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Buvo spalvinga ir karšta Lietuviu Diena parodoje
Rugpiūčio 22 ir 23 New Yor- 

kas — sulietuvėjo. Pasaulinės 
parodos aikštėje buvo surengta 
Lietuvių diena, sutraukusi la
bai daug žmonių iš visos Ame
rikos.

SUSIPA2INIMO VAKARE
Choram ir šokių grupėm su

sipažinimo vakaras ir priėmi
mas surengtas rugpiūčio 2 2, 
šeštadienį, 69 Armory (26 St. 
ir Lexington Avė.). Žmonių da
lyvavo keletas tūkstančių.

Krepšiniui skirtas svarbiau
sias to vakaro dėmesys. Prista
tyta Amerikos lietuvių rinkti
nė, kuri sėkmingai keliavo per 
Australiją, laimėdama daug 
pergalių. Visi rinktinės daly
viai apdovanoti trofėjais, apdo
vanota ir pati rinktinė.

Po tų gražių dovanų rinkti
nė buvo pakviesta sužaisti 
draugiškas rungtynes su ko
manda, kurią sudarė geriausi 
Waterburio ir Brooklyno lietu
viai žaidėjai. Rinktinė tik ant
rame kėlinyje atsigriebė ir lai
mėjo (84:67).

Salėje blogai veikė garsintu
vų sistema. Nieko nebuvo gir
dėti, kas ką kalbėjo. Vėliau bu
vo vaišės ir šokiai. Grojo Cle- 
velando neolituanų orkestras.

VAINIKAS PRIE 
KRYŽIAUS

Lietuviškas kryžius pasauli
nėj parodoj. Meditacijos aikšte
lėje, netoli Kodako paviljono, 
sekmadienį jau prieš dvyliktą 
■buvo gulte apgultas lietuviškos 
publikos. O ji rinkosi, skubėda
ma pro visus parodos vartus.

Lygiai dvyliktą prie kryžiaus 
buvo padėtas didelis vainikas, 
pagerbti žuvę dėl Lietuvos lais
vės. Padėjo Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas.

Iš ten žmonės išsijudino su 
vėliavom tiesiai per parodos 
judrias aikštes į Singerio sta
dioną (Singer Bowl). parodos 
komiteto specialiai pastatytą į- 
vairiom programom.

PAMALDOS PO ATVIRU 
DANGUM

Stadione žmonės plūdo pro 
visus vartus, kur stovėjo tauti
niais drabužiais apsirengusios 
lietuvaitės ir nurodė judėjimo 
kryptis. Žmonės rinkosi ir sė
dosi skubiai. Priešais estradą, 
kur buvo mišios ir kur vėliau 
sėdėjo garbės svečiai, buvo už
imtos visos vietos. Didelė žmo
nių minia ten margavo, vėdino
si skarom ar programom, gin
damasi nuo dienos tvankos ir 
karščio. (90 laipsnių).

Mišios prasidėjo, kaip buvo 
numatyta — 12:30. Mišias au
kojo vysk. V. Brizgy*, pamoks
lą pasakė prel. J. Balkūnas, 
prisimindamas Lietuvos pasiau
kojimą Marijos Nekalčiausiai 
Širdžiai. Angliškai priminė Lie
tuvos sunkią nelaisvę. Mišių 
metu lietuviškas giesmes giedo
jo jungtinis choras. Po pamal
dų sugiedotas Lietuvos himnas.

DIDYSIS PARADAS
Po pamaldų choristai ir šo

kėjų grupės pradėjo rikiuotis 
didžiajai eisenai. Pradžioje įžy
giavo šv. Petro parapijos jau
nimo orkestras iš Bostono. Or
kestras grojo maršus visam pa
radui. Pirmiausia pasirodė dai
nų šventės dirigentai, o už jų. 
nešdami savo vietovių įrašus, 
žengė chorai. Viso buvo per 30 
chorų. Choristus sekė šokėjai. 
Jų buvo apie 30 įvairiausių gru
pių. Tolimiausi — iš Los Ange
les.

Chorai sustojo viename sta- 
stadijono aikštės pakraščiais, 
diono gale, o šokėjų grupės— 
Choristų galėjo būti kokie 800- 
1000, o šokėjų apie 500.

Po lietuvių komiteto pirmi
ninko Jokūbo Stuko atidarymo 
žodžio jungtinis choras sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus, 
dirigavo Alice Stephens-Stepo- 
navičienė.

Ilgesnes sveikinimo kalbas 
pasakė J. Kajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone, ir šen. 
Kenneth B. Keating, ypač šiltai 
sutiktas. Himnu už tėvynę baig
ta oficialioji dalis. (Muz. Alek
sandro Kačanausko, dirigavo 
Algirdas Kačanauskas).

Toliau šokių ir dainų progra
mai vadovauti pakviesta filmų 
ir televizijos aktorė Rūta Lee- 
Kilmonytė. Lietuvių ir anglų

kalba ji apibūdino kiekvieną 
šokį ir kiekvieną damą, gana 
simpatingai suihegsdama visus 
programos numerius.

Programa išpildyta, kaip bu
vo numatyta. (Ji buvo paskelb
ta praeitam Darbininko nume
ryje). Dirigavo AJice Stephens, 
Algirdas Kačanauskas, Vaclo
vas Verikaitis, Jeronimas Ka
činskas, tautinių šokių Michael

Herman’s ’folk Orchestrą diri
gavo Vytautas Strolia.

Programos metu buvo pa
gerbtas prof. J. Žilevičius, pir
mosios dainų dienos (1924 m.) 
organizatorius, 1939 metų pa- 
dos lietuvių dienos dirigentas. 
Jam ant kaklo užkabintas 40 
rožių vainikas.

Baigdama programą Rūta 
Kilmonytė pareiškė besidi- 

( nukelta į 8 psl.)
Prel. J. Balkonas skaito Evangeliją Mišose Singer Boxvl stadijone.

Nuotr. R. Kisieliaus.

Dainy ir šokių šventeje: Lietuvos atstovas J. Kajeckas, šen. 
K.B. Keatingas. vysk. V. Brizgys, kun. dr. St. Valiušaitis, 
dr. P. Vileišis. Nuotr. B. Ramanausko, O.F.M.

{žymieji iventžje: J. Žilevičius, pirmos dainų šventės organiza
torius, Rūta Lee Kilmonytė, meno programos pranešėja, Jokū
bas Stukas. komiteto pirmininkas.

Prel. J. Balkūnas pakviestas 
į komitetą pilietinei lygybei

NEW Y0RK0 SPAUDOJE: tai buvo spal vingiausia programa matyta parodoj
N.Y. Time* plačiausiai apra

šė Lietuvių dieną. Labiausiai 
kreipė dėmėsi Į lietuvių šokių 
etnografinį charakteri. “Aštuo- 
tuoni šimtai sekėjų ir 140 0 
dainininkų vakar Lietuvių die
ną padarė spalvingiausią pro
grama. matyta bet kada pasau
lio parodoje. Apie 16,000 as
menų, kilimo iš Lietuvos, be
veik pripildė Singer Bowl še

šių valandų iškilmėm ...”
Pastebėjo šokių charakterį, 

kostiumus, kurių kiekvienas vis 
kiteks ir paveldimas dukteriai iš 
motinos. Priminė, kad Elena 
Jurgelaitė buvo tuo pačiu kos
tiumu, kuriuo jos motina vilkė
jo panašioje parodoje 1939-40. 
Laikraštis suminėjo taip pat pa
maldas. atstovo J. Rajecko kal
bą.

H«r*W Tribūne atkreipė dė
mesį į politinį jpumentą. “Ame
rikos lietuviam buvo priminta, 
kad jų kraštas būva laisvas ir 
jų paviljonas buvo 1939-40 me
tų parodoje ... Bet liūdnos 
mintys buvo išblaškytos, kada 
aikštė prisipildė 800 jaunų vy
rų ir merginų tautiniais kos
tiumais ir demonstravo lie
tuviškus šokius. Rūtai Lee Ril-

e 
monytei, kuri tik ką išvadavusi 
save senelę iš anapus uždan
gos, buvo sukeltos ovacijos, 
kai ji perėmė vadovauti iškil
mėm”.

Daily News įsidėjo nuotrau
ką. kaip mergaitės duoda gėles 
Rūtai Rilmonytei, ir aprašymą 
pradėjo nuo kryžiaus, ‘kuriuo 
pagerbti visi žuvę Lietuvos lais
vės kovotojai”. Suminėjo pa

DEMOKRATĘ KONVENCIJOJE: platformos užsien. politika
Atlantic City demokratų kon

vencijoje. kuri prasidėjo pirma
dienį baigsis ketvirtadienį, pir
mas rūpestis buvo Alabamos 
ir Mississippi atstovavimas. 
Mandatų komisija reikalavo, 
kad Alabamos delegacija iš 
anksto pasižadėtų remti kon
vencijos nominuotus asmenis, 
tada įsileis juos atstovais į kon
venciją. Daugumas tokius pa
žadus duoti atsisakė. Konvenci
jos platformoje paskelbtas pa
reiškimas prieš “ekstremistus” 
— komunistus, Ku-Klux-Klaną. 
Birch Society. Prezidentas savo 
kandidato į viceprezidentus ne

paskelbė ir konvencijos pirmą 
dieną. Daugumas tebetiki, kad 
tai bus H.H. Humphrey.
DEMOKRATAI UŽSIENIO PO
LITIKOS KLAUSIMAIS

Demokratų platformos dalis 
apie užsienių politiką buvo pa
skelbta prieš konvencijos pra
džią. Joje patvirtinama dabarti
nė vyriausybės politika. P o 
bendrų principinių gairių—kad 
“Amerika yra viena valstybė ir 
viena tauta”; kad ‘ ‘Jungtinės 
Valstybės turėtų būti galin - 
giausia valstybė žemėje”; kad 
amerikiečiai kaip “pasaulio pi
liečiai siekia valdžią vykdyti

su atsakingumo pajautimu”, 
platforma pasisako atskirais 
konkretesniais klausimais.
Apie taiką:

“Taika turėtų būti pirmas vi
sų vyriausybių rūpestis ... Pa
saulis šiandien yra arčiau tai
kos negu 1960... Jckia vals
tybė. sena ar nauja, neprisi
jungė prie komunistų blcko 
nuo Kubos, kuri virto komunis
tine respublikonų laikais”.
Apie kom. Kiniją:

Remdami visom jėgom Jung
tines Tautas, demokratai p«si» 
žada: * ‘Mes tebesipriešiname

maldas, vysk. V. Brizgi. Rūtą 
Lee-Rilmonytę, davė ištrauką 
iš atstovo J. Rajecko kalbos: 
“Mes susirinkom čia šiandien 
pagerbti tūkstančių drąsių lie
tuvių, kurie mirė dėl teisingo 
laisvės reikalo, o taip pat pa
demonstruoti. kad lietuvių lais
vės troškimas dega nesumažė
jusią jėga". Priminė, kad šen. 
R.B. Reatingui plojo, kai jis 
baigė savo kalbą lietuviškai: 
“Lai gyvuoja laisva Lietuva”.

— Gallupo institutas rugpiū
čio pabaigoje rodo, kad John- 
seną remia 68 proc.. Goldwate- 
rį 32. Rugpiūčio pradžioje bu
vo už Johnsoną 64, už Goldwa- 
terį 36.

— Rusk po rinkimų pasi
traukiąs iš valstybės sekreto
riaus pareigų. Jam pinigiškai 
neapsimoka.

— Meksikos prezidentas Lo
pe? Mateos nori būti J. Tautų 
gen. sekr. LT Thant įpėdiniu. 
Gruodžio 1 jis pasitrauksiąs iš
prezidento pareigų. Jis nebal
savęs ir prieš Castro, kad So
vietai nevetuotų jo kandidatū
ros U Thant vietoje.

raudonosios Kinijos priėmimui 
į Jungtines Tautas”.
Apie pavergtų tautų laisves:

Pasižada “skatinti visom tai
kingom priemenėm komunizmo 
pavergtų tautų nepriklausomy
bės augimą ir tikėti diena, ka
da Albanija. Bulgarija, Čekos
lovakija. rytų Vokietija. Estija. 
Vengrija. Latvija, Lietuva. Len
kija. Rumunija ir kitos pa
vergtos valstybės pasieks pil
ną laisvę ir apsisprendimą. Mes 
apgailestaujame žydų ir kitų 
mažumų priespaudą”.

Rugpiūčio 6 prezidentas Lyn- 
don B. Johnson telegrama pa
skyrė prel. Joną Balkūną į 
Tautinį Bendruomenės Santy
kių Komitetą — National Com- 
mittee for Community Rela- 
tions.

Prezidentas, remdamasis civi
linių teisių 1964 aktu, pakvie
tė asmenis iš įvairių visuome
nės sluoksnių sudaryti komite
tui, kuris būtų patariamuoju 
organu Bendruomenės Santy
kių Tarnybai-Community Rela- 
tions Service.

Bendruomenės Santykių Tar
nyba yra pramatyta civilinių 
teisių akto. Dešimtajame jo 
skyriuje nurodoma, kaip prie 
Prekybas departamento sudary
ti Bendruomenės Santykių Tar
nybą su direktoriumi priešaky
je. Direktorių skiria preziden
tas ketveriem metam. Senatas 
tvirtina.

Tarnybos pareiga yra padėti 
bendruomenėm ir asmenim, ku
rie diskriminuojami ar skriau-

Liet. vyčiai denio- 
kratŲ konvencijoj 
ir televizijoj
Lietuvos vyčių 41 kuopos 

(Queens, N.Y.) tautinių šokių 
grupė pakviesta į demokratų 
konvencijos programą, skiria
mą pagerbti prez. Lyndon B. 
Johnson jo gimtadienio pro
ga. Ketvirtadienio vakare, rug
piūčio 27, demokratų konvenci
jos salėje Atlantic City, N. J., 
vyčiai šoks lietuvių tautinius šo
kius. Programa bus transliuo
jama visų televizijos ir radijo 
stočių.

KIPRE: Makarios keičiasi
Kipro prezidentas Makarios 

anksčiau siekė prijungti Kiprą 
prie Graikijos. Dabar nuo to 
siekimo regimai tolsta. Prijun
gus Kiprą prie Graikijos, Ma
karios beliktų gubernatoriaus 
ar panašiose pareigose, bet jau 
nebūtų “nepriklausomos vals
tybės prezidentas”. Dabar jis 
siekia išlaikyti Kipro nepriklau
somybę Maskvos pagalba. Pas 
Chruščicvą nuvyko Makarios 
užsienių reikalų ministeris.

Iš Kipro galinti jau pasi
traukti J. Tautų kariuomenė 
nuo rugsėjo 27 — jau pritrū
ko pinigo.

— Italijos komunistų vadas 
Palmiro Togliati rugpiūčio 21 
mirė. Buvo ištikimas Maskvai. 
Dabar numatomas jo vietoj Lu- 
igi Longo. Tačiau numatoma 
taip pat kova tarp Maskvai iš
tikimųjų ir kom. Kinijos šali
ninkų.

— Negrų riaušės rugsėjo 24 
vyko Elizabethe Keturi polici
ninkai sužeisti.

džiami dėl savo rasės, spalvos, 
lyties, religijos ar tautybės. .. 
Kur tik bus laužoma JAV kons
titucija ar įstatymai, liečia as
mens teises, ten Bendruome
nės Santykių Tarnyba bandys 
taikiu būdu, be teismo, aiškinti 
ir padėti klausimus spręsti. 
Tarnybai padėti ir tarpininkau
ti bus sudaromi komitetai ats
kirose vietovėse, šiam darbui 
pradėti ir komitetų organizavi
mą paskatinti prezidentas įvai
rių vietovių žinomus veikėjus 
sukvietė į organizacinį susirin
kimą Washingtone, Valstybės 
departamento rūmuose, rugpiū
čio 18 d. 10 vai. ryto.

Suvažiavo virš keturių šim
tų asmenų iš įvairių rasių, kon
fesijų, tautybių ir profesijų. Iš 
lietuvių vienintelis dalyvavo 
prel. Jenas Balkonas. Preziden
tas jį pakvietė kaip Rytų ir 
Vidurio Europos Kilmės Ame
rikiečių Konferencijos pirmi- 
niną. Konferencijoje jis atsto
vauja Altui.

Suvažiavusieji posėdžiavo 
Valstybės departamente. Posė
dį pradėjo prekybos sekreto
rius Luther Hodges. Tarnybos 
programą pateikė prezidento 
paskirtas direktorius gub. Le 
Roy Coliins. Komiteto būsimą 
veiklą apibūdino komiteto pir
mininkas Arthur Dean ir vice
pirmininkai Julius Manger ir 
John Wheeler. Civilinių teisių 
aktą išaiškino valstybės gynė
jas Robert Kennedy. Plačiau 
apie civilines teises ir jų įgy
vendinimą kalbėjo darbo sek- 
ret. Wirtz, švietimo komisio- 
nierius Keppel. Butų vicead- 
ministratorius Brownstein. civi
linių teisių vicekomisionierius 
Patterson ir valstybės gynėjo 
padėjėjas MarshaU.

Pietum svečiai buvo pakvies
ti Valstybės departamente, aš
tuntame aukšte. Popiet, išda
linti į šešias grupes, svarstė bū
dus, kaip organizuoti vietos ko
mitetus ir kaip praktikoje vyk
dyti civilinių teisių įstatymą. 
Bendrame posėdyje vėliau pri
imti visų grupių sumanymai bei 
nutarimai. Bendram posėdžiui 
karštai kalbėjo Kalifornijos se- 
nat. Th. Kuchel.

Baigę pasitarimus, autobu
sais visi buvo nuvežti į Baltuo
sius Rūmus, kur Rožių darže 
prezidentas Johnson prabilo į 
suvažiavusius, kviesdamas vi
sus į talką ir prašydamas ko
mitetą bendradarbiauti su Ben
druomenės Santykių Tarnyba. 
Kalba buvo perduota televizijos 
ir radijo. Komitetas buvo supa
žindintas su prezidentu, kiek
vienas asmeniškai. Prel. J. Bal
kūnas buvo pristatytas kaip lie
tuvis ir mažųjų tautybių atsto
vas. Vėliau Sheraton- Carlton 
viešbuty buvo vaišės ir suva
žiavimo užbaiga Tautybių ats
tovai nusifotografavo su Hod
ges ir gub Collins. (b.)
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Hitlerio užsienio reikalų nū' 
nuteris Joachimas von Rib
bentropas 193© rugpiūčio 14 
pasisiūlė tuojau atvykti į Mas
kvą pa® Staliną. Telegrama bu
vo adresuota Vokietijos pasiun
timui Maskvoje grafui Schul- 
enburgui. Iš jo pasikalbėjimo 
su Molotovu, šis suprato, kad 
Hitleris rimtai siekia sutarties 
su Stalinu. Kremlius nudžiugo, 
bet ir branginosi. Molotovas at
sakė, kad prieš Ribbentropo 
viešnagę reikia išsiaiškinti kai 
kurie ‘smulkūs klausimėliai’, 
būtent:

Ar Vokietija pasiruošus pas*-, 
rašyti su Sovietų Sąjunga ne
puolimo sutartį? Ar Berlynas; 
galėtų paverkti Japoniją, kad ji 
su sovietais pagerintų savo san
tykius? Ar pasitarimuose nu
matyta svarstyti garantijas Bal
tijos valstybėm?

Schulenburgui liejosi . pra
kaitas, nes jis turėjo labai grei-

■ j • t ■, T -r * - - < • < - • . . .

Stalino ir Hitlerio sąmokslas (2)

MOLOTOVAS ir Sch ule n burgąs

vyriausybė 
klausimais, 
įgaliojimus 
protokolą,

tai suktis ir gauti Berlyno at
sakymas. Rugpiūčio 17 jau ga
lėjo atsakyti, kad Molotovo už
siminta nepuolimo sutartis Vo
kietijos vyriausybei priimtina. 
Hitleris sutinka aiškintis visus

ŠEŠIOS NAUJOS REZOLIUCIJOS
Kongresmenai Derwinski (R. 

III,), Clancy (R.-Ohio), Barry 
(R.-N.Y.), Ford (R.-Mich.), Mc 
Clory (R.-III.), Brown (D.-Calif.) 
įnešė rezoliucijas Lietuvos lais
vinimo reikalu.

Los Angeles, Calif. “Nieko 
nelaukdami turime kelti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylą 
Jungtinės Tautose ir sugrąžin
ti tiems kraštams laisvę ir ne
priklausomybę,’ ’ — kalbėjo 
kongresmanas Edward J. Der- 
wrnski (R.-DL), įnešdamas nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 331) 
Pabaltijo kraštų laisvinimo rei
kalu. Kongresmanas Denvinski, 
lenkų kilmės amerikietis, yra 
antros rezoliucijos tuo klausi
mu autorius. Savo pirmąją rezo
liuciją tuo reikalu (H. Con. Res.

38) įnešė 1963 metų sausio 14d. 
Pirmoji rezoliucija liečia visus 
pavergtus kraštus, o ši naujoji 
— tik Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Be to, kongresmanas Der- 
vvinski yra Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komisijos narys. 
Šios komisijos žinioje yra visos 
mūsų rezoliucijos, įneštos Ats
tovų Rūmuose.

Kongresmaną Dervvinski pa
sekė paskutinėmis dienomis ki
ti penki kongresmanai, įnešda
mi rezoliucijas Pabaltijo kraš
tų bylos reikalu. Štai, tos nau
jos rezoliucijos ir jų autoriai: 
H. Con. Res. 337 — kongr. Do- 
nald 
Con. 
bert 
Res.
Ford, Jr. (R.-Mich.);

KONGRESMANAS EDVVARD J. 
DERWINSKI

D. Clancy (R.-Ohio); H. 
Res. 340 — kongr. Ro- 

R. Barry (R.-N.Y,); H. Con. 
342 — kongr. Gerald R.

H. Con.
Res. 345 — kongr. George E. 
Brown (D.-Calif.); ir H. Con. 
Res. 351 — kongr. Robert Mc 
Clory (R.-I1L). Prie šių rezo
liucijų išrūpinimo prisidėjo di
delis skaičius lietuvių, latvių 
estų ir kitų amerikiečių.

Jau tirime 68 rezoliucijas 
JAV kongrese Lietuvos laisvi
nimo reikalu. Rezoliuc. Rem
ti Komitetas rūpinasi, kad vie
nai iš jų būtų duota pilna eiga 
dar šios sesijos metu. Visam 
šiam spaudimui reikia visų ga
limų darbo rankų ir visos gali
mos piniginės paramos. Visi.lie
tuviai ir visos lietuvių organi
zacijos vei vienetai kviečiami at
eiti į talką vienu ar kitu būdu. 
Visais reikalais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, P. O. 
Box 77048, Los Angeles. Calif. 
90007. (IT.)

tarpusavio reikalus, kurie da
bar gali būti aktualūs. Pirmas 
žingsnis būtų prekybos ir pas
kolos sutartis. Vieno dalyko 
Vokietijos vyriausybė tepagei- 
dauja: negali ilgai laukti ir kęs
ti nuolatinių Lenkijos provoka
cijų . ..

Molotovas turėjo sulaikyti 
kvapą, kad neišduotų savo pa
sitenkinimo, ypač užsiminus 
Lenkiją. Ligi šiol ji stovėjo 
kaip basly* ant Stalino ir Hit
lerio susipratimo. Maskvoje bu
vo baimintasi, kad Hitleris pa
naudos lenkus agresijai prieš 
Sovietų Rusiją. Pasirodė, kad 
tas baslys gali būti abiejų ran
komis raujamas. Tai jau gerai. 
Galima dar daugiau reikalauti, 
jei Hitleris toks sukalbamas ..

Prieš tris mėnesius, 1939 ge
gužės 20, vieną jau sutartą rei
kalą Molotovas apsuko kitu ga
lu. Buvo susišnekėta pirma su
daryti politinę sutartį, paskui 
prekybinę. Pradžioje būtina 
santykius atšildyti. Molotovas 
dabar užgiedojo: pirma sutarki
me dėl prekybos ir paskolos, o 
paskui jau dėl politikos. Ir dar 
“mažas reikaliukas”: Sovietų 
Rusija., ir VdttĮetiįa. tūri sulygti 
dėl kai kurių teritorinių klausi
mų. Geografiniai vardai nesu-

Dabar aš turiu pasaulį savo kišenėje
minėti, bet Schųlenburfo austa 

, pag*VQ .Moiotovo i«wwnną. 
jis turėjo gaivojde Lenkiją ir 
rabMbjo veistyboe. ,

Vėl ekubus ryšys su Berlynu. 
Po dviejų dienų, rugpm&o 19, 
Schulen burgąs pranese Moloto
vui, kad Vokietijos 
sutiko tartis visais 
Ribbentropas turįs 
pasirašyti ypatingą
kuriuo būtų sutarti abieių 
kraštų užsienio reikalai, susiję 
su Baltijos jūros sritimi ir 
Balkanais. Nelieka abejonės: 
Hitleris pasiryžo teritorinėm 
■nuolaidom. Viršum Baltijos 
valstybių pakho grėsmė.

Schuienourgui vos tik grįžus 
iš Kremliaus, jis vėl telefonu 
buvo iškviestas. Nuvyko su sa
vo patarėju Gustavu Hilgeriu. 
Abudu suprato, kad į derybų 
eigą tiesioginiai įsiterpė 
Stalinas. Molotovas įteikė 
nepuolimo sutarties projektą ir 
pranešė, kad Ribbentropas ga
lįs į Maskvą atvykti už savai
tės, kai bus pasirašyta preky
bos ir paskolos sutartis.

Vokietijos pasiuntinybė Mas
kvoje visų smulkmenų nežino
jo. Tą pačią dieną, rugpiūčio 
19, kai Schulenburgas lankėsi 
pas Molotovą, Berlyne pasirašy
ta prekybos sutartis. Soviety 
Sąjunga gavo 200 milijonų mar
kių paskolos pirkti vokiškom 
prekėm. Tarp jų vyravo kari
nės reikšmės medžiagos. “Prav- 
da” pasidžiaugė sutartimi pa
brėždama, jog tai pagilins abie
jų kraštų susipratimą. Stalinas 
painformavo Potitbiurą; stovi
me prieš Sovietų Sąjungos už
sienio politikos esmines pakai
tas... Hitleris mušė Stalinui 
telegramą. Pirmuoju sakiniu jis 
sveikino ūkinę sutartį, kaip 
pirmą žingsnį į vokiečių-sovie- 
tų tarpusavio santykių naują 
fazę. Ir toliau:

“Laiko nereikia gaišti abiejų

į Maskvą rugpiūčio 22, antra
dienį, arba vėliausiai —rugpiū- 
ao 23, trečiadienį. Jis turį vi
sus įgaliojimus paprašyti ne- 
RuoUuio sutartį h- protokolą. 
Gaila, negalės Maskvaję ilgiau 
dviejų dienų tnakti, ątsižvel- 
fįant į tarptautinę padėtį.... 
Aš tatai džiaugčiaus greitu at
sakymu. Adolf Hitler”.

Telegramoje dar buvo užsi
minta, kad Įtemptis tarp Vckie- 
ti jc« ir Lenkijos pasidariusi ne- 
bepaktiisma; bet kurią dieną 
galinti Įvykti krizė. Stalinui da
rėsi aišku, kad ir jis neturįs lai
ko gaišti. Rugpiūčio 21 telegra
ma Hitleriui padėkojo už laiš
ką ir pranešė, kad ponas Rib
bentropas Maskvoje laukiamas 
rugpiūčio 23. Stalino telegra
moje buvo reikšmingi žodžiai: 
"Mūsų abiejų šalių žmonės rei
kalingi taikių santykių. Vokie
tijos vyriausybės sutikimas pa
sirašyti nepuolimo sutartį duo
da pagrindą pašalinti lenkišką 
įtempimą ir tarp mūsų kraštų 
užmegzti taikaus bendradarbia
vimo ryšius ... Josif Stalin".

Dviejų diktatorių sąmokslas 
likviduoti Lrenkijos valstybę bu
vo sutartas. Sutarta pasidalyti 
ir Baltijos valstybių teritori
jom. Stalino ir Hitlerio žodžiai 
apie ta&ą buvo veidmainingi. 
Jie gerai žinojo, kokios drums- 
ties siekia ir kur pasaulį len
kia. ..

Kai Hitleris rugpiūčio 21 vė
lų vakarą Alpėse, Obersalzber- 
ge, gavo Stalino telegramą, jis 
nebesusilaikė ir sušuko: "Da
bar d turiu 
nėjoT

Tuo metu 
Ribbentropo
lis ir pasekretorius Gausas. Pir
masis liudija, kad Hitleris, kaip 
pamišęs, šaukė ir kumštimis 
daužė sieną. Gausas nugriebė 
Hitlerį už peties, supurtė ir pa
klausė: "Ar tikėjote kada nors, 
kad su Rusija bus pasiekta su
sitarimo?''

Rugpiūčio 22 nacinės Vokie
tijos ir Jjolšev^inės Rusijos

kraštų - santykiam . spauda ,
megzti. Aš siūlau: Reicho užsie
nio reikalų ministeris atvyksta

pasaulį savo kiša-

pas Hitlerį buvo 
ryšininkas Hewe-

LIETUVOJE

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

LAKE GEORGE. N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

VIETA, KUR DONELAITIS GYVENO
Tiesa rugpiūčio 7-9 pranešė, Mažylis pasakoja, kaip 

jog vietovėje, kurioje Kristijo- rugpiūčio 1 jis išėjęs į Laisvės 
nas Donelaitis gyveno, pastaty
tas paminklinis akmuo su lie- tinai susirinkusiais atėjusiem 
tuvlšku ir rusišku Įrašu: “Šioje 
vietovėje 1743-1780 gyveno lie
tuvių literatūros klasikas Kris
tijonas Donelaitis”. Laikraštis 
tą vietovę vadina “čystyje Pru- 
dy”, nutylėdamas, kad tai Tol
minkiemis. O rajonas, kuriame 
yra tie “Cystyje Prudy”, vadi
namas Nesterovo. O.E. Mieže
laitis kalbėjo, kad “į lietuvių 
gyventas sritis vokiečių feoda
lai atnešė baudžiavinę ir nacio
nalinę vergovę”. Tik vokiški 
feodalai taip nesurusino 
nelaičio vietovės, kaip tai 
bar padarė rusiški feodalai.
Prof. P. Mažyli-s dėkojo

Tiesoje rugpiūčio 1 prof. P.

1944

alėją ir drauge su kitais atsitik-

da-

bolševikų kariam "pareiškęs pa
dėką už miesto išvadavimą”.
Adomas Somas garsinasi

Tiesoje rugpiūčio 16 Ado
mas Šernas, reformatų kunigas 
ir superintendentas pasiskelbė, 
kad jis nebetikįs, esąs ateistas 
materialistas. Taip apie save 
pareiškė, sulaukęs 80 metų.
Etnografų kongrese

Maskvoje rugp. 3-10 buvo et
nografų ir antropologų kon
gresas. E Lietuvos buvo nuvy
kę apie 40. Su pranešimais iš 
Lietuvos, J. Jurginis, J. Butke
vičius su Terentjeva ir Smygi- 
na, A. Čiurlionytė, V. Mažiulis.

MANOR
ienoje pirmaujančių visame cake George rajone

vienas iš gražiau- 
vandeniu.

500 pėdų pločio

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras 
siu pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu 
PATOGIOS patalpos, geras maistas. 
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas
puikus pliažas, kasdienines išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai). įvairios valtys — irklinės, burines, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong. kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai. vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietes išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. IS New York Thnnvay Exit 24. į 
Northv. ay 87 iki Lake George Villagc; iš ten 9N keliu 7 myi. j šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų ir informacijų reikalu kieiptk:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N. Y. Tel. (51«) NH 4-5071

PANAMIETĖ tautiniame kostiume pasaulinėje parodoje. Nuotr. V. Maželio

KENO KANALAS?
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Niekas tikrai nežino, kam 
•priklauso Panamos kanalas. To
kia nežinia duoda gerą progą 
Panamos respublikai nesilaiky
ti sutarties: — laikas nuo lai
ko reikalauti reparacijų ir nau
jo susitarimo.

Paviršium žiūrint, Amerikos 
sutartis su Panama yra tiksli. 
Už atlyginimą ir Panamos ne- 

įr, naujieną vi- ' priklausomybės garantiją . JAV 
Aykietijos ir So- gavo teisę kanalo zoną valdy- 
vyriausybės su- 
paktą; jo pasi-

sam pasauliui: 1 
vietų Sąjungos 
tarė nepuolimą 
rašyti rugpiūčio 23 į Maskvą 
atvyksta Reicho užsienio reika
lų ministeris Joachimas Ribben- 
tropas '. (B. d.).

(Bus daugiau)

ti, kanalu naudotis, jį kontro
liuoti ir stiprinti. Tokią sutartį 
sudarė 1903 metais “City Title 
Insurance Company of New 
York”, gavusi Amerikai pilną 
teisę kariniams įrengimams ka
nalo zonoje. Tos bendrovės da-

SPAUDA

Demokratai skriaudžia lietuvius 
Chicagoje

Draugas rugpiūčio 20 veda
majame rašo, kad Chicagos lie
tuviai daugiausia remdavo de
mokratus kaip “imigrantų” par
tiją. Tik *pora gabių politikų,

Teatralai

Nidoje rugpjūčio 14 baigė 10 
dienų seminarą 11 teatrų daly
viai - viso apie 200 žmonių. 
Stovyklos — seminaro viršinin
kas buvo liaudies meno rūmų 
direktorius E. Svediolas

A. Olis ir J. Brenza, buvo Įsi
giję nemažos įtakos ir respub
likonų partijoje. Paskutiniais 
keleriais metais demokratai ro
do lietuviam mažiau dėmesio, 
nors Cook apskrityje, į kurią į- 
eina Chicagos miestas, esama 
150.000 lietuvių. “Tvirtinama, 
kad daug mažesnės etninės 
(tautinės? Red.) grupės Chica- 
goje gaunančios daug didesnį 
demokratų partijos pripažinimą 
parenkant kandidatus į rinki
mines vietas ir skirstant poli
tinius darbus, negu lietuvių 
grupė ... Chicagoje belikęs tik 
vienas piliečių rinktas lietuvių 
kilmės pareigūnas — Cook ap
skrities aukštesniojo teismo tei
sėjas. Buvęs kitas lietuvis rink
tas pareigūnas — sanitarinio 
distrikto patikėtinis — demo
kratų partijos nebuvo nominuo
tas perrinkimui ir nei į jo vie
ta nei i kurią kitą rinkiminę 
vietą jokio lietuvio demokratų 
partiją neišstatė. Taip pat ne
teko patirti, kad pastarųjų dve
jų trejų metų bėgyje bent vie
nas lietuvis būtų gavęs kokį 
aukštesnį paskyrimą 
džios įstaigose, jau 
apie Washingtono 
administraciją”.

Laikraščio išvada: 
rius tekiai padėčiai, 
laikas, ypačiai lig šiol demok
ratų partiją stipriai rėmusiem 
lietuviškų laikraščiu vadovam, 
rimtai išsiaiškinti šį reikalą ir 
padaryti savo išvadas dėl toli
mesnės demokratams paramos”

bartinis pirmininkas SaulFrom- 
kes tvirtina, kad “JV turi visus 
nuosavybės reikalavimus — lai
ko neribota vietovės kontrolę 
ir tarptautinį suverenumą”. Bet 
įvykiai, supą sutartį, nėra tokie 
aiškūs.

Panamos sąsmauka, prieš su
tartį pasirašant, priklausė Ko
lumbijos respublikai. Kolumbi
ja atmetė sutarties su Amerika 
projektą, bet po keturių dienų 
— 1903 metų lapkričio 3 — su
kilo Panamos provincija. JAV 
prezidentas Theodoras Roose- 
veltas dar lapkričio 2 buvo pa
siuntęs Amerikos karo laivus 
Panamom Po revoliucijos Ame
rika oficialiai pripažino naują 
Panamos respubliką.

Pirmas ir vienintelis sutar
ties bandymas susijo su Chi- 
lės laivu, kuris bandė sustoti 
naujoj nepriklausomoj kanalo 
zonoj, šešiom savaitėm praėjus 
nuo sutarties pasirašymo. JAV, 
remdamasi sutartimi, įsakė lai
vui išvykti. Panama, dėl šio į- 
vykio pasikeisdama diplomati
nėmis notomis su Chile, atsisa
kė paremti bet kurią pusę.

Amerika už Panamos kanalą 
sumokėjo jau 10 milijonų dole
rių. Pagal sutartį mokami meti
niai mokesčiai. 1914 jie siekė 
250,00 dol., o 1963 išaugo iki 
1,900,000.

GENOCIDO PARODA

vietos val- 
nekalbant 
federalinę

“Susida- 
būtų pats

Lietuves Laisvės Knygnešiai 
baigia paruošti genocido Lietu
voje sovietų įvykdytų žudynių 
didelę parodą ir ruošiasi išleis
ti plačios apimties Sovietų 
Sąjungos Lietuvoje įvykdytų 
žudynių albumą. Genocido pa
roda ir albumas skirti anglosak
sų visuomenei.

Lietuvos Laisvės Knygnešiai 
siekia, kad sovietinio genocido 
paroda ir albumas būtų, kiek 
galima, pilnesnį ir platesni. Kas 
turi iš Lietuvos sovietų įvykdy
tų žudynių nuotraukas, ar nuo
traukas gautas iš Sibiro ir iš 
sovietų pavergtos Lietuvos, ro
dančias sovietinį žmogaus nu
žmoginimą ir rusiškąjį kolonia
lizmą. prašome siųsti adresu: L. 
Prapuolenis, “Draugas”, 4545 
West 63rd Str.. Chicago 29. Il
linois.

Visos nuotraukos, padarius 
jų klišes, bus grąžuitos savi
ninkams.

Tapkime Lietuvos Laisvės 
Knygnešiais!

Centro Valdybe.



Drabužiai prastai siūti, be

Cubrilovičium, grįžau į savo 
kambarį, užsidariau ir visą va
karą iavnians, kaip vikriau nu*

Utitas nori dar sulaikyti, bet 
vengia kivirčytis. Cabrinoričius 
išsliuogia į gatvę. Jaučia, kaip 
kišenę sveria granato Revolve
rio jis negavo. Bet kam jo ir

nas to dailus, o tarėjo mirti už 
tėvynę? Bet, sakoma: duikce et 
decorum ėst pro patria mori.. 
Aš gi spaustuvėje visko priri-

žmones. Jam rodos, kad visi 
čia sustotato jo laidotuvėm, ir 
nueitą išpuošė vyirerom rn at
entato jis turės mirti. Tai visai 
aišku. Kišenaitėje tari cianido 
anodą* Cabrinoričius klaikiai 
prasivepia, nori aptartų Foto
grafijoje Bk netari atrodyti nu-

t t — »yų « - r *■  tw— v — 
CURi kUaMU DwClQ9C avvdMUirOOVM 

birželio 27, nuėjome pas tą mo
kytoją | Sarajevo kavinę. Jis 
įsnvBGe muau pssnFUKKiOu

šalų tunelį prie Miljačkos upės; 
gavome .po granatą ir revolverį. 
Bičas parodė, kaip atsukti gra
natos galvutę ir užtaisyti gink
lą. Granata sprogstanti po 12 
sektmdžių. Mano revolveriu Hi- 
čas šovė ir dar rūkstantį vėl 
man padavė sakydamas:

— Jei gerai pataikysi, joks 
balzamas neišgydys.

Paskui visi trys patraukėme 
upės krantine, pro kurią tarėjo 
pravažiuoti Pranciškus Ferdi
nandas. Bičas pasakė, kad jo ty
kos dar keturi vyrai. Man bu
vo nurodyta vieta prie trinko

Kaušus vytai, granatą įsiki
šau į dešinę F"
— į kairę. Abi kišenės pūpso
jo. Norėdaasas jas pridengti, už 
atvilkau juodą apsiaustą, bet 
diena išauto karšta ir galėjau

— Aš ne apie tat Būtinai rei
kėjo šv. Vito dieną?

— O kodėl ne? Daug iškU-

zijoje. Draugas mane paklausė, 
ar nesu kada sėdėjęs austrų ka
lėjime. Atsakiau, kad būdamas 
dar 16 metų atkalėjau keturis 
mėnesius, nes pas mane rado 
tą kurstomąją knygelę — “Did
vyrio mirtis’. Tritau besikal
bėdami abudu sutarėme, kad 
Pranciškus Ferdinandas yra'di
džiausias serbų tautos priešas. 
Jo vizitas šv. Vito dieną yra į- 
žektiiantis. Vasa Cubrikmčius

Bgri to stipriai spaudžia du- 
tu skambutį. Matyti, tekiu me
ta ■fotografas stiebo neištaria. 
Pagatau pasirodo žemas sari* 
kuprfaęątaogutia, pastato Ca- briooričtam, bet buvo kfięa iš 
tarinovičią prie Mtaripto andek- joodkataljos fitateMpoj. Jis

“Gegužės 15 mane sulaikė 
Vasa CubrBoriūus, 17 metų 
jammoita, kurį patinau tiktai ii 
matymo. Aš tab buvau 16 me- parke, čia gavome nurodymų ir

Ir iooki®wR į nuo-

valandėlę drebėjusios aut stato, 
nusmunka po stata. Seisrienas 
gauna po granatą. Jie anksčiau 
buvo apmokyti, bet ginklų oega-

Rurijejų Tiesų 
ne visi rusai alksta, bet gy
venimas sunkus. Komunistai iš
ugdė sunkiąją pramonę, tačiau 
žmonių būtiniausi reikalai ap
leisti.

Kolchozininkai įsikibę laiko
si savo sklypelių tai jų pragy
venimo šaltinis.. Kas kita val
diška —netikra. Nesuskaitoma 
daugybė ūkinio pobūdžio nusi
kaltimų, vagysčių, išeikvojimų. 
Valstybė nustato atskiriem ūki
niam vienetam kvotas, kiek tu-

— Būtų gera jam paspęsti 
pinkles.

__ žinoma, —atsakiau. —= 
Bosnijos jaunimui būtų gėda, 
jeigu jis išvyktų gyvas.

Amerikoje iš seniau tebevy
rauja ir rungtyniuoja dvi pa
grindinės demotoatų ir respub
likonų partijos. Jų skirtumas 
daugiau yra tradicinis, negu es
minis. Gyvenimas kelia savo

mai sumai prekę. Labai keista 
ir nepatogu, tiesiog juokinga. 
Stovinėk eilėje prie kuponų, 
parimi — prie prekių. Tai va
dinamas ‘ūkio planavimas! Te
lefonu kalbant — tas pats. Per
ki kuponą aprėžtam laikui ir 
nuotoliui. Nekalbėjai — pinigų

brinoričtiu, spaustuvės rinkė
jas) perdaug judrus to šnekus, 
čia beeidamas vos neataribo su 
vienu pfltočfa <W Vito dieno*

Pasižvelgtas po namus
Neteko man pastebėti naujo 

namo, kuris būtų dailiai ir pa
traukliai išradęs, nors visai 
dar neseniai statytas. Sienas, 
kolonos, langų rėmai sutrūkę. 
Tinkas ir gipsas aižėja to gūra. 
Durys to langai reikia keisti, 
pagyvenus tik kelis mėnesius.

Maskvos butų naujos kokni- kurį pardavėja duoda atitinka- ri pagaminti, bet jos niekada 
jos iŠ tok) atrodo didingos. B 
arčiau—kampai nuskilę, seino- 
se plyšiai. Neįtikėtinai blogas 
statybos darbas, prasta medžia
ga. Nevykęs vidaus išplanavi
mas. Kambariai maži, laiptai 
siauri to tamsūs, namų keltuvai 
seni, durų darinėjimas mažiau
siai 50 metų pasenęs.

Maskvoje nacionaliame vieš-

— Nesvarbu. Aš moku. Man 
dabai greitai reikia.

žmogutis vis dėlto ilgokai už
trunka, kol išaiškina. Nugrie
bęs dar drėgną fotografiją, Ca- 
brinovičius mauna laukan. Lai
krodis muša devintą. Tą valan-

neišpikiomos. žmonės nenoriai 
. to tingiai dirba. Darbas pa viršų- 
tinitaas. Skundai to kaitinimai 
laikraščiuose nieko nepadeda, 
Kas turėtų labiausiai nusiskųs
ti tokia valdžios tvarka, pap
rastas žmogus — jis balso ne
turi. Laikraščiuose neparašysi, 
gatvėje nešauksi. Tuo atžvilgiu 
ramu!

Jei eini epeipirkti
Krautuvių langai pnaštanri y riąų 

prekėmis, bet iš langų prekių džiausiąs sus 
neparduoda, žmonės sustoja ir ventaau buvę 
užeina pasižiūrėti. Jei atveža 
kokį kiekį, galima šį tą gauti, 
bet eilėse prie krautuvių stovė
ti negalima.

Kartą teko dtatyti gražiai iš
puoštą batų krautuvę, didelę, į 
kurią žmonės ėjo būriais. Man 
atrodė, lyg čia būtų naujausių 
batų paroda. Ne, tai krautuvė: 
žmonės Supinėjo, vertino, bet 
jiem parduoti nebuvo ko.

Jei atsiranda ko pirkti, pra
džioje perkamas kuponas, už

reikalavimus ir abi partijas ar
tina. Skirtumai pasirodo tiktai apsaugota nuo klaidų — nei 

demokratiška nei. respubliko
niškų Jei kas turėtų dvi gal
vas, vieną galėtų aukoti parti
jai, o kita dar liktų. Gaila, te
turime vieną galvą to dairomės, 
kas būtų gera ‘kontoei’ to Lie
tuvai vienoje ar antroje parti
joje.

gumas, to jodaug, bet apatpra? siškai iškleręs^ Bet kambaryje 
tas to apsižvąlgtas pastebėsite vis dėlto pianinas^.. Apląužy- 
nuobodų vienodumą. Rusų gy
venimo vienodumas to paprastu
mas — neįtikėtini. Reikia pa
čiam tai pamatyti. Visą savo ke
lionę atidžiai stebėjau to pri
ėjau išvados: Rusija yra labai 
senų pažiūrų to mados kraštas. 
Taip sakydamas, visai to nema
nau, kad būčiau apsirikęs to be

Kartą paklausiau mūsų vado
vo, kodėl rusam neleidžiama po 
Vakarų pasaulį keliauti atski
rai, o tik grupėmis. Naiviai at
sakė: “ Visai nelinksma vienam 
po pasaulį keliauti’ Tokie 
klausimai komunistus jaudina 
to erzina. Supranta, kad teisybė 
mums žinoma.

Vienas rusas intelektualas 
man aiškino,.kad rusų komu- 
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Pne fewtob sienos, kuri 
juosė pilįirieidosi į miestą, 
Cabrinpričtaš pamato savo ben
drininką — studentą Gavrilą 
Principą. Jis buvo dar visai jau
nas, susivėlusių plaukų ir žėruo
jančių akių. Tą valandą nenu
jautė, kad ne kieno kito, bet 
jo vardas liks amžiam istorijo
je. Sėdėjo ant suolelio to lū
kuriavo. Priėjus Cabrinoričiui, 
tyliai paklausia:

— Ar jau apsirūpinai viskuo? 
ir nuodais? Nepamiršk laiku

SĄMOKSLUI ruoštasi iš anks
to. ‘Juodoji Ranka’ iš Serbijos 
pasiuntė į Sarajevą tris apmo
kytus jaunuolius; visi buvo de
vyniolikos metų. Dar tris turė
jo surasti Danila Kičas, liaudies 
mokytojas, pačiame Sarajeve. 
Jis palaikė ryšį su Serbija. Jam 
buvo parūpinta revolverių, gra
natų to cianido nuodų Nė vie
nas iš Žudikų neturėjo pasiduo
ti gyvas, kad neišduotų kitų ir 
neprasižiotų jog atentatas pa
ruoštas Serbijoje.

Danila Bičas darėsi tokių jau
nuolių kurie nekentė austrų ir 
kuriem galinu tavo sugestijo- 
nuoti, lyg #e patys norėtų ker
šyti. Ligi lemtingos dienos pats 
slėpdamasis, stengėsi nenuvesti 
visų į pažintį, gi trūkstamus gnuimtu? — parodžiau į gatvę, 
verbavo per kitus. Paskutinis iš Tada CutatiovUtai attatotoė 
šešetuko buvo Cvietka Popori- man paslaptį — rengiamą atw

vos, nuo balkonų driekiasi mar- čius, turi ateiti atsiimti savo da- 
gaąpalviai kitimai, tomguose lies. Jau pats laikas. Negi bus 
kyščioja žmonių galvos. Žmo- įs&ailmę tie vataėąai? Kičas da
nės būriuojasi gatvėse, nors dar rosi ris neramesnis. Kavinė yra

Didėtėtoeknė -'rifetonio
Ritmį dmpgųnųi dieiko pežmo, 

kas dėdasi ui ųždau?
gos, čia žmonės tvarkosi 
to gyvena. Sovietinė propagan
da,kala į galvų kad dar pras
čiau. Propagandos gąsdinti ru
sai reiškia savo žiauriam reži
mui net atitinkamos pagarbos. 
Daugumas bijo su užsieniečiais 
susitikti to kalasi nervuoda- 
miesi. B pašnekesių aišku, kad

— Ar nebūti tiktai jų temdi- 
nys? — ptatri paklausia.

— Pa& 1 ramybėje! — su- 
idšenę, revolverį draudžia draugas, timptelėjęs 

už rankovės. Eime!
Du jaunuoliai nuslenka toliau

rinkimų metu vienu kitu die
nos klausimų dėl kurio eina 
kova to pačią partijų viduje. 
Dabar toks aktualus klausimas 
yra visuotinė piliečių teisių ly
gybė. Iš tikrąją tos tesės se
niai konstitucijos pripažintos 
ir niekam neneigiamos, tik

Darbininko vienas Skaityto
jas taip to parašė: “Esu demo
kratas, to už partiją guldau gal
vą”. Nevienas iš respublikonų 
■lygiai tuos pačius žodžius pa
kartotų apie savo partijų Ge
rai, kad žmonės jra tokie išti
kimi savo partijai, bet prastai, 
kad nėra tolerantingi to neno
ri kitiem pripažinti tos pačios 
laisvės. Pavyzdžiui, tame pačia
me laitae rašoma: “Daugiau ne
rašykite už tą Gddvaterį .... 
Mums ‘kontrė’ rūpi to .jos gero
vė, one ką tas Goidvateris to, 
be to, respublikonas rėkauja”. 
Vadinasi, jei jau respuldikonas, 
tai to negeras. Kodėl? Juk- už 
jį pasisa&ė partijos dauguma, 
jis jos kandidatas. Ar norėtu
me, kad būtų tik viena partija?

Partijų kckia ji betratu nė
ra dieviškų bet žmogiškų ne-

t — Pteireugęs, — atsako ča- 
btmoričkių tūpdamas art to pa
ties suotetio. — Turiu dmr kai 
ką kišenėje, — parodo fotogra
fijų — Kad tiktų atatirtmui.. 
Ko gero ir apie mane rašys, 
kaų> apie 2erąjičą... Gailų 
man pačiam tai jau neteks sa
vo biografijos spausdintL

Gavrilas pakraipo galvų Abu
du atsistoju Nesittaėdami vėl 
gyvi susitikti, vienas antram gi
liai pažvelgia į akis to paspau- 
dtia defaių Beeidanti užimti sa
vo vietų apsūenkia su Mehme- 
du Batiču, lyg būtų visai nepa
žįstami, to išsiskiriu Cabrinori- 
čtas užtina savo rietą prie tilto. 
Bašičas nueina į priekį: jam 
skirtą pirmam pasitikti sosto į- 
pėdtaį to bandyti saro laimę’..

Mahmedas Bašičas buvo at
siųstas M Sevbįjoų kaip to Gav
rilas Mndpas su Netieika Ca-

gus vkšum miesto skaidrus, be ftanriškua Ferdinandas su 
jokio dębesėtio. Giedri to žmo- žmona to ankštais vridintitaaių 
nių nuotaikų Pasimaišo tiktai, Gatvė įstota potidninĖkų Ar 
viemu kitas apniukęs veidas. nesulaikys?

__ Tokią dieną, tokią dieną.. Kai prasiveria kartikės durys 
kažkas prataria minioje, besi- to pasirodo pažįstami veidai, iii- retaia? Atsargiai stūmiari pro 
pūdančioje Milja&os upės Čas apruošto Jo rankos prieš 
taantinėje. <

— Taigi, karštų
kitas baisau

ParHios demokratinėje san
tvarkoje neapsieinamos. Tai or- 
ganizuotos piliečių grupės, tu
rinčios savo nusistatymų kaip 
geriau valstybę tvarkyti. Vieni 
aktyviai partijoje dalyvauja to 
jai vadovauja, kiti paremia bal
suodami už partijos kandida
tus į ankštąsias valdžios vietas.

Jei parlamentinė tvarka vtis- 
tybėje turi senesnes toaditijaų 
tai partijų paprastai nėra daug. 
Kiekvienas gnęės noram ne
būtina kurti atskira partijų Ga
li pakakti drieją kr trijų ku
rios piliečių pageidavimus į- 
traužoa į savo programas. Svar
bu, kad būtų varžomasi dėl ge
resnės visų valstybės gyvento
jų gerovės. O tai galima tik tuo
met, kai susidaro bent dvi tak
tingos partijos.

Kai atstoanda daug partijų, 
jos rodo ne tiktai menką pilie
tinį visuomenės susipratimą, 
bet gali nuvesti į anarchiją. 
Kai įsivyrauja tiktai viena par
tijų dažniausiai perversmo ke
liu, valstybė nuvedama į dikta
tūrą. Abiem atvejais demokra
tija ir piliečių laisvė numarina
mos. Taigi partijų pagaba 
galima demokratiją išlaikyti to 
galima pražudyti. IŠ to aišku, 
kaktos didelės reikšmės jos turi 
valstybėje.

praktiškai ne visur buvo vieno
dai vykdomos. Kivtočai, kurie 
mažiau ar daugiau tuo klausi
mo pasireiškia abejose partijo
se, kitur galėtų jas suskaldyti, 
bet Amerikoje išlaikomas tra
tenus pasidatipmas į .dvi par
tijas.

Piliečių žymi dalis partijų
atžvilgiu laikosi neutraliai. Pa- reikalo Rusiją nuvertinęs, 
balsuoja čia už vieną partijų 
čia už antrą, atseit, kokia plat
forma skelbiama to kas stato
mas kan&datu į prezidentus. 
Kiti labai tvirtai laikosi savo 
partijos. Kokius žmones partija 
bestatytų to ką ji bedarytų ri
ša priimamų ginama to laiko
ma gerų Trumpai tiriant, gul
doma galva už savo partiją.

Didesnė laisvė er vorųlįa? Rusijoje tebeviešpatauja žiauri 
Keliaudamas stebėjam didelę ■ diktatitoų 

rusų tautos kantrybę gyventi 
netikrume, nepriteklyje to kan
čioje.' žmonės pasakojo, kad 
Stalino laikais buvę dar sun
kiau. Dabar nereikia taip bijoti. 
Papasakojama to amekdotų Bet 
kęs iš to? Sydema oepąs&etou- 
sL Vienas rusas pastebėjo, kad 
čia tokia sistema: kas įsiveržia 
į valdovo kėdę, tasai savivališ
kai to šeiinminkaujų

Mraio išgyventinai Rusijoje 
buvo dtiietis išgąstis; Pastebė
jau, kad komunizmas praktiko
je — tai blogiausia utopija, vi
siškai negyvenimiška, užsispy
rusi, aklų Kės tebetiki, kad 
komunizmas gali suteikti liau
džiai ištaigų gyvenimą, tai jo 
nepažįsto Kai atimama tononė 
asmeninė laisvė, nuosavybė,
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mo kilpa. Tokių politikų mela
gių, kaų> rusai komunistą, ne* 
rasime visame pasaulyje. fr Rn- 
sijas bei Kinijos tarpusavio te- 
viriu nereikia pasikliauti. Vfe-

šaltiniuose. Medžiagos išdėsty- 
mo eilė yra vis auganti ir stip
rėjanti Vytauto vaikystės be
maž nepaliečia Jį išveda isto-

r, J. Bezgele, V. 
Irkt.ptr ano 
a ir saugo aso-

Neseniai iš Lietuvos gautam 
laiške rašoma, tad Skiemonių 
klebonas Aleksandras Papučka 
iškeltas į Surdegį.

Pašto ekspertai taų> pat tar
sis su vietos pašto įstaigomis, 
ytodijnoe visas sąlygas, kaip 
būtų galima pagreitintispaudos

nografiją apie Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Vytautą.

Veikalo apistis palygmti ne
didelė: apie /pora šimtų pusla
pių. Medžiaga paskirstyta į 26 
skyrius, kurie neprašoka dešim
ties puslapių kiekvienas, išsky- 
rus pirmąjį įžanginį skyrių — 
priešvytautinė Lietuva, turinti

Autorius išlaiko savo veika
le istorinį toną, nesišvaistyda- 
mas didybės epitetais, nesuges- 
tmuodamas iš anksto, kad tas 
ar tas dalykas labai svarbus, 
nepaprastas, didžiausias, žy
miausias. Jis tampa istorijos į- 
vykių stebėtoju. Juos nupasako
ja paprastai aprašomuoju būdu. 
Medžiaga dėstoma aiškiai, be 
ahcjeteų,, prteissMĮ,
Parenka tik tuos taktas, ku-

nuotatmių intrigų ir persekioji
mų vėžinė. Tačtaa jis sugebė 
jęs išeitį surasti net ir sun
kiausiose situacijose. Tai rodo, 
kad jis buvęs genialus politi
kas ir diplomatas.

Vien Vytauto darbų ir 
brandžių sprendimų atpasakoji
mas palengva veikia skaityto
ją. Susidomėjęs seki, kas toliau 
bus. Pradedi žavėtis jo gabu
mais, jo vispusiška orientacija, 
plačia laiškų turinio erudicija. 
Taip palengva skaitytojas pra
deda Vytautą gerbti, aukštai

PvtMMr Cenn. — Rugpjū
čio 14 f Nek. Pr. M M. sese
rų kongregacijos noviciatą pri
imtos postulantes Aušra Vasi
liauskaitė ir Birutė Zabitaitė;

Antra, tesi patoiktipjf seni 
šašttaįti. priimti fintaprocenti- 
nm titaumy ir nurodyti kaip

Patartam Tamstai tuojau 
nueiti pas vietinį advokatą. 
Bendrai galiu Tuntai pasaky
ti, kad 1988 metais Massachu- 
Mtts valstijoj įsigaliojo vadina
masis <<Comma*cial Code”; tai 
toks statutas, kuris reguliuoja 
ir tvarko reikalus, susijusius 
su prekių, pirkimu — padavi
mu.. Tamstos atveju šis įstaty
mas pešė pakeitimų pir
kėjo naudai. Vienas iš tų nuo
statų yra tai, kad ne tik pirkė
jo šeima, bet ir jo svečiai turi 
teisę nauostolių .ieškoti to
kiom sąlygom, kokias Tamsta

atskleisti. Tuo tarpu mūsų da
bartiniai istorikai savo straips- 
anaase yra ne kartą nurodę, 
ąn takte atsargumu reikia rem-

pardavėjas lyg “garantuoja”, 
kad tos prekės bus tinkamos 
naudojimui arba vartojimui. Pa
gal šį naują įstatymą Tamsta 
turi progos įrodyti savo turėtus 
nuostolius, kaip gydymo išlai
das ir kitos, susijusias su vai
ko susižeidimu. Tamstos'advo
katas patars, ar geriau yra 
traukti atsakomybėn krautuvi
ninką, kuris saldainius pardavė 
vaikui, arba pati fabrikantą, 
kuris saldainius pagamino. Tu
rit pasirinkimą, ir tik advoka
tas galėtų pasakyti, katras bū
das Tamstai galėtų būti naudin
gesnis ir geriau pasisektų.

skautų ir drauge su vyriausiu 
skautininku j.s. Broniu Juode
liu veda visą Broliją į naują 
stiprėjimo, žydėjimo kelią. 
Skautų vadovai šiandien atlie
ka milžinišką darbą. Visų mū
sų pareiga jiems padėti.

Bekeliaudamas galvojau: A- 
merita tiekia mažinti įtampą 
tarp abiejų kraštų, o iš tikrųjų 
padeda bolševizmui. Padeda lai
kytis nelaisva neteisybei ir 
vergijai. Vakarų pasaulis galė

ta tart greta patartas teptis 
dalykas. Slavų autorių pavardės 
vienur paduotos originaliam ta
rime, kitur angliškoj transšcrip- 
cijoj, k.a. Battasbkov, Bestiuz- 
hev ir Bohusz, Kraszewski, Ko- 
neczny (200 p. ir t) ICP.G

Skautininkas Juozas Bružins
kas, dabartinis Lietuvių Skai
tą Brolijos vyriausio skautinin
ko pavaduotojas, vaikystės 
dienas išgyveno nepriklausomo
je Lietuvoje. Skautybę tada 
stebėdavo dar iš šalies, neįsi
jungdamas į prasmmgai žai
džiančio ir save ugdančio to 
jaunimo gretas. Nors jam skau- 
tybe ir tada nebuvo visai sve-

spręsti kaip suaugęs ir prity
ręs karžygis. 22 metų aataus 
tėvo įgaliojamas verti kartas 
mušta savystoviai. Pergalės Iti-

*• “Mūsų svetimų kalbų spauda 
vaidina <Sdelį vaidmenį, ” —ėa- 
ta pašto terSnintas Jobu A. 
Gronousta -r .^4 miMįjouus

KadaagLjtia veikalas skirtas 
daugtaisšti- angtiWai skaban
čios visuomenės informacijai, 
todėl jos patrauklus stilius, ae- 
perkrovunas datomis ir antra- 
eilių dafyką vaidais skaitytojo 
neatstumia, bet, priešingai, pa- 
traškia, ir įvykžų-tiga žavi Dėl 
to, mamai, autorius savo užda
vinį yra atlikęs. Vytauto mono
grafija yra populiarus veikalas 
ir bus plačiai skaitomas.

Tačiau tie skaitytojai, kurie su jos nariais kalbėtis. * Buvo 
eina prie istorinių vokalų su tik žmona, kad tėvas bute So- 
kritiškuoju aparatu 
patenkinti preL J. Končiaus pa
triktu Vytauto Didžiojo mono
grafijos veikalu. Jie čia ras ir 
daug silpnų vietų.

Pirmiausiai, nurodytieji isto
riniai šaltiniai yra daugumoje 
iš prieškarinių pirmojo didžio
jo karo laikų. Tuotarpu Sriti
nių telkimas ir leidimas yra ge
rokai keliasdešimt metų atsili-

na Mari jošžūtė iš New Britamo 
-— sesuo Marija Igne. Priėmi
mo apeigas atliko Norwicho 
vyskupas V J. Hines. Pamokslą 
pasakė tam. Rr. Brazys. Mišias 
aukojo preL Vyt Balčiūnas.

taip mažai beturima. Bet eina 
dirbti vteur, kur tik kviečia
mas, arba mato, kad talka yra 
rtikatkoga. Taip matome jį tau
tinių šokių grupės vadovu,

Halifazo skyriaus sekretorium, _ _
toms flpjrgaraoo Msreioriurn, ms. jib f sodom Mg* cumom fs mk| 
sporto tiubo vadovu, Sporto Są- tmrtją, tart yra ne tas kita. Mfioje, pegtitai te 
jMfOB MSVtoniHn, Krepcmo uygUi iSMOp CtfM* Ds^ wnn| fMB

nistų dabartinė galybė remiasi 
ilgai ruoštais mokslininkais šr 
technikais. Bet jie jau nesilei
džia partijos biurokratam taip 
stumdyti, kaip seniau. T ie 
mokslo vyrai nedirbs visą laiką, 
kaip kokie vergai. Savo ranko
se turi pavojingų prionomų.

nebus «®tų policijos areštuotas, iš
vežtas į miestą ir ton sunkiai 
sumuštas, neva todėl, kad jisai 
blogai dukterį auginęs — kam 
ji' dabar apie tą apsireiškimą 
kalba... Apsireifiamą yra ma
čiusi tik viena ta Roma Pran
ciška Macvytė, dabar turinti 20 
metų. Jos jaunesnioji sesuo ir 
tėvas matė tik didelę šviesą, bet 
pačios Marijos negalėjo maty-

taip pat lengvu sugadinami. 
Tokie sabotažai galimi, bet ne
reikia išleisti iš akių, kaų> ko
munizmas Rusijoje išstaūko ir 

dar Skutam “ftteimanary to <ddria pasaulyje. 
Training Cotmse”, įstoja į pa
saulio garsiausią Wood Badge 
(Gillwri-Park) Londono mokyk
lą. Tta būdu išėjęs skautų or- 
ganizacijos aukštuosius mote
tas, dar didesne energija bei 
sumanumu atrideda darbui. Re^

Vytautas the Groat Grand- 
dufca of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius 1964, the 
Krankliu Press, Ine. Miami, mfęnmmja 
Florida, 211 psL j-

Tiek E vyriausios pašto įstai
gos, tiek vietiniai desertai 
greit patikros, kaip pristato- Šventėje buvo daug giminių 
ma svetimų kalbų spauda, (g.) ir svečių. (as)

Pašto 
apie

Rodos, užtektų darbo ir pa- sos Rusijos žmonėm, negu ligi 
rrigų, nes ir to laisvo laiko ŠM tid darė. Taip prt mūsų kre

ditai ir taksas įvairiais būdais 
stiprina tomuntaną Rafijoje ir 
kituc. Jei manoma, kad Mote- 
tokb palengvėjimas Rusijoje ga
lt Riaukti dtauntas fūrtkeiti-

Btatafo mėnesį atvažiavo 
pas mane į svečius ipano sesuo 
su vaikais iš Chfcagos. fie pa
buvo pas mene porą savaičių. 
Vienas B vaikų nuėjo į krautu
vę saldainių nusipirkti. Nuri

ji knrektfiras ktateų, per. W a
pme Bebtay^tat BMavy, Ite ;tarta čekų ^ėKtyteai Vytauto Wastaigtone ir -vjso
Didfioio IrikMs Steistss Kum p®bįS8M6m pssto įst3i£iĮ 
ne 1890, bėt 1M. IK. 201 vrt
kata sarašė Jtova^ta <vrtkrtx svetimų kalbų laitaaš-

prtstatyzną štai-

SCHUYLER SAVINOS AND LOAN 
ASSOOATION OF 

KEARNY, N.L 
M OAVia AVK, KEARNY, R. J.

, Tatef.; WY1-0001 
wv i-nro

Vientatelė Lietateų To«qųpto ir Skotatimo Draugija Novo 
JeraeįĮ vt lfew Yarko keistybėse sa visomis teisėmis ir 
ųNĮrtanfomis. •

Įkarta 1924 mėtota 
Kapttaiao^ nebetoli fSJMlflOO

PreL X Kaailtaa daug pasi
tarnavo visiems antiškai kal
bantiesiems, kuriems bent kiek 
rūpi sus^pafirti su Lietuvos 
praeities didybe Vytauto lai-

padarytas 
sprendūnas buvo lemtingas ir 
ryžtingas. Dideli užsimojimai 
neišgąsdino stoti į eilinių skau
tų eiles, pradėti mokytis skau- 
tybės abėcėlės, laikyti egzami
nus, paklusti drausmei, įsaky
mams. Už kelerių metų jau ma
tome vadovų eilėse. Vadovas 
jis iškilus. Su dideliu pasiruoši
mu kopia į paskūtininko, skilti- 
ninko, vyr. skittininko, skauto 
vyčio, pastautinmko ir stauti- 
ninke laipsnius. Tuo pačiu me
to sumaniai atlieka skiltimnlco, 
drai^ininko, tuntmmko parei
gas, eina Anglijos rajono va
deivos pavaduotojo ir vėliau 
vadeivos pareigas. Beto, organi
zavo skautų stovyklas ir joms 
vadovavo.

Dar geresniam išsilavinimui 
lankė r baigė aukštją skauty- 
bės mokyklą — Cdhveiio kur
sus, į kuriuos gali įstoti tik 
kvalifikuoti vadovai Baigęs

Sąjungos lietuvių skyriaus ve
dėju, Bradfordo šeštadieninės 
mokyklos mokytoju. Nelenkė ir 
dar kitų organizacijų. O kokį 
dmbą bedirbo, atlikdavo sa- 
žinmffli, kruopščiai ir punktu- 
riiaL Būdamas pareigingas, to 
paties reikalauja <r iš kitų.

Skautų organizacijoje gebė
damas eiti įvairiausias parei
gas, jis betgi jaučiasi laimin- 

tima, bet jsipareigojančiai prie- giausias dirbdamas su eiliniais 
saikai ir įžodžiui nebuvo pasi- skautais. Kai praėjusioje jubi- 
ryžta. Titai svetimoje^ Angli- iėjioėje stovykloje jam buvo 
jos žemėje, Halifaxe, Juozas siūlytos įvairios aukšte^iės pa- 
Bružinskas atsistojo po Lietu- rrigos, jų atsisakė, kad liktų su 
vos trispalvės ir Skautų Sąjun- savo tunto skautais, šiuo metu 

būdamas Lietuvių Skautų Bro
lijos. vyriatKio skautininko pa
vaduotoju, jis netiesiogiai dir
ba su keliais tūkstančiais

ir žtataų 
uftabfaM^ Buvo aasirtakusi pirkęs, įritamdo saldainį ir tuoj 
tokia minia, gal tat tote ket- pradėjo tekti; ižsEbnižė puę 

.. - • <JantįBlg į. bežuvį snsftrrt-
te Burna taej panuuo krauju. 
Tteėįome- grok pas daktarą 
vežti, daktaras rado suptaisty- 
tą tiežuv| ir turėjo dvi siūles 
tetiktas) įdėti. Patam tarėjo- 

su vaiku daugiau kai 
dvi savaitei ir paskui, vėl jis 
skundžiasi save liežuviu. Sake, 
etate kalbėti ir valgyti. Kai tai 
atsitiko, tuoj nuėjome pas 
taautarinioką. Tas sako: jam 
labai gaila, bet jis saldainio ne- 
pagamino. Sako, rašyk fabri
kantui, kuris saldainį pagami
no, nes tame saldainyje buvo 
kaž koks aštrus metalo gabaliu
kas. Sako, tokį aš gaunu, tokį 
parduodu; negi aš galiu kiek
vieną saldaini atkusti ir para
gauti prieš parduodamas. Da
bar klausiu Ttastos, kas man 
daryti. Ar pad* jei aš laišką 
parausta fabrikantai, prašyda
ma atlyginti bent . vaiko gy
dymo išlaidas. Juk jie negali to
kių sateaimų vaftams parduoti. 
Aš gtfrojau pas advokatą nu
eiti, bet mano kaimynė sako, 
tad ji turėjusi panašų atsitiki
mą prieš 6 ar 7 m. Jos sve
čias iš Counecticuto, viešėda
mas pas juos, apsinuodijo nuės
tu iš skardinėje nupirktų dar- abi iš New Yorkn. Priėmimo 
žovių. Ji, nubosi pas advokatą ipeigas atliko tėvų marijonų 
ir advokatas pasakęs: jei tat kongregacijos vkegenerolas 
tavo vyras ar vaikas būtų taip kun. Pr. Brazys, IfiC. 
apsinuodijęs, galėtum gauti pi- Rugpiičio 15 šešios vienuo- 
tegų, o dabar, kaip svetimas, lės ainaujtoo savo įžadus se
ne šeimos narys, nieko nepa- kautiems metams. Tą pačią die- 
daryst Ar tai teisybė? Be to, se- aą 3 tavidjos davė pirmuo- 
sers vaikas nėra visti “sveti- skis teetatiės įžadus. Liuda 

K. $., Mase. Cinčifitė iš Kanados tapo se- 
šuo Marija Dovida; Gailutė 
KliuktitA B Kanados — se- 

sustimojimo pagrindinė prie- ano Marija Dominika ir Graži- 
moeė. Kaip esu ankščiau pa- 
reiškęs, visi svetimom kalbom 
Jeidžtami laikraščiai yra pašy
ti drauge su angliška ųrnuda.”

vertas tūkstančių žstetių. Ir 
ligonių buvo atgabenta. Mbu- 
vo M vėlumos. Skirstėsi nakčia 
tik.po pumos valandos.

Ažvykusieji labai norėjo pa
sikalbėti sū šeima, taurios mer
gaitei? Mariją buvo apsireiškn- 
sl Tačiau žmonėms paaiškėjo, 
tad enkavedistų buvo užjaus
ta atėjusiems tą šeimą taikyti,

gos vėliavom, kad savo toli
mesnį gyvenimą skirtų skauty- 
bei ir jos idealams — Dievui, 
Tėvynei ir Artumu.

1948 sausio

į teKNvp 

fį n.taą



LB APYLINKIŲ IR APYGARDŲ DARBAS
JAV Lietuvių Bendruomenes 

ir Tarybos pirmoje sesijoje lie
pos 25-26 Clevelande, Ohio, 
Br. Nainys ryškino bendruo
menė* apylinkių ir apygardų 
darbą. Apylinkė esanti viena iš 
pačių svarbiųjų bendruomenės 
institucijų. Tautiškai sąmonin
gam lietuviui ugdyti visų pir
miausia yra reikalingas tinka
mo lygio lituanistinis švietimas, 
todėl nė viena bendruomenės 
apylinkė neturi likti be litua
nistinės mokyklos. Valdyba 
nuo šio rūpesčio negali atsipa
laiduoti pasiteisinimu, kad li
tuanistinė mokykla išlaikoma 
tėvų ir tesąs jų reikalas. Tiesa, 
daug kur tėvai mokyklas išsi
laiko. Šiuo atveju apylinkei rei
kia su mokykla bendradarbiau
ti — rūpintis, kad ją lankytų 
visi jos ribose gyveną vaikai, 
teikti paramą nepasiturinčių 
tėvų vaikams, organizuoti raši
nėlių ir dailiojo žodžio konkur
sus, vaikų prirašomų laikraštė
lių leidimą, skirti premijas už 
atliktus darbus, platinti vaikų 
laikraštėlį “Eglutę” ir kt. žo
džiu, apylinkė turi būti pirma
sis ir nuolatinis lituanistinio 
švietimo talkininkas.

Visi žinom, kokią įtaką turi 
sportas ir tautiniai šokiai. Pats 
metas į tai atkreipti reikiamą 
dėmesį. Apylinkė turi rūpintis, 
kad tokių vienetų veikla būtų 
remiama ir nuolatinė. Kviesti 
talkon specialios paskirties or
ganizacijas, pavedant joms 
■globoti vieną ar kitą jaunimo 
sambūrį. Paskira organizacija, 
atėjusi bendruomenėn, iš tikrų
jų bus naudinga tik tada, jei 
ji turės ir atliks konkretų už
davinį.

Trečiasis apylinkių uždavi
nys — tia kultūrinio gyvenimo 
palaikymas. Čia jos remia cho
rus, meno ansamblius, kultūri
nius sambūrius ir paskirus me
nininkus. Skanūs lietuviški ko
pūstai ir puikus kugelis, bet 
vargu ar verta jiems eikvoti

JUOZAS KAJECKAS, Lietuvos atstovas Washin8tone, padeda vainiką prie lietuviško kryžiaus. Kairėje — 
Marytė Sandanavičiūtė. ' Nuotr. R. Kisieliaus

ŠILUVOS MARIJOS

B Bendruomenės Tarybos 
Posėdžių (4)

apylinkių laiką, nes gerai pa
ruošti, aukšto meninio lygio ir 
patrauklūs parengimai, be sa
vo kultūrinės paskirties, taip 
•pat teikia ir finansinės naudos.

Pagal vietos sąlygas apylin
kės taip pat atlieka joms ten
kančius uždavinius ir Lietuvos 
laisvinimo kovoje. Būdų gali 
būti įvairių. Šiam tikslui apylin
kės valdyboj reikėtų turėti spe
cialų viešųjų reikalų pareigū
ną.

Pagaliau apylinkė reikiamą 
dėmėsi kreipia į tautinio solida
rumo įnašų rinkimą — siekia, 
kad kiekvienas apylinkės ribo
se gyvenąs lietuvis tautinio su
sipratimo ir lietuvių vienybės 
ženklan kasmet šią tautinio so
lidarumo pareigą atliktų.

Suvedęs savo siūlymus į de
vynis punktus, pranešėjas pa
statė taip pat ir klausimą: ar 
įmanoma visa tai pasiekti? Ir 
atsakė: siekime. Juk yra bend
ruomenės apylinkių, stovinčių 
visai netoli to.

Antroji pranešimo dalis lietė 
apygardų darbą. Išvada: tie 
patys ir bendruomenės apygar
dų darbai, tik platesnės apim
ties rėmuose. Čia taip pat rei
kės vykdyti tuos darbus, kurie 
per sunkūs atskiroms apylin
kėms, pvz. organizuoti mokyto
jų, tautinių šokių ir sporto va
dovų kursus, rengti sutelktines 
moksleivių ir jaunimo šventes, 
varžybas, steigti stipendijas li
tuanistikos studentams, kasmet 
ruošti jaunųjų dailininkų paro
das. duoti rimtų kultūrinių pa
rengimų ir kt. Pranešėjo many
mu. vien tik pramoginiai paren
gimai ar menkos kultūrinės 
vertės tradiciniai minėjimai 
vargu bepateisiną apygardų ir 
apylinkių valdybų .buvimą, jei 
jos nesiryžtą uždaviniams, tu
rintiems lietuvių išeivijai gyvy
binės reikšmės. Būtų džiugu, 

jeigu po trejų metų penktosios 
LB Tarybos pirmojoj sesijoj 
būtų galima pranešti: lituanis
tinių mokyklų skaičius pakan
kamas, bent trečdaly apylin
kių jau veikia lietuviški vaikų 
darželiai, visi lietuvių vaikai li
tuanistinėse mokyklose, jų 
mokslo lygis pakenčiamas, ma
terialinė mokyklų padėtis gera, 
mokytojų atlyginimai pakanka
mi, apylinkėse veikia mokykli
nio amžiaus vaikų sporto klu
bai ir tautinių šokių grupės, 
talkon dedasi organizacijos, vi
si lietuviai šiems užsimojimams 
paremti deda kasmetinius tau
tinio solidarumo įnašus .. .S.P.

Choras renkasi 
vardą

Hartford, Conn., Vasara bai
giasi. Laukiam rudenėlio ir lie
tuviškų meno pramogų. Atos
togavę Atlanto pajūryj, Kana
doje ir Tėvų Pranciškonų va
sarvietėje Kennebunkporte ne
kantriai laukia rugsėjo 6 lietu
vių klube “Krikštynų” šauniu 
baliumi.

Lietuvių choras, vadovauja
mas Jurgio Petkaičio, ligi šiol 
buvo vadinamas tai liet, klubo, 
tai vyrų choru. Choristai nuta
rė pasirinkti kokį kitą skambų 
ir patrauklų vardą. Jis paaiš
kės baliuje 6 d.

Mūsų choristai jau yra išva
rę plačią vagą kultūrinėje dir
voje, greitai pasireiškę savo 
talentais per eilę metų, dalyva
vę rugpjūčio 23 lietuvių die
noje New Yorke. Rudens sezo
no metu, kaip esu patyręs, cho
ras bus papildytas naujais dai
nininkais.

Patartina nepraleisti progra
mos ir dalyvauti mūsų choro 
vakare rugsėjo 6. Nesigailėsite.

(vmk)

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

MALDOS ir ATGAILOS ŠVENTE
sekmadienį, rugsėjo 6

Šventės programa:

MARIANAI’OLYJE, THOMPSON, CONN.

Įsidėmėtina:

11:00 ryte šv. mišios: aukoja T. Valentinas Atko- 
čius. MIC; pamokslą sako T. Petras Remeika. 
MIC; gieda Šv. Kazimiero. Worcester. Mass. 
parap. choras, vadovaujamas muziko Ipolito 
Nauragio.

1:30 Kančios stočių procesija.

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.

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

IŠPAŽINTIES bus klausoma nuo 9 vai. ryto.

Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir kavos.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioj viešoj Šilu
vos Marijos šventėje.

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu

Tėvas Valentinas Atkoėius. MIC 
Vienuolyno Vyresnysis

JAUNIMAS šoka lietuvių dienoje pasaulinėje parodoje Nuotr. R. Kisieliaus

WORCESTERIS REMI A LIETUVIŲ FOND.|
WorWster, Mass. Rugpiūčio 

16 židžiūnų bute buvo susirin
kusi posėdžio apylinkės valdy
ba: pirm. Pr. Stanelis, nariai— 
V. židžiūnas. V. Prapuolenis. P. 
Pauliukonis. revizijos komisi
jos pirm. J. Matusaitis ir kul
tūros klubo vadovas Pr. Račiu- 
kaitis. Posėdyje aptarta visa 
eilė klausimų. Iš surinktų au
kų per Birželio tragiškųjų įvy
kių minėjimą. 100 dol. paskir
ta Lietuvių Fondui (įstoti na
riu) Jau suorganizuotas seniū
nijos ir numatyti seniūnai, 
kurie po vasaros atostogų pra
dės rinkti solidarumo mokestį.

Lietuvių Fondo nariais iš 
Worcesterio apylinkės yra įsto
ję: dr. V. Vaitkus <1.000 dol.), 
dr. B. Matulionis (200). Pr. Sta
nelis (100). J. Matusaitis (100) 
Yra ir daug pasižadėjusių įsto
ti nariais. Lietuvių Fondo ko
mitetą sudaro rašytojas A. Gie
draitis. dr. B. Matulionis. V. 
Dabrila. V. Prapuolenis ir J. 
Matusaitis.

I Lietuvių dieną New Yorke 

buvo išvykę penki autobusai. 
Kelionę organizavo S. Valins
kas (Walinsky). Lietuvių dienos 
programoje dalyvavo meno mė
gėjų choras, vadovaujamas J. 
Paplausko, ir skautų šokėjų 
grupė, vadovaujama S. Staškai- 
tės.

Balto linksmavakaris su va
kariene bus rugsėjo 12 d. 6:30 
vai. Maironio narke. Meninę 
programą rengia Bražėnas. Bus 
šokiai, gros orkestras. Visi ma
loniai prašomi atsilankyti.

Kun. Mečislovas Burba, sale
zietis. atvykęs iš Italijos, aplan
kė Worcesteryje savo gerada
rius, saleziečių gimnazijos rė
mėjus. Po atostogų kun. M. 
Burba grįžta į Italiją. į Caltel- 
novo. mokytojauti saleziečhj 
gimnazijoje.

Natalija ir Rimantas Židžiū- 
nai liepos mėnesį grįžo iš Ita
lijos ir tuo tarpu apsigyveno 
Worcesteryje pas savo tėvus. 
Rimantas židžiūnas grįžo atli
kęs karinę prievolę su pirmojo 

leitenanto laipsniu. Jis gavo 
darbą Worcesterio technikumo 
hydralinėje laboratorijoje ir 
ateinančiais metais tame pa
čiame technikume tęs studijos, 
siekdamas magistro laipsnio. 
Natalija grįžo į savo seną dar
bą Worcester Telegram admi
nistracijoje. N ir Rimas židžiū- 
nai yra tik prieš metus vedę.

Arūnas Antakauskas, sėk
mingai baigęs Šv. Jono viduri
nę mokyklą, gavo pilną stipen
diją studijuoti Worcesterio te
chnikume. Pr.

— V.B. Raulinaitis, J. Petri
kas, B. Gaižiūnas, S.A. Slakis, 
(visi medicinos daktarai iš Illi
nois), atsiliepė į dr. V. Tauro 
lietuvių gydytojų sąjungos pir
mininko paraginimą paremti re
zoliucijoms remti komitetą. Vi
si paskyrė piniginę auką. Au
kos tam reikalui siųstinos ko
miteto iždininkui: Mr. G. A. 
Petrauskas. 3442 Madera Avė., 
Los Angeles, Calif., 90039.

— Lietuvos vyčių 52-sis me
tinis su ražiavimas 1965 metais 
įvyks Los Angeles mieste. Sei
mas bus rugpiūčio 6, 7, 8 Stat- 
ler Hiltcn viešbutyje. Suvažia
vimą rengia Los Angeles vyčių 
■kuopa.

— Pavergtų Tautų didžiulis 
susirinkimas ruošiamas 1964 m. 
rugsėjo 30, 7 vai. 30 min. 
Shrine auditorijoje, 665 West 
Jefferscn Blvd., Los Angeles. 
Šiame masiniame susirinkime 
dalyvaus ir lietuviai. Susirinki
mą organizuoja Los Angeles 
Young Republicans ir tikisi su
laukti apie 7,000 dalyvių. Susi
rinkimo pagrindiniu kalbėtoju 
bus John Stormer, knygos “No- 
ne Darė Call It Treason” auto
rius. Susirinkimas bus trans
liuojamas televizijos ir radijo.

— A. Skiriaus, J. Andriaus, 
S. Kungio, P. Butkio ir dr. G. 
Valančiaus, (visi iš Los Ange
les. Calif.) pastangomis buvo iš
gauta nauja rezoliucija (H. Con. 
Res. 345) Lietuvos laisvinimo 
reikalu iš kongresmano G. E. 
Brovvn, Jr. (D.-Calif.). Kongres- 
manas Brown buvo kalbinamas 
apie porą metų; galų gale pasi
davė šių užsispyrusių lietuvių 
prašymui. Tai pavyzdys, aiš
kiai rodąs, kad nereikia nuleis
ti rankų, jei senatorius ar kon- 
gresmanas iš pirmo karto pasa
ko — “Ne!” Kongresmanas G. 
Brovvn eilę kartų sakė šiem lie
tuviam — “No!”.

— Lietuvių Fondo nariai, pa
pildę savo įnašus naujais įmo- 
kėjimais: Prel. F. Bartkus, Dal
ias, Texas, iki 1,000 dol., kun. 
Mykolas Vembrė, Brockton, 
Mass., iki 1,000 dol. Jurgis Ba
ranauskas, Sunderland, Mass. 
iki 900 DOLERI1. Lietuvių Ve
terinarijos Gydytojų Draugija 
iki 750 dol. Pranas Aleksandra
vičius, Cleveland, Ohio, iki 
700 dol. Prof. Jonas Kuprio- 
nis, Ruston, Louisiana, iki 350 
dol. Lietuvių Dantų Gydytojų 
Sąjunga iki 300 dol. L.V.S. Ra
movės Omahos skyrius iki 300 
dol., Andrius ir Ona Cieminiai, 
Rochester, N.Y., iki 20 0 dol. 
Leonardas ir Elena Dambriū- 
nai, Brentwood, Md., iki 20 0 
dol., Bronius ir Juzė Krokiai, 
Rochester, N.Y., iki 105 dol.

— LB Worcesterio apylinkė 
rugpiūčio 17 d. paaukojo Lie
tuvių Fondui šimtą dolerių.

— Andrius ir Ada Skučiai, 
gyveną Plainfield, N.J., įnešė 
Lietuvių Fondan 1,000 dolerių. 
Vytautas ir Albina Gaveliai, iš 
East St. Louis, III., 250 dol.

NEWARK, N.J.

švč. Trejybės lietuvių para
pijos metinis piknikas bus sek
madienį, rugpiūčio 30 d. lietu
vių laisvės parke. Lindene, N. 
J. (340 Mitchell Avė.) Pikniko 
pradžia 1 vai. popiet. Gros Gu
tauskų orkestras. Programą iš
pildys tautinių šekių grupės: 
New Jersey apygardos “Balti
ja"., vad. Julės Vaičiūnaitės, 
Nevvarko “Aušros Vartų” šeš
tadieninės mokyklos, vad. Onos 
Skurvydienės, ir New Jersey 
jaunųjų Vyčių, vad. L. Stuko. 
Visos šios grupės gražiai pasi
rodė pasaulinėje parodoje New 
Yorke praeitą sekmadienį. Be 
to. bus įvairių valgių ir gėrimų. 
Visų laukiame su nuoširdumu.

Prel. Ig. Kelmelis 
Kun. P. Totoraitis ir 
Parapijos komitetas

DĖMESIO FLORIDOJE 
GYVENANTIEM

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.



FOR SALE

sūnus, iš Baguvė 
vals., gyveno Rt*

O. R. DAVIS 
FURERAL HOME

31 Landing Avė., Smithtown. Long 
Island. Ainple parking space. Years 
of courteous and effident Service. 
We also sėli monuments. Call —

* 516 AN 5-1026

REPUBLIC
Uquor Store, Ine, 

322 Union Avenue Brooklyn II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

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

Jp. ics motina Rvbačiankienė, 
‘ Marijona, brolis Kazimieras ir 

sesuo Teresė, gyveno Detroite

Susius, Kazys, iš Sergėnu dv. 
; Kauno ap.. Amerikoje dirbo 
J auglių kasyklose

Diamanas, Jonas ir Petras, 
spėjamai gyvete New Yorke

Gadeikis, Vincas, Adcmo sū- 
; mis. gimęs Akmenėje, gyvenęs

REAL ESTATE

BROOKLYN 6. N. V

RA¥S UQtOR STORE
Galim« ffMti tuMtrittMsios rūšies amerUaečią ir importuo- 
tą pertam - Didžtaustas pasirtaktmos degtinės ir vyno. 

103-59 LEFFBRTS 8LVD. RICHMOND HILL. N. Y.

TolefoM*: Vkmnia 3-3544

FUKERAL HOME

ot

Nuotr. R. Kisieliaus
SERVICE

POVILAS ŽIČKUS

HAVEN REALTY

GRANE SAVINOS & Loan Association

and Rockvvell Street.

41/2%
I

Pinigai prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesį.

VALANDOS: Plrmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad Ir

9:60 ryto — 12*00 dienos Trečiadieniais uždaryta

500

LietuviMci maržai. Br. Jonuk įgrota 12 liet, patrijot marių
trauku; norite atnaujbsti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomistrauku; na 
pa—rys —4»

VYT. MAŽELIS
15.00

ToL HYocmt 7-4677

tum apie 5 kartus daugiau. Mat, 
būtum 2 myliom aukščiau pa-

• -Vakares kaitroje prie jūros 
tyso aut smėlio, du riėbuiliai po-

Mylėsi Lietuvį M tolo, n dairoj šventės 15 rinktinių dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 MeL kūrintą, ead. O Mikui—eL Ster. 55 
Kalėdų giesmės. Br. Budrtteo Ansamblio 11 kaiėd. giesmių

««•
— Ačiū. Dabar jau esu la

biau “radijuotas” mokslo dale
lytėm, ne atominėm. Vadinasi,

JOSEPH ANDRUSIS — Roal Estais — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

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

87-09 Jamalca Av*„ VVoodharon 21, N. Y. • Tol Vi 7-4477

ARTHUR W. OVERTON 
FUNERAL HOME

172 Main St. (Merrick Road) 
Islip. U.. New York 

Kuily Air Conditioned - plenty
ampie parking space. For integrity, 
dependability and ethics — call 516 
JU 1-5085 Day or Night.

ALL STATE DRTVING SCHOOL 
Commack, N. Y.

LEARN TO DRlVE SAFELY

Licensed by New York State. We 
specialize in nervous drivers. Dual 
control care available for road tesės. 
25 years of exp. Call 516 FO 8-2248; 
516 JU 8-1667; BR 3-2277.

Tel. LAfayette 3-1B83
Nemokamai vieta automobiliams

laikų, nuo 
amžiaus, bet nesudaro pavo
jaus. Jeigu gyventum Kolorado 
valstybėje, o ne Massachusetts,

PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginla 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių ,

dalele to ‘rad’. Plaučių ir krūti
nės švietimai, jei dar gyuytojas 
ilgiau žiūri, sukrauna net kele-

fine conditfon. 17 rooms. gus beat, 
pleasant and convenieut neigHtor- 
hood. 526.000. Charles F. Wetthas. 
96 ChesautBL. Brooidvn N.Y 

TeL: AP 7-3143

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos Šoktų. — Stereo 6.00 
Oatnoa H Lietuve*. L Juodis w R&tou ana. 16 dainų.
Lietuvos prisimtflifnai. L Juodis. 14 Uet dainų akmnpi (ritant
Pavergtos Tėvynės dainos ir lokiai. 2 pL. 24 Į ioktų ir dainų

pagrindo. Pažiūrėk, kas trauki-

-Th»re’» inuftini utaMy rigM

LAKS RONKONKOMA, L. L

UnkvMoR broliai. 12 BsutBe klhrfnHH ..

JOHNNY LUCCI'S 
RADIO SALES * SERVICE 
We Repair Ali T.V. and Hi-Fi’s 

We guarantee all our work 
810 Forest Avė., Staten Island 

Call GI 8-1515

Arti fvairėr darboviečių. Neparduodame rieto-, krr n-rn-Hm** rtstyti 
BMoa, knr nžra elektros ar garo. Lonr Islande «attmyb*s didelės — 

aroatnotoM tai gerai žino. PrteS 5 metus da •kr? s žemės 
880. dabar 58800. Sunko patlkftt bet taip yra Investuokite 

rite Mos auk^n-'v 
m» rodnem-įe mo- 
dokumentaL

55.06 
489 
5.08 
8.00 
4.06 
4.00 
4.00

rašyta: galioja tik' totai 
nom”.

taško mirųstylY
Rytiniame Berlyne, 

domąm komunistų, grįžo į paš
to įstaiga laiškas, adresuotas 
vienam pareigūnui. Ant laiško 
voko pieštuku buvo parašyta: 
“Prieš kėlias dienas mirė”. Paš
to viršininkas pasiuntė laišką 
saugumo milicijai su savo prie- ■ 
rašų: “Prašau pranešti jo nau
ją adresą”.

Aišku, kliudo
Kino teatrai atėjo ponia su 

aukšta to plačia skrybėlė. Atsi
sėdo. Paskui ji atsisuko į už
pakalį ir paklausė už jos pečių 

lė nekliudo, šis atrėžė: “Aišku, PASIKALBĖJIMAS APIE RADIACIJĄ 
kliudo, neš ir mano žmona nori 
tokią turėti”.

Močiutė su savo dukraite zo- 
logijos sode stebi išefresiruotą 
beždžionę, kurt šaukščiuku mai- 
tina savo vaiką, o tas -ryja ap
siputodamas. Močiutė ir sako: 
Matai, dukryte, kaip reikia val
gyti, o tu vis spardais, kai ma
ma tave tokiu būdu valgydina“. 
Dukraitė pasiteisina: “Bet ma
ma ^nelipa ant kopėčių ir lėkš
telės nelaiko dantyse”.

Pasakyk *r mm

— Kas yra radiacija? — ma
nęs klausi. — Tai spinduliavi
mas mažų atominių dalelių.

—Ar galima jas matyti, už
uosti, pačiupinėti?

t 
i

Gaidjurgis, Aleksas, Jono sū
nus.

Goštautavičius, Jaroslavas

Lapukas, Jokūbas, Jonas ir 
Vladas, Juozo sūnūs, iš Valat
kų km., Padubysio vai.

Misiulis, Stasys, žmona Mi- 
siulienė -Važnavičiūtė, Janina,

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

draudęs .bendrovė. Mat, man 
dar liko--pinigų nuo gaisro ne
laimės”. Antras: “Ir aš kepi- 
nuosi apdraudos pinigais. Man 
liko nuo potvynio nelaimės“. 
Pirmasis Įoėk patyli ir paskui 
paklausia: “Pasakyk, kaip pa
daryti potvkū“.

Tirkama tarnybai
Mergaitė, ieškanti sekretorės 

darbo, giriasi Įstaigos vedėjui: 
“Mano sugebėjimus gali liudy
ti Jai. kad aš išsprendžhi be
veik visus galvosūkius, kuriuos 
tik randu laikraštyje“. įstaigos 
vedėjas pagiria: “Tai labai pui
ku. bet mums reikia sekretorės, 
kuri savo galvą suktu darbe”. 
Mergaitė atsako: “Aš taip ir da
rau. Visas tas mįsles išspren- 
džiu darbo metu“.

— O kas yra tos mažos ato
minės dalelės?

— Photonai, neutronai elek
tronai, plonai ir kitokios. Jos 
yra tokios mažos, kad -net ir Į- 
sivaizduoti negalima. Vis dėlto 
kąi’kurios iš jų turį svorį, yra 
pakrautos elektros energijos, o 
kitos — ne. Beveik visos ke
liauja labai dideliu greičiu ir, 
atsimušusios kad k*'į kiečiausią 
daiktą* lenda į jį labai giliai. 
Žinoma, juo daiktas tankesnis, 
tilo jo laidumas mažesnis.

— O kas tai yra tie X-ray?
— Mes juos dar vadiname 

Roentgeno spinduliais. Tai pho
tonai, kurie turi dar ir gam
ines spindulių vardą.

— Ar yra tų atominių dale
lių naudingų žmogui, sakysime, 
jo kūnui?

— Nebent tuo, kad specia
liais aparatais naudojamos ope
racijom, kaip chirurgo peilis, 
peršvietimui, fotografavimui.

— Tai jos “piauna”? ... Ga
li sužaloti, užmušti žmogų.

— Dar ir kaip. Tik prisimink, 
kas atsitiko su Nagasaky ir Hi
rosimos miestų gyventojais. Už
tat apie 5000 radiacijos specia
listų, kurie gerai apmokami, vi
soje Amerikoje seka radiaciją 
ir ieško būdų apsisaugoti.

AMERICA 
DEHNDS ON

(ŪKE YOU)

Prabulis, Jenas, ir Bartulienė 
Prabulytė, Ieva, kilę iš Strum- 
bagalvių km., Seinų ap.

Puodžiūnienė, Kotryna, gyve
no 7 Durand Place, Irvington, 
N.J.

Rybačiankienė, Marijona, jos 
sūnus Kazimieras ir dukterys 
Teresė ir Veronika Berko, gy
veno Detroite

Senkienė-Koveckaitė, Liudvi
ka, Pranciškaus duktė, ir jos 
dukterys Angelina ir Felicija

Vaškelis, Jurgis, gyvenęs Ka 
ne, dingęs 1944 m.

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos maloniai prašomi at-

— Kokio reikia radiacijos 
kiekio (dozės), kad užmuštų 
žmogų?

— Pakanka 500 rads.
— O kas tie tavo rads?

— Taip vadinamas matas, ku
ris paroto, kiek radijuojančios 
energijos tenka kiekvienam 
žmogaus kūno gramui. Jei tavo 
mėses gramas gaus po 100 ergs, 
tai būsi gavęs vieną ‘rad’ dozę. 
Pav.. kai dantistas peršviečia . 
dantis, jie gauną lahai mafr? ynepū. ,

Lįthuania f?
41 W«t 82nd Street 
New York, N.Y.,10024

— Ar kiekviena radiacija to
kia ‘desni’?

— Ne. Neutronų vieno rad 
doze gali būti keletą kartų pa
vojingesnė negu pbotonų. Mat, 
neutronai savo energiją sutel
kia’ labai mažoje vietoje, pvz., 
viduje vienos celės, o photonai 
ta pačią energiją išskleidžia į 
milijoną gyvų celių.

— Tai pavojinga, ar ne?

— Pavojų tesudaro didesni 
ir dažesni atominiai sprogimai. 
Truputis yra užsilikęs nuo anks
tesnių bandymu, bet labai ma
žas. Daugiau pavojaus yra tiem, 
kurie dirba atominėse laborato
rijose. Kai žmogus gauna di
desnę doze tos radiacijos, tai 
sumažėja kūno pajėgumas ga
minti sve kas kraujo celes ir da- < 
ros mažiau atsparus bakteri- į 
joms. Per didelė dozė būtų mir- į 
tinga. <

— K'kio dydžio? <
— 500 rems.
— Kas tas ‘rems’?

Išvesti'*:? iš Roentgent ; 
Eųuivalent Man (REM) ;

— Nieko nesuprantu.
— Mokslininkai supranta. 

Tai lyg svarstriCės. kuriomis Į 
sveriamos radiacijos pavojin
gumas. štai, daugumai photonų 
svo ic faktorius yra 1. Tai 1 
rad photonų lygus 1 rem. Kai S 
kuriem neutronams 1 rad gali g 
būti lygus ir 5 rem, maždaug. | 
Tada radiacija pavojingesnė.

— Vienu ypu ji kerta, ar per g 
ilgesni laiką? g

— Svarbu kiekis, ne laikas. I 
Žinoma, per trumpesnį laiką 8 
gauti tą patį kiekį yra pavo- 8 
jingiai. |

— Ar ga’ėčiau sužinoti, kiek ; ; 
aš esu “radijuotas”?

— Yra tam tikri aparatai, ku- į 
ne tai rodo Atominėse lahora- ; 
toruose ir rentgeno kabinetuo- į 
se tarnautojai tmi specialius {gMeoeuM

filmus, maždaug apsiausto sa
ges dydžio. Tieį. filmai tikrina
mi. Juo tamsesni darosi, juo 
daugiau žmogus yra gavęs radi
acijos.

— Ar yra nustatyta kekia 
riba, kurią peržengti būtų pa
vojinga?

— Yra. Tai 1.25 rem per 
3 mėnesius. Bet galima pakelti 
h* daugiau. Tačiau atominės 
energijos komisija ir universite
tai, kurie atlieka atominius 
bandymus, nustatė tą 1.25 rem 
normą, kuri yra visai saugi.

— Dar saugiau tiem, kurie 
nesimaišo po tą radiaciją?

— Visi mes peršviečiami

Woo<mvM 21, N. Y 
VI 7-2573

A. tabaniausko, po 12 dainų-iokių X ir XI albumai po 55.00 10.60 
Lietuvttko* daine* ir šūkiai. Monitor Co. 18 1. daira ir žoktų * “ 
S. Markaus radijo vak. dainoej*. 16 kalėdinių ir 10 MeL dainų 
Rožės ir tytū* vakarai, V. Stankus. 11 lengvos muz. MdM 
Ar pameni. V. Stankus. 10 Šokių mutika solo. ------ Ster. 58
Milžino pnunksmė. MontreaHo L dramos teatro 3 pL albumra

Pmztja, A. Gustaitis ir SUaya Santvaras ..................
Utkuanian 2-speed racord coorae (Kr. 1, 2 pL 2 tod.1

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 willougm«y avu brooklyn, n. y. IHtl

500 
546 
5.00

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

t LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcija*. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus **mortgage’*, namus ir t.L Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą.

■ Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan SL, Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo yalandaB: Mbkiadieniais 6-9 vai. vak.; Šeštadieniais 9-4 vai.

O

ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS

Norite geros meniškos fot » grafijos -
PORTRETO - 8ETMOS - VAIKŲ

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
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DARBININKAS

AMERIKOS lietuvių krepšinio rinktinė Armory salėje rugpičio 22 New Yorke Nuotr. R. Kisieliaus

NAUJI FILMAI K. BUČMYS, O.F.M.

TREJETAS LINKSMŲ KOMEDIJŲ

Dorothy Provine, kuri gana 
sėkmingai galės perimti sens
tančios Doris Day taip dažnai 
kartojamas roles. Maloni staig
mena pirmą kartą pamatyti Ra
iny Schneider komiškame vaid
menyje amėrikiečių gamybos 
filme.

"Ensijn Pulver". 1946 tarp 
labiausiai perkamų knygų buvo 
minimas Thomas Heggen roma
nas “Mister Roberts”. Ten ap
rašoma įkyraus kapitono žiau
rus valdymas amerikiečių trans
porto laive baigiantis karui su 
japonais. Už kelių metų Broad- 
way teatrų režiscrius Joshua 
Logan pritaikė teatro scenai, o 
1955 susilaukta ir filmo. Fil
mas pasižjmėjo ne tik komišku 
turkliu ir puikiu technišku api
pavidalinimu, bet ypač gabia 
Henry Fondą, James Cagney 
ir Jack Lemmon vaidyba, už ku
rią paskutinysis laimėjo Osca- 
ro premiją.

Tas pats režisorius, kartu 
prisidėjęs prie naujo filmo 
“Ensign Pulver” teksto paruo
šimo ir finansavimo, jau nebe
pasiekė prieš devyneris metus 
pelnyto pasisekimo.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kll. Medford, Mas*.
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MiNKUS
WLYN — 1360 kilocycle* 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS. 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
nieg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Midi. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniai* 8:45 iki 9:45 v.v.

HARTFORD, CONN.
, Ved. ALZJ. DRAjGONAVICIUS 

WBM1 - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249-4502
Sekmadienj — 10-11 priešpiet

' 'The Unsinkable M o I I y 
Brown". Debbie Reynolds ger
bėjams bus tikrai maloni staig
mena pamatyti ją visame jos 
didingume. Net ir abejingai nu
siteikę šios dažnai nedavertin- 
bėjams bus tikrai maloni staig
mena pamatyti ją visame jos

Filme gausu komiškų mo
mentų. Visa perpinta Meredith 
Willson gaivia muzika. Pirmu 
kart pasirodęs ekrane Harve 
PresneD praturtina filmą savo 
galingu balsu, nors jo vaidyba 
nedaug nutolsta nuo teatro sce
nos, kurioje prieš keletą metų

na gretimame name. Ji galėtų 
iš savo senelio paveldėti stam
bią pinigų sumą, jei pavyktų į- 
rodyti, jog ji yra ištekėjusi. Su
veltų aplinkybių pervelta Lem
mon pozuoja kaip kaimynės vy
ras, visa tai sekliams budriai 
stebint.

Panašiose situacijos prieka
baus kapitono vaidmenį atlieka 
Buri įves, nors šiaip jis daug 
tinkamesnis švelnioms ir mu- 
zikalinėms rolėms.

Visi trys minėti filmai spal
voti, be didesnių meninių pre
tenzijų, suteiks tik kiek ne-

PHILADELPHI A, PA. 
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATER8URY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. Edv. M e 1 ni n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. pu>.

didingume. Net ir abejingai nu
siteikę šios dažnai nedavertin- 
tos artistės atžvilgiu turės pri
pažinti, kad šį kartą ji pasiro
do geriau negu bet kurizame 
savo kitame filme.

Iš paprastos šlaitų lūšnelės 
Molly Brown iškeliauja į mies
tą ieškoti laimės ir turtų. Ište
ka už nuoširdaus jaunuolio, ku
ris visai atsitiktinai tampa vie
nu iš didžiausių Denverio tur

tą pačią rolę išpildė su užgirtu 
pasisekimu. Dar pasirodo Ed. 
Begley, Audrey Christie, Jack 
Kruschen ir kt.

"Good Neighbor Sam". Fil
mo pradžioje lyg ir -vedama pa
grindinė mintis, jog dėl dides
nio medžiaginio pasisekimo ne
leistina pasinaudoti pigiomis 
sensualinėmis reklamomis. Pie
no produktų bendrovės savi
ninkas ypač ryžtasi pabrėžti,

Ilgokas filmas kiek sužiba ke
liose tikrai nusisekusiuose ko
miškose scenose ar išsireiški
muose. Gana įdomus nuomoja
mų automobilių skelbimo filma
vimas, kai vis nepavyksta vai
ruotojo įstatyti į jo tikrąją pa
dėtį.

Jack Lemmon neįneša daug 
naujumo ja nuprastame komiš
kame stiliuje. Puikiai pasirodo

rūpestingo prasiblaškymo vi
siems šeimos nariams, išski
riant mažuosius.

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

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

East New York išnuomuoja- 
mas butas iš 6 gražių kambarių 
su visais patogumais ir prie ge
ro susisiekimo. Skambinti AP 
7-0927.

tuclių. Tačiau turtai dar neati
daro jai durų į aukštosios kla
sės suėjimus. Nusivylusi išvyks
ta Europon^ _kųr ^sulaukia, ge
resnio pasisekimo. Pastebėju
si, kad čia vertinama vien dėl 
savo turtų, nusprendžia grįžti 
Amerikon ir, laimingai išsigel
bėjusi iš skęstančio Titanic 
laivo, tampa dienos didvyre ir 
pasiekia taip trokštą vietą tarp 
iškilusios klasės atstovų.

kad jo giminiai būtų pirkėjam 
pristatomi nuoširdžia ir kuklia 
forma.

, Kilnus ir kuklus, šeimos tė
vas, kurs kaip tik galėtų tinka
mai produktus reklamuoti, ran
damas Jack Lemmon asmeny. 
Iš tikro jo privatus gyvenimas' 
atrodo pavyzdingas. Visa tačiau 
komiškame stiliuje pasikeičia, 
kai iš Europos atvyksta žmo
nos studijų draugė ir apsigyve-

Af A

HENRIKUI BEZUMAVIČIUI

mirus, brangioms MARIJAI BEZUMAVIČIENEI ir dūk*- 
rai LIGIJAI BIELIUKIENEI širdinga užuojautą reiškia

Vytautas. Janina ir Giedra JONYNAI

Mūsų mielajai pirmininkei LIGIJAI BIELIUKIENEI, jos. 
brangiam tėveliui

AtA

HENRIKUI BEZUMAVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviu Moterų Atstovybe
Iš RUNGTYNIŲ rugpjūčio 22 Armory salėje New Yorke per susipažinimo 
vakarą. Nuotr. R. Kisieliaus

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planua 
jaunesniem ■ -žmonėm sistemati- 
niai 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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
i

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines)

ŠALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97th Street

Liet- Moterų Atstovybės p-kei LIGIJAI BIELIUKIENEI, 
jos mamytei MARIJAI BEZUMAVIČIENEI ir visiems ar
timiesiems, liūdintiems dėl mylimo tėvelio ir vyro

AfA

HENRIKO BEZUMAVIČIAUS
mirties, gilią užuojautą reiškia

LMA New Yorko Klubas *

Mylimai mamytei, uošvei ir sesutei
AfA

ONAI SAVICKIENEI
mirus, Petronėlei ir Vincui Dubauskams, Monikai ir Ze
nonui Merkevičiams ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi

Aldona ir Vincas STASIŪNAI

Woodhaven, N. Y.
Skambinti vakarais

VI 7-3195

AfA

ANTANUI GOELDNERIUI

mirus, jo žmonai Dr. ANASTAZIJAI GOELDNERIENEI 
jos liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

LANDSBERGĮŲ ir ERČIŲ
šeimos

PETRONĖLEI DUBAUSKIENEI ir jos šeimai, jos bran
giai mamytei

AfA

ONAI SAVICKIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia

J. G. M ATI U KAI

MALDAKNYGB

DIDYSIS 
RAMYBES 
šaltinis

WL PR. JUKO
Pataisytas III ietaima* 

išleido Tėvai Pranciškonai 
640 pu<. Kaina 4 dot Labai 
patra>udi. tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adracu: —

FRANCIBCAN PATHER8 
DARBDflNKAB

910 Wiltoughby Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

Salė vestuvėms ir kitokioms pra 
mogoms. Be to, duodami polaide- 
tuvinjai pietūs. Pirmos rūšies lie 
’-uviškas maistas prieinama kaine

1883 MADISON 3TREE1
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

flHTER 6ARDEN TAVERN 
Ine

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Siuskite j Lietuvą ir SSSR
DOV‘NU SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau' Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

S. BECKENSTEIN, Ine

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems iniormacijoms rąžy
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licenscd by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiaga 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite giluti ir-kitokių- reikmenų tinkamų, .siunti
niams pigiau nei bet kur 'kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią, skyrių: 

6-2674 
8-6965 
4-5456
3- 2583 
2-1767

Tel. 268-0068 
1-5855
8- 22^6
4- 4952
5- 8608
9- 6245 
5-2737

BR

CH

BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ......
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chlcago Avenue 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..........
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street .... 
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ... 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ... 
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .......
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bndge St., N.W. GL 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..............  EV
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutier Avenue ................. u.
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 8030, 246 0215 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............  TO 7-1575
IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springtield Avė................ ES
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fittn Avenue ............... Rl
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė......................... GR
LOS ANGELES 22, Catif. — 960 So. Atlantic Bivd. .. AN 
LAKEVVUOD, N.J. — 126 - 4th Street ................. ........ FO
NEVVARK 3, N.J. — 428 Springtield Avenue ............. Bl
NEVV haVEN, Gonn. — Gongress Avė.................... lO
PATEHSUN 1, N.J. — 99 Main Street .......................... M U
PASsAiC, N.J. — 176 Market Street.............................. GR
Prtli_ADELPHIA 23, Pa. — 325 W. Girard Avė......... PO
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ H U 1-2750
SAN FRANCISGO, Caiif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
WATERBURY, Gonn. — 6 Jonn Street ................ .....
WORCESTER, Mase. — 174 Mtiibury Street ---------L..----------

2- 4685
3- 0440 
6-2/81
1- 2994

3- 1/97
2- 14*6
4- 4619 
2-6 o87
5- 5892

PL 6-6/66 1
8-2866

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. TeL AL 4-8319 New York 2, N.Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjo

84-09 J«m«ic4 Avė, WoodhavM 21, N. Y. • Tel VI 9-W77
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVt

540 Grand Sėraat, Braotyn II, N.Y. • ST*ę$ 243fl 
Papigintomis kainomis priimama ušaakynma

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skl«aadžlu« ir sūrius 

—— We take ail oriara apačiai priee fpr WedAngs and Parties - 
Kome-Made BatMm

-.......................... ... ....................................

WEISS & KATZ, INC |
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tat GR 7-tBO Į

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — I

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt K
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, Šilko, medvilnes Į
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 1
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau | 

patarnauti kiijentamS. Prašome užeiti ir pasižiūrėti. I



(atkelta iš 1 pslj

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

I. B. SHALINS

KARLONAS

& Notary Public 
MOGrand.SU Brooklyn 11, N. Y.

Stagti. S8V0 rečitalį. ftRgkSBOR" 
|8taJ& Bacho dvibalsė hh 
venrija Nr. 1 C Dur, WA 
zarto Vienos, sonatina Nr. 6 C 
Dar, L. V. Beetboveno sonata

n« Valsas eis moli, Opus 64, 
Tfe. ll, Elenos Laumenskieaės 
Menuetas, Preliudas fe’ Links* 
ma ožkytė, Jono Svedo-Gai- 
dys, Vytauto Kovos — Šokis.

Metinė tradicinė išvyka į lie
tuvių pranciškonų gražiąją so
dybą Kennebunkporte rengia
ma rugsėjo 5-7. Kelionė, dvie
jų dienų maistas fe nakvynė 
vienam asmeniui 30 doL Auto
busas išvyks iš Brooklyno, bet 
ekskursijoje gali dalyvauti ir 
iš kitų vietų. Kas norėtų va
žiuoti, prašomas skubiai kreip
tis į Darbininko administraci
ją (910 Willoughby Avė., Broo
klyn, N.Y. 11221) arba skam
binti telefonu GLenmore 2- 
2923, vakarais GL 5-7068.

lade^dujoe, Mootrtaio, 
cesterto. Viso stovyklavo 21. 
Nors oras pasitaikė vėsokas, 
kai negalima buvo naudotis 
maudynėmis, bet visų stovyk
lautojų nuotaika- tavo gera. Vi
si aktyviai tavo įsitraukę į sto
vyklos programą.

vei- 
ats-

■ Smuikininkas fz. Vasyiiū- 
nas, jo mokinė A Brennen fe 
Vytenis Vasyliūnas rengia ka
merinės muzikos koncertą Bei
mant Town Hali (455 Concord 
Avė.) Beknont, Mass. Progra
moje: Purcello, Telemanųo, Ba
cho ir Randelio veikalai Kon
certo pelnas skiriamas Juliaus 
Gaidelio smuiko senatai išleis
ti. Koncertas bus penktadie
nį, rugpiūčio 28 8:15 vai. vak.

pavergtas, išeivija Amerikoje 
sugeba surengti tokias dienas 
ir susieiti draugėn išreikšti 
bendrą protestą pavergėjam, 
solidarumą Amerikos vyriausy
bei Didelės auklėjamos fe lie
tuvybės palaikymo reikšmės tu
ri chorai, kurie rengėsi šiai 
šventei. Juose buvo fe senų ir 
jaunų, dauguma jau čia gimu
sių fe užaugusių. Tai lietuviš
kai dvasiai palaikyti tarnauja fe 
lietuviškų šokių grupės, kurios 
sutelkia patį yeikliausį jauni
mą. Tą jaunimą ypačiai veikė vairius pavfljomis.

Išnuomojamas butas antra
me aukšte netoli lietuviškos 
bažnyčios. Butas yra su visais 
patogumais ir prie gerosusi- 
siekimo už prieinamą nuomos 
kainą. Kreiptis ST 2-9843.

Rūyos Lee Kilmonytės viešas 
pažadas visur fe visada per 
meną skelbti Lietuvą fe jos į- 
pareigojimas viso tenbuvusio 
jaunimo tekiam pasfeyžimui.

Tos jaunimo gretos ir žavėjo 
visus, patraukė fotografų, fil- 
mminkų fe televizijos kamerų 
dėmesį.

Pasibaigus programai fe orui 
vėstant, visam prrodos rajo
ne girdėjai šnekant lietuviškai, 
regėjai lietuvaičių tautinius 
drabužius. Jie mirguliavo per* į-

DAR YRA LAISVŲ VIETŲ 
Nuo Kol iki rugsėjo ? (Labor Daty) vasarotojams 

DAROMA NUOLAIDA

Šokiai susilaukė kuo didžiau
sio pasisekimo. Rūbų įvairumas 
dinamika traukė visus. Buvo 
matyti fe įdėto triūso vaisius— 
gražiai lygiavo ilgos eilės ir už
baigai stilingai išėjo iš aikštės.

Į paviljoną nuolat užeidavo 
šiaip parodos taikytojų. Su
prantama, kitom tautom įdo
mūs buvo mūsų judrūs tauti
niai šokiai. Jų mielai žiūrėjo.

Susirinkusi buvo tikrai graži dar buvo fe iš Baltimorės, PhF 
lietuviška masė, iš visur ir vi- ladelphijos, Montrealio, Wor- 
sos Amerikos fe Kanados, atvy
kę ištisom šeimom, bent kdios 
kartos, 1939 metų parodos da
lyviai Ypač gausu buvo jauni
mo. <5a ir yra pati svarbioji to
kios dienos prasmė —lietuviš
ka demonstracija. Kai kraštas

' Norma Razvadauskaitė ir 
Vincas šnipas susituokė rug- 
piūčio 15, Žolinėje, šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mišių metu jaunuosius surišo 
kun. Alb. Janiūnas, giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
kampos. J. Kačinsko. Vaišės 
buvo Lietuvių. Piliečių Draugi
jos salėje; vadovavo Ant Mot- 
joška. Jaunieji gavo daug svei
kinimų. žada gyventi Bostono 
arba jo apylinkėse. Norma, tre
čios kartos lietuvaitė, buvo 
veikli lietuviškame gyvenime, 
gražiai fe kalba lietuviškai; jos 
tėvelis a.a. Pr. Razvadauskas 
buvo žymus Lietuvos vyčių vei
kėjas. Jaunoji yra baigusi aukš
tuosius mokslus, įsigijusi ma
gistro laipsnį. Vincas šnipas iš 
Hartfordo, gimęs Lietuvoje, yra 
taip pat išėjęs aukštuosius 
mokslus ir atlikęs karinę tar
navo. Abu pastaruoju laiku 
mokytojavo.

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

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

LsMotuvig Dtrektovtao

Ateitininkų stovykla Kennebunkporte
Rugpiūčio 3-17 tėvų prandš- Paskaitas skaitė: Ateitinmkų 

kanų jaukioje sodyboje Kenne- Federacijas vadas dr. J. Gfe- 
bunkporte vyko Amerikos ry- nius apie žmcgaūs kultūrą, A. 
tinto pakraščio mcfcalohrię atot- Mažiuos apie Donelaitį, muz. J. 
timnicy stovykla. Kapelionu bu- Kačinskas apie, liaudies muziką, 
vo kun. dr. P. Ceiiešius, stovyk
los viršininku R. Pauhukonis, 
komendantu A Vainius, sporto 
ir berniukų vadovu K. Girnius, 
meno ir mergaičių vadovė S. 
Gedvilaitė. Stovykloje - veikė 
Petro Pauliukonio tvarkoma ra
dijo stotis WMAS. Petro Pau- 
liukonio buvo ir visa pramo
gų bei pasilinksminimo muzika.

Dauguma stovyklautojų suda
lė iš Bostono fe New Yorioo,

INC.
E. JO8EPH ZEBROW8KI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condftion

(ARMAKAU8KA8)
. Graborhis-Balsamuotojas 

MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME
ii koplyčia - Air condttioned 
BALTON-BALTRONAS

Pr. Pauliukams teėjo du pra
nešimus — vieną apie spaudos 
draudimą, kitą apie spaudos 
reikšmę fe jos branginimą, A. 
Landsbergis apie teatrą bei 
dramą fe O. Gimiuvienė bei 
kun. <fr. P. Celiešnis pravedė 
susikaupimo dieną.

Ateitininkai darnbd"bendra
darbiavo su ten buvusia Bosto
no jūrų skautų stovykla. Ben
drai rengė laužus, skautai daly
vavo ateitininkų parengimuose, 
pasilinksminimuose, buvo atvy
kę pasiklausyti pašnekesio apie 
epaudos draudimą fe tt

Stovyklas vadovybė yn labai 
dėkinga tėvam pranciškonam 
už nuoširdų bendradarbiavimą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie roreot Portnray tRatioa) 
WOOOHAV8N, N. V. 

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4498

fene A* fe M. GakHkų namuo
se. Suvažiavimą atidarė Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organiza
cijų Sąjungos pirmininkė M. 
Galdikienė, pasveikindama at
silankiusias atstoves ir nurody
dama šio suvažiavimo tikslą. 
Dr. N. Bražėnaitė- Paronetto 
pranešė apie nuveiktus darbus, 
o iš Paryžiaus atvykusi Pasau
lio Katalikių Moterų Organiza
cijų Unijos Biuro narė B. Venc- 
kuvienė — apie tos unijos 
veiklą. PreL J. Ba&ūnas nu
švietė Amerikos katalikų orga
nizacijos struktūrą. B Chica- 
gos Giedros korporacijos 
mmmkė Emilija Vilimaitė 
pasakojo apie giedrininkių 
klą fe siekius, Australijos 
tovė Uknevičienė fe kitos 
nešimus įteikė raštu. Apie iždo 
stovį pranešimą padarė A Dum 
ibrienė. Išrinkta PLKOS revizi
ja — šlepetienė, R. Kundrotie- 
nė. Suvažiavimas priėmė eilę 
nutarimų fe sveikinimą bei už
uojautą pavergtas Lietuvos mo
terim. Visa buvo užrekorduota 
Amerikos Balso atstovo P. La
banausko. Suvažiavimas baigtas 
vaišėmis.

N.Y. Lietovię fHatolistę drau
gija rugpiūčio 17-23 pasaulinė
je parodoje surengė Lietuvos 
pa^o ženklų parodą. Ta proga 
išleido specialų voką, su lais
vės statula fe Lietuvos žemėla
piu. Buvo pasigaminę fe specia
lų antspaudą.

Kd^natli visą laiką
globojo fe savo automobiliu vė
žino Rūtą Lee, kai ji tavo at
vykusi vadovauti lietuvių die-

Ceriausai paihėsit per atostogas garsiame Capt Cod - OstervUk 
kurorte prie atviro Atistoto-jūros pliažo — gražioje lietuvKkrje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

AUDRONB

FUNERAL HOME. 
280 CHE8TNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 8-1181

CARROL 
FUNERAL HOME

DAINUOJAME 
SU UGNE

DM didelio Imoolv pareikalavi
mo grynai HetuvUkų dainų, Lio
nės Juodytte naujas LP-1003 al
bumas jau iileietae. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj,. 810 
WMougteby Avė., Brooklyn, N.Y., 
Mra. A. Ginkua 495 Grand SL, 
Brooklyn, N. Y, J. Paiukonis, 
288 Union Avė., Brooklyn, N.Y. ir 
ten kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina S5j00l 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 Ave^ 
Brooklyn 11, K Y.

NulsryjBttBlc^o Jėzaus sosorę 
&pektone pitan^as bus rugsė
jo 7, pirmadienį. Darbo dienos 
šventėje. Maloniai kviečiami 
dalyvauti via Naujosios Angli
jos lietuviai. Tai paskutinis di
dysis šių metų,piknikas. Sese
rys laukia .gausiai svečių, tikė- 
damosios, kad bus paremtas jų 
lietuviškas darbas, mokant pa
rapijose vaikus fe globojant se
ndins. Brocktone dabar stato
ma modernūs šv. Juozapo na
mai seneliam. Piknikas, kaip 
visada, bus vienuolyno sodybo
je, pamaldos — naujoje koply
čioje.

Vyrę ‘ uždaro* rakotekcijos 
rengiamos Marianapofeje, Tė
vų Marijonų vienuolyno patal
pose rugp. 28-30. Rekolekci
jomis rūpinasi N. Anglijos Ku
nigų Vienybės įgaliotas kun. 
Vac. Martinus. Rekolekcijas 
praves preL dr. V. Bičiūnas iš 
Rcmcs. Maistas fe atlygmknas 
— 12 doL Rekolekcijos prade
damos rugpjūčio 28 vakare. 
Kas negalėtų atvykti, prašomas 
atvykti rugpiūčio 29 iš ryto. 
Rekolekcijos baigiamos rugpiū
čio 30, šekmadienį, popiet.

suvafiarinte ruošti komiteų 
pasfeūjmitų nakvynėmis, -jMęs 
pasaulinės parodos metu tahtaĘt 
gauti vietos Nefe Yerito š^ęš- 
tačtoose fe brangu. Atvyfcstaa- 
tieji prašomi pranešti, kur jie 
nori nakvoti: viešbuty, Fbrd- 
hamo universiteto beadrtauty 
— vyrai, seserų pensionate-----
moterys, ar privačiai šeimose. 
Pakartotinai primename, kad 
nakvynėm bus aprūpinti tik 
tie,- kurie iš anksto utasakys. 
Taip pat primename, kad suva
žiavimo išlaidoms padengti bus 
imamas registracijos mokestis 
fe prie registracijos' stabukų 
bus galima įsigyti “LKMA Su
važiavimo Darbus” IV fe V to
mą ir akademijos narių išleis
tus mokslo veikalus. (g.)

DaiL K. Žoromskis, praleidęs 
kelias savaites vasaros atosto
gų Kennebunkporte, grįžęs pra
dėjo rengtis savo kurklių pa
rodai Detroite. Paroda bus rug
sėjo 13-20 Tarptautinio Institu
to patalpose. Globoja Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos Midūgano 
skyrius, organizuoja -— dr. V. 
Majauskas.

Lietuvos vyčip 41 kuopos šo
kėję grupė pakviesta šį ketvir
tadienį į demokratų konvenci
ją Atlantic City. Tą dieną ren
giamas prezidento L. Jtkmscmo 
gimtadienis, į kurį pakviesta 16 
tautų šokėjų grupės.

Viktoras ir Aldona Naucffiai, 
iš Chicagos atvykę į lietuvių 
dieną, lankėsi Darbininko re
dakcijoje.

džiuojant esanti lietuvaitė, ragi
no jaunimą išlikti ištftmią lie
tuvių tautai fe linkėjo Lietuvai 
laisvės. Visiems padėkojo prof. 
J. Štokas. Svarbesnieji rengė
jai apdovanoti gėlėmis, A. Ka- 
čanau^as gavo parodos meda
lį. Viskas baigta “Lietuviais 
esame mes gimę” giesme.

DALYVAVO APIE 16JH0
Stadione telpa apie 17,000 

žmonių. Visą laiką stadione bu
vo apie 16,000. Nemaža žmo
nių tavo lauke prie užkandi
nių, sodos krautuvėlių, kur, ą>- 
gulę visus stalus, laukė eilės 
atsigerti. Jei visi būtų suėję į 
stadioną, vienu metu jis būtų 
buvęs, kupinai pripildytas.

Diena pasitaikė karšta ir 
tvardą, žmonės išvargo. Vargi
no, kaip paprastai, ilgos fe gau
sios kalbos fe visokie ištęsti 
aiškinimai Tas kattMS sferiim- 
pinuš fe išmetus visokias' pa
dėkų padėkas, sutrumpinus ba
nalius šokių fe dainų apibūdi
nimus bei pristatymus, progra
ma tikrai būtų pastoaigus ko
kia valandą anksčiau, šiaip bai
gėsi prieš 5 vai.

Stadione blogai veftė garsm- 
tuvų sistema, buvo girdėti tfe 
ties stadiono viduriu. Lietuvos 
atstovo J. Kajeeko kalbcs iš vi
so nebuvo gfedėti.

Atviras stadionas, vėjas fe 
helikopterių triukšmas nebuvo 
patalinis dainom. Nors choras 
buvo didelis fe galingas, bet, 
deja, blogai veikianti technika 
neleido jam pasiekti klausyto-
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