savanorių-Kūrėjų Sąjungos ir 
Birutės ‘ Draugijos Chicagos 
skyriai. Pelnas skiriamas ‘Ka- jfiaBEFžjT* *1 :
no’ žurnalui paremti (š).

“Saugiame savo namų prie
globstyje, gyvenimo gėrybių ir 
laisvės apsuptiems, lengva pa
miršti mūsų brolius visame pa
saulyje, netekusius daug mora
linių ir materialinių vertybių.

Kaip anksčiau, taip ir šiais 
metais prašau lietuvių kilmės 
kunigus, vienuolius ir tikinčiuo
sius sužadinti savo širdyse 
veiklius labdaros ir solidarumo 
jausmus savo brangiesiems ir 
Katalikų Bažnyčiai, esančiai jū
sų tėvų žemėje anoj pusėj van
denyno.

Lietuvos žmonės ir Bažnyčia 
reikalinga jūsų pagalbos ne tik 
savame krašte, bet ir daugely 
kitų, kur jie yra prievarta iš- 
vietinti. Rašau, skirkite už juos

New Yoite. Dvylika atvirukų
1 dol., už tris — 25 centai

Rašyti arte kreiptis: Durte

l|221,1etol.GI.Mm

atramas MtenMntęri umversi-: 
tėtė. Archyvas telks ir saugos 
mokslo reiteten imigrutų isto
rinę medžiagą. Lituanistikos 
skyriumi rūpinasi praf. W- 
liam R. Sehmatetieg, Lituanisti
kos Instituto narys. Jis prašo 
lietuviškų laikraščių komp
lektų, atsišaukimų, laiškų ir 
k. Kas turėtų tokios svarbios 
medžiagos, prašoma pranešti 
adresu: Mr. W.R. Schmalstieg, 
Department of Slavic and Ori- 
ental Languages, University of 
Minnesota, Mineapolis, U.S.A

— Jadvyga Trimakianė susi
tarė su seselėm Putname stato
muose senelių namuose įreng
ti kambarį savo vyro, dr. An
tano Trimako, buv. Vliko pir
mininko, prisiminimui

— Latvię dianę šventėje Vo
kietijoje, Hamburge, rugpiūčio 
5-8 dalyvavo 24 chorai (500 dai
nininkų) ir 10 tautinių šokių 
grupių (130 šokėjų). Šventę pla
čiai paminėjo Hamburgo ir ki
tų miestų vokiečių spauda.

— Sol. Prudencija Bičkiena 
buvo išvykusi koncertuoti į Ko
lumbiją, Pietų Amerikoje. Rug
piūčio 8 Medelyne dainavo vie
name bankete. Rugpiūčio 10 
buvo viešas solistės koncertas, 
praėjęs su dideliu pasisekimu.

— Gimtoji kalba, bendrinės 
kalbos laikraštis, būtinas vi
siem lietuvių rašto žmonėm ir 
mokyklom, nes nurodo daug lie
tuvių kalbos trūkumų, įsiskver
biančių iš nelietuviškos aplin
kos. Rašo mūsų žymūs kalbi
ninkai. Redaguoja L. Dambriū- 
nas, leidžia JAV LB Kultūros 
Fondas. Kaina tik 2 dol. me
tam. Administracijos adresas: 
5348 So. Tahnan Avė., Chicago 
32, UI. Per metus išleidžiami 
keturi numeriai.

— LMuvię Fondo nariai, į- 
oešę fondo sąskaiton po šimtą 
doler ių: Černius Jonas, gyv. 
Ktet Midų Petras ė Elena Pai 
liūliai, Cambridge, Mass., Algi* 
maldas ir Teresė Gečiai/Phila- 
delphia, Pa, Vincas ir Alicija 
Bitaaičiai, New Haven, Conn., 
Jonas ir Izabelė Bernotai, Hart
ford, Conn., Pranas Stankus, 
Hartford, Conn., Pranas Spa- 
kauskas, Hartford, Conn., Al
fonsas ir Ona Kinduriai, Cice
ro, m., Jurgis ir Margarita Va
liukai, Rochester, N.Y., Anta
nas ir Ona Saunoriai, Roches
ter, N.Y. Jwgis ir Ona Reka
šiai, Detroit, Mkh., Juozas Ma- 
titsaitis, Worcester, Mass., Pra
nas ir Stasė Staneliai, Worces- 
ter, Mass., Vincas Kaliasas,

c:;.;. <5.
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6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6

88 minučių filme tandemą 
pavaizduoti Jote Lenus*, Rin
go Stair, ftrui MeCartney. ir 
George Harrison gyvenimo 36 
valandų ištrauka. Persekioja
mi savo histeriškų gerbėjų, tte 
Beatles atkeliauja traukiniu | 
Londoną, kur turi pasirodyti 
televizijos programoje. Po sun
kios- dienos seka sunki naktis 
ir kiekviena proga kvarteto suk 
riai temdo atsiplėšti nuo publ
ikos persekiojimo ir pasijausti 
laisvais, privačiais asmenimis.

Jaunesniems žiūrovams, jau 
spėjusiems užsikrėsti Ša netru
kus prabėgsiančia mada, be 
abejo, bus įdomu pamatyti sa
vo herojus, smarkiai padidintos 
ekrane. Suaugusiu smalstok

*5A Hrtd Day*s Mgl*". Ang
lijos jaunuolių kvartetas, spė
jęs daug kur pagarsėti Beatte 
vardu, pasirodo pirmą kartą 
filme su S naujomis dainomis. 
Panašiai kaip asmeninių pasirė
dymų proga, taip ir Šo fiteb 
atveju, publiką daugiausiai su
daro krykiančios jaunos mer-

Vyr, asn&MM dirbančiųjų po
ra ieško buto 3-4 kambarių, 
Highiand Psak-Woodhaven ra
jone. Turinčių tokį butą ar ži- bažnyčios. Butas yra su visais 
nau€ų apie tid, matomai prašo- patogumais ir prie gero susi
me paskambantį po 7 v.v. GL siekimo už prieinamą nuomos 
2-4892. Būsime dėkingi. kainą. Kreiptis ST 2-9843.

^The Mocn 3poomers • Kre
tos saloje,“ kuri labai puikiai 
pavaizduojama spalvotomis 
nuotraukoms,- jauna mergina tena, jėi. Jokįą ųbarydiL pęK

PnHAVMZnm m, rife —— *3 w* tmrara 
lonunun 9, »-• — k. v«*h ouct. _

•/MV rn/WVlrfVV, VMM. --

tis, Aldona Mackevičius, Juo
zas Andriušis — po 10 doL, A 
Matulaitis, V. Kidolis, O. Audė- 
nienė, dr. Valiuškis — po 5 
dol.

Cteveland, Ohio: G.N. Juškie
nė 10 dol, Janina Grudrinskai- 
tė-Steponavičienė — 5 doL Bai- 
timorės — dr. S. Andukas — 
10 dol. Detroito, Mich. — M. ir 
A Rackai -r 5dol, Hartford, 
Conn. A Dailidkaitė — 5 dol

Velkmies sešuo, Kerti Gus- 
- — - V'* IV?-* HUOSVuZmU 

visiem dėkoja už tatai,

Išnuomojama* butas antra
me ankštie' netoli lietuviškos

juje, lakto su Rytų afMtodes 
rtektine, lomą ateteteteto)*/ 
Bet žiūrovą — žinoma kiek ap
vylė. Gal dėl to, kad per daug 
buvo laukiama? Rungtynių pa
sekmė 84:67 rinktinės naudai.

Berno lygto žaidime pradte 
je Rytų apygarda netikėtai ve
da, šeimininkaudama po lenta- 
mis ir aikštėje — kėlinys 19:26 
Rytų apygardos naudai. Žiūro
vai nusivylę žaidimu ir rinkti
ne. Gerai, kad dar antrame ke
lkyje rinktinė atsibunda ir 
prieš iškvėpusius priešinio 
kns per kelias minutes persve
ria pasekmę savo naudai

Rinktinėje žaidė ir taškų lai
mėjo — ČetoauBka& — 25; Ši
lingas —16; SJomčmskas ir Je- 
sevičius po 12; Razetas, Modes- 
tavičius k Sedlkkas po 6; Mo> 

. tiejūnas — 1; Adzuna — 0.
Rytų apygarda labai pasige

do sužeistų švežnio bt Sirielęs. 
Taškus laimėjo Pūrelis, Rajec
kas ir Stanevičius po 16; Ja- 
smskas —- 11; Luther — 4; 
Marozas ir Mitinąs po 2; Saka
lauskas, Kuryla ir Laugalis— 
nieto, Atteku.

East Ntov Yorik išnuomuoja- 
mas butas iŠ 6 gražių kambarių 
su visais patogumais ir prie ge
ro susnekimo. Skambinti AP 
7-0927.

RYGOS KAILINIŲ SIUVZJAI 
150 WE8T28tfl STREET 

NEW YORK, N. Y.

JAV atviro* šachmatų p-bės Bos
tone jau įpusėtos. Pirmauja N. Yor- 
ko dkhnestriai ir meistrai: W. Lom- 
bardy, P. Beliko, R- Byrne, Levy, 
turėdami po 5% taškų iš 6 galimų. 
Iš Bostono miesto žaidikų geriausiai 
varosi S. Brandwein ir Kazys Mer
kis, bodami grupėje su 4% taškų. 
Toje pat jp-upėje randasi didmeist
riai A. Bisguier ir N. Y. žymūnai:

mėjo metstnd E. Marchand. Žalys ir 
Merkia turi po 4% tk, toje grupėje 
— Marehall Įdubo čempionas S. Ly-

Datar jūs galite aptaškyti savo artimuosius Lietuvoje —
Muą jatatga tab P8* atvarto pramogines ir btzidb keliones j 

-------- -- - yjjdonaiįB kraštais. Ifies parėpinaaBS visas, 
t ir kt, Smulknanioms imormacijpras rašy-

vičius 2 tš.
N. Anglijos p-bės įvyksta rugsėjo 

4-7 d-d. Hartford, Conn. Pirmas ra
tas penktadienį 8 v.v., septintas — 
pirmadienį 2 v.p.p.

Providence, R. I. turnyrų laimėjo 
boštoniškis A3ex Keyes su 5^: ; 
2 v. — Waren Chamandy 5:1.

Algio Makaičio , laimėta partija 
prieš dr. J. Ranch, Montreal, Que„ 
JAV p-bėse. Baltieji — Makaitis, 
juodieji — dr. Rauch.

1. e4 c5 2.2f3 d6 3. c4 e5 4.2c3 Zf« 
5.d3Zc6 6.Re2Re7 7.0-00-0 8.2el 
2e8 9.f4f5 10. f:ed:e 11.2d5f4 12. 
tf3Žc7 13.b3že6 14.Rb2Rd6 15. a3 
a5 l&b4a:b 17.a:bB:al 18-V:al 
c:M 19.2:e5Rc54r 2O.Khl2ed4 21. 
2:ė6b:cS 22.R:d*R:d4 23.V:d4c:Z 
24. c:d5Va5 25.BblVa2 26.Vb2Va7 
27. V:b4f3 28.Ri3Brf3 Ž9.g:£3Vf2 
30. Vb2Vrf3+ 31.Vg2V^3 32. Bal 
g6 33. h4Rh3 34. Ba8+Kf7 35.V12 
Rf5 36. Va7+ Kf6 37. Vai-f- Ke7 38. 
Ba7+Kd6 3».Vf8Kc5 40.BC7+ ir 
juodieji pasidavė.

Didmeistris. R. Byme, Indianapo- 
liš, septintam rate iškopė pirmuoju 
JAV p-bėse Bolone, įveikęs Levy, 
N J. Benko su Lombardy sužaidė ly
giom. Pirmauja R. Byrne 6'4, Bea
ko, Lombardy, CoUins po 6 t. Ignas 
Žalys ptinijo tašką, Merkis pralai-

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W.45Street,NewYorfc3«, N.Y. • Tel. Orele 5-7711

čuiSt laidotuvių iškartoms pa
dengti aukų reikėjams V. Kubi- 
liutei-Lapienei, Vyt Kidoliui, 
Tadui Bukaveckui hr A Paukš- 
telienel

Pinigų aukojo: E Chicagos: 
čk. A Smarkus — 15 dol. Jad
vyga Makteikienė, dr. A Milius, 
dr. KJ. Batukas, dr. A- Vaso- 
nis, M Naujokas, Kostas Doč
kus, Stasys Petukas — po 10 
dol V. KubUiutė-Lapienė, dr. 
Marija Krasauskaitė, TJL Va- 
rantas, Janas Karnas, Birutė 
Smitytė-DruDgienė — po 5 
doL; Aid. .Paukštienė, Ona Šiu- 
kaitė, Tadas Grinius po 3 <k»L; 
Kęstutis Bistis, Gediminas Bis- 
kis — 2.50 dol, Tadas Buka- 
veckas, Ina ir Petras Jakštas,
J. Totoraitis, E. Cųdijauskaitė,
K. Ališauskas, H. Moitopeaė, 
T. Balčiūnas, J. Kriaučeliūnas 
— po2<toL, F. Mičiulienė 1 dl.

B New Yorto: dr. N. J. Mon- 
trilri — » doL, Vyt Abrri-

Vlsi kailiniai siuvami mūsų ahnryk- 
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką rteftite pas asas ir įettikinr 
atte. Mm taip pat patatesme kant
atas, kailtainius ^atanatua, šalikus 
(stote). GaBte pasirinkti S <fideMs 
atsargos Mndodfo, A11 šalme ruonio,

džia eflę gihų žmogaus asmeny
bės problemų.

Richard Burton 'pasirodo 
kaip pastorius, kurio silpna 
dvasia neatspari kūnui E saro 
parapijos ir pareigų Ernestas, 
pastorius suranda naują darbą 
— vadovauja turistams Meksi
koje. Su maištaujančių turisčių 
autobusu jis užsuka pas Ava 
Gardner, kuri svetingame vai
šingume, atrodo, geriausiai su
pranta pastoriaus Stekumus. 
Visų vaidybą savo nuoširdumu 
nr giliu išgyvenimu viršija De- 
borah Kenr, giliai įsitikinusi 
žmonių sugyvennno ir bendra
vimo galimybe. Tikrai nuostabi 
nespalvota fotografija.

Nore matės įtaka kenčiančio 
žmogaus gyvenime svarstoma 
rimtai ir nuoširdžiai, tačiau dėl 
fcetetos scenų bei pasitatemčio 
grubumo dkatoguOSe filmas re- 
zervuotinasUik pteai subrendu-

PALAIDOJUS GIMNAZIJOS 
DIREKTORIŲ X GUSTAITĮ 
Gružės 22 Brooklyne mirė 

AmRb* PnndK Gvrtailis. buvęs 
Margrospotos Rygiškių Jono 
gimnazijos mokytojas ir direk
torius, Alytdas gtanazžjeg' di- Sbererin, s7 Lyntan,- VWvo’ Smith. 
,Hanau steviktos Merkis įveikė du meistrus: dr. L«- gmmazijos mokytojaT^^ JManitoba) ir M-^Co^n (a 
gjtinidMpo Perto Rico); prarado tašką taipogi
ms buvo gimęs jlp90 špato ¥.• meilui" EL. Lynto Labai gražiai 
Brooklyne gyveno pas savo se- kovoja mūšų jaunuolis Algis Makai- 
sert buvo nmron^re k nena- turi 4 ti; tarp wtų *veikė “T1’ peosmmKas < Montrealio ekspertą dr. J. Rauch.
liko jokio turto. Laidotuvių Ignas 3% tš., Leona-
proga dtog kas sušelpė jo se
serį ir jos šeimą, nes jį rūpino
si pačiom laidotuvėm. Priklau
so nuošndi padėka:

Kimi J. Pakabiiškūii už mi- 
Šių aukojimą, dr. T. Savickui 
už .veltui teiktą medicinos pa
galbą, dr. A Grigaičiui — už 
vaistus ir nuolatmę paguodą 
sergant, vargonininkui VI Bal- 
trašaičnii už gražų giedojimą, 
X Pašukoniui už patarnavimą 
r palydėjimą į kapus, laidoji
mo k*įlyčios savtentems Sa-

DideUs pesirtnkim&s 
Nelaukite paskutinės valandos

CHel—a 2-1079 • CHelaea 2-0535

Cte DELANCY, N. Y. C.

KrmrtHvte atviro* kasdien ir tekmadiemais, 
ttakįtrM šbMadiniu*, nuo • ryto iki 6:30 vak.

& tetotaKeto kHtatert* kalbamą rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

CHMHB 
Ll 2-1317 

L 2684NH8 
OETteit, 740 MicMgaa Avenue '---------------V T1-5395

GRAIO0. RAPIDRk WdL — 835-38 Bridge St, N.W. GL >3256 
BROOKLYN 11, l*.Y. — 370 Union Avenue ----------------
BROOKLYN 7, M.Y. - 600 butter Avenue 
ATHOL, tlaoo. —• 51 ML Pieaomt Street ~

. Ui 3 UtoU 
CH 9-0Z«> 
WA 5h0W 

ČLRteAMb tą, Omo— 90* Moavary Roaū--------- i-iTO
tMUKteto m «•«****a» Fmnodta/AM, T5L4*>k»S 2460^)9 

a*c< — • itaa ao*. oianopii*-------- -  Av
• ana aprwagi>*«*

ŠMuąlėiaiilI v«an»-vm« — «i i-mui /«,cwwe 
«ikroĄ * nu, »«,> ugpycrMMM «,c. _—



Joseph Garszva

CATSKILL KALNUOSE
KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

VAITKUS

Mase., tacu
Dnogo dieuraŽčto-.ąiii 
torius & Chicages, Jų 
šauskas; Amsterdamo

DAINUOJAME 
SU LIONE

EKSKURSU* | 
KENNEBUNKPORTĄ 

Metinė tradicinė išvyka į lie-

fenktadiento(lX. 4)
6XMMhOO vaL vak. registracija 

—LabbyCampus Center ■

vai. vakaro telefonu VIrgmia 
6-5213.

Rnyrija IT — Moteto metų 
pradžios vakaras Apreiškimo 
parapijos salėje. Rengia New 
Yorfco Studentai ateitininkai

HL Pedagogus it psichoto- 
gijos sekcija (Campųš Cėnter 
229 kamb.) Vadovauja prof. 
Vytautas Biefiauskas- Paskaitą 
skaito prof. Antanas i Sužiedė
lis — Kaitės sąvoka ir' rolė 
psichinių sutrikimų vystymesi 
1:30 vai Priešpiečiai universi
teto valgykloje. »

3:00 vai. Iškilmingas posėdis.
Minėjimas — Suirtas metų 
nuo spaudos uždraudimo. Pa

skaitą skaito Simas Sužiedėlis 
— Lietuvių tautos kova dėl raė

Numatomus parengimus pranešt 
S. Dzfkūi, 89-17 97 Str^ Woodha 
ve*i.VI 7-5111

ll:30val Briežpfefial umvetsi- 
* trio valgykloje.
12:30 yri. sekcijų posėdžiai

L btatjos moteto sekcija 
(Canųms Center 234-235 tam.) 
Vadovauja prof. Z. Ivinskis, pų 
vaduoja tėv. dr. Viktoras Gi

rnas. 4. Dr. Jtmas Gylys — 
Eksperimentiniai Vaistųterapi- 
jos agpektri jrtM prichtoes li
gas. 5/ Dr. Jėtoas’* Gėnys — 
Augalų genetikai

HL FiJosofijo*sekcija (Cam-

Lapfcričto 28 — Lietuvių At- 
letų- Klubo rudęns balius Geor
gė Washington viešbutyje, 
Manhąttane.,

pus Center .236 kamb.) Vado
vauja dr, Juosas Girnius. Pa
skaitą skaito dr.. Feliksas- Juce
vičius — f^joMfinės medžiagos

| MAS3ACHVSETTS VALSTYBES SENATORIUS 
KriyHadriii rogrifo-SBpf. K)

Jeigu norime turėti įtakos poBtikbje, tai būtinai turime 
atiduoti mvo .Msub už tuos kandidatu* kurie yra mums 
palankū*. Adv. James J. TWohig ytn toks kandidatas.

LIETUVIU KOMITETAS

sakramentais, ..mšrė rugpjūčio 
26,
Ą&itian Brothers ligoninėje Eti- 
zabethe. Pašarvotas Bražinsko 
laidojimo įstaigoje. Laidojamas 
g šv.Petro ir Povilo bažnyčios 
Eiizabethe šeštadienį 9:3 v. Į 
laidotuves atvyksta jo svainis 
kun. V. Bagdonavičius iš Chi- 
cagos. Vežamus buvo gimęs 1911 
m, studijavęs etnografiją Šve
dijoje pas prof. Eriksoną, ve
dęs Eleną Mari ją Bagdanavičiū- 
tę. Paliko keturis vaikus, Lietu
voje— motiną ir seserį.

Spatto 11 — Darbininko kon
certas šv. Tomo parapijos salė
je Woodhavene.

Rugsėjo 13 Lietuvos atsi
minimų radijo piknikas Royal 
Gardėns parke, Rafrway, N. Y.

Rugsėjo 26 —' Futbolo sezo
no pradžios vakaras L. Atletų 
Klubo salėje. Rengia LAK.

Speny 11 ' — Kenčiančios 
Bažnyčios Lietuvoje prisimini
mas Apreiškimo par. bažnyčio
je ir salėje. Rengia P.L.KO.S-

Lapkričio 14 — Skautams 
Remti komiteto rudens balius 
Mąspethė parapijos salėje.

Vyrų uždaras rskoMcdjos 
Mariaaapdyje . prasideda rug- 
|nttčk> 28 d. vakare, baigiasi 
rugpi^čso r 30 ; popiet Kas
negali atvykti penktadienio va
karu prašomas atsirasti šešta
dienio ryte 9 vai. Rekolekcijas 
veda preL V. Balčiūnas iš Ro
mos.

L K. Mokslo Akademijos suvažiavimo PROGRAMA
Rugsėjo 5,6,7 d.d.1964 džnųias,. 0P.M 

Fordham University
’ ,; Brome, N.Y.

šventoji valanda Vatikanu 
paviljone. Rugsėjo 8, lietuvių 
tautos šventėje, Kunigų Vieny
bė kviečia šventajai valandai į parapijos,vargminfekto, 
Vatikano paviljoną. Valanda <nas L. Mariu, 
prasidės 4 vaL popiet. Ją pra- tei, Draugo' čteąrėŠSo lin 
ves vysk. V. Brižgys, konferen- tas, apžiūrėjęs apausTug^. 
rija — prof kun. A. Liuimos Gudelevičius, M- L C.I 
B Romos. Bus giedamos lietu- ’ *
viškos giesmės. Dalyvaus Kuni
gų Vienybės seimo dalyviai — 
kunigai Kviečiami visi, kas ga
li atitrūkti nuo darbo ir atvyk-

r
nu Jo Euteendja kardinolas 
Cushtog, Brito garbės narys 
>u dąagriį metų, patarė vy
čiam nmtans nusiusti Ralfui 

įuridrir nrfflff Sėtuvių šalpos rei
kštoms. Baite 500 dolerių šio- 
uris kepote iš Bostono vyčių 
jau garu. Pinigus atsiuntė John 
f. Otovitz, vyčių,seimo pirmi-

Dr. Juo
zas Jakštas — Pavėluotas Lie
tuvos Krikštąs. .2. Kun. Ijc. Ra
polas Krasauskas — Veteniai 
nulėmę katalikybės atgimimą 
Lietuvoje. 3. Dr. Viktoras Gi
džiūnas, OJFJL — Vienuolijų 
reikšmė Lietuvoje. A Dr. Ka
zimieras A Matulaitis, M£C;

Labby CampusGėnter r-Arkivyskupas I^andšikus
9^6 vai Bv. M^os'— Vbtiva Karevičius; jo asmens ir veik- 

“De ^hritu Saneto”Ford- los bruožai
temo Ufiiv. bažnyčioje au- H. Tiksliųjų gamtos mokslų 
koja pret. Jonas BaBK^cės . sekcija (Cąmptis Center 229 

10:00 vai Suvažiatino atidary- kamb.). Vad&ųuja Ado
mas (Camptis' Cėhter Bali- fas Damute |. Dr., Adirifas 
room). Suvažta^mui - ruošti Damušis — įvadinės, pastabos 

' komitoto putoimniBd prof. V. apie sekcijų pranešimų pobūdį. 
Jad&vičuris^ S. J. žodis. Pre- 2. Dr. Romualdas Zalubas — 

• . ZkBūmb sudarymas. LKMA Retųjų žemių spektrai ir jų ato- 
[rirmininko prof. Antano Liiu- minė struktūra. 3. Dr. Ričar- 
mos, SJ.,' žodis. įvadinė das Kontrimas— EĮHtakrinis 

paskaita: Prof. Juozas L. Na
vickas -^•• •VfertyMų- prasmė 
materializmo akivaizdoje, y

Mi didelio žmonių pareikalavi
mo grynai Hetuvi&kų dainų, Lio
nės Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau Kleistas. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
WHtoughby Avė., Brookiyn, N.Y, 
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St, 
Brookiyn, N. Y, j. Paiukonis, 
280 Union Avė, Brookiyn, N.Y. ir 
ten kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina S5JML Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JOOI8 AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės už S&OO. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidų. Pra- 
žome siųsti užsakymus su čekiu: 
Aiex. Mathews, 256 Union Avė, 
Brookiyn 11, N. Y.

Išnuomojamas butas iš pen
ktų kambarių antrame aukšte 
su apšildymu, labai prieinama 
kaina. Pageidaujami suaugę. 
Kreiptis vakarais: Mrs. T. Jure- 
vich, 336 So. 5 St., Brocklyn, 
N.Y.

FUNERAL HOME 
d koplyčia - Air condttioned 
BALTON-BAKTRŪNAS
Licensed Ifanager 
& Notary Public 

800 Grand St, Brookiyn 11, N. Y.

INC.
E JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių dfaektorius ' 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition

teto>valgyktoje •' 
l^vaL $okd|p jx>bbcHial 

. V - Lttetetopė k fadbos

3:80 vai Tų pąčįų sekcijų posė- 
džiųtąsa. ■ .

7:00 vaL Banketas — Campus 
Center Rąmskpfler

Pkmadtoi^ HX. 7)
9tf0 vaL Sv. lfišiop Fordha- 

■fflo bstoyčiojė tiŽ mirurius 
' akadesirijOB narius. M^as au- 

koja preL' Pranc^knš Juns 
HO^OvdL Sekcijų, posėdžiai

L Ttebtog^dB sekcija (Cam- 
pus Center 234-235 kamb.) Va- 
dovauja prof. Antanas' Lmi- 
ma, Š. J. L Pto^ 
nas Liuima, SJ. — Gyvosios 

kristalų' w tronsistorių augi- dvasios uždaviniai materializ
mo riovaizdoje. 2. Dr. Pra
nas Brasų, MJ.C. Sfoboa-

ftighland P«rk sekcijoje par
duodamas vienos šeimos namas 
iš 7 kambarių su atika ir gara
žu prie geęo susisiekimo. Na
mas su> ųpštldymu ir gerame .fnuf. i Antanas Liuitną, SJ. 
stovyje. Kreiptis v^arais tarp LKM JAkidemijos pirinininkas. 
4-9 vaL Tel. AP 7-8863.

ir rudasis genocidas Lietuvoje. - ■ j

3:00 vaL Pertrauka Moteris ieškoma namų ruo-
3:30 vaL Tų pačių sekcijų po- §ai h* prie dviejų va*ų 3 kar- 

• sėdžių tąsi. -»■-
4^0 vai Kritei

“Laiko” laikraščto ; spMst0vės 
Argentinoje. Iginš Sertųteąs, 
iš Chicagos, Pedagoginto litua
nistikos instituto mokytojas.

Amžinojo rožančiaus draugi* 
ja rugsėjb.12 4 vaL popiet Ap
reiškimo parapijos sriėje ren
gia laimėjimų vakarą. Narės ir 
viešnios kviečiamos atsilankyti

Lietuvos atsimmimę radijo 
piknike rugsėjo 13 dieną 
Royal Gardens parke Bah- 
way, N. J., bus Darinninko lotedišrob (IX. 4¥ r 
spaudos kioskas su naujausio- 8:30 *rid. ryto regfctrStija 
mis knygomis ir muzikes plokš
telėmis. Ta pačia proga nauji 
skaitytojai galės užsisakyti Dar
bininką papiginta kainą. Pir
miems metams 5 dol. Taip pat 
senieji skaitytojai galės apmo
kėti prsr.umeraitą.

New Yorko vyry choras* 
vadovaujamas muz. VL Baltru
šaičio, nigs. 6 išpildys jungia
mą Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavime Ford- 
hamo' universitete. Spalio 24 
choras pakviestas Baltimorėn, 
kur išpildys programą vietinei 
lietuvių kolonijai. Choro repe- 
tiojos pradedasMB rugsėjo-13, 
Lietuvių Atletų klubo patalpo
se, Ridgewoode. Kviečiami nau
ji choristai.

Pianistė S. Palečak-keviduo- 
nė, grįžus iš atostogų, muzi
kos pamokas pradėjo rugpjūčio 
25. Skambinti kasdien nuo 9 L Ptot Adtaaas Salys — Lae- 

tonų kalbos raida dabartinėje 
Uetovoje. 2 TYof.
Seimas — Neišspręsti lietuvių 
kalbotyros HaEūamal 3. Anta
nas Vaičiulaitis — Dabartinės 
lietuvių literatūros problemos.

II Pokturtų »ir socialinių 
mokslų sekcija (Campus Center 
235 kambĄ Vadovauja pąof. 
Vytautas Valdys. Paskaitą 
riėartb prof: Antanas Musteikis 
—Laisvė enciklikos “Pacem m 

terti»” šriesoje. . v. '
IR. Mectidnus mokslų sekci

ja (Campus Center 236 kamb.) 
Vadovauja dr. Domas Jasaitis; 
1. Dr. Zenonas Danilevičius— 
Vėžio etiologija. 2. Dr. AL Gri
nius —r Hormonai. modernioj^ 
terapijoj irtpatotogijoj., 3. Dr.: 
Domas Jasaitis — Raudonasis

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN. 

T«L RA O-11S1
LABOR DAY savaitgalyje 
priimami svečiai. Kviečia
mi visi praleisti savaitgalį 
mūsų vasarvietėje.
. Informacijomt kreiptis:

Mrs. S. KraunaHienė
ANDES, N. Y.

ite ni F.T-tėteHBt IHEATBl .. 'teM'' Nt.
Bi rttiyn RtonuėiR to: va i-26i»' iš kitų vteĮj^ Mto' Katėtų va-

teojtai Hew Yoite
Rugsėjo M — Jono Rutenio 

paveiksiu paroda lietuvių At
letų klubo salėje. Rengia LAK.

Rūta Kihnonytė rugpjūčio 30 
sekmadienį, 1:00 vaL popiet, 
dalyvaus pasaulinės ' parodos 
Hollyvoodo paviljone progra
moje. Kas norės, po programos 
galės pasikalbėti ir gauti au
tografą.

Praplėstas Balto seimo ko
mitetas. Rugpjūčio 19 posėdy
je buvo praplėstas Balto XII 
šėmiui rengti komitetas. į jį da
bar įeina: A. Trečiokas ir L. 
Vkiūckas — spaudos re&alam; 
St Lūšys, A. Sen&as, kun. L. 
Jankus; A. Radzivanienė — 
banketo reikalam; A. Kaimas 
fmansų; J. Jankus b* J. Zaraus- 
kas —registracijos; T. Dzikie- 
nė — meno programai; J. Tre
čiokienė — kokteilių šeiminin
kė; M. Virbickienė — vaišių 
šeimmmkė. Balto seimas įvyks 
spalio 17-18 New Yorke. Ban
ketas bus spalio 17 d. 7 vaL 
vak. New Yorker viešbutyje, 
laukiama per 100 atstovų ų ki
ta tiek svečių. £.) •

L..."


