AngKįos užsienių reikalų mi
PRIEB 2S METUS:
Prieš 15 motus Stalinas do> nisterija rugpiūčio 18 paskelbė,
rijosi m AngHįs ir Prancūzija kad rudenj bus derybos tarp
dėl Baltijos vatatyM^ ir t-nfri Londono ir Maskvos dėl finan
jos periiMtomo Suriotatn. /tag- sinių pretenzijų. Dėl tų derybų
lai ir pnactaai aaėUHko. Tada sutarė su Gromyko Angtijos miStalinas susitari dėl to paties nisteris Butieris, nesenam lan
kęsis Maskvoje.
tetyko n Hitleriu.
Pretenzijos atsirado 1839 Ru
sijai prisijungus kai kurias te
|tobar Stalino įpėdinis Chruš- ritorijas, tarp jų Estiją, Latvi
žfovas vii atnaujino derybas su ją ir Lietuvą, rytų Lenkiją ir
Anglija M Bahijee vaistyki? Besarabiją. Britanija, kaip rašo
ptaigp, o iš tikryt?
kad apie tas pretenzijas informuo
Anglija pripažint? StaKno-Hit- damas, Financial Tintas ©f Lonlarto susitarimą.
ten (kurį redakcijai persiuntė
Apie tai informuoja anglų skaitytojas M J.), nėra pripažinu
si de juro Baltijos valstybių
laikraštis.

Sovietų Sąjungos dalimi, bet
tik pripažįsta, kad ji kontro
liuoja jas te facto.
Britai reiškia
pretenzijas
dėl Anglijos piliečių investavimo-akdjų, pramoninių instalia
cijų, nuosavybių mmėtoee teri
torijose. Rusam yra pateikti še
ši sąrašai bendras vertės
už
11 mH. svarų.
Sovietai
reiškia
pretenzijas dėl Baltijos valstybių turto
Londone, kur jis yra blokuotas
nuo 1939 aneksijos. Sovietai
mano, kad turtas siekia 7 mti.
svarų.
Pagrindinis sunkumas — ra
šo laikraštis — bus tas, kad šio

gumui beliks skurdi ateitis. Jei
tai būtų tik emigrantai su CJ).
iškabom ir keletu pakvietimų,
būtų menka bėdą. Bet iš tikrų
jų tai šešių asmenų diplomati
nis karpas, kuris taiko save dir
bančiais asmenim per visus 25
metus. J? pagrindinis darbas —
ybės net ne- išdarinėti pasus. Juos pripais
padėKrę Bal- to vade visos nekomunistinė*
pripažįsta Rusi]
tijos valstybėse r teeto — su- valstybės, ir Londonas yra rio>
nintolė rietą šioje pusėje Atlan
gretina laikrašti
merikos ir Anglas vyriausy to, kur emigrantai gali juos gau
bių nusistatymą^—- ir duoda pil- tu Tai iigelbė jo didelį skaiči?
\ iį^pioaiatiniam tremtini? nuo "pilietybės netu
|p|te klausimo rėjimo" — apie 100,000 lietu
dabar apie darytus tarp J. Vais viu Europoje ir Commonweattb
tyki? ir Sovist »t^5ąįungos dėl ir kiek mažiau ėst? bei latvi?."
Baltijos valrtyb g.dbtei? Amo-

Mrs. C Booėhe Luco atsisakė
būti kandidatas į New Yorko
senatorius. Taip palengvino senat Keatingo padėtį. Spėjama,
ji būtų atitraukusi apie 200,
000-500,000 balsų. R. Kennedy
padėtis sunkėja, kada kongres.

Strattonas nuo savo kandidatū
ros neatsisako ir žada laimėsiąs
prieš Kennedy. Lig šiol rėmę
demokratus, darbo unijos šiuo
karta suslėk): vieni už Kenne
dy, kiti už Keatingą.

Millerio žodis
Lietuvių dienai

Kongrusm. Wffliam E. MHtoris, respublikonų kandidatas į
— Senato rugpiūčio 31 at
viceprezidentus, atsiuntė Jokū naujintos pastangos priimti me
bui Stukui, Lietuvių dienes ko dianinę globą vyresniojo am
miteto pirmininkui, sveikinimo žiaus asmenim.
telegramą. Joje sdto, kad “Lie
tuva, nors yra Sovietų Sąjun
gos pavergta valstybė, turėtų
tik
būti ir toliau pripampstama kaip
skirtinga valstybė ir jos egzūi- ras rinkimus New Yorko valsty
niai vadai kaip teisėti lietuvių bėje laimėsiąs.

Prašo tirti, kas yra už riaušių
Philadeiphijoje rugpiūčio 28 * WUkiiis rugpiūčio 30 kreipėsi į
vakarą kilo ae^ų riaušės su į-

teisingumo departamentą, pra
šydamas ištirti riaušes, nes ky
Mūrais. Suleistų 341,
tarp la įtarimas, kad visos tas riau
ų 66 policininėcai; nuostolių už šės yra suplanuotos k* vykdo
nfl^oną. ,
mos apmokamų agentų. Visuo
se miestuose riaušės prasideda
Tti jau 7 miestas su riaušėir vykdomos tokiu pat būdu.
nb nuo liepos mėn. PhHaddWffldns pareiškimu, jos tarnau
>hijoję negrų yra apie 550, ja ne “pilietinių teisių įstaty
MM) arte 27 proc. visų gyven- mui” vykdyti, bet jam sukliudyojų Tačiau negrų vadas Roy

tautos atstovai ”
“Jungtinių Valstybių politi
ka turėtų padaryti viską, kas
yra jos galioje, tad padėtų Lie
tuvai atgauti jos vietą laisvų
valstytnų bendruomenėje. Ma
lto nuoširdus linkėjimas, kad
jūsų balsas būtų išgirstas Jung
tinėse Tautose ir kad delega
tam būtų leista atvirai svarsty
ti Lietuvos pavergimą komunis
tiniam imperializmui. Aš skatin
siu Jungtinių Vaistytai delega
ciją Jungtinėse Tautose iškelti
Lietuvos
nepriktasomy b ės
klausimą svarstomų klausimų
tvarkoje kaip tik galima grei
čiau”.

Po demokratų konvencijos
kalbom temų ilgam. Viena jų—
nušviesti demokratų kandidatus
Johnsoną bei Humphrey. Bū
dingos spalvos jų paverstuose
iškyla kplummstam gausiai spė
liojant ir aiškinant, kodėl John
sonas taip ilgai.delsė su pasi
rinkimu, kodėl pagaliau pasi
rašo Humphrey Spėlioja ir
aiškfea jteHai. "
(Tl. ITlOMiCJaiškina, kad viena iš didžiau
siu pasirinkimo
prie ž a sčių
teiti drtbfystė, seną draugys

Poetas Brodskis toks ten teisingumas
Vakmiose gauta papildomai
žinių apie Sovietų Sąjungos
poeto ir žydo Brodskio teismą,
kuriame tariamai už “paraziti
nį gyvenimo būdą” jis tavo
nuteistas 3-5 metam pataisos
darbų šiaurėje.
Akcija prieš Brodskį prasidė
jo 19©2, kada buvo suimti du
“anarchistai ir individualistai”,
kuriuos betardant iškilo Brods
kį© pavardė. Policija padarė
kratą Brodskio bute, paėmė
dienoraštį, rašytą, kai jis bu
vo 16 m. amžiaus, paėmė laiš
kus ir eilėraščius. Jais rėmėsi
prokuroras teisme, kaitindamas
“priešiškumu Sovietų Sąjungai,
Ma.ksui ir. komunizmui”. Pro-

— Konge vyriausybės ka
riuomenė atsiėmė iš sukilėlių
Albertville nuėstą, kurį sukilė
liai laito nuo berželio mėn. KoVOS® dalyvavo ir savanoriai

— Kata. Kinija atmetė Sovie
tų kvietimą dalyvauti komitete
komunistinių partijų konferen
cijai ruošti. Konferencija bus
gruodžio 15. fcom. Kingą atsa
kė, kad tokia konferencija bus

LB. JOHNSONAS ir H. H. HUMPHREY
Kodėl Johnsonas pasirinko Humphrey ir ką toks pasi
rinkimas reiškia — spėlioja spauda

muoja,
kad
— Gan. Taytor rugp. 31 bu Baltijos valstyi
sio 30, padaręs nekruviną re
akcijų vertė
voliuciją prieš gen. Minhą. Min- vo nuvykęs pas Vietnamo mm. biržoje pakte,
skelbus apie
has buvo atėjęs į valdžią, nu pirm. Khanhą. Tvirtino, kad derybas su Sovi
vertęs h* nužudydamas pernai Khanhas grįžiąs į pareigas, kai
Tas pats iaiš
s kitą dieną
lapkričio 1 prezidentą Dianą. tik pasveiksiąs, per keletą die- vertina, kokia :
jos dipkanaAmerika parėmė
perversmą
tų ateitis, įfi
sutarta, h*
prieš Minhą, patarė Khanhui
kokį darbą jie aįtitefcą šiuo metu
leistis į derybas su budistais;
ar daug laipo šių derybų ir pasijuto Khan
ko bus skirta
ateities Lathas “išduotas”.
vijos charge 1
Kas toliau? N.Y. Times ma
tavos bei Estijoj nepaprastų
no: jei Amerika nori, kad viet
pasiuntimų ir jgąitotų manistenamiečiai kovotų prieš Vietkongo perveamą jų krašte, tai
turi arba tiesiogiai įsfiržtį ar
ba siekti susMarimo dęębų kąr
kai tam titaarSžptomatmes pri
liu.
Valstybės sekr. Rusk padėti
vilegijas”.
vertino: jokh}. įdėlių atmainų
Jei Rusija reikalaus pripažin
ti de jure jos teises į Baltijos
valstybes prieš prisiimant pini
ginius įsipareigojimus — o tai
— J. Taut? gan. sakr. susi
prasti, kad jo grįžimas nuo A- jaudinęs, kad Tshombe ėmėsi
atrodytų logiška — tai mandamerikos priklausąs.
samdytis kovotojus, ir ieško bū
Khanhas atėjo į valdžią sau dų, kaip jį sudrausti.

Vietaamo
revoliucinė ta
ryba rugpiūčio 27 paskyrė 3
generolus vyriausiai
valdžiai
dviem mėnesimn: Khanhą, Min
hą, Khiemą Ministeriu pirmi
ninku paliktas Khanhas, tačiau
jis paskelbtas sergąs fizikai ir
dar tanai psichiškai k išsiųs
tas gydytis. Pareigas perėmė jo
buvęs pavaduotojas dr. Nguyen Xuan Oamh, Harvarde mo
kęsis ekonomijos mokslų.
Khanhas pareiškė koreąMmde^tui, kad jis esąs savo artimiausio bendradarino * išduotas”, . kad Amgįnžns atstovybei;
labiau patikę paremti jo priešininką gee. Minhą, nors ankačiau Amerika buvo prisiekusi

— Popiežius PauKur VI rug
piūčio 31 paskelbė, kad Jeruza
lėje steigs centrą lyginamom
teologijos studijom. Vadovaus
benediktinai.
— Achesonas rugsėjo 3 grįž
ta iš Kipro. Jo tarpumdeavimas
nieko gero nedavė Kipro gin
čui išspręsti.
— Makarios rugpiūčio 31
^jžo nuo Nasserio, kuris paža
dėjęs paramą nuo agresijos.
Suprantama, nuo Turkijos. Pats
Makarios paskelbė, kad Kipre
turi būti panaikintos anglų ba
zės.

Bendroje kelionėje, kuri truks 4 metus

kuroras kaltino ir teisiamojo
gynėją: “Kodėl ginamas žmo
gus, kuris niekina mūsų tėvy
nę?’ ’ Apie gynėją atsiliepė:
“Turi būti patikrintas morali
nis charakteris to, kuris jį gi
na’ ’. Grįždamas prie poeto,
prokuroras tęsė: “Jis viename
iš savo eilėraščių raišo: “Aš my
liu kitą tėvynę”. Jo dienorašty
pasakyta: “Aš Bgai galvojau
apie išvykimą už raudonosios
linijos”. Taip pat la^ke pasakė:

“Aš norėjau spjauti Mt Mask
vos”.
Tai vis prokuroro kaltinimai
Ėr įrodymai. laudinmkais buvo
iškviesti “liaudies atstovai”,; ku
rie reikalavo Brbdskiui baus
mės..Tie liuteiinkai buvo šaltikaivis, muzėjaus. tarnautojas,
pemšninkas, marksizmo dėsty
tojas.'
Opinijai parengti buvo pa
leista “informacija” per “Večernij Lenū^rad” 1963 m. lapkri
čio 29. Laikraščio rašiny buvo
nurodyta, kad poetas norėjęs
pavogti lėktuvą ir pabėgti į ki
tą vristybę.
Teisme Brodskis atmetė vi
sus kažtinnnus< kuliuos jam bu
vo skyręs laflgraštis. “Vieninte
lis dalykas jame teisingai nuro
dytas — tai mano pavardė”,
sakė Brodskis. "Net mano am
žius marodytas netftras. Net
man priskirti eilėraščiai, kurie
nėra mano. Aname laikraščio
straipsny asmenys, kuriuos aš
vos pažįstu ari»a ir visai nepa
žįsta, yra vadtaami mano drauIbius yra sovietinio teismo
procesas, auna lietuviui skaity
tojui pažįstamas ir iš VHntcus,
Kauno, paskutiniu metu Klaipė-

promisų keliu, išspręsti ir vice
prezidento klausimą. Kaip tai
jis darė, įdomi Chamberlaino
infemnadja. Esą atmetęs Kennedy ir eilę kitų, Johnsonas su
stojo prie grupių, kurių palan
kumą u* pritarimą jis norėjo
turėti. Netekę R
Kennedy,
Americaus for Demperatic Action labiausiai spaudę |ęhpšoną
priimti tada Humphrey. Tai de
mokratų libendų organizacija
yra stipri šiaurėje riterio vakariibse, biet još
tesiekia poetus. Pietų konserva
tyvieji, kaip tvirtina koĮą^mistai Evans ir Novak, irtrtau no
rėjo McNamaros, šen.
Mc
Carthy ar net šen Mansfieldo,
bet Mansfieldas pats atsisakęs
ir tuo palengvinęs Jpbnsono
pasirinkimą. Jis tada pasirin
kęs paramą šiauriečių liberalų,
prisiimdamas jų kandidatą.
Johnsonui betgi rūpėjo ne
tik liberalų demokratų para
ma.

tė tarp Johnsono ir Humphrey.
Esą Humphrey ir anksčiau rė
męs Johnsoną, kai tuo tarpu
kiti jo draugai stengęsi Johnsoną nutraukti žemyn, laikydami
jį “naftos interesų atstovu”.
Humphrey ragindavęs Johnsoną galvoti bendresniais intere
sais, nesžribojant Texas reika
lais. Iš antros pusės Johnsonas
1956 siūlęs Humphrey į vice
prezidentus. Iš tos kalbos apie
draugiškumą atrodo, kad savo
Sen. Thomas J. Dodd buvo
idėjom Humphrey daugiau įta taip pat patraukęs dėmesį. Jis
kos turi Johnsonui nei Johnso buvo iškviestas į Baltuosius Rū
nas Humphrey.
mus tą pat dieną, kaip ir Hump
Draugiškumas betgi ne vis- hrey. Jis galėjo patraukti John
son© haudai dalį balsuojančių
už respubtikonus. Nors Johnso
nas, iškvietęs jį, tegalėjo jam
Drummontes &i. . Tribūne)
pranešti, kad pasirinkęs Hump
dar prieš viceprezidento parin
hrey, bet norėjęs h* Dodd pri
kimą pramatė, kad Johnsonas
tarimo^ derėjęs ir jį patenkinti,
kelią sau į Baltuosius Rūmus
siūlydamas Doddui paimti panori tiesti tarimosi if kompro
reigas,Įtarias eina dabar Romisų'būdu. Jau po rinkimų ir
bert Kennedy (Dodd to siūly
J. Msopas (H. Tribūne) ir John
mo neįtaėmęs).
Chamberlažnas (Jjpurnal Ameri
can) kėlė panašią mintį, tik ją
vadino kita vardu savo
Humphruy pasukdamas ne
sprendimus Johnsonas
darąs vienodai vertinamas. Times aiš
pasitarimo ir pritarimo keliu. kiai patarė. W. Lippmaimas
(H. Tribūne) dar teigiamiau at
je.tokiu keliu išspręsti ginčą siliepė: toą jie vienas kitą padėl Mis sis sip pi
atstovavimo piktytią. W.S. White (Journal
(sprendimas netari) abiejų pu American)* .Johnson© biografas,
sių priimtas). Jis mėgino tokiu maut), kad Humphrey Johnson©
keliu, tariiuosi, pritarimo, kom- laimėjimo 'nepadidins. Esą jei
numporey ir neoutų pasinnKtas, liberalai deoKfcratai
už
Gokhvaterį nebalsuos. O Hum
phrey pasirinkimas kai kuriuos
balsuotojus atstums nuo Johnšono, esą vai Kanose vaistyuuse Johnsonas dėl Humphrey
daugiau tabu praras, negu ki
tose jų laimės. Chamberiataias,
atstzvetgaamas, km jonnsonas
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Visi nustebo: bolševikai susitarė su fašistais
>

.

Sovietų Rusijos ir Vokietijos
sutartis, pasirašyta 1939 rug
piūčio 23 Maskvoje,
sukėlė
bombos sprogimo įspūdį. Visam
pasauly nutrauktos radijo pro
gramos ir pranešta “mūsų am
žiaus didžiausia
staigmena’
bolševikai susitarė su fašistais.
Fašistinė Italija ir nacinė Vo
kietija buvo jau anksčiau susitariusios; dabar dar prisidėjo
bolševikinė Rusija.
Susidarė
bendras juodasis, rudasis ir
raudonasis ‘socialistinis fron
tas’. Tačiau tas mazgas buvo
netvirtas: vos truktelėjus, tuo
jau galėjo atsileisti.
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Kitą dieną, rugsėjo 1, Hitleris
savo kalboje Reichstage gyrė
Mclotovo žocfciua, po kuriais jis
“Aatrą kartą su Chruščiovu pasirašąs .. “Tai didelis ir galukeliavau | Maskvą 1939 rugpjū ttais posūkis ateičiai... Mm
čio mėa.” — liudija BurnUstenko. “Sutartis su Ribbentropu nesigriebti jokios prievartos...
buvo pasirašyta. Stalinas su Tiktai Vakarų valstybės norė
kvietė kompartijos centro ko tų mus supiudyti, bet tai joms
miteto posėdį sutarčiai patvir nepasiseks. Nepasiseks Vokieti
tinti”.
jos ir Rusijos įvelti į tarpusa
Iš kitų liudininkų dabar jau vio karą, kuriame jos abi nu
žinoma, kad Kremliuje būta di kenčia, kaip praėjusiame pasau
delio susirūpinimo, o visoje Ru liniame kare. Tai daugiau ne
sijoje — nustebimo. Maršalas bepasikartos!“
Vorošilovas netikėjo, kad Hit
Gi tuo metu, kai Hitleris taip
leris savo žodį laikytų. Tačiau
Stalinas griežtai laikėsi savo kalbėjo, vokiečių kariuomenė
nuomonės: Sovietų Rusija liks jau buvo peržengusi Lenkijos
į karą neįvelta, kol vokiečiai sieną . . . Karas pradėtas 1939
rugsėjo 1 d. 4:45 vai. ryte vi
generolai nukraujuos...
durio Europos laiku. Molotovo
ir Hitlerio kalbos apie taiką
Rusijos liaudžiai informuoti prieštaravo jų pačių žodžiam.
buvo įsteigti biurai, kurie aiš Niekas jiem netikėjo.
kino: "Stalinas žino, ką daro,
Sovietų Rusijos pasiuntinys
ir kodėl tai daro“. Nutraukta Londone Ivanas Maiskis rugsė
priešvokiška propaganda. Bol jo 3 prasitarė vienam Anglijos
ševikų laikraščiai gyrė vokiečių diplomatui: ‘ ‘Prašau netikėti
kultūrinę pažangą. Rusų istori viekam, ką skaitote vokiečių
kas Tarle, kuris praeityje nera spaudoje apie mūsų sutartį,
do vokiečiam gėro žodžio, teva- Mes esame dabar neutralūs.
dindamas juos ‘svetimų žemių Mūsų ateities veiksmai priklau
grobikais ir mirtinais rusų tau- sys ne nuo jausmų, bet nuo
tos priešais”, pasikeitė per vie- valstybės interesų“.
ną naktį. Jis dabar rašė, kad
Sovietų Rusijos pirmasis sie
“Vokietija visada turėjo rukinys, pasiremiant Hitlerio pa
sam teigiamos įtakos”. Didysis
rama, buvo pasidalyti Lenkiją
Teatras Maskvoje
(B o 1 š o j
ir užimti Pabaltijo valstybes.
Teatr) pirmą kartą į savo prog
Stalinas atidžiai sekė vokiečių
ramą įtraukė vokiečių kompo
ir lenkų karo veiksmus.
zitorių Wagnerį, kurio muziką
Hitleris labiausiai mėgęs. Taip
(Bus daugiau)
prasidėjo Stalino ir Hitlerio
“sutartinė”...
Molotovas 1939 rugpiūčio 31
Aukščiausiam Soviete (bolševi
kų tariamam ‘parlamente’) gyrė
Drauge rugpjūčio 22 “Aka
sutartį su /Hitleriu: ‘ Tai di deminėse prošvaistėse” Jonas
džiausios istorinės reikšmės fak Boguta atsiliepė apie “idealiz
tas. Nuo šiol Sovietų Sąjunga mą ir mūsų jaunąją kartą”. At
ir Vokietija, daugiau nebėra kreiptam dėmesį į jo mintis dėl
priešai... Abi tautos <nebeno Jo, kad tai ir yra Jaunosios karri jais būtifeJoms keikia ,
santykių. Nepuolimo si
Autorinis pasisako griežtai už
daro galą priešiškumui, Čia visuomeninio idealizmo reikalą.
ideologiniai skirtumai negali Teigia, kad jo esą permaža jau
-būti kliūtimi. Tiktai Sovietų nojoj kartoj. Nurodo pavyz
Rusijos ir Vokietijos priešai džiu: “Kodėl Lietuvių Studentų
yra suinteresuoti kurstyti tarp Sąjungos suvažiavimai negali
mūsų nesantaiką. Mes gi siekia apsieiti be prašmatnių šokių ir
me abiejų tautų draugiškumo. beprasmio baliavojimo. Esame
Sutartis tarnauja taikai“.
apskaičiavę, kad pinigai, išmes
ti per vieną tokį vakarą, galė
duoti Lietuvos 25 metų paver tų būti sunaudoti bent dviem
Lituanus žurnalo numeriams iš
gimo sukakčiai. Jis rašo:
“Artėja Tarybų Lietuvos 25- leisti”. Teigia, kad čia baigusie
osios metinės, kurių paminėji ji gerai uždirba; galėtų pinigais
mui teatras skiria ateinantį se paremti visuomeninius darbus.
zoną. Geriausia teatro dovana Atmeta kaip pasaką jų pasitei
šiam jubiliejui — nacionalinių sinimą, kad pirma reikia jiem
sceninių veikalų pastatymas. įsikurti. Amerikiečių jaunimas
Ruošiame dar šių metų pabai rodąs daugiau pasiaukojimo, ir
goje pastatyti S. Račiūno (tur daugiau gabumų.
būt A. Račiūno? D.) operą
Tai viena pusė, apie kurią
“Saulės miestas” (pagal J. Mac- kalba autorius —visuomeninio
konio libretą). Šioje operoje intereso nebuvimas ir nenoras
vaizduojama vieno žymiausių aukotis. Kita pusė — kam au
KVH a. lietuvių ateisto K Lyš- kotis, kokiais visuomeniniais
čuiskio tragedija ... Jaunas reikalais sielotis. Vėl kalba pa
kompozitorius A. Rekašius sa- vyzdžiu: “Prieš keleris metus
»vo baletą skiria amerikiečių neg Amerikoje įsisteigė vadinama
rų kovai dėl lygybės. Teatras sis Peace Corps, susilaukdamas
gražaus atgarsio jaunoje kar
(nukelta į 3 psl.)
toje. Taip pat rasinis klausimas
yra stipriai ir konstruktyviai
akad. jaunimo sprendžiamas,

Stalino ir Hitlerio sąmokslas (3)
Stalinas ir Hitleris susitarė nus prasiveržti | VMurimio
jūrą. Gerai žinodamas, kad Hit
klastos, tykodami vienas antrą lerio pradėtas karas įvels į
prigriebti. Hitleriui rūpėjo už konfliktą su Anglija ir Prancū
sitikrinti Sov. Rusijos neutra zija, Stalinas tikėjosi būti tre
lumą karo atveju. Pasitikėda čiuoju besidžiaugiančiu’. Tas
mas savo jėga ir žlibiniu karu, klausimas Kremliuje rimtai ap
jis tikėjo, kad Sovietų Rusija svarstytas.
nedrįs sutarties laužyti, o pas
kui jau bus kitokia -kalba. Sta
M.A. Bumūstenko atpasakoja
linas turėjo savo kėslus: atgau savo pokalbius su Nikita Chruš
ti Rusijai Baltijos pamarį, ku čiovu, kuris 1939 metais dar
rį buvo praradus pirmam pa buvo Ukrainos kompartijos ge
sauliniam kare, ir pro Balka neralinis sekretorius. ‘ ‘Mudu
vykome į Maskvą (1939 liepos
pradžioje), kur buvo šaukiamas
posėdis aptarti santykiam su na
cine Vokietija... Pakeliui ma
ne Chruščiovas informavo, kad
susipratimas su Vokietija gali
mas . .. Mes turime siekti, kad
vokiečiai sutiktų leisti užimti
'Kressus' (-Lenkijos rytines sri
tis Ukrainoje ir Gudijoje), Bessarabiją ir Bukoviną ... Tokios
istorinės progos gali daugiau
nepasitaikyti”. Toliau Burmistenko liudija, kad posėdyje bu
vę pranešta, jog Ribbentropas
siūlosi tuojau atvykti. Moloto
vas siūlęs neskubėti, tartis su
prancūzais bei anglais ir spaus
ti vokiečius, kad galima būtų
daugiau išsiderėti. Stalinas ver
tė skubėti, kad Anglija nesusi
tartų su Vokietija.

Ką duoda teatras ir kaip pri
ima žiūrovas
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PRALAUŽKIME GELEŽINĘ UŽDANGĄ
Senatorius Allott (R.-Colo.) rei riams, jei jis ar jie yra įnešę
kalauja JAV kelti Lietuvos by rezoliucijas, štai, rezoliucijų
lą Jungtinėse Tautose
autoriai senate: Thomas H. Kuchd (R.-Calif.), Hugh Scott (R.
Los Angeles, Calif. — “PraPa.), Thomas J. Mclntyre (D.
laužkime geležinę uždangą ir
-N.H.). Jack Miller (R.-Iowa).
atitaisykime Lietuvai, Latvijai
Bourke B. Hickenlooper (R.
ir Estijai padarytą skriaudą
Iowa), Harrison A. Williams, Jr.
prieš 24 metus”, — kalbėjo
(D.-N.J.). Kermeth B. Keating
senatorius Gordon Allott (R.
(R.-N.Y.), Roman L. Hruska (R.
-Colo.), įnešdamas neseniai nau -Nebr.). Frank J. Lausche (D.
ją rezoliuciją (S. Con. Res. 95) Ohio), Everett M. Dirksen (R.
Pabaltijo kraštų laisvinimo rei
Dl.), Hiram L. Fong (R.-Hakalu. Anot senatoriaus Allott,
Hawaii), Abraham A. Ribicoff
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
(D.-Conn.), Barny Goldwater
tybių byla turinti būti keltina
IR.-Ariz.) ir Gordon Allott (R.Jungtinėse Tautose nieko ne Colo.).
laukiant.
Laiškutis rezoliucijos auto
Tai 69 rezoliucija. Ją išrūpi
riui gali būti maždaug šio turi
no A.C. Pocius iš Pueblo Colonio:
rado, trečios kartos lietuvis.
Jis neseniai išgavo rezoliuciją The Honorable (senatoriaus
ir iš savo kongresmano J.E. vardas ir pavardė)
Chenoweth (R. -Colo.). Kaip vi Senate Office Building
si žinome. Colorado nėra daug Washington 25. D.C.
lietuvių. Tad prisiminkime se My dear Senator:
I want your Senate Concurnatorių .Allott padėkos laišku
čiais iš visų krašto kampų, ad rent Resolution. introduced in
resuodami: The Honorable Gor this Congress, conceming the
don Allott. Senate Office Buil- Baltic States, to be adopted
during this session. Please ofding. Washington 25. D.C.
fer it as an amendment to one
Rezoliucijų pravedimo reika of the bills being now conlui vis dar tebesipriešina
ir sidered in the Senate. It seems
krašto administracija ir Valsty to me that this is one and only
bės departamentas. Vienas iš
way under the present circumbūdų pajudinti rezoliucijų rei
stances to get the passage by
kalą yra per JAV senatą. Kiek
the Congress of this cry-for-iivienas senatorius turi teisę bet berty legislation. Please do
kurį įstatymo projektą ar rezo
that. Thank you.
liuciją prijungti kaip priedą
Sincerely,
(am«ndment arba rider) prie
(Parašas)
kito jau svarstomo įstatymo
(Pavardė ir adresas)
projekto. Administracija, norė
dama pravesti tam tikrą įstaty
Jei nėra nė vieno iš jūsų
mo projektą, tuo atveju pralei valstybės senatorių, kuris būtų
džia kartais ir kitą, jai neno įnešęs rezoliuciją, tai tuo atve
rimą.
ju parašyk laiškutį senatoriui
Visi lietuviai kviečiami rašy (rezoliucijos autoriui) iš arti
ti tuo reikalu po laiškutį savo miausios kaimyninės valstybės.
IT.
valstybės senatoriui ar senato

V. Laurušas, kompozitorius
ir operos, baleto teatro direk
torius, Tiesoje rugpiūčio 23 pa
sakoja apie teatro ir žiūrovo
santykius: “Malonu, kada kelių
mėnesių įtempto kūrybinio dar
bo rezultatas susilaukia didelio
teatrinės Mswnenės Susidomė
jimo. Eini | teatrą, ir tave pa
sitinka: “Gal tūri atliekamą bi
lietą?’* Malonu spektaklio atli
kėjams, kada, pakilus uždan
gai, į juos susminga įdėmus pil
nutėlės salės žiūrovų žvilgsnis,
o paskutinį kartą nusileidus už
dangai, žiūrovai dar ilgai nesiskirsto karštais plojimais bei
pasitenkinimo šūksmais palydi
kiekvieną spektaklio atlikėją.
Tą vakarą solistai, choras, ba
letas, orkestras atidavė viską,
kad įžiebtų pasitenkinimo ir
susižavėjimo ugnelę, kuri neiš
blėsta ne tik kelyje nuo teat
ro iki namų, bet dar rusena ir
rytojaus dieną,
primindama
spektaklio metu išgyventus įs
pūdžius.
“Deja, tenka pripažinti, kad
tokių spektaklių teatre dar būne nedažnai. Ir apmaudas ima
tada, kai spektaklis praeina su
kūrybine ugnele, o žiūrovų bū
na maža. Tada susimąstai, gal
voji, kur slypi to priežastys”.
Autorius atsakymo neduoda,
tačiau skaitytojas gali pats at
sakymą susirasti iš tos progra
mos, kurią V. Laurušas žada

Lietuvos vardas minimas ir
linksniuojamas beveik kiekvie
noje Donald L. Jackson radijo
ir televizijos programoje, kuri
iš Los Angeles perduodama Ka
lifornijai ir kitom aplinkinėm
valstybėm. Anot Jacksono. JV
turinčios aiškiai pasisakyti Pa
baltijo kraštų laisvinimo reika
lu ir padėti Lietuvai. Latvijai ir
Estijai bei kitiems pavergtiem
kraštam nusikratyti Kremliaus
jungo.
Donald L. Jackson buvo 14
metų JAV kongresmanu (19461960); 1960 metais nebekandidatavo ir perėjo dirbti į radiją
ir televiziją kaip politinis ko
mentatorius. Būdamas kongre-

■■■

;

Prof. J. Puzinas aplanko New Yorko aplinkėje vasario 16 signatarą prof.
Steponą. Kairį. Nuotr. V. Maželio.

BALSUS REGISTRUOTI AR DAINAVĄ STATYTI?

LIETUVOS BYLOS GYNĖJAS
Radijo ir telavizijos komentato
rius Jackson, nuolat keliąs ir
ginąs Lietuvos bylą savo prog
ramose.

.

se dešimtį metų buvo garsaus
House Committee on Un-Americ*n Activities komiteto narys.
D.L Jackson savo profesija yra
laikraštininkas. Jis su lietuviais
jau iš seniau palaiko ryšius. Jo
apygardojje, kuriai jis atstova
vo JAV kongrese 14 metų, gy
vena nemaža lietuvių.
Donald L. Jacksono televizi
jos programa (Capitol Repor
teri duodama sekamadieniais 9
•vai. 45 min. vakare. 13 kanalu.
Paskutiniu metu Santa Monikos
ir Los Angeles lietuvių darbuo
tojai yra suėję į labai artimus
ryšius su D.L. Jacksonu. Neto
limoje ateityje D.L. Jackson
yra pažadėjęs vieną iš savo pro
gramų skirti ištisai Lietuvos
bylos reikalui. Jo adresas: Mr.
Donald L. Jackson. Capitol Reporter, Miramar Hotel, Santa
(cc)
Monica, California.

Donald L. Jackaon

SPAUDA
nors tai reikštų net gyvybės
paaukojimą. Kaip mes į tai rea
gavome? Reikia pripažinti, kad
keli yra iš mūsų, kurie įstojo į
Peace Corps. Bet nemanau,
kad mes sutikome šią mintį su
tokiu entuziazmu ir skaičiais,
kaip vietinis amerikiečių jauni
mas. Nebuvo nei diskusijų nei
•platesnės reakcijos spaudoje.
Taipgi rasinius klausimus mes
visai ignoruojame. Kas iš mū
sų norėtų praleisti vasarą Pie
tuose, prisidedant prie balsų
registravimo?”
šalia Peace Corps ir rasinio
klausimo mums atrodo, kad yra
ir daugiau sričių, kuriose reika
lingas visuomeninis pasiaukoji
mas- Šalia Peace Corps yra mi
sijos, kuriose veikimo sąlygos
yra nepalyginti sunkesnės, o
betgi žinia, kad yra lietuvių, iš
vykusių į Afriką, Aziją, loty
nų Ameriką ten mokyti, gydy
ti. Tik reklama apie juos maYra lietuvių, nuėjusių į lietu
viškas vienuolijas, kurių veik
la lietuviškajam reikalui buvo
nurodyta pereitą kartą spaudos
apžvalgoje ištraukose iš T. ži
burių. Jų veikla ne mažesnės
visuomeninės vertės kaip Peace Corps.
Atrodo, kad Bogutos sugesti
ja “jaunimui susimesti koki sa
vaitgalį ir padėti baigti statyti
“Dainavą” yra prasmingesnis
lietuvių jaunimui darbas negu
vykti j Pietus balsų registruoti.
Pasiaukojimo dvasia gali būti
bendra visam Amerikoje au
gančiam jaunimui, bet jos pasi
reiškimo sritis gali būti indivi
dualizuota ir jokiu būdu ne suuniformuota, kaip tai vyksta
Sovietuose (pvz. gabenant jau
nimą į plėšinius).
Atrodo taip pat ir visuome
ninis dėmesys gali būti nukreip
tas nebūtinai į tuos pačius klau
simus; lietuvių jaunimas Ame-

„ — Amerikos advokatų sąjun
ga paskelbė įspėjimą, kad “tai
kinga koegzistencija” yra sovie
tinė apgaulė dominavimo sieki
mam pridengti.
— Aklas vokietis, 39 metų,
su 4 draugais per porą dienų
užkopė aukščiausią
Europos
kalną
Montblaną — 15,782
pėdos.

rikoje visuomeninio dėmesio
centre gali turėti ir kitokių
ne menkesnės svarbos proble
mų nei suminėtas rasinis klau
simas (kuris iš esmės yra ne ra
sinis, o /kultūrinis — sociali
nis).
Amerikoje gyveną žydai sa
vo kongrese ir rezoliucijose,
svarstydami žydų persekiojimą
Sovietuose, gali būti pavyzdžiu
ir kitokių grupių jaunimui.
Sveika, kad autorius kreipė
si į savo kartą dėl visuomeni
nio idealizmo klausdamas: “Ko
mums reikia — tai naujos vi
suomenininkų kartos”.
Kai jaunimas to pageidauja,
tai jaunimas ją ir sukurs.

\ HOW TO
GET RICH
hSLOVV^
(būt su re)
Erę? doHar yon iaveat in Senes E
Stringa Bonds grow* 33’4% bifcgcr
in 7 years aad niae months. You can
sotint m it.
It’s not aa eseking aa drilling a
vildcat oil rretl, or diria* for sunken
gold. Bot k’a mighty reliable. E»pecially whea you ūse the Payroll Saviags Plan to bet p you make aure you
boy Booda regulady.
Thia tanam plan take* the backaiidinc out of aaving money by makSng it aotomatic. You just tėti your
empioyer you want him to sėt aside
a amai! amoont from your ebeck cach
|*yl|ay.
<(4,33 t wrek wiU add up to
twelvr (25 Bonds a yrar. Bnt
you cun have more or less dedacted o» you choosr.)
Then you forget all about it. Sarings come eaaily and almost painlessly. You neversee the small amount
that’s dedueted so you hardty misa it.
There’s a unique sati-faction to
savin* money thi« wav. too. F.verytime you slip another Bond into your
poeket, you know you're helping
your country as well as yourself.
Lncle Sam aseu the monry to help
America resiat the forces that threaten our (reedom«.
Another thing about getting rich
alow with U. S. Sariugs Ronds is
that almmt anybody ran do it. So
why not *ign u p for PayroU Savings
before next payday?

ILS. SAVINGS BONUS

Kur fea grobtame

Žmonės ant svetimo pavadžio
Žmonės kartais sako: ‘įkalbė būtų pasiekę fr demokratai,
jo sveikam ligą’. Psichologai tai nes gen. MącArthnras buvo jų
vadina sugestija; lietuviškai — pašalintas. ESseutameris tiktai
įtaiga. Žmogus įtaigojamas ar
ba įkalbamas daryti tai, ko ji
Dabar respublikonų kandida
sai šiaip jau nebūtų daręs. Jei tas Gokhvateris puolamas, kad
tuo būdu lenkiamas į gera, apie
ligą nekalbama. Liga vadinama, nenori, tad juo ir gąsdinama.
tuo atveju, kai daroma tai, ko Tačiau besiruošiant Vietname
nereikėtų daryti arba kas mum bausti JĄV karo laivų užpuoli
nenaudinga. Sakysime, parda kus, kas galėjo sukelti karą, at
vėjas įkalba pirkti daiktą, ku siklausta Goldwaterio nuomo
rio mums tuo tarpu nereikia, nės. Abiejų partijų nuomonės
per brangus arba menkos ver sutapo, bet respublikonų kan
tės, Mums tai nenaudinga, bet didatas vis tiek tebelaikomas
gali būti labai naudinga parda . ‘karo žiežirba’, nes taip naudin
vėjui
ga demokratam. Tokių pavyždžių galima būtų nurodyti ir
daugiau.
Įtaiga geriausiai nusiseka ta
da, kai prie žmonių priemama
iš vadinamos ‘silpnos pusės’.
Riaušės yra vienas iš ryšPavyzdžiui, pagyrų puodą
gi- kiaušių įtaigos pavyzdžių. Riau
riant, garbės trokštantį ger šės keliamos vardan pilietinių
biant Bet nereikia nė tokių teisių lygybės fa* laisvės. Jei
ydų ieškoti. Yra gyvenime žmo čia fa* yra tiesos, tai dar dau
nių nepatenkintų, nuskriaustų, giau kurstymo. Langų daužynelaimingų; yra trokštančių tei mas fa* krautuvių plėšimas tik
sybės, laisvės, gerovės. Kiek jau netarnauja visuomenės ge
vienu tokiu atveju prabilus į rui: ar būtų ji juoda, ar balta.
žmogų pagal jo nusiteikimą, bū Bet kam nors tai naudinga. Kai
dą, geismą, siekimus, galima pa palygini tokias pat riaušes Viet
siekti, kad darytų ne tai, kas name, Kipre, Konge, tai ne
jiem patiem išeitų į gerą, bet sunku suprasti, kas už jų sle
kas kitiem naudinga. Tokiu bū piasi.
du kai kurie žmonės vedžioja
Komunistai visada naudojosi
mi tartum ant pavadžio.
ir tebesinaudoja klasių, rasių fa*
konfesijų skirtumais, skatin
dami kivirčius, jei tiktai gali
Politikoje gana dažnai šis me
juos sukelti. Atrodo, lyg žmo
todas vartojamas, ypačiai rin
nės čia siektų savo teisybės fr
kimų metu. Partijos žino ir nu
gero, o iš tikrųjų jie suka rau
siklauso, ko žmonės nori fa* ko
donąjį malūną, kuris paskui vi
sų trises fr laisvę sutraiško. Ko
sita’.kyti, bet ir pataikauti, ža
munistai yra tikri meisteriai pa
dėdamos “kalnus gėrybių’. Po
gauti žmones ant savo pavarinkimų dažnai pasirodo, kad
džio.
niekas nepagerėja. Bet partija
jau būna laimėjusi, nes žmonės
Lietuviu tarpe taip pat atsi
Amerikiečių laikraščiai nuro randa žmonių paveiktų bolševi
do, kad Eisenhoweris savo me kų įtaigas. Jie mano, kad tuo
tu nebūtų laimėjęs, jei nebūtų būdu daro Lietuvai gera, ir sa
žadėjęs baigti Korėjos karo. vaip kovoja dėl laisvės. B tik
Karas baigtas paliaubom, kurios rųjų tiktai drumščia lietuvių
JAV neatnešė nei laimėjimo visuomenę ir pasitarnauja boJ
nei tikros ramybės. To paties

Šūviai Sarajeve
ISTORINIS REPORTAŽAS
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ROTUŠĖJE miesto taryba fr
choras laukia garbingo svečio,
korio pasitikti fr atlydėti išvy
to įmesto burmistras. Girdėjo
si patrankų šūviai, nuskambėjo
varpai. Tarp tų garsų rankinės
granatos sprogimas užgiušo ir
rotušės nepasiekė. Staiga paKlysta rėžiantis gandas:
— Bombos, bombos! Daug
V
izmusuį
. •.
— Pusė tuzino. Arti šimto.
Piltas pasruvęs krauju...

— Sosto įpėdinis sucfraskyas!...
Prie rotušės kyla sąmyšis.
Jboristsi pabyra, žmonės nefaio, kas daryti: laukti ar kur
tegti.
— Revotiucija, revoliucija!
!au mušasi. Nektiidte nosies
;atvėn! — kažkas šaukia iš ar
imo namo.
— Vefimai su potidja jau
ita atvazmojai
rMpnui

imas

mašinų

Prie rotušės

antroje
— žalsvų
plunksnų
kuokštės fr balta skrybėlė. Nuo
rotušės pakopos kažkas didžiai
sušunka:
— Jie gyvi, gyvi! Lai gyvuo
ja!
— Lai gyvuoja! — suūžia mi
nia.
— Visi į savo vietas! — už
rukę choristam dirigęntas.
Pranciškus
Ferdinandas,
kopdamas 8 mašinos, negali
sulaikyti pasipiktinimo:
— Tai pasityčiojfanas! Įžūlu
mas! Atvykti vizito, o čia ta
ve sutndm bombos...

— Bet, Franci, — ramina jį
Sofija, — mums gi nieko neat
sitiko.
Tuo tarpu miesto burmistras
iscHii | prieki, msistoj3 priešais miesto tarybos narius fa*

Cuonsuis STemtti sosto smoi*
uo. FrmcEKns reramszMiss
nesusilaitoo pirmas
kęs:
— Pone burmistre, tai tik
parpėras Skandalas! Taip jūs prima
žmonės
te svečius... Bombomis...

aką. Vienoje Matinėje parirolo raudona kūginė kepurė,

—Bet Jūsų Didenybe, mes...
aš... Mes nieko. Mes nuošir

rūpesčiai yra.

talikų pradžios mokyklose 1940
tebuvo 2,396,000 mok., o 1963

jonų Viešose mokyklose per tą
laiką mokinių padidėjo tik 53
procentais (iš 25,4 miL iki 38,8
miL). Seniau katalikus tėvus
reikėjo raginti, kad savo vaimokyklas; dabar prašo, bet ne
visus galima priimti. Stinga pa
talpų, Klasės yra perpildytos.
Kartais
jose mokosi nuo 70 iki
J
90 vaikų, kai fr 50 yra virš
normos
vienoje klasėje.
1
Mokyklų skaičius taip pat pa
augo, bet ne proporcingai mo
:kinių skaičiui bei gyventojų
'prieaugliui. Katalikų pradžios

_
__
Bet <ad<
8568, pernai ^ IMU nakš- jos negauna-titaanūri pritetti;
tesniųjų <high netari) padidėjo antra, stinga lėšų sęserim rnonuo 2188 8d 2502. Dėdėmis kyti, trūksta fr pačių seserų.
dėmesys vis dar skiriamas praKatalikų mokyklos per metus kraštui štampe apie 3 bilijonus dolerių.. Tai milžiniška su
ma. Tačiau kat mokyklom feJAV katatikų parapinėse me
deratanė parama tebestatoma
rktose jau kdks 160 metų,
po klaustuku?.. ..
kaip dirba seserys vienuolės.
Didėjant
Didėjaht mokinių skaičiui, seseMokslo lygis
rų mokytojų nepakanka; imaKatalikų mokyklas veikia šami pasauliečiai,* kurių vis didė- lia viešųjų, kurios daug geriau
ja. Pav., '1950 'toriais katetikų aprūpinamos fa* turi dažnai gemokyklose mokė 65,000 vtetnso- resnes patalpas bei mokslo priehų ir tik 9870 pasauliečių arba manės. (Aukštųjų mokyklų —
19 procentų. Beniai vienuolių kolegijų fa* universitetų —čia
mokytojų buvo 110,000, pašau- nelyginame). Nors yra
labai
liečiu — 48,852; vadinasi, jau moderniškų kat. mokyklų ir
netoli pusės. Spėjama, kad apie statoma vis naujų, bet apskri
1970 metus pasauliečių bus dvi tai pergrūstos klasės, stoka lė
gubai negu vienuolių.
šų ir kvalifikuotų mokytojų atsiliepia mokslo lygiui. Tai ma
Bet čia yra viena sunki pro
to patys katalikai. Kun. Teodo
blema. Seserys tenkinasi parapi
ras M. Hesburghas, Notre Dajos pašalpa. Vienos sesers iš
me kat, universiteto rektorius,
laikymas vidutiniškai atsieina
pastebi: “Mes, katalikai, nepri
nuo 600 iki 1200 doL metam.
valome imtis mokymo darbo,
Pasauliečiai mokytojai kat mo
jei neįstengiame atlikti labai ge
kyklose gauna apie 3500 dol., o
rai. Negali būti jokio pateisini
viešose — per 5000 dol. me
mo, jei temokoma vidutiniškai”.
tam. Be to, reta kuri kat mo
kykla turi pensijų planą, nega
Kiti nurodo, kad svarbu ne
li periodiškai kelti atlyginimo. vien mokymas, bet ir religinis
Todėl nevisi kat mokyklų mo bei moralinis auklėjimas. Kaip
kytojai turi akademinius laips tik dėl to, net fa* nekatalikai
nius. Seserys stengiasi juos į- tėvai savo vaikus siunčia į kata-

lik^ak. privatines mokyklas.
Sortumas pasirodo iš tų mokirių, turte lanko viešąsias mokyttas, o vakarais ar šeštadieniais religijos mokomi pira
pijąs mokyklose. Tte mokiniai
yra nedrausmingi, blogų įpro
čių, abejingi tikėjimui.
Kotuos mokyklas išlaikyti?

Sunkėjant finansinei tat mokykių
padėčiai,
svarstomas
klausimas, kas daryti. Bostono
diecezijos savaitraštyje (The Pi
lot) preL George W. Casey pasisakė už viduriniąsias mokyktas. Jo nuomone, tėvai tesfrūpina vaikų religiniu auklėjimu,
--------

kyklas, nes iš jų pagaliau išei
na subrendę Žmonės.

Kiti, priešingai, labiau ver
tina pradinį mokslą, kol dar
jaunuolis bręsta. Prel. Fr. G.
Hochwalt, NCWC mokyklų sky
riaus direktorius, ragina visais
būdais telkti lėšas, kad galima
būtų išlaikyti pradžias mokyk
las. Tokios pat nuomonės yra
ir minėtas kun. T.M.
Hesburgh: “Mokiniai pažins pagrin
dinius savo tėvų tikėjimo dės
nius, o paskui juos patys pa

vien tefog KitaHtai
kojas! fr* ataoja, kad galėtų sa
vo vaikusmokyti ta* auklėti doDaug aukojasi > tatataų vie
nuolynai. Jei dar valstybė pri
sidėtą, našta būtų pakeliama.
Bet katalikai susiduria
su
valstybės konkurencija -auklėji
mo ir mokymo srityje. Valsty
bė ir savivaldybės savo moky
klom turi daugiau lėšų bet prie
monių. Pasfremiama ir įstaty
mais, net konstitucija, šalinant
tikėjimą iš viešų mokyklų. Au
klėjimas darosi laicistinis
k*
tuo pačiu antireliginis, nes nėra neutralaus auklėjimo; joks
mokymas be auklėjimo apsieiti
Pasekmės tariamai ’ Neutra
laus’ auklėjimą jau išgyvena
mos. Mažamečių nn^aktaų ir
moralinio palaidūno daugėja.
Bet šios problemos nenorima
spręsti valstybine parama kon
fesinėm mokyklom, kurios jau
nuomenę drausmina fr dorina.
Užkliūva tikėjimas.
Susidaro padėtis, kurią ge
riausiai išreiškia angliška pa
tarlė: “Norėtų pyragaitį suval
gyti fa* jį pasilaikyti”. Norima iš
auklėjimo išjungti Dievą, bet
gyvenimą matyti tokį, kad nebūtų nei meluojama,
nei
vagiama, nei žudoma, nei iš
tvirkaujama, ką kaip tik drau
džia Dievo dešimt įsakymų.
(pJk.)

Kolonizuotoje Lietuvoje
(atkelta ii 2 psl.)
ėmėsi iniciatyvos dėl J. Juze
liūno operos “Sukilėliai” nau
jos redakcijos pastatymo” (Pir
ma redakcija buvo nuimta nuo
scenos, nes netiko linijai —
kaip gi rodysi pagrindiniu su
kilimo herojum kum. A Macke
vičių!).
Ateistas fa* Amerikos tiekai
šventei Beliks tik
-

priklausys: prie tų, kur klau
sia “Ar neturi atliekamo bilie
to?” ar prie tų kur “žiūrovų bū
na maža”.

Maironio lituanistinės mokyklos

džiai sveikiname, — pradeda
savo kalbą visas drebėdamas,
šunuH*ma dar keletą žodžių fr
greitai baigia šūkmiu ‘Lai gy
vuoja!’. Orkestras ir choras už
traukia himną

Adjutantas atsisuka į kitą ka
rininką susfrūpinęs fa* įtūžęs.
Jis klausia priekaištu:
— Kodėl nesudaryta karei
vių apsauga? Jų tiek daug sų>ylinkės manevruose. Galėjo vie
Pranciškus Ferdfaiandas tepa ną dalinį priskfrti.
sako trumpai ‘ačiū’ fa* dingsta
— Jei butų keliavęs vienas,
rotušės rūmuose. B paskos sku
— atsrico antrasis adjutantas.
biai nuseka gubernatorius Os
— Kaip tai vienas?
karas Potiorekas. Visi lieki,
— Be žmones- Lyg nežinai?
kaip apstulbę. Ką dabar sosto
Sofija nėra 8 karaiišfcos gimi
įpėdinis darys?
nės. Jai negali būti asistuoja
— Pone generole, — jis ma fcsetvnį palydos. Toks potkreipiasi į gubernatorių, —ar varids. Užtat fr gubernatorius
bombos dar proginės?
tik policininkus pm*mfco.
— Aš tikiu...
— Ak* tie žiopliai! — nuri— Taip ar ne? Aš noriu aiš
kedtia
pirmasis, adjutantas. —
kiai žinoti.
Kas užtiktais, tad ir mes gal
~ Ne, Jūsų Didenybe,
aš
vos nepaiydiame?
užtikrfam.
— O kam reikia tave gatves?
— O kiek sužeistų?

Gubernatorius mosteli adju
tantui. Sis pairau, išsitempia,
išklauao įsakymo fa* aptesntęs
vėl marina. B» valandėlės gk^-

ta su kitu kariafadm.
— Jūsų MKienyoe, — mraportuoja, — B palydovų sužeis
tas tiktai vyresnysis teitamntas MerizzL Jis nugabentas į li
goninę.
— Tuojau vykstame į tigoni-

— Perono šalininkai tarėsi
Madride ir sutarė organizuoti
Parono grįžimą į Argentiną.
— Texas pastebėta plintant
miego liga. Per 30 dienų iŠ 216
susirgusių mirė 18.

Nuotr. V. Maželio.

ligi to paties tilto per MiljačGAVRSLAS PRINCIPAS, vie pila kraujas. Sofija visa nubą
kos tiltą ir suko į šoną. Dabar nintelis 8 šešių žudikų nepasi la.
re&ėjo upės krantine važiuoti traukęs iš atenanto vietos, kai
— Viešpatie! Kas tau, Frimtiesiau.
Cabrinovičių policija nusitem ci? Kas...
— Pone burmistre, — nu pė, vaikštinėjo aplink tiltą ir
Ji nusmunka nuo sėdynės.
skamba pašaipūs Pranciškaus lūkuriavo grįžtančių iš rotušės. Gaiva nusvyra ant PrandŠmus
Ferdinando žodžiai, — tamsta Mašinas beatvažiuojant išgirsta Ferdinando kelių. Jis glosto fr
būsi tiek malonus mus vesti, stovėdamas prie Schillerio krau kruvinomis lūpomis maldauja:
kad nepatalystume šiame ‘drau- tuvės. Užsiglaudžia už didelės
— Nemirk, brangioji Soti!
giškaane’ mieste...
reklaminės vyno bonkos prie Nemirk! Dėl mūsų vaikų...
Mašinos vėl užvedamos. Prie pat gatvės fr mato, kaip viena
Pranciškus Ferdinandas taip
sosto mašinos priekia, grafas mašina pasuka tiesiai į jį ir pat svyra. Grafas Harrachas pri
Harrachas, stambus ir heme- pravažiuoja. Antroji sustoja. laiko už apškaklės fa* pasilenkęs
rungas austear, atsistoja ant Jis netiki savo aktams: atviro klausia:
kairės vežimo pakopos, kad už je mašinoje nejudėdamas sėdi
— Jūsų Didenybe, ar bloga?
puolimo atveju pridengtų sosto sosto įpėdinis. Skubiai nuryja
— Ne, nieko. Man visai nie
įpėdinį. Dešinė 8 Sofijos pu nuodus fa* pro žmones prasiko... — kartoja kelis kartas
spaudžia
ligi
vežimo.
Vieną
šū

sės lieka nepridengta. Priekyje
fa* nuleipsta.
atsisėda
gubernatorius Potio vį paleidžia į Prifndškų Ferdi
— Greičiau į pilį! — surfainandą,
antruoju
taflro
gubernarekas. Kalnia pajuda.
toriut Kažkas trenkia jam į ka nesavu balsų Potiorekas.
Burmistras važiuoja pfamas ranką. Šūvis, pramušęs automo
Gvdrarnatarians mašiną tik
fa* prie tilto pasuka kairėn. Šo bilio duris, patriko Sofijai Gra
dabar 8 visų šonų apstoja poferis nebuvo įspėtas važiuoti fas Harrachas, dengęs sosto įlirinrnkai Gatvėje saugoti nėra
tiesiai. Burmistras tiesiog iri- pėda4 8 kitos putes, nebuvo
ko. Tiesiai dumia pro tfitą į pi
tniršo deginamas iramifcų sos- jokia apsauga.
lį. Pb tilta srūva rausvai drumz|pWuO
žTMKUt JI
žmonės ir policininkai ap ižnas Miljačkos vanduo, neša 8
nusidra aaaššaa su sosto įpėdi- spinta Gavrilą Brindpą, jį tąso,
kalvų molį. Fūte įkainyje. Kai
cMl OotoEKOCtoriiis psftoloi ir partraukia lemta.
ją patiekia, Sofija jas nebero
užrinka savo šoferiui:
— uanmni jp žmMugu! —- do CFvyMs Kenkiu, FertHnan.»----------------------------------- b
Bm0 mmb KSMIubUu vBQ0vSuHV ml

— Gėdykitėe, jte šertai! Ko
gft <DmDCB OObZvBT *mU^NRKmI
x*113CiPwBb kKKmHDmKS OBK Ht
šėdamm. — AK tai padariau
jūsų ir jūsų vtetaiiatai!
— O sesto iptatinte netari
vrikų?! — jam atrtkia. — Tu
žmogžudy! Takia gėda mtestaU
gę- -< _
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Didysis rudens
piknikas

Šeima - kultūros židinys
Šeima visada ir visur buvo
ir bus pirmutinis kultūros židi
nys, stipriausia žmonių bendru
mo forma. Taip pat šeima yra
mokytoja ir auklėtoja. Juk pir
miausia, seniausia ir tvirčiausia
žmonių draugija — šeima, šei
moj vyras ir moteris, drauge gy
vendami, randa pilną žmogaus
paskirtį. Jų abiejų bendras gy
venimas ir bendras tikslas, ku
rio siekiant jiems tenka drau
gauti ir kartu visokiais rūpes
čiais sielotis.
Kai sulaukia vaikų, su tuo
prieaugliu darosi dar jaukesnis
šeimos židinys, aiškesnis ir pil
nesnis gyvenimo siekimas. Daug
būna laimės, bet daugiau tėvam
atsiranda rūpesčio, o kartais ir
visokio vargo

Moters paskirtis
Moters paskirtis yra būti au
klėtoja ir šeimos židinio saugo
toja. Moteris gimdo, auklėja ir
kuria vaiko būdą. Kokį motina
išauklėja, tekį ir gauna visuo
menė. Skaitydami didžiųjų žmo
nių, aprašymus, dažniau randa
me ka.’bant apie jų motinas, ne
gu apie tėvus. Tėvas — dau-

Š ventėje
(atkeltas iš 4 ps.)
miltono Gyvatvaras — Geno
vaitė Breichmanienė; Hartford,
New Britain — Kotryna Marijošienė; Los Angeles------- Ona
Razutienė. New Haven, Conn.
‘Vijurkas’ — Lina Mikalavičiūtė; Nevvarko, N.J., lietuvių ben
druomenės — Julija Vaičiūnai
tė; New Jersey jaunųjų vyčių
— Liudas Stukas; New Yorko
— Jadvyga Matulaitienė, New
Yorko vyčių — Jadvyga Matu
laitienė, padėjėja Laima Šileikytė; Philadelphijos 'Žilvinas'
— Irena Bendžiūtė: Rochesterio — Jadvyga Reginienė; To
ronto 'Gintaras' — Vytautas
Turūta. Waterburio ‘Sūduva’.
— Giožvyda Maurutienė; Worcesterio skautų — Saulė Staškaitė.
Lituanistinių mokyklų jau
nesniųjų šokėjų grupės: Bosto
no, (Ona Ivaškienė). Brooklyno
(Jadv. Matulaitienė), Hartfordo
skautų (Birutė
Šimanskienė),
Kearny-Harrison. N.J., (Natali
ja Kiaušienė), Linden. N. J.,
(Julija Vaičiūnaitė;) Newarko
Aušros Vartų (Ona Skurvydienė), New Britain. Conn. (Ramu
tė Zdanytė).
Daugiausia šokėjų atvyko iš
Chicagos, net 5 grupės; iš Conneetieuto valstybės — 5. iš
New Jersey — 5. iš New Yorko
4, Mass. —3 grupės. Tolimiau
sia grupė buvo iš Los Angeles,
Calif.

— Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Cincinnati. Ohio. Xavier
universiteto psichologijos fa
kulteto dekanas, išrūpino nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 337)
Lietuves laisvinimo reikalu iš
savo kongresmano Dcnald D.
Clancy i R.-Ohio).

JONAS MIŠKINIS

giau duonos ir kitokių gėrybių
pelnytojas, motina — tų gery
bių saugotoja. Ką gali padaryti
moteris, rodo šv. Augustino gy
venimas. Išėjusį iš tvarkos sū
nų parveda motina, šv. Moni
ka, ant gero kelio savo maldo
mis ir meile. Ko neįveikia pro
tas, to pasiekia gera širdis.
Praeityje
Ir mūsų tautos praeityje ran
dame gražų pavyzdžių. Birutė,
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio
žmona, turėjo būti pranaši mo
tina, kad išauklėjo Vytautą Di
dįjį. Ona, jo žmona, buvo svar
biausia patarėja Vytauto dar
buose. Ir šiuo metu motinos
reikšmė mūsų tautai didžiausia.
Šeimos židinyje, pasireiškia įvairi ir šviesi moters galybė.

Šeima — mokyklų
mokykla
Motinos auklėtojos niekas
neatstos. Iš jos eina meilė vy
rui, valkams, tėvynei ir visiem
kilniesiem dalykam. Meilė —
ginklo idėja.
Graikų filosofas Platonas,
ieškodamas kelio idėjų pasau
lin, leidžia jį atvaizduoti mote
riai, pranašei Diotimai, Delfų
šventovės židinio saugotojai. O
poetas
Adomas Mickevičius,
idealizuodamas senovės Lietu
vą. sukuria tipą Gražinos, kuri,
kad ir nemoka ginklo valdyti,
stoja vieton vyro vadovauti ko
voje su priešais, laimi kovą,
ners pati žūsta. Mickevičius sa
vo poezijos kūriniui naudojasi
tikru mūsų praeities atsitikimu.
Prancūzų Joana Arkietė, rodos,
paprasta kaimo mergaitė, neiš-

Brockton, Mass. — Tradicinė
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų ru
dens šventė — piknikas kas
met įvyks Darbo dieną, šiemet
bus rugsėjo 7, pirmadienį. Vie
nuolyno sodyboje Brocktone,
laukiame suvažiuojant gausiai
lietuvių iš visos Naujos Angli
jos ir tolimesnių vietų. Bus mi
šios naujoje vienuolyno kop
lyčioje, bendri pietūs ir paskui
įvairios pramogos. Pikniko pel
nas skiriamas moderniškiem se
nelių namam statydinti; jie jaukyla nuo žemės — bus galima
pamatyti.
Seserų rėmėjų pirmininkas
kun. Albinas Janiūnas ir nau
joji vienuolyno viršininkė mo
tina Elzbieta maloniai visus
prašo piknike dalyvauti. Nuo
širdus ačiū iš anksto visiem
rėmėjam ir svečiam.

mananti karo priemonių, bet,
pagauta įkvėpimo ir tėvynės
meilės jausmo, daros vadu, įkvepia kariam drąsos, pasitikė
jimą, nugali priešus ir išvaduo
ja Prancūziją iš nelaisvės.
Dabar ir mūsų tėvynė Lie
tuva svetimųjų mindoma. Jį
laukia išlaisvinimo. Tėvai turi
suprasti, kad jų idealai yra tie
patys šeimai, tėvynei ir visoms
dvasinėms vertybėms.
Todėl
buities kovoje turi reikštis
mūsų tautoje darnus solidaru
mas, vienybė, o ne priešingu
mas.
Kertinis akmuo ...

Šeima yra mažiausia tautos
bendruomenė. Iš tokių mažų
bendruomenių sudaromos visos
tautos veiklos atramos; organi
zacijos, draugijos . ir kiti sam
būriai. Kad šeima būtų pavyz
dinga, reikia atitinkamos švie
sos ir auklėjimo.
Vaikui iš mažens reikia skiepyti
kad tėvynės laisvė ir jos sieki
mas yra viena tauriausių pa
reigų žmogaus gyvenime. O lie
tuvių kovos dėl laisvės ir se
nųjų lietuvių žygiai ir pasiau
kojimai reikėtų apipinti apysa
komis, dainomis, legendomis,
kurias gražiai ir suprantama
forma tėvai, ypač motina, gali
perduoti savo vaikams.
Šeima yra kertinis akmuo vi
suomenės santvarkai. Stiprė
jant šeimai, eina stipryn ir tau
tos pamatai. Jei šeimos pairtų,
tai ir visos tautos gyvenimas
žlugtų, nes kai pamatai griūva
namas nebegali laikytis.
Lietuvių šeimos stiprinimas
turėtų pažadinti visų mūsų dė
mesį.

Prie lietuviško kryžiaus lietuvių dienų. Nuotr. R. Kisieliaus.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA
Los Angeles. — Kalifornijos
lietuviai didžiajai lietuviško so
lidarumo šventei . šiais metais
skiria rugsėjo 12 ir 13. Rugsė
jo 12. šeštadienį, Los Angeles
turėsime sportininkų it Lietu
vių aero kiubo pasirodymus;

rugsėjo 13, sekmadienį, dailės
parodą, koncertą ir pabaigoje
šokius.
Sportinės varžybos vyks ketu
riose sporto šakose:
1. Tinklinis; dalyvauja ketu
rios komandos, vadovaujamos

G. Radvenio, Alb. Markevičiaus
ir E. Jarašiūno; dovanas skiria
Lietuvių namai ir lietuviai res
publikonai.
2. Lauko tenisas: vadovauja
A. Polikaitis; dovanas skiria
Lietuvių Dienų žurnalas ir LB
apygarda ir lietuviai demokra
tai.
3. Stalo tenisas: vadovauja A.
Avižienis; dovanas skiria
J.
Ramanauskas.
4. Krepšinis; vad. A. Kara
lius ir A. Razutis; dovanas ski
ria Tautiniai namai ir LB apy
garda.
Oro šventę praves lietuvių
aero klubas, vadovaujamas la
kūno Romo Urbono. Rugsėjo
12 nuo 10 vai. ryto iki 5 vai.
vakaro klubo nariai budės San
ta Monica aerodrome (įvažiavi
mas iš Centinella g-vės), atsi
lankantiems svečiams aprodys
klubo lėktuvą, o norintieji už
labai mažą atlyginimą (suaugu
siems 1 dol., vaikams 50 cent.)
galės ir paskraidyti.

IŠ VISUR Į
— Kun dr. Audrys Bačkis
liepos 1 paskirtas Vatikano diplomatinėn tarnybon. Jis dirbs
Apaštališkoje Nunciatūroje Ma
niloje. Filipinuose. Į paskyri
mo vietą atvykę rugpiūčio 28 iš
JAV, kur atsisveikino su savo
tėvais. Rugpiūčio 15 kun. dr.
Audrį Bačkį privačioje audien
cijoje priėmė šv. Tėvas, o Washingtone priėmė ir pakvietė
pietų Šv. Sosto apaštališkas de
legatas arkivyskupas E. Vagnozzi, ilgą laiką buvęs nuncijumi Fi
lipinuese.
— Šventoji valanda už Lietu
vą. Rugsėjo 8. lietuvių tautinė
je šventėje. Kunigų Vienybė po
savo seimo New Yorke pasau
linės parodos Vatikano paviljo
ne rengia pamaldas už Lietu
vą. Pamaldas laikys vysk. Vin
centas Brizgys, kuris tuojau iš
vyksta į Romą dalyvauti visuo
tiniame Bažnyčios susirinkime.
Pamokslą sakys prof. A. Liuima, S.J. atvykęs iš Romos, Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos pirmininkas. Pamaldos
bus 4 vai. popiet. Maloniai pra
šoma gausiai dalyvauti iš New
Yorko ir tolimesnių apylinkių.
Pamaldų metu bus giedamos
lietuviškos giesmės.
— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas laišku pasveikino buv.
JAV prezidentą Herbertą Hooverį, jo 90 metų sukakties pro
ga. Jubiliatas laišku padėkojo
ir pareiškė: “Aš tikiu ir mel
džiuos už Jūsų krašto laisvę’’.

— Inž. Juozas Laukaitis, Rochester, N.Y., ir žmona Liucija,
jaunosios kartos atstovai, ski
ria daug laiko ir įdeda širdies
į visą rezoliucijų pravedimo
darbą. J. Laukaitis yra rezoliu
cijom remti skyriaus vicepirmi
ninkas, o žmona Liucija — sek
retorė.

Dailės paroda. Viešnios iš
Clevelando dailininkės V. Stančikaitės - Abraitienės paveikslų
paroda atidaroma rugsėjo 13/1
vai. popiet Culver City vetera
nų auditorijoje (4117 Overland
Avė.). Parodą atidaryti pakvies
tas poetas Bern. Brazdžionis.
Sekančią dieną paroda bus per
kelta į Lietuvių namus (4415
Santa Monica Blvd.)

Elena Kulber — tarnautoja Eell Telephone paviljone pasaulinėje parodoje. Čia ji kalbasi su Rūtos ansamblio mergaitėm. E. Kulber turi
prisisegus ženklelį "Aš kalbu lietuviškai". Photo Bell System.

Koncertas. Po parodos ati
darymo toje pačioje salėje 2
vai. 30 min. prasideda viešnios
iš Chicagos solistės Prudencijos Bičkienės ir vietos daini
ninko Rimtauto Dabšio koncer
tas. P. Bičkienei akompanuo
ja pianistė R. Apeikytė, R.
Dabšiui — komp. B. Budriūnas.
Antroje programos dalyje
pasirodys O. Razutienės veda
ma tautinių šokių grupė ir muz.
G. Gudauskienės vadovaujamas
jaunųjų instrumentalistų orkes
tras. Po programos šokiai prie
M. Krafto orkestro.
Kalifornijos lietuvių diena
būna kartą metuose. Tegu ne
lieka nė vieno Kalifornijos lie
tuvio. kuris šioje šventėje ne
dalyvautų!
Viekšnys

ŠILUVOS MARIJOS MALDOS ir ATGAILOS ŠVENTE
sekmadienį, rugsėjo 6

MARIANAPOL1JE, THOMPSON, CONN.

Šventės programa:

ĮsidėmėHna:

ryte šv. mišios: aukoja T. Valentinas Atkočius. MIC; pamokslą sako T. Petras Remeika,
MIC; gieda Šv. Kazimiero. Worcester. Mass.
parap. choras, vadovaujamas muziko Ipolito
Nauragio.

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

1:30

Kančios stočių procesija.

Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos.

2:30

Marijos valanda: vadovauja kun. Albertas
Zanavičius. šv. Kazimiero, New Haven. Conn.
parap. klebonas; pamokslą sako T. Antanas
Mažukna. MIC. Maldos, giesmes, rožančius
ir procesija prie Marijos šventovių; palai
minimas Švenč. Sakramentu.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioj viešoj Šilu
vos Marijos šventėje.

11:00

IŠPAŽINTIES bus klausoma nuo 9 vai. ryto.

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu
Tėvas Valentinas Atkočius. MIC
Vienuolyno Vyresnysis

KUN. V. MARTINKUS sakys pa
mokslą Balto seime spalio 18.

— Kun. V. Martinkus—Balto
seimo pamokslininkas. Uolus
Balfo direktorius Providence,
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, kun. V. Martin
kus sutiko pasakyti pamokslą
Balfo XII seimo dalyviams. Sei
mo pamaldos bus Angelų Karalienės atnaujintoj bažnyčioj (21
S. 4th St.. Brooklyn. N.Y.) spa
lio 18 d. 11 vai. Kun. V. Mar
tinkus. didis žemaitis, dar di
desnis šalpos darbų rėmėjas,
pasmerktas Lietuvos okupantų,
jau seniai aktyviai dalyvauja
Balfo veikloje, yra jo direkto
rius. Jis niekad nėra atsisakęs
priimti imigrantų šeimų, už
tikrinti joms darbą ir butą.
Paskutiniais metais yra priėmęs
keliolika lietuvių šeimų iš Vo
kietijos. Lenkijos. Anglijos. Jis
priėmė ir globojo vieną šeimą
net su vienuolika vaikų. (L.)

— Richard Arthur Schnorf,
JAV karo laivyno komanderis,
Amerikos universitete VVashingtene gavo magistro laipsnį už
savo studiją apie Pabaltijo val
stybes. Jo studija yra 215 maši
nėle rašytų puslapių. Nuo rug
piūčio pradžios autorius išvy
kęs iš Pentagono į naują savo
paskyrimo vietą San Diego. California.

BROOKLYN 6. N. V

na pectori* (angliškai tariama taip ir vri tie.1
endžama pektoris).
sireikšti ne irię

_. . .

. .

,

.

..

Fizinio darbo metu arta įsitempus nervam, kraujo apyta
ka padidėja. Tai reiškia, kad.
Širdis turi daugiau dirbti. Kaip
ir kiti kūno organai, taip ir šir
dis, padidėjus darbui, reikalau
ja didesnio maisto kiekio. Ta
da išsiplečia gyslos, kurios mai
tina širdį, Jei širdies gyslos dėl
sukalkėjimo (sklerozės) ar kitų
priežasčių yra susiaurėjusias,

•

baint jos ne tik neišsiplečia, bet
kartais dar susitraukia ir Įvyks
ta jų vadinami spazmai. Gyslų
spazmai sukelia skausmus šir
dies srityje.

kiaiL tai lengvi
JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS UŲUOR STORE
Galima girtiti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
I03-S5 LEMRT$ BLVD.
RICHMOND HILL. N. Y.

Ne kiekvienas statomas krū
tinėje yra stenokardijos pa
sekmė. Gana dafnis atvejis
skausmai Rūtinėje yra kito
kios kilmės ir neturi ryšio su
širdim. Pvz., dėl neuralgijos,
raumenų susirgimo, plaučhį ar
širdies {dėvės uždegimo. Jauno
amžiaus, žmonėm stenokardijos
priepuolius gali sukelti nervai,

kymas. Nikotinas iššaukia šir
Priepuolio metu, kas dažniau dies indų spazmą. Tokiais atve
siai atsitinka staigiai (net k* be jais užtenka sumažinti cigare
miegant) pajaudamas spaudi čių kiekį arba pakeisti stiprų
mas krūtinkaulio srity, krūti tabaką lengvesniu, k steno
nės kairėje pusėje. Skausmo kardiniai skausmai pranyksta
stiprumas nevienodas. Kartais Neretas atsitikimas, kad ner
kaip peiliu veria. Skausmai iš vingas žmogus, pajutęs skaus
širdies srities dažnai nusmel mą krūtinėje ir pamanęs, jog
kia į kairiąją ranką iki alkū tai širdies priepuolis, netenka
nės ir net pirštų galų; kartais pusiausvyros ir skuba pas gy
— į kaklą, apatinį žandikaulį, dytoją. Iš tikro tai paprasti
tarp menčių, šie skausmai ne diegliai. Jei jaučiamas krūtinė
ilgai trunka, keletą minučių, o je skausmas giliai kvėpuojant
kartais keletą sekundžių. Bet arba spaudžiant, tai ženklas,
gali trukti ir pusę valandos.
kad greičiausiai ne širdis kal
Priepuolio metu veidas iš- ta.

. Telefonas: Vlrginia 3-3544
;

R E PU E LI C
Liqtior Store, Ine.
322 Uhien Avenue

Kaip gydyti?
Priepuolio metu reikalinga
visiška ramybė, — fizinė ir
dvasinė. Tuo būdu dažnai prie- puolis patsai praeina. Nervi
nantis gali negelbėti nė vais
tai. Priepuolio pradžioje geriau
sia duoti nitroglicerino tabletę,
kuri greitai išplečia širdies in
dus ir ligonis aprimsta, nes per
keletą sekundžių ar minučių
skausmai širdies srityje praei
na. Nitroglicerino Milete rei
kia padėti po liežuviu.
Be nitroglicerino greit veikia
‘amylnit’. Kartais šie vaistai iš
šaukia galvos skausmą. Reika
lui esant duodama morfijaus
arija ‘demerol’ injekcija. B
vaistu, kurie ilgiau veikia, t y.
išp’ečia širšes kraujagysles ir
gali sulaikyti priepuoli,, minėtini: peritrate, metilam, amino‘ pat----phyiin ir k. ~
Taip
alkoholis
turi savybę išplėsti trailjo m-

ti. Nelaiptoti po aukštumas, kal
nus. Saugotis stiprių vėjų, stai
gių temperatūros pasikeitimų.

barbitoL ' Susirgus angina pectorfe-stenokardija, reikia iš pagrindų
keisti gyvenimo būtą. Reika
lui esant, pakristi stmkų darbą
lengvesniu, nervinantį <amesniu, naktinį -- dieniniu. Ge
riausiai visai mesti rūkyti, atsi
sakyti alkoholinių gėrimų, lai
kytis gydytojo nustatytos die
tos. Jei yra linkimas storėti,
mažinti svorį (vengti didesnio
kiekio miltinių valgių, mažinti
cukrų, saldumynus). Sklerozės
ir aukšto kraujo spaudimo at
vejai mažiau vartoti riebalų;
kiaulės ir galvijų riebalų visai
nevartoti. Nepersivalgyti. Užkiėtėjus&is vidurius tvarkyti,
niekur neskubėti, nekeiti nieko sunkesnio, įgyventi pirmame
antrame aukšte, kad nereiktų kasdien aukštai laipto-

šia liga sergančiam labai
svarbu gilus 8 valandų miegas.

tų arba miltelių miegui. Visuo
met su savim turėti nitroglice
rino tablečių.
Šių ligonių likimas priklau
so nuo ligos sunkumo, nuo
priežasčių, kurios iššaukė ligą,
■nuo priepuolių dažnumo ir sun
kumo ir, svarbiausia, nuo ligo
nio laikysenos, ir
gydymosi.
Tinkamai saugojantis ir besigy
dant, valima net ilgus metus iš
gyventi.

24 DAVIS AVĖ., KEARNY, N. J.
Telef.: WY 1-0001
WY 1-7200

Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugija New
Jersey ir Neto Yorka valstybėse su visdmis teisėmis ir
apdraudomis.
Įkurta 1924 metais
Kapitalas — nebetoli $5,000,000
Atliekamos visos bankinės operacijos: paskolos fmorgičiai)
namams įsigyti, juos perdirbti bei naujiems įrengimams
padaryti, Kalėdoms ir atostogoms klubai (Christmas and
Vacation Club f, elektros ir telefono sąskaitų apmokėjimai
ir kitos bankinės operacijos.
Patarnavimas mandagus ir greitas dviem kalbom — lie
tuviškai ir angliškai.
Ilgametis ir prityręs finansininkas Draugijos pirmininkas
JULIUS PAKNIS, kiti finansininkai — J. Katilius, P.
Velenas, J. Beita, J. Salvest, Fr. Gelenitis. J. Betgala, V.
Plikaitis, P. Ciurinskas, S. A. Mickevich ir kt. per savo
rankas praleidžia visus bankinius reikalus ir saugo nuo
status, banko konstitucijoje numatytus.
Lietuviai, atminkite, jog tai vienintelė vieta, kur, saugiai
laikomas jūsų doleris neša gerą pelną ir kelia lietuvių pa
jėgumą finansinėje srityje.
JULIUS PAKNIS
Schuyler Savings and Loan Anociatton
of Keorny, N. J.

AB. Knatas, Quhcy, Marš.,
A ; Žitkus, Ęrooddyd,- N.Y. B.
Augustaitė. Toronto, Ont., G.
Petkas, Suanyside, Fla., E.
Yackewicz, Brockton,
Mass.
Kun. B: Pacevičius, London,
Cnt. D. Pranckevifius, Hollis,
N.Y., Pvt. A Arūnas, Fort Riley, Karosas, P. Odinas, Union
Pier. Midi., R. Butrimas, Howard Beach, N.Y. M. Šaltanis,
lachinė. Que. Kanada. B. Ra
manauskas, Lowell, Mass. Dr.
A Ramanauskas, Clevelaird ,
Ohio, Sesuo M. Aonuflciata, Om
aha. Nebr., A. Jonynas, Rego
Park, N.Y. A. ViliuŠis, Chica
go, Hl.. R. Vilmanis, M. D. Parsippany, N.J. J. Gailiūnas, Drev
ei HiU, Pa., R. Gedeika, Charlotte, N. Carolina, J. Ostapak,
Massapeųua Park, N.Y. V. Bige-,
nis, Philadėlphia, Pa.
Užsakė: A Šetikas, Richmond
HiU, N.Y. jaunavedžiams V.R.
Šetikams, Rego Park, N.Y. M.
šalinskienė, Woodhaven, N. Y.
J. Kovrrak, Phila, Pa. A-K. Gai
galas, Sazenburg, Pa.
A.
Gaigalui, Phila. Pa. Z. Rimienė

WfflTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

88-16 JAMAICA AVĖ.

WOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gaH tilpti 100 dalyvių

- HAVEN REALTY JOSČPH ANDRUSIS — RmI Estate — Insurance
MpdratKltmas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdratidos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijbs.

<7-09 JUmeicį Av«l, WoodhavM 21. N. Y.

LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

*

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS
•'-*

Stephen Bredes, Jr.

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant. LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai i trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus ~mcėtgage”. namus ir Lt. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo daHs yra investuojama ir i Akcijų Biržą.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond HiU N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKA8, 83 Morgan SL, Stamford, Conn. — TeL 325-0997

'

'

,

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

>

Brooklyn 8, N. Y.
Tetef.

r

—

APpteąate 7-7083

CRANE SAVINOS &LoanAssodation

i

C A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS
41-40 74th Street
Jackson Heights. N. T.
Tel. NEwton 9-4820

B. B. P1ETKIEWICZ, Prm.

47 and R<»cfcwe!l Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N.Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

41/2%

INVESTMENT
ACCOUNTS

SMHMme nuo 1962 metą vasario 1 dienos
Pinigai įMU pHei mtoeaio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
DNMendai mokanti sausio ir Ifepo* 31 d.
PraOome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Ptnnd. Ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; ftefttaffienais
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
- ---------- ..
.-------------------------------------------------------------------------------------- - ■

MAMR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

Jono Kutento
paveikslų paroda Lietuvių At
letų klubo salėje. Rengia LAK.

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.

Rugsėjo 13 — Lietuvos ati
minimų radijo piknikas Royal
Gardens parke, Rdiway, N. Y.

PATOGIOS patalpos, geras maistas.

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio

Rugsėjo 19 — Mokslo uratų

B
B
B
I

no pradfos vakaras L Atletų I
Klubo salėje. Randa LAK.
9

ški (yra instruktoriai), įvairios, valtys — irklinės, burinės,
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate.
Tenisas, ping-pung, kroketas ir tt. Vakarais salėje koncėrtai, vaidinimai, šūkiai ir kt. pramogos.

IDEALI VISTA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarivtotės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su

STUKAS
■

Norite geros meniškos fot »'grafijos — {

įrengtom virtuvėn).

cectas šv. Tomo parapijos salė
je Woodhavene.

Lapkričio

14 — Skautams

Tel Vi 7-4477

9408 Jamatea Ava.

|

Sveikindami naujuosius škai- . ■
tytojus, kartu pranešam, kad ,
Darbininkas naujiem skaityto- '
jam pirmiem metam kainuoja
tik 5.00 dol. Darbininko reika
lais rašyti: Darbininkas, 910
Willoughby Avė., Brcūklyn, N.
Y., 11221.

įrenginiai New Ytrte

pradžios vakaras AprėSrimo
panųnjos salėje. Rengia Nesr
Yorko Stadeutai ateitininkai.
Rugsėją 26 — Futbolo sezo-

±safc

LITAS INVEST1NG €ORP_ Ine.

Brooklyn. N.Y. savo sūnui ka
riuomenėje Ft : Lecnard, Wocd
Mo. A. Buivydienė, Chicago,
iii. — P. Steponovich, Yonkers, N.Y., J. Yonaitis, Brook
lyn, N.Y. V.
Matusevičiui,
Trenton, N.J. J. Montvila, Bayside, N.Y. — K. Montvilienei,
Brocklyn, N.Y. Ą. Paškcms,
Chicago, BĮ. A Vanagui,. Toron
to, Oiit Kanada. <
.

JUOŽAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — Šventėms bei kitokioms progoms.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

i. 4HMW»mtBS

j
j
į

Nauji Darbmhiko skaitytojai

SCHUYLER SAVINOS AND LOAN
ASSOOATiON OF
KEARNY, N. J.

Brooklyn II, N. Y.

TeL EV 7-2089

Nuo New Torto per 209 my
Norttoray 87 iii Laite Oeorge Vanage; H ten ON keliu 7 myl. i Mauro.
Vasarvietė skelbiama N.T.1

Remti komiteto rudens balius
Maspetho parapijos salėje.

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

Numatomus parengimus praneit:
S. DsMWl, 80-17 « Str^ W—8»
v«n, VI 7-5113.

DIAMOND KNNT,N.Y.

.

VYT. MAŽELIS

BLUE WATER MANOR
,

Tsi. (518) NH 4-8871

T«LHY«cW 7-4477

buvo praMŽ&iį frjįnBafių

■ torių (thstriet

ayba tinteraai Bevertini fcervice) iš tų 21,000 dvbdMių tari
gauti apie 1,208,908 rtHtikusių mokesčių, prakaitant dar
procentus ū baudas..
Įstatymas reikalauja iš darb
davio pranešti mokamą atlygisnmą ir mokėti nustatytus sddaugės apsaugos įnašus. Apsilenkęs, su tuo įstatymu, darbda
vys tapomas atsakingas sumo
kėti tiek savo dalį, tiek ir sąm
atoje. Jeigu joks pranešimas
nebuvo padarytas, skola gali
būti reikalaujama bet kuriuo
laUpy
šiuo metu apie 19 mibjonų
vyrų, moterų to vaikų gauna
mėnesines socialinės apsaugos
išmokas, gi 3 milijonai asmenų
kasmet įteikia socialinei apsau*
gai pareiškimus savo senatvės
bei nedarbingumo atvejais ar
ba mirus šeimos nariui. Iš na
mų ruošos darbininkių, be abe
jo, ta ar kita žino, kad socia
linės apsaugos išmokos gauna
mos. Sulaukus pensininkės am
žiaus arba ištikta nedarbingu
mo, ir ji panorės įteikti socia
linei apsaugai savo pareiškimą.
Jei tokiu atveju mamų ruo
šos darbininkės uždarbis ne
būtų (raneštas, kaip to reika
lauja įstatymas, tai iš buvusio
mrba esamp jos darbdavio visų
pirma bus pareikalauta pranešti, kiek mokėta, o antra —atsukaityti su Mokesčių Tarnyba
už nesumokėtus mokesčius.
Darbdavys, aėįteikęs reikalaujamų pranešimų, grt^> būti
atidengtas, kai darbininku bet
kuriuo, laiku - kNMĄis; į Sprfžūiį
nes Apsaugos Valdybą (Sočiai
Security Admmistrationj, prašy
dama savo uždarbio duomenų,
reikalingų jos socialinės apsau
gos apskaitai, ir bus rasta, kad
dalies jos uždarbio stinga.
Namų ruošos darbininkė, ku
riai trijų mėnesių laikotarpyje
darbdavio išmokama grynais 50
ar daugiau, turi teisę į sodalinę apsaugą. Tai reškia; kad

termai Revenue), kad įtrauktų į
nuolatinių gavėjų sąrašą ( (ha
matotog tat). Galima taip pat

kreiptis į savo apygardos so
cialinės apsaugos įstaigą, kad
prisiųstų knygelę “Sodai Security and Your Household Empio^ee”7 Mejė nedidelėj^ k»ygutėj yra žinių apie namų ritonrtrtoffinkųs ir taip pat ab
vkukas, kurį darbdavys gatt
pasiųsti Mokesčių Tarnybos -dir
rektoriui prašydamas, kad įtrauktų į sąrasą asmenų, ga>
nandų^ipramšūnų formas.
Pranešimai ir socialinės ap»
saugos mokesčiai privalu siųsti
kas ketvirtis metų; pav., atiygK
nimas, išmokėtas už namų rup*
šą sausio, vasąno ir kovo mfc>.
nėšiais, įpraneštmas iki balau-

darbdavys privalo pranešti jai
mokamą atlyginimą ir mokėti
socialinės apsaugos įstatytus
įnašus: 3 5/8 procento,
ats
kaitomo iš darbininkės atlygini
mo, ir tiek pat (3-5/8 proc.> iš
kišenės.
"
Metų ketvirtis arta .3 mene*
šiai turi 13 savaičių: tad namų
ruošos darbminkė, kuri gauna
bent 4 doL savaitėje, per me
tų ketvirtį uždirba daugiau ne
gu 50 dol. įstatymas reikalau
ja, kad toks atlyginimas būtų
praneštas, šeimose tiek atlygi
nimo dažniausiai gauna vaikų

HARTFORD^ CONN.

Ved. ALG. DRAGtJNAVICIUS

PHiLAOELPHIA, PA.
WTfeL, SSStanga
ved. ĄDULfe AS OAMiALAtt
.au xiuūi c>«_, pnuadelpiua
Pa

ui ar suknelei
vvatersurv, cqnn.

W WCO —- banga 1240-MOS Kfc.
Ved. AKT. PALIULIS
. 321 Rottawood Road
pran. £dv. Melninsai
SeKmad. —• nn 12:30 - 2 vai. pa.

(Broddyno netoli Darbiniuko redakcijos Socialinės apsau
gos įstaiga yra 790 Broadway,
Brooklyn, N.Y., 11206, telef.
596-4050, vedėjas John A. Balkoski)...........
'
r -

TĮSI

FAlRČfELD, CONN.
Praeitą savaitę pas" Danie

Reali pagarba
- mirusiajam
Lietuviai dažnai paseka' kita
taučius. Ypač jie uoliai pamėgdžioja amerikiečius, vokiečius^
gal ■mano — anie gudresni.
Vienas iš labiausiai' mėgiamų
dalykų mėgdžiotu yra gėlės ir
vaĖnftM Šbt mirusiojo kapo,
Nė nepagnhoiama, kad duot>tašai «sas ^grožybes auš
į'liukštyaį-kįi tik ba»

giasi laidotuvių eisena.
Mirusius reikia pagerbti, už
juos melstis, tačiau laidotuvių
proga mūsų tėvai k protėviai
prisimindavo vargšus, apdalin
davo juos matotu, pmigais, o
ant karsto padėdavo savo autgintas gėles,
r.
.
Yonkerso ir apylinkių lietuiriai papašiai pasielgė, kai mi
Yė dangteliui gerai
L_
_____
žinomas

kevi&us. fr. J)yrak>enė sa M.
Ogden šeima, H.L. Mikuekiai,
ir J.J. Brazmekai. Po 5 dol. —
ir. lAurinavičienė, JJS. Savic
kai, S. Koaafcpvičbis ir K Bartosh.
• .j\
Amžina atRbf nurusiem ž ir

DOVANŲ SIUNTINIUS

lių ir Ang^ę (Kneižytę) Keyackrr lankėsi . Keyack manytė
izabrtė, brolis Pranas ir jo žmo
na Marian su trimis vaikučiais:
^Cynthia, Katirteea ■ ir Francis
P** Pranas Keyačk' yra Š&amokin.(Pa.) miesto
pašto Viršimhkas ir turi raisti
nę. Ru^mūčbo 24 dalyvavo JV
Pašto ’*Sntakųtarfaeneijoje

™sntej.*agpraao

I

Vyr.; amžiaus 'dirbančiųjų po
ra ieško btrtu* 34 kambarių,
Higbland Pto&-Woodhaveti ra
jone. TurinčHį tokį butą ar ži
nančių apie tai, madonim prašo
me paskambinti po 7 v.v; GL

CHICAGO, t LL.
BARČUS — Šeimos radijo
programos. Radijo stotis WOPA —
Oak Park, DL AM 1490 klc.; FM
102.7 megao. tastam to-U vĄL Af j
Oett. - sekm. 8:30-9^0 vaL a; Ltetu-^
vištos vakaruškos ptrzn. 7-8 vaL v.;

ctsiriljpukix utedkiagus Lstauntiihu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos - importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
Cor. DSLAMCT, N. T. a

Krautuvu Atviros kasdien ir sekmadieniais,
MyrwttotoaidloM«>ta''Š
teta vato

SKALBIMO MASINV
(WasMng štastonee)
•Ir
■, c •ALOYTUVŲ
(Refrigerštor)
mechanikas, sąžiningai ir ge>>
rai atUeltą tartas, •

Highland Paric sekcijoje par
duodamas VifenOs šeimos namas
iš 7 kaihbairių su atika ir gara
žu prie gero^ susisiekimo. Na
mas sū apŠHymu ir gerame

4-9 vaL ra’Sr 7-8863.

VI 7-3195
Išnuomojamas . butas iš pen
kių kamhąipiĮ antrame aukšte
su apšildymu, labai prieinama
East N«w Torte išnuomuojakaina. Pageidaujami suaugę. mas butas iš 6 gražių kambarių
Valerija Tumpienė, gyvenan
Kreiptis vakarais: Mrs. T. Jure- su visais patogumais ir prie ge»ę
ti Woodhavene, iš Lietuvos ga
vicb, 336 So. 5 St., Brooklyn, ro suasiekMDO. Skambinti AP
vo telegramą, kad rugpjūčio 13
7-0927.
Z
-N. Y. .
Klaipėdoje tragiškai mirė jos
sūnus Steponas Tunuos, sulaukęs 39 metų. Amerikoje fiko jo
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad rugpjūčio 26,
motina, su kinta persiskyrė ka
3 vai. popiet Alexian Brothers ligoninėje Hizabethe, NJ.,
ro metu, Lietuvoje — žmona,
aprūpintas šv. sakramentais mirė
du sūnus -kr vienas trolis
su
L
JUOZAS JUŠKA
šeima. Velionis buvo kilęs iš
Buvo pašarvotas Bražinsko laidojimo įstaigoje, palaidotas
Dumėftų kaimo, Sedos parapi
iš šv. Petro ir Povilo bažnyčios rugpjūčio 29.
?
jos.
Velionis buvo gimęs 1911 m., studijavo etnografiją šveUž velionį ūMšaos buvo rugdijoje.TSetuovje liko jo motina ir sesuo.
piūčto r 18. A^rrištamo porapė
Siena Marija JuMaenė^Ba^tana^&ūtė;
jos JMtnycM^e.. lutos dus rug
vaikai—Kristina, Vincė, Eglė ir Juozas
sėjo 7 d. 9J8 v. Apreiškimo
ir kiti giminės
parapijos bažnyčioje BrooklyLIETUVOJE MIRĖ
STEPONASTUMPIS

PBrimWnašmittnE<fcvi»giBn« ir ftortataMl Bet tartą gMStdtol

Ucensed by

VšMtaoerttocg

SIUNTINIAI iki

AfA
ui
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JUOZUI JUŠKAI
puoširdžią užuojautą reiškia

. Fl S-1571
Pi. 0-S4M
»w s irttl

FOR SAU'
CtFRrtBB HIUUB > fily Bristo

Mūsų artimiausiam bičiuliui
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Sekmadienį, rugsėjo-Sept. 13
•M tL H AtELWOOO AVĖ,

Programoje:

-b

RAMWAY, N. J.

<

:

AtA
JUOZUIJUŠKAI-.-

ROYAL GARDINS PARKE IR SAUJE

f

• . . J •

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

mirus, gilią užuojautą reMMame jo batonai Marijai, vai
kams -r-i Kristinai, Vincei, E^ei, Jnoeai, ir vištoms, gfani-

Didžiulę Šokių ir dainų programą išpildys apylinkės'
tautinių šokių grupės Ir chorai.

Sakių varžybos
Kitokios įvairenybės
Piknike veiks brolių Ttanošaičių iš Boston, radijo mėgė
jų, stotis trumpom bangom.

- PIKNIKAS IVYKB MT KOKIAM ORUI ESANT! —

a-i/M
2-M4«
M«W
2-fc>S7

ROT

tatofaun'L8KSA jdnrthiinli
I Ir įt dukniel PCHIDNH
AJA

mkauhm

sHBcee

N. Y.

tas Darbo dieną, rugsėjo 7, pir-

nų pramogų.
tašu 19 ar 12 fltir

tono apylinkė rugsėjo 13 iškil
mingai paminės rugsėjo 8—LB
dieną. E ryto 10 vai. bus šv.
Mišios už lietuvių tautą šv. Pet
ro bažnyčioje. Vakare 7 vai.,
Lietuvių Piliečių Draugijos sa-

eiti nuo požeminio
minusų.

Šųuare, UL Platdeutsche ręsto-

nuo Apreiškimo par. bažnyčios,

nors rodyta Singer Bowi”.

ne,130 v. Kas norėtų važiuoti,
prašom pranešti klebonijai ar
ba draugijų valdybom.

Laisvė šiuo tarpu A. Gihnan
slapyvardžiu plačiai aprašė Lie-

DaiL Natalijos Jasiukynaitės
kūrinių paroda atidaroma rug
sėjo 9 d. The Pen and Brush
Klube, 16 East 10 Str., New
Yorke. Paroda tęsis iki rugsėjo
23. Išstatyta aliejaus, pastelės
ir akvarelių kūriniai.
M., žuvo lėktuvo katastrofoje
rugpiūčio 22 Bolivijoje, skrisda
mas iš La Pez į Tipuani, kur
jis gyveno. Palaidotas Bolivijo
je rugpiūčio 28. Velionis buvo
32 metų, iš Patersono, N. J.,
Brooklyno lietuvių pranciškonų
bičiulis. Į Boliviją buvo išvykęs
prieš pusantrų metų. Patersono
pranciškonų vienuolyne pamal
dos tavo rugpiūčio 31. Pamal
dose dalyvavo: vysk. Tbomas
Manning, vysk. Dominic Cocia,
Bolivijos vyskupas pagelbininkas, Patersono vyskupas, pran
ciškonų provincijolas ir. daug
kitų aukštų dvasiškių.

Kun. prof. dr. Antanas LiuL
ma, SJ., Lietuvių
Katalikų
Mokslo Akademijos pirmmin kas, rugpiūčio 31, lankėsi Dar
bininko redakcijoje.
Kun. dr. T. Narbutas, lietuvių
parapijos klebonas Dayton, Ohio, atvykęs į Liet Kat, Moks
lo Akademijos suvažiavimą, tai
kėsi Darbininko redakcijoje.

mene programa ir pobūviu, Or
ganizacijos, kurios turi vėlia
vas, maloniai prašomos daly
vauti bažnyčioje ir salėje su
vėliavomis.

? Studentą Audronė Baronai
tė, praleidusi vasaros atosto
gas Perų valstybėje, Pietų Ame
rikoje, grįžo į Bostoną. Praei
tais metais Audronė panašias
atostogas praleido Vokietijoje.
Ji studijuoja vokiečių ir ispanų kalbas.

stovo Rajecko, šen. Reatingo,
Rūtos Rihnonytės mintis. Jei
Laisvė giriasi esanti Lietuvoje
“legaliai” skaitoma, tai iš to
aprašymo skaitytojam
faktai
bus aiškūs. Tai kas, kad J. Sto
ką, preL Balkūną ir kt laik
raščio “redakcija pagal savo
“klasės” įpratimą vadina kiau

lėm, mėšlavežiais ar pan.

to šeimininkai

Kun. Bronius Jurkšas Torom-

AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS
vo sustojęs pranciškonų vienuo- SuvaBgųjmo viata ir ’
lyne Brooklyne ir lankė Dar>rijs
bininko redakciją.
Jono Rūtonio tapybos paro • Šeštasis LK. Mokslo Akadeda rengiama Lietuvių Atletų
Klubo rusėjo 5, 6 ir 7 ttf khi- Darbo dienos savaitgalį, rugsė
ba patalpose, 1332 Halsey SL jo 5, 6, 7 d. Fordhamo univer
Brooklyne. Oficialus parodos sitete, Campus Center rūmuose,
atidarymas tas rugsėjo 5 d. 6 Brome, N.Y. Smulki suvažiaviv.v. Parodoje bus išstatyti 2^
ninke” paskelbta. Čia tik pripaveikslai.
Ona GinkuvMnė praneša, kad
jų saldainių krautuvė ( 495 važiavimą dalyvių registrącija

iki rugsėjo 14 bus. uždaryta.
Atostogaujama ir tuo pat metu
atnaujinamos krautuvės patal
pos.

nūs ponų Kazickų svečiai. Kiti
norintieji šiame pobūvyje daly
vauti galės jėgyti pakvietimus
prie registracijos stalo. Banke
to metu kalbės Lietuvos atsto
vas Juozas Rajeckas ir kiti gar
bės svečiai, dainuos muziko V.
Baltrušaičio vadovaujamas, spė
jęs .gerai
užsirekomenduoti
New Yorko vyrų choras.
t

Pirmadienį,

’ •* '

7, baigiant

^spaudos už
d;, 6:00-9:00 vaL vak. — Cam tų nuo
pus Center Labby. Ten iš anks draudimo mmė^mas. Paskaitą
to nžsiprašiusiem bus nurody skaitys LKM Akademijos narys
tos ųašj^mės M* suteikiamos vi- Simas Sužiedėlis: ‘Lietuvių tau
tos mfčrmhcijos. Registracijo tos kova dėl ra^ės*.

misija rugpiūčk) 31 turėjo šašo je dirbs /kun. St Raila, J. Min- Kvietimas
t Suvažiavimui ruošti komite
paskutinį posėdį pas A. Rac^tas kviečia visus mokslu besivanienę. Komisijai pkminiDkagistracija
veiks
nuo
8:30
vai.
vo V. Butlys. Jos rūpėstis buvo
apnakvydinti visus šventės pro
gramos dalyvius. Savo darbą
baigė be nuostolių.
\
Suvažiavimo darbai kiekvie
Dr. V. Tercijoms yra pagul ną dieną ims pradedami šv. Midytas General Hospital, Manhattane, kambarys 501 (2nd Ay. bažnyčioje šalia Campus Cen
tarp 17-18 Stj. Lankymo valan ter rūmų, šeštadienį šv.
Mi
dos nuo 2 iki 3 ir nuo 7 9d 8 šias 9:00 vaL ryt aukos prel.
J.
Balkonas. Sekmadienį 10
Ekskursija į Kennebunk- vaL ryt šv. ‘Mišias aukos h* pa
port, Maine iš Brooklyno iš mokslą sakys vyskupas V. Brizvyksta rugsėjo 5 d. po 7:30 vai. gys. Šiose mišdse kviečiami da
mišių, kurios bus pranciškonų lyvauti visus suvažiavimo daly
koplyčioje 680 Bushwick Avė. vius. Pirmadienį šv. Mišias 9
Ekskursantai grįžta rugsėjo 7 d. vai. už mirusius Mokslo Afcade-»
apie 9-10 vaL vakaro. Ekskur mijos narius aukos preL
Pr.
sijos reikalais skambinti GL 2- Juras. ' •
2923, vakarais GL 5-7068. Au
tobuse vietos jau visos užimtos.
Sekmadienį pasibaigus sekd-

domm&us JAV ir Kanados lie
tuvius kuo gausiausiai atvykti į
suvažiavimą. Suvažiavime veiks
devynios įvairių mokslų sekci
jos. Paskaitininkus ir paskaitas
galėsite pasirinkti pagal savo
specialybę ar susidomėjimą.
Suvažiavimui skirtos patalpos
yra vėsinamos, dėl to ir karš
čio kentėti nereikės. Vietoje
bus galima už pigią kainą pa
valgyti ir atsigerti Savo malo
niu atsilankymu įvertinsite lie
tik užsiimti mokslu*.

Lietuvių Piliečių Draugija
pagerbs ilgametį savo valdybos
narį ir lietuviškos visuomenės
veikėją Juozą Lėkį.. Jis draugi
jai priklauso nuo 1911 metų.
Per tą ilgą laiką yra ėjęs įvai
rias valdyboje pareigas. Pagerbtuvės bus rugsėjo 20 d. 5 vai.
popiet klubo trečio aukšto saįėję. Už 3 doL bus galima gau

ti skani vakarienė ir graži me
ninė programa, šokiams
gros
geras orkestras. Prašome įsigy
ti tikėtus iš anksto. Juos gali
ma gauti pas visus valdybos na
rius ir klubo šeimininką Praną
Mučinską.
AJ*. Neviera
Drau^jos sekretorius

u* iš-

Suvažiavimui ruošti
.komitetas:
Prof. dr. Vladės
Jedtavičius, SJ.

Dr. Viktoras Gktiiunas, GJFM.

Ekonomktas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Fondų
ėėrus pirkti, b) sudaro planus
Jaunesnfem žmonėm ristematintal taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c), sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St, B’klyn. N.Y.
11207; teL TA 7-9518, LA 4-6484

DAINUOJAME
SU LIONE
Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nė* Juodytė* naujas LP-1003 al
bumas jau išleistas. Gaunamas
Darbininko Administracijoj, 910
Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y»
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St.,
Brooklyn, N. Y„ J. Pašukoms,
280 Union Avė., Brooklyn, N.Y. ir
ten kur pirmosios plokštelės buvo
gaunamo*. Kaina $5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir
DAINUOJAME SU LIONE, abi
plokštelės už $8.00. Didesniems
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu:
Alex. Mathews, 256 Union Avė.,
Brooklyn 11, N. Y.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

SIffHEK AROMBKB
(ARMAKAUSKA8)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Lfcensed Manager
& Ttofcary PtU>Mc
060 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(pne Foreat PKricvay Statlon)
WOOOHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNN,
INC*
E. JOSEPH ZEBROW8KI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Conditton
123 E. 7th St, New York 9, N. Y.
GRamerey 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME

jant tų pačių Campus Center

280 CHE8TNUT STREET

NEW B RITAI N, CONN.
TeL BA 9-1181

Visi-formaliai užsiregistravę su*
važiavimo dalyviai,
dalyvavę

CARROL
pflmikas įvyks rugsėjo 7.

Nuotraukoje motina Elzbieta ir sesuo Marija,

FUNERAL HOME

bininko skaitytojas,
gyvenęs
Scranton, Pa. mirė rugpiūčio 20

rm nuo 6 vaL Trief. AX 1-31
66.

FL 4-1105

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

VAITKUS
FUNERAL HOME

BOSTONO LIETUVIAI! Balsuokite už

Advokatą JAMES J. TWOHIG

k

197 WEBSTER AVĖ.
RUGPIŪČIO - RUGSĖJO MEN.

PRANAS VAITKUS

DAR YRA LAISVŲ VIKIŲ

Nuo šiol iki rugsėjo 7 (Labor Day) vasarotojams
DAROMA NUOLAIDA

Jeigu norime turėti įtakos politikoje, tai būtinai turime

Kreiptis tiesiai į vilą Audronė-J

LIETUVIU KOMITETAS

Tul. (Amo6l7) 428-8425

ROTART FUOLK

