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Ar teks dolerį gelbėti ginklu?
Doleris bėga iš namij paskui kariuomenę kituose kraštuose

ANDLRSOisOS kalbasi su Adcnaueriu.

Rusip baiminasi atomines Kinijos
Maskvoje komunistų lyderių 

konfeiencija. prasidėjusi lap
kričio 9. dar nebaigta. Ginčas 
dėl ideologinių skirtumų, spė
jama bus atidėtas ilgesniam lai
kui. Kinijos griežtosios politi
kos šalininkai turi savo nusi
statymus švelninti, atsižiūrėda
mi. kad Kinija priklauso nuo 
Maskvos ūkinės ir karinės pa
galbas. Chruščiovo koegzisten
cijos politika randa daugumos 
pritarimų tarp 85 kraštų komu
nistinių lyderių; labiausiai ji 
remia ir satelitai Europoje. Ta
čiau buvo nustebinta konferen
cija, kada Kinijos liniją parė
mė lotynų Amerikos komunis
tai — Argentinos. Kolumbijos. 
Urugvajaus. Čilės. Ją remia taip 
pat šiaurės Korėja.' Vietnamas. 
Albanija.

Padėtis gali pasikeisti, kai 
Kinija turės atominius ginklus. 
O pirmą atominę bombą ji ža
da išmėginti 1961 pabaigoje.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS
Arkivyskupo Ciepliako Eaa- 

tifikaciįa
Vatikane ritu kongregacija 

studijuoja arkivyskupo J. B. 
Ciepliako beatifikacijos bylą. 
Tai beatifikacija pirmo arkivys
kupo bolševikų kankinio.

Bolševikai, paėmę valdžią. 
Minsko vyskupą Roppą išvarė, 
o apaštališką administratorių ir 
titulini arkivyskupą J. B. Ciep- 
liaką 1920 suėmė. 1923 Mask
voje drauge su kun. J. Butke
vičium buvo pasmerktas mirti 
už tai. kad jis protestavo, kaip 
kaltinime sakoma, prieš bažny
tinio turto konfiskavimą ir 
kor.trevoliucijos aktus. Vatika
no ir pasaulio sukelti protestai 
paveikė bolševikus tiek, kad 
mirties bausmę pakeitė 10 me
tų kalėjimu. Po metų Lenkijos 
vyriausybė mainais išgavo kali
ni. Pabuvęs metus Romoje, jis 
1925 išvyko i Ameriką ir pa
keliui sužinojo, kad yra paskir
tas Vilniaus arkivyskupu, vys
kupui J. Matulevičiui atsisakius. 
Jo ingresas Vilniuje buvo nu
matytas 1926 kovo 25. bet tų 
metų vasario 17 jis mirė plau
čių uždegimu Passaic. N. J.’

FERHAT ABBAS, Alžiro laikino
sios sukilėlių valdžios pirmininkas, 
nėra komunistas, bet Jis nenori 
tartis su de Gaulle kurstomas 
Maskvos ir Pekingo, nori, kad 
Alžire neramumai tuo ilgiau truk
tų.

Liu Shao-chi, komunistinės 
Kinijos prezidentas, keturių su 
puse valandų kalboje, gyrėsi 
Kinijos pažanga ir pasiruošimu 
tapti atomine galybe. Jo kal
ba Maskvos laikraščiuose nebu
vo paskelbta. Vakariečių žur
nalistai praneša, kad toji kalba 
Chruščiovą labiau erzino, negu 
ideologiniai kivirčai.

— Maskvoje 85 valstybių ko
munistų vadai lapkričio 26 sa
vo konferenciją baigė.

KASAVU3U. Kongo prezidentas. i?- 
bn iškilmingai sutiktas. ’.ai iš 
Yorko gr;x3 j Lecpoldvilie. Tokiu o- 
vaciju nebuvo nuo Kongo nepriklau
somybės paskelbimo. Laikoma, kad 
jis laimėjo Jungtinėse Tautose.

Balt o nauja valdyba
Balfo dešimtasis seimas, i- 

vykęs praeitą savaitgali Chica- 
goje. išrinko naują Centro Val
dybą: pirmininkas — kan. J. 
B. Končius, vicepirmininkai: 
Juozas Audėnas. Steponas Brie
dis. Marija Rudienė. Albinas 
Trečiokas; sekretorė — Nora 
Gugienė, iždininkas — Vytau
tas Abraitis. protokolo sekre
torius — Vladas Barčiauskas.

D AKYSIME T.y PATĮ. TIK GERIAU
Vokietijos socialistų konfe

rencija Hanno Uryje baigėsi 
lapkričio 25. Joje pasirodė nau
jos generacijos laimėjimas prieš

Kongresmany štabai
Ryšium su nauju Kongresu 

\Vashingtone didelis pasisiūly
mas Į Kongreso tarnautojus. 
Vilioja geri atlyginimai, geres
ni nei šiaip valdžios Įstaigose. 
O kiekvienas kongresmanas ar 
senatorius yra patogi ‘ darbo
vietė” — kongresmanas ar se
natorius turi savo tarnautojų 
štabą. Daugelis po 3-4. tačiau 
kongresmanai iš didesnių rin
kiminių apygardų turi didelius 
štabus. Pvz. Illinois senatorius 
P. Douglas turi 23. Ne\v Yor- 
ko B Kenneath 32. Mass. Ken- 
nedy 27. Kiekvienas gali savo 
tarnautojam išleisti metam 40. 
000 dol.. o iš apygardų, kurios 
turi daugiau kaip pusę mil. gy
ventojų, gali dar papildomai 
išleisti 5.768.

Europoje lankėsi dvi Ameri
kos delegacijos — naujos būsi
mos vyriausybės ir senosios. 
Lapkričio 26 abidvi grižo.

Jchnjcnas ir Fulbrightas lan
kėsi Paryžiuje Nato parlamen
tinėje konferencijoje, kalbėjosi 
su de Gaulle. lankėsi Londone 
pas Macmillaną. Jie padarė eu
ropiečiam Įspūdi, kad .Amerikos 
rinkimai nekeičia Amerikos po
litikos Nato klausimu. Tačiau 
Johnsonas taip pat davė su
prasti. kad Eisenhowerio vy
riausybės paskutiniai žygiai ne
reiškia Kennedy nei Johnsono 
nusistatymo. Tarp tų paskutinių 
Eisenho\verio žygių buvo Ame
rikos prekybos nutraukimas su 
Kuba, laivyno pasiuntimas Į Ka
ribų jūrą vidurio Amerikai sau
goti nuo galimos komunistų in
vazijos ir dolerio gelbėjimas.

Andersonas ir Dillonas do
lerio reikalais buvo pasiųsti i 
Bonną. Paryžių ir Londoną. Ši 
kelionė priklauso prie labiausiai 
nepasisekusių Eisenhowerio po
litinių žygių. Atsakomybė už 
ją labiausiai verčia valstybės iž
do sekretoriui Andersonui, bet 
netiesiogiai ji tenka pačiam pre
zidentui.

Amerikoje karčiai minimos 
nepasisekusios derybos su Vo
kietija ir Prancūzija dėl dole
rio. Valstybės iždo valdytojas 
Andersonas ir vals. sekr. pa
vaduotojas Dillonas norėjo gau
ti iš Vokietijos 600 mil. dol. 
Amerikos kariuomenei Vokieti
joje išlaikyti, o taip pat 1.5

EISENHOWER!S PENSIJOJE
Prezidentas Eiserhovveris po 

ateinančių metų sausio 2'3 no
ris pasitraukti į pensiją ne kaip 
buvęs prezdientas. bet kaip 5 
žvaigždžių generolas. Pinigi
nis skirtumas jam nedidelis. 
Kaip buvęs prezidentas jis gau
tų metam po 25.000 ir dar 53, 
000 jo biurui. Kaip generolas 
jis gautų metam 20.500 ir dar 
biurui bei namų ūkio reikalam 
tiek, kiek tai bus “reikalinga", 
o taip pat nemokamą gydymą 
kariuomenės ligoninėje. Pinigi
nis klausimas Eisenhosveriui ir 
neaktualus, nes už savo knygą 
“Crusade in Europe” jis yra 
gavęs apie 1 mil. dol. hono
raro. Pasitraukęs jis rengiasi 
rašyti atsiminimus iš savo pre
zidentavimo.

senąją, užkietėjusią socializmo 
dogmose. Naujosios vadas pa
sirodė Berlyno burmistras Bran 
dtas. kandidatas i prezidentus 
rugsėjo mėn. Nors socialistai 
tebesivadina draugais ir varto
ja raudoną vėliavą, tačiau sa
vo praktinėje programoje ne
galėjo nepripažinti, kad CDU 
pastatė Vokietija ant kojų ir 
kad toji programa eina labiau
siai su gyvenimu. Dėl to ir so
cialistų suvažiavime skelbtas 
šūkis artimiausiem rinkimam: 
darysim tą pat. ką darė CDU. 
bet darysim genaus. Rinkimų 
laimėti 1361 nesitiki, tačiau ti
kisi laimėti kitus rinkimus.

— Kubos komunistų partija 
paskelbė, kad Castro “tautinė 
revoliucija” buvo tik pereina
masis laipsnis i komunizmą.

— Venecuelos sostinėje Ca- 
racasc komunistų sukeltose riau 
šėse su policija keli asmens 
užmušti ir 100 sužeistų. 

milijardo dol. atsilikusiom tau
tom remti. Vokiečiai atsisakė. 
Panašiai atsisakė ir Prancūzi
ja. Vokiečiai apgailestavo, kad 
Andersonas'nesileido į kompro
misus. Amerikoje valst. depar
tamente ir apsaugos departa
mente buvo pareikšta, kad An
dersonas su jais nebendradar
biavęs dėl savo plano. Ander
sono misija buvo tiesiogiai pre
zidento aprobuota, apeinant

MRS. JOHN F. KENNEDY susilau
kė sūnaus. Jis vadinsis tėvo vardu: 
John F. Kennedy, Jr.

Amerikos rankose baze., o Castro rankose
— vanduo, elektra ir tarnautojai

Santykiam Įsitempus tarp A- 
merikos ir Kubos, vis labiau 
kreipiamas dėmesys į Amerikos 
marinų bazę Guantanamo sa
loje. kurioje gyvena 5.003 ame
rikiečių. Tos Amerikos tvirto
vės silpniausia ir labiausiai pa
žeidžiama vieta yra vanduo. 
Bazeje vandens nėra. JĮ pum
puoja į bazę iš už 4-6 mylių. 
Užtenka Castrui sustabdyti pom 
pa. ir bazė atsidurs be vandens. 
Tiesa, re visai be vandens. Ji 
turi rezervuarus, kuriuose telpa 
10 mil. galonų. Bazė normaliai 
suvartoja 2.300.000 galonų. Tai
gi rezervuaruose vandens už
tektų keturioms dienoms. Jei 
atsisakytų nuo mašinų plovi
mo ir maudymosi, tai 10 die
nų. Kitaip vandeni turėtų ga
benti iš Floridos.

* •
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KUO SKIRIASI vakarų Berlynas nuo sovietinės dalies rodo griuvėsiai ir įspėjimas: Jūs išvystate i* 
amerikiečių sektoriaus.

valstybės sekretorių. Anderso
nas betgi sakės laimėjęs, nes 
jis Tikinęs Vokietijos kancle
ri Adenaueri. kad Amerika ati
trauks kariuomenę iš Europos 
dole iai gelbėti.

LYNDON B. JOHNSON Paryžiuje 
skaito laikraštį. Jis dalyvavo Nato 
konferencijoje.

Johnsonas atsiribojo
Johnsonas. išrinktasis vice

prezidentas lapkričio 24 televi
zijoje pareiškė, kad paskutiniu 
dviejų mėnesių vyriausybės po
litika nebūti/ai sutampa su 
Kennedy ir ' jo nusistatymais.

Mažiau jautri vieta yra elek
tra. Iš Kubos bazė ima ketvir
tadali elektros. Jei Castro ją nu
trauktu. stovi parengti Ameri
kos nauji generatoriai.

Trečia silpnoji vieta -- ba
zės tarnautojai iš Kubos. Jų 
vra viso 3.000. Užtenka, kad 
jiem būtų atimtas leidimas, ir 
bazė atsidurtų be patarnavimo. 
Tarp tų tarnautojų iš Kubos 
Castro turi ir savo agentu. Vie
na dieną jiem galėtų duoti įsa
kymą vykdyti bazėje sabotažą.

Tačiau vienas daly kas ypa
čiai sulaiko Castro nuo tos rū
šies žygio. Tie 3.000 tarnauto
jų kiekviena savaitę parneša 
Į Kubą 125.000 dol. Metam tai 
7 su puse mil. Tai jau rimtas 
argumentas.

NIXuka»^ p... viski, kad yra neteisingi priekaištai lictv Yo. ko g.u;. <'--- 
kefąlleriui. kuris kaltinamas nesičmęs reikiami.! priemonių re^pj'jlik 
rinkimus laimėti.

Norėtu gražinti Roosevelto laikus 
Ar Kennedv tam pritars, pi ūmiausia 
parcdvs nusistatvinas dėl V. Berlyno

V/alI Street Journal specia
listas sovietiniam reikalam ir 
tolimie.-iem rytam II. Cham- 
berlain atkieipė ypatingą dė
mesį i Chruščiovo pasveikini- 
nimą Kennedy. Jis pastebėjo, 
kad Chruščiovas nebe' pirmą 
sykį kalba už santykių tarp A- 
merikos ir Sovietų grąžinimą į 
Roosevelto laikus. Po suirusios 
Paryžiaus konferencijos Chruš
čiovas buvo pareiškęs:

'Bjvo vienas amerikietis, su 
kuriuo aš galėčiau susitarti. Bu
vo vienas amerikietis, su ku
riuo aš galėčiau garbingai de
rėtis. Tai Rcoseveltas. Bet ka
da jis mirė, su juo mirė ir jo 
politika".

Kai Kennedy rinkiminėse kal
bose žadėiosi atgaivinti Roose
velto laikų tradicijas, Chruščio
vas ir savo pasveikinime lai
mėjusiam Kennedy pasigavo 
tuos žodžius apie Roosevelto 
laikų atgaivinimą santykiuose 
tarp Rusijos ir Amerikos. Tai 
buvo Chruščiovo linkėjimas.

Kyla du klausimai: kodėl ši
ta Roosevelto užsieninė politi
ka taip Chruščiovą žavi ir ar 
naujas prez dentas kennedy ten 
giasi ją atgaivinti9

★

Chamberlain sumini, kad Roo
sevelto politika santykiuose su 
Sovietais buvo ištisai appease- 
mento ir Europos bei Azijos iš
pardavimo politika.

"Šita politika savo logišką ir 
begėdišką viršūnę pasiekė tri
jų didžiųjų konferencijoje Jal
toje 1945 vasary, kada Vaka
rų lyderiai įdavė Stalinui rak
tus nuo rytų Europos ir rytų 
Azijos.

“Jaltos sprendimais teisėtas 
Lenkijos vyriausybės atstovas, 
kuris turėjo savo būstinę Lon
done. buvo pašalintas ir pakeis
tas visiškai priklausomu nuo 
Stalino valdomų Lenkijos ko
munistų iškamšų.

“Sovietų Sąjungai buvo ati
duota Japonijos teritorija —

VOU
IHt AMIBICAN SfCTOŽ
8M BUI3MAni M3 
AMEPHKARCKGM JOitf

VOOS SORTH 
N SECIEUfi AMfUICAffl 

pietų Sachalinas ir Kurilų salo.', 
o taip pat dominavimas Man- 
džurijoje. Jaltos nuolaidos, b? 
to. Įgalino Sovietų vyriausybę 
duoti Kinijos komunistam žy
mia pagalbą jų pasisekusiam 
pastangom nuversti nacionalinę 
vyriausybę pačioje Kinijoje. Bu
simojo Korėjos karo sėklų tMp 
pat*buvo pasėta Jaltoje”.

Autorius mano, kad Roose- 
veltas galėjo taip atiduoti Azi
jos ir Europos rytus Maskvai 
tik dėl to. kad nei jis nei jo 
vyriausias patarėjas llopkins 
nieko, nenusimanė anie komu
nizmą. Tačiau nuo Jaltos laikų 
amerikiečių tauta daug ką iš
moko — sako Chamberlain -

FRANKLIN D. ROOSEVELT 

pirmiausia domėtis ne Sovie
tų žodžiais, bet darbais. Ir jei
gu Kennedy kalbėjo apie Ame
rikos prestižo smukimą, tai tam 
prestižui atstatyti reikėtų atsi
riboti nuo buvusios Roosevelto 
politikos.

Grįžimas į Roosevelto laikų 
politiką Chruščiovo akyse turė
tų reikšti pirmiausia Berlyno 
ir Formozos perleidimą komu
nistam. Berlyno klausimą Chruš 
čiovas kiša pirmoj vietoj Su 
juo nenori laukti nė Vokietijos 
rinkimų. Jis turįs būti išspręs
tas pavasari.
Kennedy nusistatymą dėl Ber

lyno suminėjo J. Alsop įNY- 
HT). Berlyno užpuolimas būtu 
tokios pat reikšmės laisvajam 
pasauliui kaip Paryžiaus, Lon
dono ar Washingtono užpuoli
mas. Toki pareiškimą Berlyno 
burmistras Brandt perdavė kaip 
Kenrcdy pareiškimą spaudai. 
Tai aiškus, nors ir netiesioginis 
atsakymas Į Chruščiovo norus

Tuo atsakymu vokiečiai la
biau patenkinti negu Eisenho- 
\verio atsakymu, kurį jis buvo 
pareiškęs Nato konferencijai 
Beri} no klausimas svarbus: 1 
apginti galima tik atominiais 
ginklais; bet .atominis karas nė
ra galimas. Tai didelis skuta
mas tarp Eisenhovverio ir Ken
nedy pareiškimų

Tokis Kennedy pirmas pa
reiškimas neduoda pagrindo iš
vadai. kad jis laikysis Roose 
velto politikos santykiuose su 
Sovietais
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Girdi, "mėgino bėgti" ...
O po Tytuvėnus vaisto nu

driskęs Grinkiškio NKVD vir

tas, Rosinger Saukėsi penktojo 
“aipendmento”. Tačiau jis pri
sipažino paruošęs raportą dėl 
Amerikos tolimųjų rytų politi
kos ir jį įteikęs P. Jessupui. 
Jis buvo taip pat pakviestas 
valstybės sekretoriaus į konfe
renciją valstybės departamente.

Kas Snipaičiuose, pasibalnojęs 
arklį, o prie balno kilpos pri
rišęs žmogų, vilko vilkte dau
giau Jdlomėtro keliu? Nagi A- 
pukas, ;t 
skyriaus

1——» Knry vynautyM y 
kaip Amerikos atstovą Jungti^ 
nėm Tautom, tai senate, jo no- 
tvirtino. i

Netvirtino dėl tų pačių prie
žasčių, nors anksčiau Jessupas 
buvo vienas iš tos grupės, ku
ri paruošė pačią Jungtinių Tau
tų organizaciją ir Trumano bu
vo pristatytas tom pareigom 
Jungtinėse Tautose.

G. E. Sokolsky (Journal Ame
rican) ta proga iškėlė ir naujos 
medžiagos iš McCarrano komi
sijos raporto, kuris nušviečia 
Jessupo veiklą anais laikais, ka-

— Amerikos žvalgyba gavo 
žinių, kad Sovietų povandeni
nis laivas iškėlė savo agentus 
vidurio Amerikos vakariniame 
krante, greičiausia Guatemalo-

EV 7-4940 — EV 4-1232

^menduotų asmenų buvo 10, ku
riuos liudininkai pripažino ar
timai susijus su komunistinėm 

S organizacijom”.

Mačiau pereitą pavasari oda 
aptrauktus Vaitkaus kautus. Da
bar jis vežioja pašarus kiau
lėms Kuolonių kolchoze, mindo 
basomis kojomis Kiršnovės mo
li tam, kad iš viso dar gyvas 
yra. Niekas jo neskaito nei fi
ziniai, nei psichiniai sveiku, bet 
jei jis dar gyvas, tegu dirba. 
Buvau jį sutikęs pereitą pava
sarį. Paliegusiu balsu prašė ma
ne padėti paieškoti Kiršnovės 
krante buožių užkastų turtų. 
Nors ir pakvaišo per kovą už 
bendrą turtą, bet sau asmeniš- toju Dambrauskas. Mokytojas, 
ko vis tik norėtų.

Mačiau ir Jurkėną ariantį II- 
gižių kolchoze su pora leisgy
vių arklių, visą taip apšepusį, 
ir taip nepanašų į tą, kuris to 
paties kolchozo Sakaičių kaime 
šaukė ant žmogaus, neva nu
slėpusio vėtyklę: “šak-k-k-ale, 
atiduok fuk-fuk-fuktelį!”.

Brazauskas pasitraukė 
buvusių pavaldinių toliau. Jis toju. Bet tuo laiku atsirado 
dirba Veliuonos

jaus dienos džiaugsmingoje 
Kristaus Gimimo šventėje”.

metų . Knhimhfjoy profesorių 
Amerikos vyriausybė attiko ma
žą darbą, jį pristatydama. Ta
čiau tas mažas darbas daug pa
sako apie Amerikos praktinę 
politiką santykiuose su komu
nistais.

Kai Jessup buvo-išrinktas į 
teisėjus, spaudoje buvo galima 
aptikti žinią, jog

kongrosmanas John R. P»l- 
lon, respublikonas iš New Yor- 
Ig0!, siuntė telegramas., preziden
tui Eisenhoweriui ir išrinkta
jam' prezidentui Kennedy su 
protestais prieš Jessupo pri
statymą į tarptautinį teismą.

Kongresmanas kaltino Jessu-

The suggested “OecUrotion of the Grat.1 of Independ- 
eece to Colomal Countoūs and Peoples” bg the Soviet 
Union, to the United Nations contains:

“The eolomol sgstem and cdlonial administration in 
all these forms mušt be completely dbolished in order 
to afford the peoples of the territories concemed an op- 
portunity to determine their destiny and form of govem- 
ment”.

We ask you to take initiative that the United Nations 
voould mokė a deeision to urge the Soviet Union “to 
abolish the cdlonial system and cdlonial administration” 
in Lithuanian, Latvia, and Estonia,' to puti out the Soviet 
military and police forces from these countries “in order 
to afford the peoples of these territories an opportunity 
to determine their destiny and form of government.”

KAIP SU TA 
FATIMOS PASLAPTIMI

Riou sudarė ir savo štabą 
— vienas prancūzas su žmonas, 
abudu gydytojai iŠ Prancūzi
jos, 7 misijonierės slaugės iš 
Šveicarijos, 10 slaugių iš Haiti. 
Ligoninės mėnesinės išlaidos — 
1,000 dol. Tuos pinigus suren
ka aukom iš galinčių mokėti 
ligonių, iš negalinčių nieko'ir 
neima. .»

Susiduria ir su keistais žmo-

Jessupo ypatinga rolė
E eilės suminėtų asmenų Mc

Carrano raporte ypatingai su
minėtas Jessupas. Esą “šiuo 
metu Philip Jessup pasisakė ad
mirolui Cooke prieš Jungtinių 
Valstybių pagalbą nacionalinei 
vyriausybei. Generolas Chen- 
nault liudijo, kad jis raginęs 
Jessupą neskelbti vadinamų bal
tųjų raštą nes jie kasasi po 
nacionaline vyriausybe. Tačiau 
baltieji raštai buvo paskelbti.

Jessupas užsienių reikalų ko
misijai pasisakė redagavęs tuos 
raštus, kurie buvo paskelbti 
1940 liepos 30”.

4' 'J'
- - ate A. Werier

< Stato 
Wtohmgto*» D- C.
Ehudt 5tr: ■ #,

sako, buvo ne iš gerųjų, todėl 
užsimanė išgarsėti. Puolė, kiek 
jėgos leido, idealizmo priešus. 
Ir neliko nepastebėtas. Rajonas 
padarė savo švietimo vadovu. 
Pastebujusi energingą vyrą 
švietimo ministerija padarė sa
vo kadrų viršininku, o neužil
go, ck pastebėtas, tapo švieti- 

nuo mo ministro pirmuoju pavaduo-

sup, yra aiškus pavyzdys, kaip 
asmenys » iš Institute of Pacific 
Relations tapo reikšmingai įta
kingi Amerikos užsienio politi
ką nustatant Komisija mano, 
kad personalo parinkimas, kon
ferencijos svarstymo klausimai 
ir išvados iš jų aiškiai parodė 
įtaką asmenų, susijusių su IPR, 
kurie siekė paveikti Jungtinių 
Valstybių politiką.

■ A - Ko norėjo, pasiekę- , **■ 
“1949 lapkričio 19 Philip R. 

Jessup kalbėjo admirolui Cooke, 
kad mes rengiamės nebeduoti 
daugiau municijos nacionalinei 
Kinijai. 1950 sausio 5, trys mė
nesiai po tos konferencijos, 
prezidentas paskelbė, kad Jung
tinės valstybės nėra pasiryžu- 
sios teikti karinės pagalbos na
cionalistam Formozoje ir kad 
Formoza turėtų būti grąžinta 
Kinijai pagal Kairo susitari
mus”.

Dokumentų ištraukos akivaiz
džiai rodo, kas yra asmeniškai 
atsakingi už Kinijos perdavimą 
bolševikam. Tie patys dokumen
tai nušviečia praeitį asmens, 
kurį, dabar Eisenhowerio vy
riausybė pristatė vykdyti tarp
tautinį teisingumą Amerikos 
vardu. ' 1 M.

Philip C. Jessup buvo akty
vus asmuo vadinamame Insti
tute of Pacific Relations — bu
vo to instituto padalinio Ameri
can Council pirmininkas. Pa
čiam institutui tuo metuvado- 
vavo E. C. Carter ir Frederick 
Vanderbilt Field. Pastarasis bu
vo atviras komunistas.

Jessupo rekomendacijos
P. Jessupo veiklos linkmė 

pasirodė 1946 to instituto .kon
ferencijoje Hot Springs, kuri 
buvo lyg įvadas į Jungtinių 
Tautų konferenciją. Rekomen
dacijas, kas toje konferencijo
je turėjo dalyvauti, davė P. 
Jessup ir Lauchlin Currie — 
pastarasis tuo metu buvo iš Bal-

ADELfi ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATIDARA SEŽTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pat nui perkant būeite patenkinti wiro namai*

savo žinias, baigė medicinos 
mokslus.

Dabar savo saloje kunigas 
ir gydytojas Riou paruošė vie
tos 70 pacientų, įtaisė TB sa
natoriją su 40 lovų, operacinę, 
gimdymo palatą, net ir dantų 
kabinetą. Per metus praeina 
apie 9,000 pacientų. Atvyksta 
į salą sveikatos ieškoti ir iš 
Haiti džiovininkai, venerikai, 
leprihinkai ir kiti nelaimingie
ji. Kasdien po 60 iš šalies lau
kia eilės.

\ Jessupo ir kitų įtaka valsyt- 
bės departamento
McCarrano “komisija ran

da, kad 1949 spalio, konferen
cija valstybės departąmente,

ten tikima, kad vaistas nieko 
neveikia, jei dar nekrikštytas.

Sekmadieniais kun. Riou lai
ko pamaldas ir sako pamoks
lus.

Haitiečiai kunigą Riou va-, 
dina “bon blanc” — geras bal
tasis. >

* -Lux Christi "1960 rugsėjo atitinkamai nuteikia dalyvauti 
mėn. kun. dr. J. Vaišnora aiš- naktį Bernelių mišiose ir ryto- 
kino popiežiaus Jono XXIII de
kretą dėl Kūčių pasninko ir pa
darė tokias išvadas:

“Dabar tikintieji nebūtinai 
turi pasninkauti gruodžio 24 
d., bet gali pasninkauti, kaip 
leidžiama, arba gruodžio 24, ar
ba 23 dieną. Pasirinkimas pri
klauso vien tik nuo tikinčių
jų apsisprendimo ir valios. To
dėl pasirinkimas gali kas metai 
keistis ir būti kitoks: vienais 
metais gali pasninkauti gruo
džio 24 d., o kitais gruodžio 
23 d. Net ir tos pačios šeimos 
nariai gali rinktis ne tą pačią 
pasninkui dieną.

“E pasirinktinos pareigos es
mės plaukia net ir tokia juri-

ras darbas daug našesnis. Jo ; 
barbariškumus minės betyga- ; 
liškiai dar ilgai. Kas mušė Pa- ; 
tėčiuose Melešką, Petrauską, Į 
Mačiulį; Ugionyse — Su- ; 
kutį, Kringelį? Nagi Jurkėnas, I 
LesČiauskas, Vabalas, Cibulskis.

Šis laišką įdėjo .dar įKantrą vo
ką, ant kurio buvo užrašyta, 
kad turės jį atidaryti jis pats, 
t. y. Zoze Correia da Silva. Ta
čiau jeigu jis numirtą tai tu
rėtų .atidaryti Lisabonos ^kardi
nolas patriarchas. Visa tai man 
pranešė vysk de Leiria, pas ku
ri buvo laiškas .... Mane pa-

komiteto pirmininku, o iš čia 
po kiek laiko rajkomas, kaip 
sumanų vadovą pasiuntė va
dovauti atsiliekančiam kolcho
zui. Ir štai liaudies švietėjas 
persikvalifikavo. Dabar jis aiš- 

(Nukelta į 6 psl.)

‘Petro. Cvir- mikliau kalbančių, o Dambraus- 
kos” kolchoze ir padeda kaimy- ką negi į Snieškaus vietą kel- 
nams keikti visą tarybinę san- si, kai yra daug svarbesnis rei- 
tvarką kalas — žemės ūkis; ck pasiun-

Apuką išmetė iš Juodaičių tė dirbti į Ariogalą vykdomojo 
kolchozo pirmininko pareigų už 
nesugebėjimą jam vadovauti. 
Išėjo šunų lodyti su medaliu 
“za doblestnyj trud”.

Name ...

Address

Buvo parašytą kaip Alek
sandro Staviskio sukčiavimas 
sugriovė jo sūnaus gyvenimą. 
Bet yra ir kitokių atsitikimų: 
kaip sūnus išpirko tėvų kal
tes. Tokia istorija yra apie Ro- 
ger Riou.

Rogėr Riou, prancūzas, 16 
metų berniukas, - La Havre 
mieste kovėsi su policininkais 
kaip uolus komunistas. Jis bu
vo suimtas ir pasiųstas į patai
sos mokyklą. Elgėsi ir toliau 
kaip aiškiai nepataisomas — 
šimtinei kitų bendrų jis ten aiš
kino Markso evangeliją ir or
ganizavo juos pabėgti. Kai pa
bėgti nepasisekė, atsidūrė vie
nutėje su išnarinta ranka ir 
koja.

Tai buvo 1926.
Ilgos valandos vienutėje, o 

paskui išmintingo mokyklos ve
dėjo pasikalbėjimai jauną ko
munistą kovotoją privertė ap
galvoti savo praeitį. Jo tėvas 
buvo He de France laivo kapi
tonas, karingas komunistas. Mo
tina — taip pat raudona. Jų 
įtakoje dar tik 9 metų vaikas 
nešiojo ir pardavinėjo komu
nistų dienraštį L’Humanitė. Jis 
tikėjo, kad komunizmas iš
spręs visus gyvenimo neteisy
bės klausimus. Vienutėje ir pa
sikalbėjimuose su mokyklos ve
dėju jis pradėjo abejoti komu
nizmu, ir prieš jo akis vis 
dažniau ir dažniau stojo moky
tojo- patarimas, kad būdamas 
kunigas jis daugiau žmonėm 
padarytų naudos, nei būdamas 
komunistų agitatorius.

1947 Roger Riou, jaunas ku
nigas, buvo paskirtas į He de 
la Toure, šešios mylios nuo 
Haiti. Gyventojų čia nebuvo 
daug, tik 12,000, bet buvo daug 
skurdo, tamsumo ir ligų. Kuni
gas Riou atidarė dispanserį, 
įtaisė kambarį su 15 lovų, ir 
visos tuojau buvo užimtos. Bet 
žmonėm gydyti nepakako jo 
medicininių žinių, kurias jis bu
vo gavęs tarnaudamas kariuo
menėje. Jis grįžo į Prancūziją 
ir per ketveris metus papildė

voti iri komunizmą Gi Bra
zauskas, pasitelkęs sau į pava
duotojus iš kažkur atsibasčiu- 
sį mekesių Jurkėną, įvykdė per
silaužimą žemės ūkio srityje 
Betygalos valsčiuje. Tai yra “į- 
tikino” ūkininkus, kad bend-

Lux Christi tame pat nr. kan. 
Z. Ignatavičius atsiliepė dėl 
didelio dėmesio sukėlusių gan
dų apie Fatimos paslaptingą 
laišką, kuris turėjęs būti pa
skelbtas tariamai šiemet. Kan.- 
Z. Ignatavičius išblaško, minė 
damas Portugalijos kardinolo 
Cerezeira pareiškimą “Diario 
de Noticas” laikraščiui:

— Kaip praneša telegramos 
(galima prileisti, kad iš Vati
kano), vadinamoji Fatimos pa- 

dinė išvada: jei kas iš anksto slaptis, skirta šventam Tėvui, 
ir pastoviai yra nusistatęs pa- nebus pranešta nei šiemet, nei 
sninko laikytis gruodžio 23 d., kada, kadangi šventas Sos-
bet tą dieną pasitaiko ne nuo. nelaiko tai reikalinga
jo valios priklausanti kliūtis, 
tada neturi pareigos pasnin- žinau apie Fatimos paslapties 
kauti gruodžio 24 d. / paskutiniąją dalį. Apie ją ži- 

‘ Mums, lietuviams, kurie tu- nau jįk tiek, kiek buvo tele- 
rime gražią Kūčių vakarienės grama pranešta iš Vatikano ... 
tradiciją kun atitinka Bažny- žinau, kad Liuciją su kuria aš 
čios nustatyto pasninko nor- niekad nesu kalbėjęs, surašė 
mas (valgoma iki soties tik Kū- paslaptį ir laišką įteikė tuo- 
čių vakarienės metu ir tai tik metiniam vyskupui J. E. Lei- 
pasninko, be mėsos valgiai) nė- rja p Zoze Correira da Silva. 
ra jokio reikalo kelti Kūčias į 
gruodžio 23 d. šventiška Kū
čių nuotaika Kalėdų išvakarėse

kad eisią medžioti. Bet šeimi
ninkas, pasivedęs į galulaukį, 
Brisiu nušauną Ir tai dėkin
gumas Brisiui už tai, kaip jis 
atsidavusiai jam tarnavo.

Pasakysit: tai juokdarys! Tai 
Biliūno taip parašyta apie se
no šuns galą. Tiesą bet da
bar jis itin būdingas. Tadą, Bi
liūnui rašant, Brisiu buvo’ pa
lyginamai mažiau. Šią apysaką 
reikia prisiminti dabar, kai 
kiekvienoj apylinkėj ant spa
lių krūvų guli, kad ir ne visai 
susenę, bet jau savo šeiminin
kui rolę atloję^ bristai. Nepra
dėsiu nuo Bulganino, Putuos ar 
Merkulovo. Imkim lietuvišką 
kaimą.

- Bristai Betygaloje
Mano atmintis siekia 1946

nybds, viceprezidento (Henry pirmininkaujama Philip C Jęs- Į. 
Wallace) misijos iš Kinijos pra- — — -------- "—J -
nešimais jie stengėsi pasikasti 
po Kinijos vyriausybe, išaukš
tinti Kinijos komunistų parti
ją kaip reikšmingą pajėgą, ku
ri turėtų būti įtraukta į koa
licinę vyriausybę”.

Praneža visuomenės Siniai. kad Švenčių proga gauta daug naujų 
įvairių medžiagų iš ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo 
artimiesiems: W0 jvairių medžiagų vyriškiems kostiumams

200 fv. medžiagų moterišk. kostiumams ir suknelėms 
W0 fv. medžiagų moterišk. ir vyriškiems paltams 

Visos vtimnės medžiagos—-angliškos su {audimu **Made in England'' 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų

šininkas Rapolas, kuris dabar 
ir pats neatsimena, kiek žmo
nių savo ranka nušovęs. Areš
to protokole juk nesunku įra
šyti “mėgino bėgti”. Šiuo me
tu šaudyti žmones reikalas at
puolė ir Rapolas, rolę atlojęs, 
jau nebereikalingas. Rusai ne 
be reikalo propaguoja kelių 
specialybių turėjimo naudą. No
rint būti ilgesnį laiką viršinin
ku, reikia būti ir sadistu, ir 
propagandistu, ir, pagaliau, bat- 
laižiu.

Aiškina kiaulėm ir karvėm 
apie Ameriką
Dirbo sau Suvalkijoje moky-

SOVIETŲ REIKALAVIMAS 
UNESCO

nių įsitikinimais. Sykį paklau
sė Riou' moterį, ar ji duoda 
savo kūdikiui vaistus, kuriuos 
ligoninė buvo nurodžiusi. “Ne, 
tėve”, atsakė moteris, ir nuste
busiam Riou tuoj paaiškino: 
“Vaikas dar nekrikštytas”. Mat,

\ Jy siekimai Kinijoje
\ ■ Raporte plačiau kalbama:

'<■ Medžiaga “parodo, kad IPR 
vadai JU patarėjai — Lat- 

">■ timore, Carter, Currie, Hiss, 
vincent- Jessup, Field ir Fair- 
vank — savo veiklą plėtojo ka- 

c. jessup _ ro metu. Savo įtakos Baltuosiuo- 
da organizavosi Jungtinės Tau- Rūmuose dėką užsienių tar
tos; kada Amerika sprendė sa
vo politiką Kinijoje, kuriai tu
rėjo įtakos Maskvos agentai ar 
Maskvos' simpatikai.

Kokioje draugystėje sukosi

Sovietų atstovas Jungtinių 
Tautų ekonominėją socialinė
je, kultūrinėje organizacijoje 
(Unesco) lapkričio 21 reikalą- prašė, kad ant voko parašy- 
vo, kad vadovybė būtų suda- čiau datą, užantspauduočiau, bet 
ryta iš trijų narių tarybos. Vie- neskaityčiau. Taip aš ir pada- 
nas Vakarų, antras Sovietų blo- riau”. 
ko, trečias neutraliųjų. Tai tas Toliau kardinolas minėjo, 
pat reikalavimas, kurį Chruš- kad tas laiškas esąs Vatikane, metus Betygaloje. Kaip uoliai 
čiovas kėlė pačioje J. Tautų ir kad popiežius laiško paslap- nešiojo antis po savininko ko- 
sesijoje. tį turįs žinoti. * jomis Vaitkus, eidamas vals

čiaus vykdomojo komiteto pir
mininko pareigas. Kas neatida
vė prievolės grūdais ar mokes
čiais, kas nuslėpė karvę, kas 
nepranešė apie matytus “ban
ditus”, duokit juos šen Vait
kui- Tie atsidurs Vorkutoje ar 
Magadane. Prisimenu gerai ke
letą kartų girdėjęs Agelaičių 
ir Pikčiūnų kaimuose mamas 
Vaitkumi gąsdinančias savo ne
paklusnius vaikus. Pagaliau, 
Vaitkus perdavė savo pareigas 
Brazauskui, o pats, kaip ener
gingas kovotojas, nuėjo į “stre- 
bitelius”, atseit, konkrečiau ko-

Senas, paliegęs guli Bri- 
sius ant spalių krūvos prie jau
jos ir "sapnuoja riebias antis, 
kurias jis, šeimininko pašautas, 
suneša jam po kojų.: Y pūkas, JLato dirbęs MTS polit-

Ir staiga pabudęs, jis iš tik- skyriaus'ranaktdrfumi, o vėliau 
rujų pamato savo šeimininką tapęs Juodaičių kolchozo pir
su šautuvu per petį ir šaukiau- mininku.
tį jį, Brisiu. Brisius pamano, Asmeniško turto norėty
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VLIKO suvažiavimo. Nuotr. V. Maželio

Nuotr. V. Maželio

IGNAS MALĖMAS

Ale žaltys kietas!

ilgesnės pauzės pridėjo Tarnu- 
lynas. Kiti du sutartinai numy-

Amerika už tai būtų apkal
tinta pirmiausia, nes ji Vaka
rų pasauliui vadovauja. Padėtį 
gali gelbėti ir Vakaram lai
mėjimą duoti daugiausia Ame
rikos aiškus ir ryžtingas elge-

36 mokyklos su internatais, 124 
septynerių metų mokyklos pa
keltos į aštuonerių metų mo
kyklas ir 220 vidurinėse mo
kyklose esą gamybinės klasės.

Fondui, Tautos Fondo būrelių 
ir k. Konkretūs pasiūlymai bu
vo nukreipti į praplėstą prezi
diumą tolimesnėm studijom ir 
vykdymui.

laitę ir kriaušaitę. Obelis bu
vo antaninė ir reiškė Antaną, 
o kriaušė — kunigaikštinė ir 
turėjo reikšti juodbruvę Juli
ją. Untas abiem medžiais buvo 
patenkintas, ypač kai patyrė, 
kad tokiu sumanymu tikrai 
džiaugiasi ir Julija. O be to, 
abu medeliai sodyboje gerai ti-

traufcas skaitė Vliko vicepimr. ANTRAS POSĖDIS
J. Stikliorius. VT pimūnin- Antrame posėdy buvo trys 
kas pastebėjo puikų vokiško pranešimai. Tarptautinę politi- 
sios ELTOS darbąį Vieno mė
nesio laikotarpyje vidutiniškai 
350 atskirų žinių tilpo vokie
čių spaudoje, paimtų iš ELTOS.
Savo pasiūlymuose VT pirmi
ninkas ragino plėsti radijo pro
gramas ir ELTĄ. |

Apie Vakarų, Rytų ir Santy
kių su Lenkais komisijų veiklą 
trumpą pranešimą padarė dr.

tik griežtai paspaus; o Jungti- Visa eilė institucijų ir asmė- A. Trimakas. Pirmųjų dviejų 
nės Tautos, jei jos priimtų tik nų Atsiuntė šiai sesijai savo komisijų darbas studijinis. Di- 
vienašališką kolonializmo naiki- sveikinimus (jie buvo paskelbti džiausią kliūtis — lėšų trūku- 

-Darfominke lapkričio 18). mas. Be jų veikalai neišvysta 
Dr. A. Trimako" pranešimasr riienos šviesos.—Santykių 

apėmė visas darbo šakas, pa
brėždamas veiklos sąlygų lati- 
mą, naujus pasiekimus, kliū
tis ir neatliktus darbus. Didelė 
Vliko veiklos dalis yra kasdie- 
ninie, r-nesensacinio pobūdžio: 
ELTA, radijo programos, mo
nitoringas, reagavimas į įvai
rius tarptautinius suvažiavimus 
ir pateikimas jiems Lietuvos 
bylos. Pirmininkas Lietuvos rei
kalais lankęsis Washingtono į- 
staigose, su kuriom palaikomas 
.ryšys ginant Lietuvos bylą ir 
reaguojant į tarptautinės poli
tikos niuansus. Netrukus Bue
nos Aires išeisianti ispanų kal
bos ELTA, kuri aptarnaus pie
tų Ameriką. Santykiai su dip
lomatais geri, šiltai bendradar
biaujama su Altu, kurio para
ma šiemet didesnė ir ryšiai 
glaudesni.

Vykdomosios Tarybos pirmi
ninko J. Glemžos pranešimo iš-

KETVIRTAS POSĖDIS
Siame posėdyje buvo pada

ryti ir priimti finansiniai ir

Lenkais komisija buvo užsimo
jusi sueiti su, lenkais į artimes
nius ryšius. Buvo svarstomas 
tam tikros bendros dekliaraci- 
jos pasirašymo , klausimas, bet 
nerado Vliko daugumos prita
rimo. Lenkų tautinei tarybai 
(numatytai signatarei) pergyve
nant krizę, atpuolė dekliara- 
cijos pasirašymo klausimas. Vi
sa problema dabar net nebu
vo pateikta sesijai svarstyti.

Pirmininko buvo atitinkamu 
žodžiu pagerbtas velionis prbf. 
K. Pakštas, aktyvus Vliko ben
dradarbis, talkinęs Vlikui ypač 
mokslinių studijų srityje. Bu
vo iškeltas ir neraminantis fak
tas vokiečiuose, kurie vjs gar
siau kalba apie prieškarinių že
mių susigrąžinimą (Įskaitant ir 
Klaipėdos kraštą). Vyriausybė 
nėra tokių minčių “palaiminu
si”, tačiau jos reiškiamos net 
kai kurių parlamentarų.

kontroliniai pranešimai. Tautos 
Fondo pranešimą padarė valdy
bos narys P. Minkūnas. Atsi
skaityta už fiskalinius metus ir 
likutį nuo fiskalinių metų pra
džios (liepos 1) iki sesijos. Ka
nados Tautos Fondo atstovy
bės vardu pranešimą padarė jo 
pirmininkas Vaidotas. rja 
ypatingai maloniai priėmė Šio 
mūsų veterano ir jo atstovau
jamos institucijos darbo prane
šimą, dėkodama jam ir jiem, 
už darbą.
Finansų komisijos pranešimus

mmo nutarimą, patirt 
savo prestižo smukimą.

UNTO ir Julijos vestuvės bu
vo be triukšmo ir be prašmat
numų. Jaunavedžiai buvo pasi
kvietę tik pačius artimuosius 
Julijos gimines ir pačių arti
miausių kaimynų. Tačiau pasi
žiūrėti jungtuvių į bažnyčią su
sirinko veik visa parapija, gal 
net daugiau, negu kitą eilinį 
sekmadienį pamaldų.

Pagaliau ir pačios vestuvių 
iškilmės trukd tik vieną die
ną — prasidėjusios ir užsibai
gusios Unto sodyboje. į jas at
važiavo abu parapijos kunigai kiti gerai žinojo ir jų vardus 
su vargonininku ir viršaitis su — Aldona, Petrė, Anė ir Ele- 
valsčiaus raštininku. Ir visų di- 

. džiausianti nusistebėjimui ne
buvo net pritriukšmauta. Tie
sa, ir valgyta, ir gerta, ir šok
ta, ir kalbėtasi, bet nebūta nei 
barnių nei peštynių. Būta tik 
jaukaus pobūvio, pasivaišinimo, 
net be numatyto reikalo atsi
pagirioti.

Rytojaus, dieną ties pirkios 
galu Untas pasodino jauną obe- juŠomis tie medeliai jiems ta- tu. Kaimynai ėmė kalbėti, kad

jo dr. P. Karvelio pranešimą 
perskaitė J. Stikliorius. Disku
sijose plačiau kalbėjo dr. Pa
jaujis, L. Šmulkštys, dr. D. Kri
vickas, A. J. Kasulaitis, 
B. Galinis ir k. Kelta visa 
klausimų: naujų komisijų 
darymo, mokslinių studijų 
dimo ir jų finansavimo meto-

Amerikos vyriausybė bus 
tvirtesnė, kai matys, kad pilie
čiai remia jos ryžtingus žygius. 
Piliečiai reikalingi ne tik tada, 
kai reikalą reikia balsuoti. Jie 
reikalingi ir svarbiem valstybės 
žygiam moraliai, propagandiš- 
kai paremti, paskatinti. Dėl to 
ir Darbininko skaitytojai buvo 
kviečiami siųsti pareiškimus šio 
krašto vyriausybei dėl kolonia
lizmo. Kas negalėjo to padary
ti, yra dabar paskutinis metas.

TREČIAS POSĖDIS
VT užsienio tarnybos valdyto-

sio, ir tai gali būti paskata Al
tui toliau dirbti toje srityje iki 
eventualaus veika o išleidimo.

“Lietuvos laisvinimas kintan
čiose sąlygose“ tema kalbėjo 
Vliko sekretorius H. Ėlazas.

po lyg ir jų šeimos nariais. Tie
sa, jie savo vaikus mylėjo ir 
myli, bet neįsivaizduodavo gy
venimo be sodo. Ir jeigu kas 
šiandien paklaustų Untą, ar Ju
liją — ką jie labiau brangi
na— sodą ar vaikus — tai toks 
būtų palaikytas žmogum jau 
paklydusiu savo galvoje. Juk 
tai taip pat dalis jų kasdieni
nės būties, dalis jų kasdieninių 
rūpesčių. Pagaliau jie patys, jų 
vaikai ir sodo medžiai — tai 
jų šeima. Tik toks skirtumas, 
jog kam ištarus Vytas ar Pet
rė tik iš pirmo pasakymo jiems 
dar nebūdavo aišku, ar tai tu
rtina galvoje vaikas ar medelis.

Visa Duknių šeima gyveno 
nežinodama, kas yra barniai ir 
nesutarimai. Tai buvo pavyz
dinga namų bendruomenė. Visi 
vienas kitam kuo galėdami pa
dėdavo, vienas kitam gelbėda
vo. Tiesa, kol vaikas dar ne
vaikščiodavo, už jį vaikščioda
vo kiti. Bet kai tik šis paaug
davo, jis bėgiodavo paskui gy
vulius, paskui akėčias, vaikščio
davo paskui dalgį ar arklą, kaip 

na, taip pat Vytas, Romas ir Si- ir kiti. Taip būdavo ir su vais- 
mukas. medžiais, žiemą ir pavasarį jie

Julija buvo tikrai nustebinta, tik prilaiko siaučiančią pūgą ar 
kai patyrė, kad vaikai brolių vėją, vasaros kaitroje teikia jau- 
bei sesučių vardais vadina ir kią paųnksmę, o rudenį visą 
medžius. Sis paprastumas, jai apylinkę kvėpina prisirpusiais 
iš pat pradžių pasirodė toks mie vaisiais. Tik ragauk, yaišinkis, 
las, kad ji be jokių paragini- skonėtis!
mų savaime įsijungė į tą stilių. Vieną rudenį Julija vaikščio- 
o ją pasekė ir Untas. Ir ne- jo kiek pilnesnė, negu kitu me-

liją Duknienę beveik tokią pat 
smaugtliemenę ir tokią pat či
gonę, kaip ir seniau. Beveik to
kie pat pusčigoniai buvo ir jos 
vaikai, ypač dukros, tačiau pa- 
dubiečiams dabar atrodė, kad 
taip ir turi būti, kad Julija da
bar ir vikri, ir gera šeimininkė, 
ir mokanti auginti vaikus. An
tai, senis Kintautas su Tamuly- 
nu aną dieną, sutikę Untą, net 
atvirai prisipažinę:

— Gerai, Untai, kad anuo 
metu mūsų ir nepaklausei. Nei 
ta tavo Julija lūžo nei ką.

— Aš jums, vyručiai, dabar 
atvirai pasakysiu. Tu, Untai, 
vis dėl to esi kitoks, negu vi
si, todėl ir žmoną išsirinkai ki
tonišką. O kai dėl mūsų išve
džiojimų, tai tik tiek šiandien 
galiu pasakyti: “Kitų patarimo 
paklausyk, bet niekada ir savo
jo nepamesk!” — užsklendė 
Jurgis Tamulynas.

Jei Vakarų valstybių dalis ir 
šiuo atveju užmerktų akis dėl 
trokštamos ramybės ir nekeltų 
balso prieš sovietini kolonializ
mą. būtų padarytas naujas žing 

snis į Vakarų katastrofą: lais
vės ir nepriklausomybės čempi- 
jonu apsišaūktų tik Sovietai; Va 
karai pasirodytų, kad iš jų So
vietai viską gali išspausti, jei

Untas, pastebėjęs, kad vyrai 
kiek suglumo, priėjo virtuvėje 
prie vienos spintelės, ją atidarė 
ir išėmė rusvą butelį. Atidaręs 
kitą, išėmė keturis diktus stik
liukus, juos, pripildė ir pasiū
lė patikrinti, ar gerai pasūdyta 
jo sriuba.

Vyrai, pajutę nejaukią padėtį, 
čiupo stikliukus, Tamulynas kaž 
kaip kurčiai sumykė, ir visi lyg 
sutartinai juos užsivertė, ištuš
tindami iki dugno. Pagaliau sve
čiai nedelsdami padėkojo už 
“sriubą”-ir taip pat nedelsda
mi išlingavo namų tink.- Tylė
dami perėjo visą kiemą. Ties 
kluono galu pirmas pravėrė bur 
ną Tamulynas:

— Išėjome raiti, o parkiūti- 
name pėsti’

— Grįžtame sumušti, bet 
gražiai priimti ir dar pavaišin
ti, — pridėjo Kintalas.

— Kas tiesa, tai ne melas, 
— užbaigė Maišeliūnas, ir tri
jų Jurgių žąselė išsirykiavo ežia 
ties naujai pasėtais Unto kvie-

VHniuįe gruodžio 26 - 28 
šaukiamas visos Lietuvos moky
tojų suvažiavimas. Jų. būsią 
apie 500. Kiti 500 būsią pa
kviesti iš “broliškų respubli
kų”. M. Gedvilas pareiškė, kad 
bus svarstomi du pagrindiniai 
klausimai: kaip įvykdyti mo
kyklų pertvarkymą, kaip moky
tojai turi veikti mokykloje ir 
komjaunime komunistinei dva- 

METAJ bėgo. o Padubto kai- šiai įkvėpti. Gedvilas taip pat 
mo gyventojai vis matydavo Ju- pranešė, kad Lietuvoje jau esą

Sesijos protokolą perskaitė 
H. Blazas. Posėdžiams pirmi
ninkavo dr. A. Trimakas, L 
Šmulkštys, dr. D. Krivickas, dr. 
K. Šidlauskas ir inž. Br. Ga
linis. Sesija baigta dr. A. Tri
mako žodžiu ir Lietuvos himnu.

A. Trainaitis

nę padėtį vertino buv. VT pir
mininkas ir dabartinis PET sei
mo pirm. V. Sidzikauskas.

x J. Audėnas pranešė apie‘“de
mografinius pasikeitimus oku
puotoje Lietuvoje”. Praneši
mas susilaukė r visuotino dėme- dų, naujų uždavinių Tautos ^padarė jos pirmininkas Pr. Vai-

Tai nebūtų dar visa, jeigu 
nepastebėtume, kad Untas ap
vedė tvora daug didesnį plo
tą, negu reikalinga dviem me
deliam. Stebėjusieji tuojau iš
aiškino, kad tai numatyta vie
ta vaikų medžiams. Ir iš tik
rųjų, gimus berniukui — Untas 
sodindavo obelį, o girnos mer
gaitei — kriaušę. Ir džiaugėsi 
Untai kiekvienu vaiku ir kiek
vienu medeliu. Praeivis stabte
lėdavo minutei, norėdamas įsi
tikinti, ar tikrai auga sodybos 
savininko šeima. Kai kas tuos 
medžius atidžiai suskaičiuodavo
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PIRMAS POSĖDIS
Sesąją atidarė Vliko prezidiu

mo pirmininkas dr. Antanas 
Trimakas psdtoėždmnas ypatin- 
gas pastarųjų savaičių sąlygas, 
sveikinimo žodžiu prisiminda
mas ilgametį Vliko pirmininką 
preL. M. Krupavičių, šiemet 
Švenčiant savo amžiaus 75 me
tų sukaktį, ir vilties žodžiu — 
jfirmąjį Vliko pirmininką prof. 
J. Kaminską,-šiuo metu sunkiai 
sergantį.

Visa eilė institucijų ir asme
nų Atsiuntė šiai sesijai savo

Untas turės sodinti dar vieną 
medelį. Ir keista, kad tas sodas 
dabar traukė viso kaimo dėme
sį. Mat, per eilę metų visi se
kė jo didėjimą, jo atmainų rū
šis, net atskirų medelių augi
mo greitį. Dabar visi buvo sužiū 
rę į tai, ką Untas sodins arti
miausiomis dienomis, ypač kai 
jisai įkalė naują kuolą.
Tačiau rytojaus dieną didžiau

siam savo nustebimui kaimy
nai pamatė, kad Untas savo so
de kala vienoje eilėje tris kuo
lus. O po valandos kaimynai 
ėmė šaukte šaukti vienas kitam:

— Untams gimė trynukai!
— Untai susilaukė trijų ber

niukų!
— Žiūrėk, ta smaugtliemenė!
Po dviejų dienų prabilo ir 

Kauno radijas: Rumbonių para
pijos, Padubių kaimo gyvento
ja Julija Duknienė pagimdė try
nukus; visi trys berniukai svei
ki ir gražiai auga; tai pirmas 
atitikimas Lietuvoje, kad gi
mė berniukai trynukai.

Pakrikštijo juos Antanais: 
Antanas — Jonas, Antanas — 
Petras, Antanas — Vladas. Bet 
namuose dėl trumpumo juos 
ėmė vadinti Untas L Untas n, 
Untas m. Tėvas matydamas 
tris Untus, šitokiu jų vardu bu
vo itin patenkintas, žiūrėdamas 
į bet kurį iš jų jis aiškiai ju
to jame savąjį įsikūnijimą.
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Sovietai, reikalaudami baig
ti Vakarų valstybių kolonializ
mą Afrikoje ir Azijoje, eina 
energingai, ryžtingai.

Negalima pasakyti, kad su 
tokiu' pat ryžtingumu Vakarų 
valstybės stovėtų už sovietinio 
kolonializmo Europoje naikini
mą. Kai Australijos.atstovas pa
sisakė ekonominėje socialinėje 
komisijoje prieš sovietinį kolo
nializmą, jo žodžiai buvo išleis-

Jungtinėse Tautose penkta
dienį pradėtas svarstyti kolo- 
nializmo klausimas. Jį buvo iš- 
kėlęs Chruščiovas rugsėjo 23, 
pasiūlydamas Jungtinėm Tau
tom paskelbti “dekliaraciją dėl 
nepriklausomybės suteikimo -ko- 
lonialiniam kraštam ir tautom”.

Sovietai, kalbėdami apie ko
lonializmą, turi galvoje tik da
lį kolonijų — kolonializmą Va
karų valstybių, kurios nuo šio 
karo pabąigds eina kolonijų at
sisakymo keliu ir didžiąjai jų 
daliai jau suteikė nepriklauso
mybę. .

Sovietai nekalba ir kitiem kal
bėti kliudo apie kitą kolonijų 
dalį — apie naikinimą sovieti
nio kolonializmo, kuris sustip
rėjo su paskutinio karo pra
džia, kuris tebeauga, tebestip- 
rėja, virsta piktybe, savo for
mom prilygstančia tai kolonia
lizmo formai, kada buvo gaudo
mi ir gabenami į kitus konti
nentus vergai. Pareiškimas, geriausia tele

grama, turėtų būti visai trum
pas: prašymas vyriausybei da
ryti žygių, kad Jungtinės Tautos 
nutartų paraginti Sovietų Są
jungą baigti Baltijos kraštuose 
kolonializmą, atitraukti kariuo
menę ir policiją, ir vykdytų, 
Chruščiovo žodžiais tariant, ga
limybę gyventojam apsispręsti 
savo likimą ir pasirinkti valdy- 
mosi formą ...

Kas negalėtų tokio pareiški
mo pasiųsti, galėtų šio laikraš

ti iš rekordų, nes jie nepati- čio antrame puslapyje prideda- 
ko Sovietam. mą pareiškimo pavyzdį iškirp

ti, parašyti savo vardą, pavar
dę, adresą ir atsiųsti redakci
jai. O ji jau patarpininkautų 
perduoti kur reikiant savo skai
tytojų balsus.

Net jei nebūtų pasiekta to, 
ko norima, tai betgi skaityto
jas jausis atlikęs tai, ką dikta
vo jo asmeninio atsakingumo 
jausmas.

nauskas. Jis perskaitė ir revi
zijos komisijos (esančios Vokie
tijoje) protokolus. Visi prane-. 
Šimai buvo sesijos priimti ir 
patvirtinti.

Į posėdį atsilankęs TF pirm, 
prel. J. Balkūnas savo žodyje 
kvietė visus lietuvius jungtis 
į bendrą darbą Lietuvos laisvi
nimo bare. Jis peikė atsiski
riančius ir gyrė bendran dar
ban įsijungusius. Prelatas ypa
tingai akcentavo informacinę 
Vliko darbo svarbą, kuri, jo 
nuomone, esanti nelygstančios 
vertės.

PENKTAS POSĖDIS
Uždaromajame posėdyje vie

nu balsu buvo perrinktas atei- 
nantiem trejiem metam Vliko 
prezidiumas; pirm, d 
makas, vicepirm. J. Stikliorius 
ir sekret. H. Blazas.

Rezoliucijų komisijos pirm, 
dr. D. Krivickas (kiti nariai: 
dr. K. Šidlauskas ir L Šmulkš
tys) pateikė rezoliucijų projek
tų metmenis — kolonializmo, 
rajoninių konferencijų, jauni
mo klausimais. Rezoliucijos bus 
paruoštos šiuose rėmuose ir ga
lutinai priimtos praplėsto pre
zidiumo.

Kaip su namę remontais

Turistė parrivežė iš Lietu
vos savo motinos namelio fo
tografiją. Namelis skylėtu sto
gu. Apie tokius skylėtus na
mus rašo ir sovietinė spauda. 
S. Litva spalio i r R. Bogda- 
novič skundės apie m&ną Vil
niuje Dzeržinskio gatvėje nr. 
64. — Iškrypo durys, langai 
ir viena siena, o gryndyse ū 
lubose šviečia plyšiai. Š. m. 
balandyje jis pareiškęs namų 
valdybai dėl reikalo namus su
tvarkyti. Netrukus atvyko na
mų valdytojas ir technikas, ap
žiūrėjo ir pažadėjo remontuoti 
birželio mėn. Bogdanovičius ne
sulaukdamas kreipėsi e rajono 
partiją, bet jo skundą nukrei
pė vėl į namų valdybą, dėl 
kurios jis buvo skundęsis. Ir 
taip skundai eina ratu, skun
džiasi Bogdanovič.



Gruodžio 3 ir 4 d. d. Jamai- 
coje, New York, Vau Wyck 
Junior High School salėje sta
tomas A. Škėmos 4 veiksmų 
vaidinimas “Vienas ir kiti“. 
Veikalą režisuoja Vytautas Va
liukas, dekoracijos —r dafl. Te- 
l«foro Vajaus, admimstrato-

tus iš Chicagos atvykęs i New 
Yorką, visą laiką nešiojosi idė
ją pastatyti lietuvišką veikalą, 
nes nelietuviškų veikalų sta
tymas šiose sąlygose būtų ne-' mk* 4 pasįriksl 
prasmingas. ; nas ir tSK" n

Besirenkant lietuvišką vaka- sas sąlygas ir, 
lą, reikia nugalėti nemaža sun- ke nevaidintas, 
kurnu Reikia <asti tojų veika- Pasirinkus i

to' pats veikalas turi būti su 
aiškiu konfliktu, ryškiais cha
rakteriais ir —; sceniškas. Taip 
režisierius sustojo ties A. škė- 

**Vi
nes jis atitiko vi- 'y

E

liauskas. Vaidinimą globoja Bal- lą, kuris neturėtų daug perso- nantaktoriusCbūvo mėginta į 
fas. našų, kurio pastatymas nebū-

Vyteutes Valiukas, prieš me- tų komplikuotas ir sunkus. Be

Antrosios dainų šventės repertuaras 
n Dainų šventės komitetas Daina, daina - 

pavedė Lietuvių Muzikinei ko- kad išauštų - 
misijai, kartu su kitais chorve- šaltyšhis — J. Gaidelis, 
tižiais susitarus, nustatyti ga
lutinį šventės repertuarą. Vi
sas Dainų šventės repertuaras 
jau galutinai nustatytas. Todėl 
jis čia ir pranešamas visiems

J. Gaidelis, O,
J. Žilevičius,

L Mišraus choro dainos:
Malda už tėvynę — J. Dam

brauskas, Jungtinių Amerikos 
Valstybių himnas, Lietuvos him- 
mas, Lietuviais esame mes gi
mę — S. Šimkus, Tremtinių ir 
išvežtųjų giesmė — V. Jaku- 
bėnas, Pabusk, pasauli — J. 
Bertulis, Tėvynės gėlės — S. 
Gailevičius, Vėjo dukra — S. 
Šimkus, Vėjužėlis — A. Vana
gaitis, Ei didi, didi — J. Stro- 
lia, Išėjo merga — K. V. Ba
naitis, Aš nueisiu — J. štarka, 
Parsivedžiau mergužėlę lepūnę 
— M. Petrauskas, Pradės auš
relė aušti — B. Budriūnas, Pa
sakyk, mergele — J. Žilevičius,

III.' Motery choro dainos:
Eglės rauda — A Markaitis, 

S. J., Lopšinė — Sesuo M. Ber
narda, Tėviškėlė — B. Budriū- 
nas, Rods parpuičiau — A.Va- 
nagaitis,' V. Jakubėnaš.

Dainų Šventės komitetas pra
šo ir ragina visus choras iš
mokti ne tik mišraus choro, bet 
ir moterų bei vyrų chorų re
pertuaro dainas. Tai parodys di
desnį lietuvių chorų pajėgumą 
ir paįvairins visą šventės re
pertuarą.

Kai kuriuose repertuaro są
siuviniuose yra daugiau atspaus 
dinta dainų, negu bus dainuo
jama šventėje. Prašoma ruošti 
tas dainas, kurios čia nurody
tos, o kitos, kurios čia neiš- 
vardintos, nebus dainuojamos^

Jei kiltų koks nors neaišku
mas dėl repertuaro gaidų, pra
šome kreiptis į repertuaro rei
kalams narį J. Zdanių, 1626 So. 
Boulevard, Evanston, UI., tele
fonas ; DA 8-3616.

jungti kuo daugiau profesio
nalų aktorių, ypač jaunimo. 
Pradžioje buvo pasižadėję vai
dinti ir J. Daubėnas ir A. Že
maitaitis, šiame krašte baigę 
dramos mokyklas, bet, gavę 
roles amerikiečių teatruose, pa
sitraukė.

V. Valiukas, talkinant akto
riui V. Žukauskui, surado nau
jų pajėgų, kurios daugiau ar 
mažiau pažįsta teatrą, turi daug 
entuziazmo teatrui. Taip ir dir
bo su tuo sąstatu, dirbo gana 
sunkiose sąlygose. Darbo Įdė-- 
ta daug, kad būtų geresni te- 
zultatai, kad vaidinimas artė
tų prie profesinio teatro lyg
mens.

Dail. T. Valius, jau kartą šį 
veikalą dekoravęs, kai jis bu
vo statomas Chicagoje, šiam 
pastatymu; padarė skoningas ir 
stilingas dekoracijas, jas įdo
miai išspręsdamas spalviniu at
žvilgiu.

ANTANAS ŠKĖMA ir Vytautas Valiukas. Nuotr. V. Maželio.

PAVOJAUS ŽENKLAS-NAUJAS PARAMOUNT FILMAS

Kurteliai sulojo — B. Jonu
šas, Siūbau, lingau paukštelis
— J. Zdanius.

II. Vyry choro dainos:
Ant marių — B. Budriūnas, Ii Dainę šventes komitetas są.

Šio mėnesio pradžioje pradė
tas rodyti Paramount filmas 
“A Breath of Scandal”, kurį 
laisvu . vertimu Ir simboliškai 
pavadinu "“Pavojaus ženklu”. 
Filmas tiek lengvas ir šaržuo
tas, kad visą tą darbą ir visas 
išlaidas filmą sukant, visą šį 
Paramount kūrinį labiau laiky
čiau tikru pavojaus ženklu, ne
gu pozityviu įnašu į filmų lo
byną. Kodėl?

Filmui medžiaga paimta iš 
Ferenc Molnario komedijos “O- 
limpija”, kuri buvusi daugelį 
kartų vaidinta visoje Europo- 

Kazimierui Vasiliauskui, ak- je. Komedija buvusi mėgiama 
toriui, šiam pastatyme atiteko 
sunkiausias “vaidmuo” — ad
ministratoriaus. Jis telkė ir ak
torius, rūpinosi ir dekąracijom 
ir bilietais.

Taip pasitinkant “Vienas ir 
kiti” vaidinimą, reikia sveikin
ti V. Valiuką ir visą kolekty
vą už ištvermę ir didelį triū- 

<i>

ALĖ RŪTA

Egėjaus jūros, moralė jo paval
dinių gera. Tik princesė Olim
pija, kuri buvo ištekėjusi už 
seno imperatoriaus giminaičio 
ir dabar likusi našlė, kelia su
sirūpinimo savo išdaigomis ir 
meilės intrygomis. Olimpija 
nuobodžiaudama užsiima sadis
tiniais žaidimais. Graži, jauna, 
išlepinta, išpaikinta Olimpdja 
(Sophia Loren) susitinka staiga 
Austrijoje atsiradusį jauną a- 
mėrikieti Foster (John Gavin), 
mokslininką -ir biznierių. Už
klumpa juos naktis princesės 
medžioklių stovykloje, ten jie 
įsimyli, bet Olimpija slepia sa
vo vardą ir kilmę, ir anksti 
rytą pabėga. Grįžusi namo, ran
da gerų žinių. Jos ankstesnė in- 
tryga ir meilės istorija su jau
nu karnų kuris dėl jos bandė 
net nusižudyti, imperatoriaus 

riaiis Pranciškaus Juozapo lai- iaa aUeilsta: * užtai tu- 
kal. žemės imperatoriaus siekia n F6“ ’?k!h uz p™co Rup- 

' recnt, gerbs seimos, bet tuscia-

‘Darna’ koncertavo 
Augsburge

(ELI) “Darnos” choras, vado- 
vaujamas M. Budriūno, turėjo

J koncertinę išvyką į Augsburgą, 
J kur giedojo švč. Trejybės baž- 

nyčioje ir surengė Baltų chori
nės muzikos koncertą gimnazi
jos salėje. Pirmą kartą Augs- 

p- burgo lietuviams teko pasiklau- 
syti “Damos” choro, o be jų 
ir kitų baltų, šį chorą girdėjo 

į: apie 700 šio miesto vokiečių.
Koncerto pasisekimas buvo di
delis: pradžiuginti, o iš dalies ir 
sujaudinti klausytojai reiškė di
delį pritarimą, ir reikalavo kar
tojimų. Augsburgo dienraštis 
“Augsburger Allgemeine” be 
kitko rašė ‘Ts esmės buvo-tas 
pat įspūdis, kaip ir maždaug 
prieš dešimtį metų, kada pas 
mus buvo galima labai daug 
baltų koncertų girdėti. M. Bud
riūnas turi savo žmones tvir
tai savo rankose, ir jie seka 
juo labai atidžiai. Geriausia iš 
čia girdėtų dalykų buvo: Pūt, 
vėjini, Kur tu skriesi, Sėdžiu 
po langeliu, Burtai ir dailioji 
išgertuvių daina Stikliukėlis, 
taip pat efektinga buvo V. Ja- 
kubėno Tremtinių giesmė. Sa- 
votiškas mišinys lengvds melan- 
cholijos.ir staiga prasiveržian- ^ 
čę>, dažnai 'beveik grotėskiš- f' 
ko humoro baltų muzikoje nė
ra dar nė kiek žavumo prara
dęs. Tuo būdu šis naujas susi
tikimas buvo visai džiugus. 
Klausytojų pritarimas buvo šir
dingas”.

Kaip matyti, ir šis naujas 
“Damos” žygis finansiškai pa
remtas PLB Vokietijos krašto 
valdybos, buvo geras įnašas į 
mūsų kultūrinį gyvenimą.

ŠVEICARIJOJ BRANGIAUSIA, ISPANIJOJ PIGIAUSIA

imperatoriaus Pranciškaus Juo
zapo. Filmas “A Breath of 
Scandal” suktas Paramount di
rektoriaus Michael Curtiz Vie
noje, Austrijoje, pagal komedi
ją “Olimpiją”. Turinys toks.

1905 metai. Geri, seni laikai 
Austro - Vengrijoje. Imperato-

nuo Vokietijos pakraščių iki

t?’man) nusižiūrėjusi kunigaikš- 
. E Liucerno išvažiavau i pie- f to Lina (Angelą Lansbury), ku 

Paprastai lankau miestus su tus, į itališkai kalbančių kraš-
vadovu. Jis aprodė senuosius tą __  Tessin. Lugano ir Liu-

Idlewildo aerodromo į Europą, ne, Ženevą. Bilietas atsiėjo apie ir įdomiuosius miesto pastatus cerno miesteliai stovi prie eže-
Puikūs ir nuostabūs Pan-Am 18 doL ir pabaigai užvežė į “Saulės pų Gatvelės siauros. Vokiškai

kalną” (Sonnenberg).
Lucema yra atostogaujan

čių sostinė. Viskas čia sutvar- - - ^ -
kyta, kad būtų kuo patogiau. ~ Interlaken. Važiavau 
Apsipirkimo centrai visiem 
lėngvai pasiekiami, gražūs ir 
patogūs viešbučiai, kalnai, Ke
turių kantonų ežeras, istoriniai 
paminklai, kurie savo amžium 
matuoja tūkstančius metų. Į- 
domūs dengti tiltai su įvairio
mis dekoracijomis.

Viena iš įspūdingiausių vie
tų yra Liūto paminklas, pasta
tytas natūraliame kalne pagal 
danų skulptoriaus Thorwalse- Ankstų rytą išsirengiau į 
no planą. Paminklas skirtas Jungfrau kalną. Ujo. Norėjau

čioja, o tiršti debesys užden- lio aPdraudos įstaigų draudi- šveicarų gvardijos sargybai, ku- atidėti kelionę, bet padrąsino ją
aaJ žeme mu’ Sarsus ’r tmiversitetas su ri ištikimai saugojo prancūzų viešbučio durininkas. Kelionė

Y- irai-oihi į Įmainą užima visą dieną. Tai
buvo viena iš smagiausių iAki-

Padangtę kaliais ROŽĖ MAINELYTĖ
Rugsėjo 23 išskridau iš

pastatai, geras patarnavimas, Traukiniai labai punktualūs, 
o lėktuvai — greiti. Pakilome Važiuodama iš Lucernos į Lu- 
8:30 vaL vak., o 2:30 ryto, mū- ganą, sudėjus traukiny daiktus, 
sų laiku, jau buvome Paryžiu
je (Paryžiuje tada buvo 7:30 
ryto). Taigi, naktis buvo labai 
trumpa. Beveik visą naktį ma
čiau saulėleidžio balzganą švie
są, Paukščių kelią, Grigo ra
tus. Rodos, ir Sietynas kabė-

laukiau lauke mašinisto. Nors 
iki traukinio išėjimo bebuvo 
vos pora minučių, bet jo ne
mačiau. Kai atėjo laikas trau
kiniui išvažiuoti, jis tuoj su
judėjo. Nepastebėjau, kaip į- 
šoko mašinistas. Ir aš vos spė

jo netoli sprausminio lėktuvo, jau įsikabinti į traukinį.
Nuo tada jau niekur nežiū

rėjau, ką veikia mašinistas. Sė
dau į traukinį ir žinojau, kad 
jis išvyks minutė į minutę.

Ziurichas garsus savo tarp
tautiniais bankais, viso pasau-

nes mes skridome 29,000 pė
dų aukštyje.

Mėgstu sėdėti lėktuve viena 
ir sekti dangaus beribę. Atsi
palaiduoji nuo žemės vargų, 
rūpesčių. Skaidrioje dangaus 
mėlynėje net žvaigždės nemirk-

mu, garsus ir tmiversitetas su j 
medicinos skyrium, technolo- karalių, 
gijos institutu, ligoninėm, kli- Apžiūrėjau ir laikrodžių krau-'Mažam puodely gardi koielĄ' _________ _____ ___

Paryžiuje šį kartą nesustojau nikom. Na, ir laikrodžiais, ku- tuves. Pasirodo, kad brangiausi 
(Čia praleidau 1957 vasaros a- rių gali gauti kiekvienoje krau- laikrodžiai Philip Patek, gaminti 
tostogas). Už valandos sėdėjau tuvėje. Banhofstrasse savo Ženevoje, paskui Rolex, Ome-

lėktuve, kuris plasno- puošnumu primena New Yor- ga ir tt. Tie, kurie man pati- 
t. buvo labai brangūs.jo į Ziurichą. į0 Ave

Šveicarijoje buvau pirmą kar
tą. Man prisiminė lietuvių po
sakis — mažam puodely gardi 
košelė. Tai Šveicarija. Mažytė. 
Ji turi tik pusę New Yorko gy
ventojų, o tokia graži. Alpės, 
ežerai, nepaprastai spalvingi 
vienkiemiai, modernūs miestai. 
Visur švaru, švaru. (Įdomu, 
kaip šveicaras jaučiasi patekęs 
į Brooklyną, į Manhattano kai 

, kurias dalis).
Nors tv«icarij« maža, bat

Norėdama taupytu kad ne
reiktų kitą kartą grįžti, nuta
riau ją visą apžiūrėti dabar. 
Labai patogu keliauti traukiniu, 
vadinamu šventadienio bilietu. 
Juo galima keliauti visą savai-
tę ir sustoti, kur tik nori. Taip 
apžiūrėjau Ziuridią, Lucerną, 
Interlaken, Montreuz, Lausan-

kalbančių maža. Sunku net ke
lią susirasti.

E ten išvykau į Šveicarijos

kalnų traukiniu, kuris ėjo labai 
lėtai kopdamas aukštyn i kal
ną. Atrodė, kad išlipęs spėtum 
ir pėstute jį pavyti. Čia buvo 
nuostabiausi vaizdai — kalnai, 
upeliai, bandos, kaimeliai.

Prie Interlaken yra didysis 
Alpių kalnas — Jungfrau. Jį 
mačiau iš savo viešbučio lango. 
Miestelis mažas, apsuptas iš vi
sų pusių kalnų.

mina, kad Foster galėsiąs būti 
prie dvaro jos meilužiu, jauną 
amerikietį labai užgauna, ir jis 
nutaria, taip pat jo bizniui Aus
trijoje nepavykus, išvažiuoti at
gal į Ameriką. Tuo tarpu, dva
re Olimpijos motina slepia a- 
merikiečio ir dukters išvykimą, 
paskelbdama, kad Olimpija su
sirgo tymais. Gudri Ūna at
vyksta “ligonės” lankyti ir su
kelia visų įtarimą. Pagaliau, 
atidengia Olimpijos paslaptis, ir 
ji nebegali tekėti už , princo 
Ruprecht, ir jos prestižas im
peratoriaus akyse vėl kritęs. 
Tik išsikalbėjusi su tėvu, kuris 
visada už tikrą meilę ir kuris 
mėgsta jauną amerikietį, Olim
pija nutaria bėgti su mylimuo-, 
ju į Ameriką. Meilės istorija 
baigiasi gerai.

Filme yra gražių Vienos vaiz
dų. Istorinis kvapas labai men
kas. Meilės istorijoje nėra nei 
dramatiškumo, nei žaismingu
mo. Farsas, su pikantiškumo
priemaišomis. Olimpijos elgesy tam filmui tikslo. Estetinio pa

galvio. I Ruprecht (Carlo Hin- daug nelogiškumo. Vaidyba So- sigėrėjimo irgi jis labai nedaug

dyba Isabel Jeans, princesės . 
Eugenie vaidmeny.

Filmas neturi istorinės per
spektyvos, nei vientisumo savo 
pigioje istorijėlėje. Ar tik to
dėl amerikiečiai tą komediją fil
mavo, kad tenai jaunas ameri
kietis atvaizduotas simpatingu 
ir drąsiu? Jokios idėjos. Jokio

ii pradeda intriguoti, kad tik 
Olimpija nepaveržtų jos numaty 
tos partijos. į karališką, balių 
atvyksta ir amerikietis Foster, 
kuris ieško progos pasikalbėti 
sr. 0 impijos tėvu, princu Phi
lip (Haurice Chevalier), bet su- 

netikėtai savo pamiltą
ją ’: .rią buvo susipažinęs kitu 
v?>•. Sužinojęs apie Olimpi
jos karališkąją kilmę, Foster 
vi lėk veržiasi laimėti jos mei
lę be; Olimpija ignoruoja sa
ve -i imąji, net pašaukia tar- 
r.v; jį išmesti iš rūmų. Sunku 
r.macti, ar Olimpija tai daro,

• ėdama vilties, kad jos ka- 
:.i šeima aprobuotų pa-r.

P
:ū~kos, intrigoms linkusios 

imties vedama. Foster dar 
nusitinka kabarete, kur už

phijos Loren vietomis labai ge- teduoda. Ir laikau pavojaus žen 
ra. Maurice Chevalier, kaip ir lu kultūriniam pasauliui, kai 
visada, ypač šiltas ir natūra- tokie filmai pasirodo. Kad ir 
lūs dainuojąs. Gražios dainos: neminint nepedagoginių filmo 
“A Breath of Scandal” ir “A vietų, nieko gero šiaip jo pa
smilę ir Vienna”. Natūrali vai- matymas neduoda.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Pky Hi-Fi LrHnianian Records) ;

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje ] 
Dainos iš Lietuvos, soL L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4.00 j 
Lietuviškos dainos rr šokiai. Įdainuota 16 dainų ir Bet. šokių 4.50 1 

- Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 i 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 Bet. dainų

ir 10 kalėdinių -------------- ------- —........ .——....... .. 5.00 i
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 Bet. patriotinių maršų 6.00 | 
Baitaragio malūnas, K. Borutos; išpildo MontreaBo lietuvių

dramos teatras (dviejose plokštelėse) _________■._____  10.00

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y. ;

ris-'cs linksminasi su gražuole « 
ir Olimpijos tėvas princas Phi- < 
lip. Bet Olimpija atrodo apsi- < 

lų. Traukinys ėjo pro įvairius sp.endusi tekėti Už princo Rup- < 
kalnų kaimelius Čia buvo vi- rccht, nors jo ir nemyli. Kuni* < 
šokiausių vaizdų -— iš vasaros t aikštytė Lina, pastebėjusi O- < 
staiga pervažiavom į žiemą.

(Bus daugiau*

Prieš šventes

PAPIGSIMAS IR DOVANOS
DARBININKO administracija prieš Kalėdų šventes ir 
Naujus Metus kviečia pasinaudoti dideliu

iimpijos ryšius su gražiu ame
rikiečiu, susitinka su Foster ir 
pažada jam laimėti princesės 
prielankumą, žinoma, pati Li
na tada laimėtų princą Rup- 
rechtą. jeigu imperatorių vėl 
pasiektų kalbos apie naujas O- 
limpijos romantines išdaigas. 
Linos padrąsintas, Foster vėl 
ieško progų su Olimpija susi
tikti, bet ši griežtai jo atsisa
ko. Foster prižada ją palikti 
ramybėje viena saąlyga: kad ji 
praleistų su juo savaitgalį ten, 
kur jis norės. Olimpija ir jos 
motina su tuo sutinka, nes ki
tos išeities nėra. Foster ją nu
veža, beveik kaip savo belais
vę, į medžioklių stovyklą, kur 
jie pirmą kartą buvo susitikę. 
Olimpija šalta, kol Foster jai 
pasako, kad ją nuo pažado at
leidžia, kad gali grįžti namo.

PRENUMERATOS PAPIGINIMU IR DOVANOM 1
• DARBININKĄ užsakant nuo dabar ligi 1961 metų pabaigos 

prenumerata skaitoma tik 5 doleriai ir duodama priedo viena, iš Į 
žemiau išvardintų knygų (pasirenkama užsakytojo).

• Užsakant laikraštį kitam, mokama taip pat 5 doleriai, bet 
knygą gauna užsakytojas. Galima pasirinkti vieną iš šių knygų:

Dr. A. Maceina SAULES GIESME, LIETUVIU ARCHYVAS - 
Bolševizmo metai, Arkivysk. J. Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN-
GETUOS, Arkivysk. Pr. BūCys — MARIJOS APSIREIŠKIMAI
LIURDE, Guareschi DON KA MILIAUS MAŽASIS PASAULIS (T 
daHs). J. GaiBus SUSITIKIMAS, Prel. Pr. Juras PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ. Dr. Gaida MILŽINAS, DIDVY
RIS, šventasis. Dr. j. Girnius laisvi: ir sotis, o. swett 
Marden D2IAUGKIS GYVENIMU. Mark Twain PRINCAS IR 
ELGETA, A. Giedrius TĖVŲ PASAKOS.

Prašau siųsti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė .................

Adresas ...........   —

Norėčiau gauti knyga -
(nurodyti pavadinimą)

Užsakė

atšaukiamai mylinti. Jos užuo- (Vantas ir pavarde)



rias.aukojo namo viršininkas Svagždys. .\ Seimą sveikino N. Jėzaus se-/
I seimą neatvykus rėmėjų serų, vardu £ub. Jsšvagždysf • 

valdybos pirmininkui kun.'V. prisimindamas, kad anaislai- 
Martinkui, posėdį pradėjo ir kais atvykę iš tėvynės lietu- 
jam vadovavo viršininkas Tėv., yiąi statė lietuvybės tvirtoves: 
J. Dambrauskas. Į prezidiumą steigė parapijas, kūrė mokyk- 
buvo pakviestos nusipelniusios . ląs. Tos tvirtovės šiandien dar 
savo darbu O. Ridikienė iš Wor- tebestovi, bet kyla dideli sun- 
cester, Mass., M. Karinauskie- ^kuinai jas išlaikyti. Tačiau rei- | 
nė iš Waterburio ir M. Pavidie- i kia tikėtis, nenustoti vilties. J 
nė iš Bostono. Į sekretoriatą Tėv. St Saplys, MIC, prieš į 
— Tėv. Alb. Gurklys ir Elena išvykdamas į naują paskyrimo 
Jasiulevičiūtė. į rezoliucijų Jįo- vietą — Argentiną, tarė atsi- 
misiją — Tėvai A. Mažukna ir sveikinimo, žodį. Kun. V. Pau- J 
J. Duoba, Jadv. Stulginskaitė lauskas kalbėjo Nek. Prasidėji-J,

Tėv. J. Dambrauskas, MIC., asis 
tuojamas tėvų Ed. Vitchkoski 
ir J. Augūno. Pamokslą pasakė 
Tėv. J. Duoba, neseniai atvy
kęs iš Argentinos. Pamokslinin-
kas priminė katalikų pareigą 
ne tik pildyti Dievo ir Bažny
čios įsakymus, bet taip pat ir 
aukotis kitų labui. Tik aukos 
ir pasišventimo dėka įmanoma 
atlikti didesni labdarybės dar
bai. ,

' Po pamaldų seimo dalyviai 
buvo pavaišinti pietumis. Posė-

Kryžius Sibiro lietuviams prisiminti
NEW HAVEN, CONN.

• Jau devyniolika metų prabė
go nuo anų baisių 1941 metų 
birželio dienų, kai tūkstančiai 
nekaltų ’ Lietuvos žmonių, jau
nų ir senelių, sveikų ir ligo
nių, buvo sugrūsti į gyvulinius 
vagonus ir ištremti į Sibirą ba
dui ir mirčiai.

jau Sibire, dar kiti atvargę de
šimtį ar penkioliką metų žiau
riausiose sąlygose Sibire; ir pra
radę jėgas ir sveikatą buvo grą
žinti atgal, ir mirė savoje tėvy
nėje.

Visus šiuos kankinius lais
vame pasaulyje esantieji lietu
viai pamini kiekvienais metais, 
skirdami tam specialią dieną. 
Ateinančiais metais jau minė
sime dvidešimtmetį nuo tų skau 
džių įvykių, taigi, reikia many
ti, visos lietuvių kolonijos mi
nėjimus praves dar iškilmingiau 
negu ligi šiol.

New Haveno Lietuvių Ben
druomenės apylinkė šiam dvi
dešimtmečiu! jau rengiasi su 
ypatinga programa. Kaip visuo
met originalus savo gražiais su
manymais ir patarimais para
pijos klebonas kun. J. Matutis, 
pasiūlė LB New Haveno apy
linkės valdybai imtis inciaty- 
vos ta proga pastatyti lietuviš
ko stiliaus kryžių prie lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčios, šis 
klebono pasiūlymas rado gyvą 
pritarimą LB apylinkės vado
vybėje. Valdyba savo posėdyje, 
kuriame dalyvavo ir vietos Al
to pirm. V. šilkas, išklausiusi 
LB apylinkės pirm. A. Gruz
džio pranešimą tuo klausimu, 
priėmė jo patiektą projektą ir 
darbas prasidėjo.

specialus medis jau 
Kryžiaus projektą 

Jatužis iš VVaterbu-
menišką išdrožinėji-

už Lietuvos ir Amerikos lais
vę”, antrasis lietuvių kalba, ku- 1 
rio tekstui paimta ištrauka iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės: 
“Marija, apšviesk klystančius, 
gelbėk mirusius karžygius, 
leiski prisilkelti mūsų šventai 
Lietuvai”...

Kryžius bus iškilmingai pa
šventintas minint trėmimų į Si
birą dvidešimtmetį, sekančiais 
metais birželio 18 d.

šis kryžius turės trejopą 
prasmę. Pirma, savo lietuvišku 
stiliumi jis primins praeiviui, 
kad čia yra lietuviškas kampe
lis, lietuvių parapija. Antra, jis 
bus gražiausiu ir brangiausiu 
žuvusiems paminklu, kokį lie
tuvis krikščionis katalikas yra 
prątęs matyti ir geriausiai su
pranta. Ir trečia, dar platesne 
prasme, jis bus ir simboliu to 
sunkaus vergijos kryžiaus, ku
rį mūsų tėvynė tebeneša.

Šis visas darbas yra visų 
New Haveno lietuvių bendras 
darbas ir garbės reikalas. Rei
kės, be abejo, ir šiek tiek lė
šų medžiagai nupirkti, transpor
tui ir k., kurių viena LB apy
linkė nepajėgs padengti; tad vai 
dyba tikisi gražaus bendradar
biavimo ir paramos visų New 
Haveno lietuvių, kaip pavienių 
asmenų, taip ir organizacijų. .

Visais reikalais rūpinasi LB 
apylinkės pirm. A. Gruzdys, o 
garbės pirmininku yra šio pro
jekto sumanytojas klebonas kunl 
J. Matutis, į kuriuos ir galima 
kreiptis su aukomis bei infor
macijos reikalu. SH

mo seserų kongregacijos vardu j 
ir Pr. Pauliukonis tos kongre- • 
gacijos rėmėjų vardu.

Tėvas J. Dambrauskas pri- j 
statė seimui naujus Marianapo- i 
lio paruošiamosios mokyklos. 
profesorius: vicerektorių Ed. 
Vitchkoskį, Joną Duobą, dešimtį 
metų buvusį Argentinoje, kun. 
Petrą Cibulskį ir kun. Antaną 
Nockūną, atvykusį iš Romos. 
Šiuo metu Marianapolyje gyve
na 17 kunigų ir 4 broliukai, 
kurių 3 yra daugiau kaip 70

VASARIO 16 gimnazijos pasitarimas su Vokietijos K rašto Valdyba, Tarybos nariais ir ginazijos direkto
rium. Sėdi iš k. j d.: kun. dr. L. Gronis, gimnazijos direktorius, E. Simonaitis, J. Bachunas, J. Bataitis; 
stovi: kun. Br. Lubinas, F. Skėrys, Tėv. A Bernatoris, J. Sankaitis, Valiūnas, dr. P. Rėklaitis.

Kryžiui 
užsakytas, 
daro dail. 
rio, o jo 
mą atliks newhaveniečiams ge
rai žinomas savo gražiais dir
biniais medžio meistras Juo
zas šilkas. Statybos rangovas 
R. Samulis sutiko atlikti kry
žiaus įmontavimo darbus baž 
nyčios sodelyje. Visi šie lietu 
viai patriotai, atminimui žuvu 
šių Sibire savo artimųjų, paža
dėjo visus darbus atlikti ne
mokamai.

Numatoma kryžiuje du įra
šai: vienas anglų kalba “1941 
- 1961 m. įnirusiems lietuviams 
Sibiro tremtiniams ir žuvusiems

SOLISTAS ARNOLDAS VOKIE
TAITIS

1940 - 1960

SUKAKTUVINIS KONCERTAS

VAKARIENE - ŠOKIAI 
Sekmadienį, gruodžio 4, 1960

Vakariene

Programą atlieka

Alice Stephens dainininkės
svečiais —

smuikininku. FRANCOIS D’ALBERT, 
bosu-baritonu ARNOLDU VOKETAICIU; 
akompanuoja GEORGE LAWNER

Koncertas įvyksta
Terrace Casino salėje 

Chicago, III.
John Byanakas

z Šokiai — 8:30'v.v.; groja Marty Gould 
Bilietai:

vakarienei, koncertui ir šokiam* — $10.00 • Koncertui — $3.00

J Bendrabučio statyba
Didelis Marianapolio tėvams 

uždavinys yra Tarybos susirin
kime Tėvo Provinciolo uždėta 
pareiga iki 1962 metų Maria- 
napplyje pastatyti studentams 
bendrabutį, kuris atsieisiąs dau
giau kaip 300,000 dol. šiuo me
tu tėvai jau turi apie 50,000 
dol. bendrabučio statybos fon
de. Kunigų Vienybė pasižadė
jo taip pat remti statybos, rei
kalus. Jau yra paruošti staty
bos planai, kuriuos Taryba tu
rės apsvarstyti ir priimti. Ben
drabutis reikalingas, kad galė
tų patenkinti visų norinčių mo
kytis prašymus.

Iš kum A. Nočkūno praneši
mo paaiškėjo, kad šiais mokslo 
metais mokykloje yra 117 stu
dentų, iš jų 5 lietuviai, visi sti
pendininkai, 50 prašymų dėl 
vietos stokos negalėjo būti pa
tenkinti. Mokiniai moka 1550 
dol. už visus metus.

Neribotam lietuvių skaičiui 
duodamos stipendijos, t. y. 
mokslas ir išlaikymas veltui ir 
norima, kad kuo daugiau lietu
vių tomis privilegijomis pasi
naudotų.

Tėv. J. Augūnas pranešė lie
pos 4 d. pikniko apyskaitą. Pa- 

^jamų būta gana daug, tačiau 
susidarė nemažai ir išlaidų, to
dėl gryno pelno ne tiek daug 
likę. Valdybą nutarta palikti 
tą pačią ir kitienfc metams.

Tėv. A. Mažukna perskaitė 
parengtas rezoliucijas, kurias 
seimas priėmė. Tėvai Marijonai 
ir Marianapolio paruošiamosios 
mokyklos vadovybė drauge su 
seimu dėkoja gerb. klebonams 
ir visiems už paramą Mariana
polio reikalams ir už gausų da
lyvavimą Šiluvos šventėje.

Seimas užgiria Tėvų Marijo
nų pastangas statyti bendrabu
tį ir iš savo pusės pasižada tą - 
darbą remti, ieškoti naujų rė
mėjų.

Lietuviams stipendijos
Seimas, atsižvelgdamas į rei

kalą suteikti galimybę lietuviš
kam jaunimui pasinaudoti Ma
rianapolio Tėvų Marijonų tei
kiamomis stipendijomis, kvie
čia lietuvišką visuomenę at
kreipti daugiau dėmesio į šį rei
kalą. Kviečia katalikišką lietu
vių visuomenę drauge su Tė
vais Marijonais prašyti Dievo,

KUN. DR. JONO AVIŽOS IŠLEISTUVES
Iš Miuncheno, Vokietijos, į 

Romą aukštoms pareigoms šv. 
Kazimiero kolegijoje išvyko kun 
dr. Jonas Aviža, gavęs pasky
rimą iš atitinkamų Vatikano į- 
staigų.

Kun. dr. J. Aviža savo veik
la. lietuvybei Vakarų Vokieti
joje yra gerai pažįstamas. Iš
tisą dešimtmetį uoliai rūpinosi 
Miuncheno ir jo plačios apylin
kės lietuvių katalikų pastoraci
ja, savo, romiu būdu ir nuošir
džia meile įsigydamas tikinčių
jų pasitikėjimą ir pagarbą.

Salia pastoracijos, kun. J. 
Aviža plačiai pasireiškė bend
ruomeninėje veikloje, siekdavo 
tolimas šiaurės Vokietijos lie
tuvių gyvenamas vietas. Jis vei
kė PLB Vokietijos Krašto Tary
boje, į kurią daug kartų buvo 
išrinktas. Vokietijos lietuviams, 
o ypač miuncheniečiams, buvo 
žinoma kun. J. Avižos ir ka- 
ritatyvinė veikla per Balfą. Jo 
pastangomis buvo sudarytos pa
togias sąlygos dalyvauti jauni
mui Vokietijoje ruošiamose 
studijų savaitėse.

Gilius pėdsakus kun. J. Avi
ža paliko ateitininkijos gyve
nime. Po didžiosios emigraci
jos iš Vokietijos, jo pastango
mis ateitininkiškoji veikla vėl 
plačiau pajudėjo. Pradėtas leis
ti ateitininkų sendraugių biu
letenis. Prieš porą metų su
ruošti moksleiviams ateitinin
kams kursai Miunchene. Prieš 
metus jo sudarytomis sąlygo-

mis susiorganizavo stud. atei
tininkai ir jau sėkmingai veikė 
toliau. Šiais metais pasaulinio 
eucharistinio kongreso metu 
Miunchene suruoštas didingas 
ateitininkijos auksinio jubilė- 
jaus minėjimas.

Kun. dr. J. Avižos įdėtos di
delės pastangos beruošiant lie
tuvių grupės pasireiškimą pa
sauliniame eucharistiniame kon
grese. Čia buvo išnaudotos pro-: 
gos pasirodyti lietuviams tarp
tautinėje plotmėje, pagarsinant 
lietuvių vardą svetimųjų tarpe. 
Jo pastangomis sumaniai pra-

KUN. DR. JONAS AVIŽA

Į IŠ VISUR
—Ateities jubilėjinis 

ris ruošiamas išleisti 1961 
landžio mėn. Jau telkiama 
grafinė ir kita žurnalui
linga jubilėjinė medžiaga, 
susitelkti medžiagos iki 72 
lapių dabartinio formato, 
bilėjinis Ateities numeris 
sienfi prenumeratoriams 
siuntinėjamas, tik tiems, 
jį specialiai užsisakys,
mus galima siųsti jau dabar 
Ateitis, 5254 So. Trumbull 
Chicago 32, III. Kaina — 
dol.

— , Dail. Romas 
—dėsto grafiką ir dalį

Tylor meno mokykloje 
Temple universiteto Philadel-
phijoje. Pa. Spalio mėn. jo 
tikos kūrinių paroda buvo su
rengta Londone Grabowsky ga
lerijoje.

— Kun. V. Martinkus, Iš 
Providence, R. L, Balfo direk
torius, Padėkos dienos savait
galyje buvo išvykęs į Chicagą
dalyvauti dešimtame Balfo sei
me.

vesta lietuvių grupės tautinė 
religinė programa, gera orga
nizacija ir geras priėmimas bei 
aprūpinimas visų dalyvių.

Atsisveikinti ir palinkėti sė
kmės Miuncheno lietuviai Vo
kietijos ateitininkų sendraugių 
iniciatyva spalio 30, tuojau po 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimo, suruošė kun. J. Avižai 
jaukias išleistuves — pobūvį 
su kuklia programėle, kurią 
paruošė ir pravedė Alina Gri
nienė. Atsisveikinimo žodį ta
rė: M. Musteikis — ateitininkų 
sendraugių vardu, kun. A. Bun- 
ga — kunigų vardu, dr. P. Kar
velis — Vliko, Iz. Rugienius — 
Balfo, K. Žemaitis — studen
tų ateitininkų, ir kun. J. Taut- 
kevičius — Miuncheno, apylin
kės parapiečių vardu.7 Išvyks
tančiam įteikta dovanų ir gė
lių.

Už sveikinimus ir linkėji
mus visiem padėkojo kun. dr. 
J. Aviža, primindamas, kad lie
tuvių Vokietijoje neužmiršiąs, 
kad savo nuolatine gyvenamą
ja vieta ir toliau laiko Vokieti
ją — Miuncheną.

M. Musteikis (Eli)

— S. -Terminas iš Chicago, 
III., pasinaudodamas knygų iš
pardavimu, užsisakė knygų už 
38 dol., P. Korla iš Schenec- 
tady, N.Y., už 24 doL, Z. Bun- 
garda iš Wells, Me., už 21 dol., 
V. Mašalaitis, / iš Bryn Mawr, 
Pa., už 20 dol. Daugelis kitų 
taip pat užsisakė papigintų kny
gų. Išpardavimas truks iki gruo
džio 31 d. Dėl sąrašų rašyki
te: Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Y.

Ar žinai, kad
* Italai, persodinti Į Ameriką, 
geriau auga
Bolonijos, Italijoje, universi

teto antropologai rado, kad ita
lai kituose kraštuose, jau antro
je generacijoje, užauga žymiai 
aukštesni, nei pačioje Italijoje. 
Ypačiai šiaurės ir pietų Ame
rikoje — ten 7 cm. aukštes
ni nei Italijoje. Pačioje Italijo
je taip pat auga: 1960 buvo 
vidutiniškai 5 cm. aukštesni nei 
1905. Mano, kad tai dėl page
rėjusio maisto ir higienos.

krauti. Už tat miestuose nebus 
gadinamas oras.

Sugalvojo saulei konkurentą
Amerikoje sugalvotas naujas 

atominis aparatas, kuris gali 
duoti šviesos spindulius, stip
resnius už saulės šviesą. Tuo 
aparatu esą galima apšviesti 
mėnulio paviršiuje' 16 km. plo
tą.

LEONARDO 
AN DRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys 

SAULĖ
r KRYŽIUOSE 

jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 dol.

Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
švenčių 
dovana!

GRAŽI DOVANA VISIEMS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Naujos plokštelės išeina 
prieš pat Kalėdų šventes 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Long May Hi-Fi Racords

kad Dievo tarnas ark. Jurgis 
Matulaitis kuo greičiau pasiek
tų altoriaus garbės.

Norvicho vyskupui Vincent 
Hines, kuris rodo daug dėme
sio Marianapolio statybos reika
lams ir dalyvauja statybos fon
de, pareikšta padėka.

Seimas baigtas malda. Visi
seimo dalyviai susirinko Į kop
lyčią vakarinėms pamaldoms, 
kurias atlaikė Tėv. St. Saplys.

Po pamaldų Tėv. J. Augu-liroje turėjo gyventi jau 15,000 
nas parodė seimo dalyviams Ši
luvos šventės iškilmių filmą ir 
daug įdomių nuotraukų iš savo 
kelionės po Europą.

Pasivaišinę skania vakariene, 
visi skirstėsi į namus su nau
jomis mintimis ir gražiais pa
siryžimais remti Tėvus Marijo
nus. Pr.

— Lietuviu Fronto Bičiulių 
kalėdinį solidarumo mokestį 
renka dr. Vyt. Majauskas, 5703 

žemėje jau gyvena 3.39 mi- Vernon W., Detroit 9, Mich.
lijardai žmonię
Prancūzų biologas prof. Piet

ry Grassė priskaičiuoja, kad že-

Asmeniškais laiškais ir per sam
būrius aukų lapais norima pa
siekti kiekvieną bičiulį, kad 
nė vienas neliktų aplenktas.

> Siuntiniai į Lietuvą per
: AIO LONDONO LIETUViy
: ' PROYBOS B-V|
> z' (LITHUANIAN TRADING COMPANY)

> ■. šiam tikslui Jums sąžiningai ir daug
’ ~ pigiau, negu kur kitur, patarnaus bend-

rovĄs atstovas
: MMHHB JONAS DAUGIRDAS

’ . 337 UNION AVE^ Brooklyn 11, N. Y. • E V 7-4940 — EV 4-1232
►. . •

--------- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE —-----

generacijų, jei žmogus žemėje 
gyvena jau 450,000 metų, o pati 
žemė atsiradusi prieš 600,000 ■
metų. Jei žmonės kilo iš vienos ' 
poros, tai iki šio laiko turėjo į 
gyventi jau 3.39 milijardai žmo- I 
nių.

Po 40 metę žemėje bus 
_ dvigubai žmonię

Amerikos mokslininkai pas- i 
kutiniu laiku ėmė garsiai kai- j 
bėri, kad per 40 metų žmonių I 
žemėje bus dvigubai daugiau. ! 
Jungtinių Tautų statistikos skel- ! 
bia, kad dabar žmonių yra 2. < 
77 milijardai. Apie 2000 metus 1 
bus 6 milijardai, jei taip aūgs, ! 
kaip dabar. i

Elektra pakeis benziną <

Amerikoje atsidėjus planuo- < 
jama benziną pakeisti automo < 
biliūose elektros jėga. Nebūsią ! 
vargo baterijas per naktį pa* <

UŽSIPRENUMERUOKI! | 
KULTŪROS ŽURNALĄ |

AIDUS: 
“AIDAI”, MĖNESINIS 48 | 
PUSL. DIDELIO FORMA- J 

TO ŽURNALAS, EINA J 
' JAU TRYLIKTUS

METUS, 
GAIVINDAMI

IR UGDYDAMI 
MŪSŲ KULTŪRINĮ 

GYVENIMĄ
Prenumerata:

VISUR 6 DOL.
METAMS 

ADRESAS:

680 BUSHWICK AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y.

i ti
f

Sol. LIONR JUODYTfi-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę 
"MANO

LIETUVOS
PRISIMINIMAI"

tMy Lithuanian Mcmories* 
Kaina $1.98

Antrąją maža <angliškai*
- "Chri$tmal> Carols"

Shcpherd Boy and Slcvping Child 
Kaina

Išleistos Mill Marlbrsri Co. 
riauntojajns niekiui* didesniais 
kiekiai.. duediin'.n nift'latda 

l’SKSAKTMVj* SIVSTT'
ALEX MATHEVVS

256 Union Avė.. Brooklyn 11. NY. 
arba

DARBININKAS 
910 Willoughby Avenue

Brooklyn 21, N. Y.



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCR’PTI.ON

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street Brooklyn I I, N. Y.

EVergreen 7-21-55

PETRO LISAUSKO

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsCHILDREN BOARDED

Richmond Hill 18. N. Y.110-04 Jamaica Avenue
ROOM ■ BOARD

Tel. VIrginia 6-1800
Catholics Welcome

REAL ESTATE

buvusi
MIRONO MAISTO KRAUTUVE

BRISIAUS GALAS
LIETUVA VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

VAIIey Stream 5-7146

VACYS STEPONIS, savininkas
40 East 26th Street, New York City, N. Y.

APDRAUDOS SPECIALISTAS

NURSiNG HOME

in Flemington. New Jersey

SAVININKAS

week. STate 2-5755.

PAlNTING

1883 MAOISON STREET

ments, 2-car garage.
portation, schools, Stores. 318.000.

Ateiti- 
sekre- 
ateiti-

St.. B’klyn. N.Y.—Both for $15.000. 
Mušt sėli Estate. Plot 50x100. Phone 
Daj- & Co. OI 1-2000.

or female. Inspectlon invited $55

INSURANCE - REAL ESTATE

Colonial. 3 bedrooms. modem kilch- 
en. new hot water heat, all improve- 

trans-

tarti ir jas kunigu suvažiavi
mams patiekti buvo pavesta 
provincijų pirmininkams — 
prel. Pr. Virmauskiui ir kun. 
J. Matučiui, kurie pasikviečia 
vieną tėvų marijonų sekretoriu-

Reasonable Prices
FO 8-2789

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Susirinkimui sveikinimą, c 
kartu ir pranešimą apie Nau
josios Anglijos sodaliečių veik
lą atsiuntė kun. P. šakalys, so 
daliečiu dvasios vadas.

Equipped Nursery
Near Park — - 142nd Street vicinity

JAUNIMAS dainuoja “Užburtoje šalyje". Veikalą padalė Puūiamo bendrabučio mergaitės, režisavo 
Kerbelienė,

Jei'tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

TeL MU 3-2928
GERI PIETOS IR VAKARIENĖ «- JAUKUS BARAS

formavo susirinkusius, kad jis 
yra užpirkęs 45 akrus žemės 
prie Atlanto jaunimo stovyklai 
kurti.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

I.TETVVTŲ SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienu hun sutiktu

• Ši grupė atsisako pripažinti 
Izraelio valstybės buvimą ir 
valdžios organizaciją. Ji 'atsi
sako mokėti mokesčius ir pil
dyti teismo sprendimus. Rabi
nas Blau ir jo 390 pasekėjų 
griežtai laikosi senu Izraelio pa
pročių ir įstatymų. Gyvena se
name ghetto Meah Sheaiim. Je
ruzalėje. Laiko karves^ ožkas,, 
antis ir vištas šimtmečių senu
mo namuose. Patys sau kepa 
duoną ir siuvasi drabužius.

Izraelio valdžia išleido po
tvarki, uždrausdama patiems 
piauti gyvulius. Dėl to anos 
sektos žydai nebegali sau pasi
gaminti mėsos. Jų vadas rau- 
donbarzdis, trečios generaci
jos Jeruzalės rabinas yra nuo
latinis kalinys. Jam esant kalė
jime. jo sekėjai sutinka su val
džios potvarkiais, bet kai tik 
rabiną paleidžia iš kalėjimo; 
jis vėl visa atstato ir sako, kad 
tas, kuris bendradarbiauja su 
sionistais, yra mūsų Viešpaties 
Dievo išdavikas. G.G.

Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

348 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Private bath. Maid Service. Elevator 
R-*asonable prices

RABINAS KALBA APIE 
IZRAELIO SUNAIKINIMĄ

- Rabinas Amram Blau, 60.me
tų amžiaus, yra vienos žydų re
liginės sektos vadas, ši sekta 
vadinasi Natorei Kartai — šven- 
tojo miesto globėjai. Jie yra 
griežti sionizmo priešininkai. 
Palankūs arabam. Skelbia, kad 
Izraelis neturi teisės egzistuo-

Seven-room Cape. four bedrooms, 
one-car garage. comer, 115' front. 
fireplace. porch. sundeck; Asking 
$18.500. Phone IVanhoe 1-7084.

SPECIALIZED 24 hour NURSING 
CARF for AGED, CHRONICALLY

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta ji pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 
.Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21, M. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00
Užsisakyk tuojau!

In Our Lady of Loretto Parish 
in Hempstead

Catholics IVelcome
Day Care BIRTH to PRE-SCHOOL

Dvyliką išveždino ir pats 
išvažiavo *■

Pasitaikė ir kontrastingų is
torijų. Viršininkavo Babtuose: 
Greičius — apylinkės pirminin-

BROOKLYN 27. N.
< Rid$rewood»

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

Kun. L. Jankus, Balfo rei
kalų vedėjas, pranešė apie Bal
fo dešimtąjį seimą Chicagoje 
lapkričio 25-27. Kunigų Vieny
bės seimą, įvykusį Atlantic Ci
ty liepos 20 ir A. L. R. Katali
kų Federacijos centro valdybos 
rūpesčius bei darbus. Čia pat 
supažindino susirinkusius kuni
gus su Sibiro lietuvaičių mal
daknyge “Marija, gelbėki mus” 
vokiška laida, kuri išleista Vo- 
kietijoje Tėvo A. Bernatonio, 
O.F.M., rūpesčiu. Taip pat buvo 
priminta, kad šios maldaknygės 
lietuviškojo leidinio yra išpla
tinta daugiau kaip 4500 eg
zempliorių, o angliškojo teks
to — 25,000 egz. Maldaknygę 
ruošiamasi išleisti ispanų ir a- 
rabų kalbomis.

Dviejų valsčių bristai
Čia tik dviejų valsčių bri

stai ir tie ne visi, bet jiems 
taip būdinga Biliūno apysaka. 
Tiesa, baigdamas, Biliūnas pa

dėdamas: vykdo komunistų par- šo, kad Brisiu nušovęs šeimi 
tijos programą kaime. Teko ninkas bėgo, o Brisius, visa ki- 
matyti jį šį pavasarį. Užsitar- ta supratęs, nesuprato tik to, 
nauta jo daug. Po kelių metų kodėl jis bėgo. Juk jis jam no- 
nevykusio pirmininkavimo kol- rėjo palaižyti paskutinį kartą 
choze. jis baigė atiduoti “sko- kojas. Dabartinius brisius Šei- 
lą”, gavo atvirą,’ greit progre- mininkai šaudo ir čia pat pa
suojančią džiovą ir sezoninio kiša laižyti savo letenas. Čia 
darbo laukuose darbininko pa- psichologiški sukrėtimai nerei-

, PAlNTING
WALL PAPERING
G. & J? WINTER

BA 9-3359 HA 6-6876

West End Avė. and 74th Street
TR 3-0391

(atkelta iš 2 psl.) 
kiną kolchozo karvėms ir kiau
lėms Amerikos prisivijimo bū
tinumą. O kolchozininkai — 
žmonės pastabūs. Jie galvoja: 
ar nepasiuntus savo pirminin
ką į trijų mėnesių kursus dirb
tino gyvulių apsėklinimo punk
to vedėjams paruošti. Žmogus 
juk gabus — susidoros.

Kaip smagiai mačiau obliuo
jantį lentas ir taisantį baldus 
ligoninėje milicijos galvą, o 
vėliau - rajkomo sekretorių Ja
navičių Tytuvėnuose.

a Vagies skola ...

In Saint George’s Parish in Brook
lyn — 1 Brick 4 Family — 268 
Front St., B'klyn. N. Y. • 1 Brick. 
2 Families and. Store — 266 Front

tuo reikalu rūpintis sudarytai 
mintys susilaukė gyvų diskus!- koraisijai _ abjejų provincijų 
jų. Šios plačios apylinkės lietu- pirmininkų ir jų pasikviesto se- 
viškų parapijų problemom ap- kretoriaus.

Tėv. J. Dambrauskas, MIC, 
Marianapolio viršininkas, pra
nešė apie naujai planuojamą 
statyti bendrabutį Marianapo
lio aukštesniosios mokyklos mo
kiniams. Bendrabutis kaštuos 
apie 300,000 doL Dėkoja lietu
viams klebonams ir kunigams 
iki šiol savo aukomis parėmu- 
siems jų planus, ir prašo jiems 
ateityje taip reikalingos para
mos.

Pirmasis mėginimas uždarų 
vyrų rekolekcijų pereitą pava
sarį Marianapoly gerai pavyko, 
jų dalyviai ir kiti katalikai vy
rai prašo tekias uždaras reko- 
lekcijas dažniau organizuoti, naudojosi tėvų marijonų vai- 

... . ... ... ,, Susirinkimo dalyviai pavedė bingumu. kva.
Abiejų pranešėjų įskeltos J r

Dviejų provincijų kunigų susirinkimas Marianapoly
Į gražią Marianapolio tėvų 

marijonų sodybą lapkričio 15 
susirinko N. Anglijos ir Con- 
neetieut valstybių Kunigų Vie
nybės provincijų apie 30 kuni
gų. Marianapolio vienuolyno 
viršininkas Tėv. J. Dambrauskas, 
MIC, pradėjo susirinkimą, pa
sidžiaugdamas gausiu dalyvių 
skaičiumi ir pakvietė prel. P. 
Jurą pirmininkauti, o kun. J. 
Grigonį sekretoriauti.

Kun. Vacį. Martinkus, Provi- 
dence, R. I., lietuvių parapijos 
vikaras, kalbėjo apie lietuviško 
jaunimo organizacinius ‘ reika
lus. Pranešime buvo pabrėžti 
du šiuo metu didžiausi lietuviš
kų parapijų kunigų rūpesčiai 
— jaunųjų vyčių organizavi
mas ir vasaros jaunimo sto
vyklos. Vyčių statutas ir pro
gramos reikalingi nuodugnaus 
peržiūrėjimo ir pritaikymo šio 
meto lietuviškam jaunimui. Iš
laikyti jaunąją lietuviškąja kar
tą lietuvių bendruomenėje ir 
parapijoje reikalinga daug dė
mesio kreipti’ į jaunųjų vyčių 
organizavimą jiem suprantamais 
ir priimtinais metodais. Gi čia 
gimusio jaunimo lietuviškumo 
palaikymui labai daug reikš
mės turi vasaros stovyklos, to
dėl jos visų kunigų yra remti
nos ir palaikytinos. Be vyčių, 
dar yra ateitininkai ir skautai. 
Šios dvi jaunimo organizacijos 
ne visose parapijose aktualios, 
nes jos daugiau remiasi naujų
jų ateivių vaikais ir apima dau
giau mokslus einanti jaunimą. 
Kol šiose organizacijose kal
bama tik lietuviškai, čia gimu
sių lietuvių tėvų vaikams, ku
rie nekalba lietuviškai, sunkiau 
prieinamos bei suprantamos. 
Laikas ir šioms lietuvių orga
nizacijoms padiktuos naujus 
reikalavimus. Baigdamas prane
šimą. kun. V. Martinkus pąin-

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

yra geriausa dovaną visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Lietuvišku produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

kas. o Gaižauskas — vyr. zoo
technikas. Jau 1948 su Grei
čiaus “rekomendacija” išvyko 
“aklimatizuotis” Gaižuvėlės kai
mo gyventojai: Ivanauskas, Ur
niežius, Leonavičius. Sekančiais 
metais — Brazaitis, Misevičius, 
Lidėika. Pasak Greičių, tai su
darė 12 šeimų per 3 metus. Pa
galiau, kai jau Greičius netu
rėjo ant ko pasirašyti, jį at
leido, o jo vietoje paskyrė pa
žeminę Gaižauską. Ir tais pat 
1951 Greičius, papuoštas Gai
žausko parašu, “išvyko” į Tom
sko sritį, klausinėdamas išve- 
žančių enkavedistų už ką išve
žamas, juk jis pats 12 išveždi
no. Gavo tokį atsakymą: “Mat, 
dabar reikia brigadieriaus”. Tai 
paaiškino Babtų NKVD virši
ninkas Kalesnikovas. Patį Gai
žauską irgi telaikė tol, kol šis 
turėjo ant ko 'pasirašyti. Da
bar jis “švaros' agentas” “Sta
lino keliu” kolchozo kiaulidė-

Kad būtų linkšniau
Vaistas) nuo nenigos

, — Na, sakykite, ar jūsų žmo-
- na mano patarimo laikosi? — 
.. klausė daktaras vyro. - lai 
^ patariau- skaičiuoti vienas, <m, 

trys, ... ir taip toliau, kol už-
g migs. C

, Taip, ji klauso, — atsa- 
‘ kė vyras. — Vakar sakė suskai- 
f, čiusi iki 23.675.

— Ir užmigo?
— Ne. Jau buvo išaušę.

Nemiga — ne įrodymas
Kajetonas prisispyręs pra|o 

Magdaleną. ‘ kad už jo tekėtų. 
Mergaitė spiriasi, nepasitiki.

--—.-^O-kuo'tu Įrodysi, kad ma
re tikrai myli?

— O! —" sušunka Kajetonas 
— Aš naktimis negaliu akių 
sumerkti, kaip apie tave gal
voju.

— Tai dar ne įrodymas. — 
' atsako Magdalena. — Mano tė

vas irgi neužmiega, kai apie 
jus galvoja.

Kam tas priekaištas?
\ , Teisėjas stengiasi paveikti 

kaltinamąjį jam prikišdamas:
— Ar tamstai ne gėda ?Jau 

penktąjį kartą jus matau tame 
pačiame teismo suole!

— Ir kodėl turėtų būti gė: 
"T^da.^pone j^isėjaC — paklau

sė kaltinamasis. — Aš jus jau 
dešimti metai matau tame pa
čiame teismo krėsle, bet dėl to 
nedarau jokio priekaišto.

Man daugiau moka
• Felicija, 13 mėtų mergiotė, 
mokoma pianinu groti. Mama 
ją skatina:
— Žiūrėk. Fele, aš duosiu 
tau dolerį už kiekvieną valan
dą. kai tu skambini.

— Tai. mam! Kaimynas man 
pažadėjo du dolerius.

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N- Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders |geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono luinos
• 4O'.4 nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rad:o bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI
Nemokamai ^dKranos su kiekvienu pirkiniu

Televizijos,' HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad iki 9 vai vak.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477 
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

Kun. Vikt. Dabušis, 
ninku Federacijos gen. 
torius, priminė 50 metų 
ninku jubilėjų, jubilėjinį kon
gresą Chicagoje ir naujausius 
Ateitininkų Federacijos Atei
ties leidyklos leidinius — kun. 
St Ylos Ateitininkų vado
vą ir prof. J. Ereto — Stasys 
Šalkauskis. Norintieji, čia pat 
šiuos leidinius galėjo įsigyti. 
- Po susirinkimo visi kunigai

In St. John's Parish. in Riverhead. 
L.I. N.Y. Reeves Park — Beautifui 
view of L.I. Sound; all year house; 
3 bedrooms, fireplace, large enclosed 
porch. f irti basement, all improve- 
ments; on ’į aere: large patios and 
barbecue: mušt be seen; $17.500. 
Auf der Heide. PO. Booc 285. River
head; PArk 7-5306.

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūiies l»e- 
tuvHkas maistas prieina
momis kainomis.

In Saint William’s Parish 
in SEAFORD, L.I. N.Y.

3-bedroom RANCH. finished base
ment. 60x100. 8 years old; garage; 
$18.500. $2.100 cash over F.H.A. 
commitment. VA 5-554T - SU 5-2030

O Rimkaus gyvenimas susi
klostė dar kitaip. Iš vaikystės 
pamaldus, nutarė išbandyti sa
vo gabumus prekyboje. Įsitai
sė dirbti Betygalos kooperaty
vo krautuvėje pardavėju. Bet 
gabumų būta me ku. ir po tri
jų mėnesi į "intensyvios’’ pre
kybos pasidarė 9.0 "JO rublių 
trūkiimas. Kalėjimas! Bet čia 
pasitarnavo komsomolas. Rim
kus stojo į komjaunimą, o teis
mas. Į tai atsižvelgdamas, į- 
prastinę bausmę pakeičia nuo
sprendžiu: “Suteikti Rimkui ge
rai apmokamą darbą, iš algos 
atskaitant 25 proc. padengti pa
darytai skolai”. Rodydamas dė
kingumą. Rimkus užsikabina 
ant peties rusišką “berdanką” 
ir pluša po kaimus akių nesu-

reigas bei ,dorų žmonių neapy- kalingi. Viskas eina nuosek- 
kantą. liai ... (ELI)
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IŠSIUNTIMU REIKALINGA -PA8IR0PINTI JAU DABAR!

. SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Uetm-
IlA w>je» Lditnjoje, Estijoje, Uik*Tpatejela,bitMnai 

vertina gautam.sūkntiny? ??
Be abejok ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
iffTR poltma pirkti vilnones medžiagos dotMmom po- 
>AVlt įįom žemiausiom farapom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

M aaahi alaMtes Akis
SU kolūkio ptantatakn agro

RjnąM MOTORAI e VANDENS POMPOS 
ORO BOMPRBBORIAI • DULKIU SIURBLIAI 
KLMRR. VMHNTUVAI e KLEKTR. GRĄŽTAI 

fcp* - '
Papildoma* gezu — Sudedami nauji vamzdžiai >

. Atidarą ano pirmadienio iki penktadienio nuo B iki 8 v. v, 
Befttadleniaia —-vian dienų.

DM didesnių atsakymų skambinti STerNng 9 853<(po 8 vai vak.)

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

Parduodama: Šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušą*. gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDLdN IR. SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertintas

mažiausiai dar 30 metų atsili
kęs. Jis pats ketinąs vykti į 
Ameriką susipažinti su patobu
lintais ir pagerintais žemės 
ūkio darbais.

Klaipėda Hotuviškesnė už 
VUniy

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHABD ST, N. ¥ . C. GB 7-11M

^. -. DIDMENŲ IE mažmenų prekyba

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt._

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti k H juntam Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

EMILIJA .SINUSIENĖ atšventė savo gimtadienį savo namuose 361 
Highland Blvd. Brooklyne. Iš kairės jos sūnus, dešinoje — kaimynė Kar- 
velienė. Ta proga užsisakė Darbininką. Nuotr. V. Maželio.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą, vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

KĄ PASAKOJA BUVĘS LIETUVOJE
VVORCESTER, MASS.

1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: EUzabeth 4-1711

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai •*-
Geriausios rūšies pigiausiomis kainmnis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
2®0 ORCHARD STREET

TeL: AL 4-8319
NEW YORK 2, N, Y.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. e Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

DABAR JOS GALITE APLANKYT! savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius
COSMOS PARCELS Express Corporation

Licensed by Intourist
• NEW YORK 3, N. Y^ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
e BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8808 ;
• LAKEWOOO, N. J. 1^6 - 4th Street — TeL: FO 3-8568
e RATERSON 1, N. J., 99 Main Street — TeL: MU 4-4619 -
e NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LO 2-1446
• £ITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Careon Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER, Maso, 174 Mlllbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich, 9350 Joa. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR9P6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cak 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.: 81 3-1797
• PHILADELPHIA 41, Pa, 4925 Old York Rd. — Tel.: OA 4-4401
• SPRINGFIELD, M a ss, 220 Worthington SL — Tel.: RE 2-7163 
e WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766

! e GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256 
; [GL 8-2006

• PASSAIC, N, J, Ž11 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• OETROIT, Mlch, 6440 Mlchigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELANO, N. J, We»t Landi* Avenue, Greek Orthodox BMg.

Skyrių* atMterytaa penktadlentata, H6ta<fletrtai* ir eefanadieniala

je sustojęs prie gražių komu
nistų partijos pastatų, tada A. 
Tomkus supratęs, koks buvo 
aplinkinio; yąžiavimo tikslas.

Iš Vilkijos į kaimą teko jau 
važiuoti arkliais, nes kelias ma
šinai buvęs netinkamas. Bu
vusioje tėviškėje vietos nepa
žįstamos, kai kuriuose kaimuo
se belikę tik keli gyventojai. 
Tėviškėje "seserys sutikusios

Klaipėdoje. Kaune buv. Lietu
vos banko rūmuose įrengtas 
lėlių teatras. Klaipėdoje lankėsi 
dideliame žuvų fabrike, kur dir
ba apie pusantro tūkstančio 
darbininkų. Vaišėse buvo paduo 
ta apie 20 įvairių rūšių žuvies 
patiekalų. Mieste matęs daug 
kariuomenės, žymiai daugiau 
negu Vilniuje, žmonės daugiau
sia kalba lietuviškai. Tuo t ar-, 
pu Vilniuje labai retai tenka 
išgirsti kalbant lietuviškai, ir 
jei kartais nugirsti ką nors lie
tuviškai kalbant, tai kai prisi
artini, tai pradeda rusiškai kal
bėti.

Lankėsi Palangoje, kur jam 
labai patikę. Geriausias kuror
tas, nė vieno Amerikoje tokio 
kurorto nematęs. Norėjęs nu
sipirkti" atminimui gintarinių iš
dirbinių. Bet krautuvės vedė
jas pareiškęs, kad tuo tarpu 
visi išdirbiniai esą išgabenti.į 
Maskvą, į parodą. Tik rytojaus 
dieną į viešbutį pristatė įvai
rių išdirbinių pasirinkti.

Informacijos tikslu lankęs 
daug krautuvių. Pardavėjos dau 
giausia tik rusiškai kalba. Ge
ros medžiagos metras 500 rub
lių, geras kostiumas 1400 rub
lių, batai 200-400 r. Vilniuje 
Neringos užkandinėje už steiką 
sumokėjęs 7 rublius. Su vienu

BROOKLYN 6, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

į » Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
1 Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LfQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771 j

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Lapkričio 12 Maironio parke 
LB Worcesterio apylinkės val
dybos iniciatyva surengta tra
dicinė vakarienė, iš eilės, be
rods, septinta.

š. m. rugsėjo mėn. Lietuvo
je lankęsis A. Tamkus vakarie
nės metu papasakojo savo ke
lionės įspūdžius. Pradžioje jis 
pareiškė, kad nėra nusistatęs 
ką nors perdaug girti ar peik
ti, bet pasakosiąs visą .teisy- su skausmo ašaromis: 
bę, kaip jam atrodę.

Negali įsivaizduoti, kaip 
lietuvis brangus lietuviui 
Vykstant iš Mskvos į Vilnių, 

lėktuvo palydovė buvusi lietu
vė, ir iš Amerikos atvykusius 
keleivius lietuvius prašnekinusi 
lietuviškai. Visi lietuviai nepa
prastai susijaudino, po ilgos ke
lionės per svetimus kraštus pir
mą kartą išgirdę tėvų gimtą 
kalbą. Ir čia pasakotojas, ne
sulaikydamas ašarų, pareiškęs, 
kad negali įsivaizduoti, kaip lie
tuvis yra brangus lietuviui.

Vilniuje buvo sutikti gimi
nių ir vietos lietuvių su gėlė
mis ir sveikinimo kalbomis. Ne 
vienam iš atvykusių nuriedėju
si ašara, išvydus savo tautie
čius savo tėvų žemėje. Visi 
ekskursantai buvo nuvežti į 
viešbutį, kur buvo surengtos* 
vaišės. Tačiau kiekvienas galvo
jo, kaip greičiau susitikti su 
savaisiais tėviškės sodybose 
Vilniuje buvo išlaikyti šešias 

" dienas. Teko apžiūrėti įvairius
fabrikus, įstaigas.

Iš Vilniaus kiekvienas gavo 
automobilį su vairuotoju, ir ga-

patyrė, kad fabrike aukščiau
sias atlyginimas 14,000 rublių

— Broleli, tiek metų nesi- mėnesiui. Gimnazijos mokyto- 
matėm. Tiek vargo ir skausmo jgg pasisakęs, kad jis uždirbąs 
esame iškentėję per tą laiką.' gQQ rublių ir kaip viengungis

Troboje buvusios parengtos 
vaišės, ant stalo buvo įvairių 
užkandžių, išgerti buvo paduo
ta ir “karklinės”. Prie stalo 
vieno šalia sėdinčio paklausęs, 
ar galima laisvai šnekėtis, tai 
šis, sugniaužtą kumštį parodęs 
ir pasakęs:

— Kodėl ne? Ogi va!
1 kg. grūcty už darbadienį
Arčiau išsikalbėjus, lietuviai 

pasisakė, kad jie kolūkyje dirb
dami per trejis metus išdirbę 
po 300 darbadienių ir gavę tik 
po vieną kilogramą grūdų už 
darbadienį. Pinigų prasimaną iš 
savo nuosavo “ūkio”: laiko kar
vę, veislinę kiaulę, vištų, an
čių, taigi parduoda veršelį, par
šiukus, sviestą, kiaušinius, an- mą atliko muz. Juliaus Gaide
lis ir tokiu būdu atsiranda pi-

a pu klausimu: “O kam jų da- lejo vykti pas savuosius. A. r 
Tomkus vyko į Vilkiją ir už 
tą kelionę turėjo sumokėti 280 
rublių. Iš Vilniaus į Vilkiją vy
ko aplinkiniu keliu, per Ario
galą. Kai vairuotojas Ariogalo-

Wine & Iiquor Store
taupiai pragyvenąs.

Didieji keliai yra geri, sma
luoti. Yra daug dirbtuvių, bet 
ne visos jos yra modemiškai 
įrengtos, daug dar atsilikusių.

Jaunimas dėl tam tikrų su
metimų tikėjimo nepraktikuo
jąs. Lietuvoje jis nematęs to
kių veidų, kokių buvo susirin
kę'į vakarienę. Kas nori tik
rai sužinoti apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, turi pats nu-

Pranešėjo žodis buvo toks 
aiškus, kad niekam nekilo min
tis ką nors dar paklausti.

Menine programa
Vakarienėje meninę progra-

lio moterų trio: Irena Mickū- 
nigų. Kiti kitais keliais sukom- nienė, Alė Dausienė ir Vida 
binuoja pinigų. Mafišauskaitė. Daininkės už

Nuėjęs į svirną ir pamatęs gražiai padainuotas dainas susi- 
išardytus aruodus, kur buvo laukė gaurių plojimų ir buvo 
javai pilami, klausęs, kodėl iš- priverstos pakartoti kai kurias 
ardyti artrodai. Atsakyta trum- dainas. Į vakarienę buvo atvy-

bar bereikia?”. Svirno kampe 
matęs kabučių kumpių ir porą 
paltelių tai iš savo nu
penėtų kiauuų. Žmonės maistu 
nesiskundžia.

kęs ir lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygardos pirmininkas

nimo žodį. Vakarienei vadovavo

322 Union Avė. Brooklyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2989

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon SL Phfladelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chestnut Street - New Britam, Conn. 

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

4,000 ha. kolūkyje yra tik 
115 karvių. Jo manymu, kolū-

DEMESIC4 ,'J kyje yra daug dykaduonių: kol-
Kas neturi te ramiai leis- ūki0 “^°rtus'

ti gyvenimo dienų, kreipkitės; ufao darbus dirba. Jis lan-
L __ žeimininkn Maketo- kėsi rugsėjo vičfary-

| . ,. J * •_* * je, o ant laukų dar stovėjo pa-viškas^vi^d šv’ežias maistas, n^.
nes tun 600 akrų žemes. Augi- - 8 TZ’. ,
na savo gyvulių ir paukščių. m 31 vo^e - 
Geri kambariai. Oras labai ty-

. ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conri. Išlaikymas tik ,apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry-

Žalgirio mūšio minėjimas
Lapkričio 20 Maironio parke Į 

vietos skautų vienetai Neries

veidmenį lietuvių tautai skaitė 
J. Vizbaras.

Slcauty karnavalas
Lapkričio 20 šv. Kazimiero 

dėl tų pūvančių rugių gubų nie- par. skautai parapijos salėje 
buvo surengę gana margą ir 

rūpino jų suvežti. Kai iš Vii- įdomų skautų karnavalą, kurį 
niaus vykęs į nurodytą vietą, žmonės gausiai aplankė. Pr. 
tai buvęs Įspėtas, kad vyksta į 
blogiausią Lietuvos kolūkį, tad

mi visu mėnesiu anksčiau. 5 Ir

kas nesijaudino ir niekas nesi-

<vwu lchj- Km norėty »k«Krti» Darbininke
ville, Conn. Tel. Bristai LUd- ** “8“ Pa‘ praiomM skambinti:
low 2-5113. “ k’ —girsiąs, o jei ką bloga — ge-

riau nutylėsiąs. GL«fmro 5-7281

WORCESTER, MASS
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET

PLemant 4-3501 PLmaaat 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
East Street, New Britai*, Ceu.
TeL: BA 9-2242 — 94396

Aptarnauja NKW BRTTAIN, WATKRBURY ir HARTFORD, CuttfL



ŽINIOS

tų mirties sukakties proga ge-

daira joje.

mo sukakčiai atžymėti, rengia
mas balandžio (April) 30, 1961, 
sekmadienį, Webster Hali, New 
YoAe. Dieną prieš tai, balan
džio 29, šeštadienio vakare, Ro- 
bert Treat viešbutyje, Nevvark,

labai gerom išsimokš jlmo sąly
gom ir pristatymu j vietą. U 

ONOS IVASKIENtS

BALDŲ KRAUTUVES
gulima gauti butui moderniški 
baldai, Jvalrioa lempos, vaikam 
lovutes, virtuvas reikmenys ir k.

UTHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, ■
So. Boston 27, Mass.
Off. TM.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

šC

nį, lapkričio 30, 8:30 vaL Ap- 
reiškimo par. bažnyčioje.
* V. Sidzikauskas lapkričio 24, 
ketvirtadienį, išskrido į Sao 
Paulo, Braziliją. Kaip LLK pir
mininkas, jis dalyvaus Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
Buenos Aires, Argentinoje, ir 
aplankys kai kurias didesnes 
lietuvių kolonijas Argentinoje? 
Brazilijoje ir Urugvajuje.

Kaip Lietuvos delegacijos pir- 
įnininkas PET seime ir kaip 
to seimo pirmininkas, V. Si
dzikauskas darys žygių susitik
ti su Pietų Amerikos valstybių 
vyriausybių atstovais ir pasiaiš
kinti sovietinio kolonializmo 
klausimu, kuris, ryšium su 
bendru kolonializmo klausimo 
svarstymu Jungtinėse Tautose 
Sovietų pavergtom tautom lą- 
bai aktualus, nes anaiptol ne- 
visur ir ne tiek randama su
pratimo, kiek turėtų rasti. V. 
Sidzikauskas kelionėje išbus 2 
savaites.

R. Sidzikauskienė paguldyta 
St. Mary’s ligoninėje sveikatai 
ištirti. x

.Vyčię New Yorko — N«w 
Jersey apskrities susirinkimas 
bus sekmadienį, gruodžio 11, 
3 vaL popiet (ne gruodžio 4, 
kaip anksčiau buvo skelbta), 
šv. Kazimiero par. salėje, 147 
Montgomery PI. Paterson, N.J.

banketas taip pat Jokūbo Što
ko radijo dvidešimtmečiui pa
minėti ,

Adomo Galdiko kūrinių pa
roda ruošiama Almaus galeri
joje, 77 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y., nuo lapkričio 27 
iki gruodžio 10 d. Galerija ati
darą antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 1 iki 5 vai. po
piet, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 1 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 5 vai, popiet.

j Balfo seimą Chicagoje, Pa
dėkos , dienos savaitgalyje, iš 
New Yorko buvo Išvykę: kan. 
J. B. Končius — Balfo pirm., 
kun. L. Jankus — reikalų vė- 
dėjas, V- Abraitis - vicepirm., 
V. Alksninis — sekret., A Tre
čiokas — iždin., St. Lūšys — 
revizijos komisijos pirm., St. 
Dzikas ir M. Klimas — rev. 
kom. nariai, St. Briedis ir V. 
Dilis — Balfo direktoriai, Ch. 
Paulius — įstatų referentas ir 
A Kaunas — Balfo šimtojo sky
riaus atstovas.

A L. R. Kataliku Federacija 
į Balfo direktorius ateinantiem 
dvejiem metam delegavo Tadą 
Alinską, Ant. Benderių ir Pet
rą Montvilą.

Ateitininkę Vadovas, kun. 
St Ylos, nęužsisakiusiems ne
bus siuntinėjamas. Visų seniai 
lauktas jis jau galima gauti A- 
tęitinif.kų Federacijos knygų 
leidykloje — Ateitis —: ir pas 
platintojus. Ateitininkų Vado
vas yra geriausia lietuvių tė
vų kalėdinė dovana vaikams. 
Užsisakyti galima: Ateities lei
dykla, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y. Kaina 4 dol. 
Čekius išrašyti - Ateitininkų 
Federacija.

PROF. DR. J. PUZINAS skaito paskaitą Žalgirio mūšio minėjime. Dekoracijos daH. J. Juodžio. Nuotr. V.
Maželio. * . . •

Antanas ir Karolina Damoševičiai atšventė vedybų sukaktį 
ti rusai, atkelti iš Rusijos. To
dėl Šilalės kaimo laukuose at-

■ sirado kitas kaimas, vien tik ru- 
, sų šeimų, šilaliukais vadina-
■ mas.

Damoševičiai yra labai nuo
širdūs ir malonūs žmonės, ypač 
nelaimės ištiktiems. Neturėdami 
laimės išauginti savo šeimos, 
paėmė auginti našlaitį Praną 
Plioplį, juo rūpinosi iki jis su
kūrė savo šeimą. Karolina, kol 
sveikata leido, priklausė A. L. 
R.K. Moterų Sąjungos 29 kuopai, 
įvairūs parapijos parengimai ne 
apsiėjo be Karolinos pagalbos. 
Seni Darbininko skaitytojai. To
dėl sveikintojų atsirado tiek 
daug, kad ne visiems pakako 
laiko. Telegrama sveikino R. K. 
Moterų Sąjungos centro valdy
ba, daug laiškais su dovano
mis. Visi sukaktuvininkams lin
kėjo geriausios kloties jų gyve
nime, ypač sveikatos, kad lai
mingai sulauktų deimantinės 
sukakties.

Jubiliatas Antanas padėkojo 
visiems dalyviams už malonius 
linkėjimus ir dovanas. Ypač jų 
didžiausia padėka teko parengi
mo kofriitetui: Terebeizų, Aro- 
miskių, Kvėglių. Plioplių šei
moms ir Veronikai Damošienei. 
Svočiai Gigai Aromiskienei už

Antanas ir Karolina Damoše- minių, draugų ir artimųjų. Sve- 
vičiai lapkričio 13 atšventė 50 čių buvo net iš Hastings, Mich., 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Apreiškimo par. bažnyčioje Čonn., su šeima ir daugelis 
12:15 vai. kun. J. Pakalniškis tų.

inž. K. Pusnikas su žmona, A- 
, nelė Žičkienė iš Waterbury, 

ki-

V. Padvarieiio.
ANTANAS IR KAROLINA DAMOŠEVIČIAI, už Jų 
Olga Aromiskienš. Nuotr.

intencija atnašavo šv. mi
šias ir suteikė palaiminimą. 
2 vai. popiet V. Belecko sve
tainėje Winter Garden Tavern, 
1883 Madison St., Brooklyn, 
N. Y., įvyko pietūs, kuriuose 
dalyvavo daugiau kaip 100 gi-

Sukaktuvininkams’ į salę 
jus, rengėjų buvo su duona ir 
druska pasitikti. Iškilmingus pie 
tus pradėjo Julijd Terebeizienė, 
trumpai pasveikindama sukak
tuvininkus rengimo komiteto 
vardu, o tolimesnei programai 
vesti pakvietė K. Bačauską ,ku-

Lituanistines mokyklos tėvų 
komitetas lapkričio 20 lietuvių 
piliečių klubo salėje Bostone 
suruošė vakarienę, kurios visas 
pelnas skiriamas šios mokyklos 
palaikymui. Vakarienėje dalyva- 
vavo daugiau kaip 200 žmonių. 
Meninę programos dalį išpildė 
mokyklos mokiniai. Vakarienės 
programą pravedė tėvų komit. 
pirm. A. Subatkevičius. 

/

A. Andrulicnis, Balto direk
torius iš Bostono, dalyvavo Ral
fo dešimtame seime Chicagoje.

Parapijos koncertas bus sau
sio 8, 3:30 vai. popiet Jordah 

... Hali. Dalyvaus solistai : Stasys
^Baras, Dana Stankaitytė ir Jo

nas Vaznelis, be to, Melrose 
simfoninis orkestras iš 60 as
menų, ir šv. Petro par. choras 
(60 asmenų), diriguojamas kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko. 
Šie menininkai išpildys: Joan- 
nes Bovicchi — Concertinė o- 
vertiūra; Mendelsono — Smfo- 
nija nr. 4; Ch. Gounod — šv. 
Cecilijos mišias su solistais, cho
ru ir orkestru.

Ta proga bus leidžiama pro
gramos leidinys. Koncerto fun
datoriai aukoja po 30 dbl., gar
bės rėmėjai — 25 dol., rėmėjai 
— 10 dol. Nariai — 5 dol. Au
kos ir skelbimai bei sveikini
mai priimami iki gruodžio 20. 
Kadangi tokiu gražiu koncertu 
susidomėjimas labai didelis vi
sos N. Anglijos lietuvių, tai 
bilietams platinti veikia agentū
ros Worcesteryje, Brocktone, 
Lawrence, Norwoode, Lowelly, 
Stoughtone ir Providence, R.L 

Prieš 50 metų 1910, šioje 
parapijoje įsikūrė šv. Cecilijos 
choras, šiandien šv. Petro pa
rapijos choras tebetęsia gra
žią savo kūrėjų tradiciją ir šiuo 
koncertu švenčia auksinį jubi- 
lėjų. Koncerto pelnas skiria
mas parapijos vargonų remon
tui. M. Kas.

VAI TKUS
F U NE R A L H O M E

•. 197 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITRŪS ~ ~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir B ALSAM UOTO JAS

Cambridge, Mass.
N0TARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že 
minusiomis kainomis. Kainos to* 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktiką

■144 Kent St.. Br<x>klyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5.30 
-7 :00 vak.; SeStadieniais 10-12 dieną.

Since 1889
0UR ONL/ STOĘE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anyvohere
Weddinqs & Funerals 

our specialfy

L A S K A S FLOWERS
"FLONERS 
FOR EVERY 
OCCASION’įė-

7281

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški*
(ARMAKAUSKAS)

Radijo programos Tel. STagg 2-5043

koncertas

įvyksta 1961 m.

sausio 22, EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
sekmadienį, centų ženklais, nes tada laiškai

JTebsterHall. #

119Eastll St.
LIETUVOS ATSIMINIMAI

Netv York, N Y LAIKRODININKASDėl vaisty siuntimo į Lietu-
WAGNER THEATER

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.

BRONIŲ BALČIŪNĄ ir jo šeimą, mylimam tėveliui
ar konfiskavo Vilniaus muiti- f
nėję.

ADVOKATAS
Lietuvoje mirus, nuoširdžiausiai užjaučia

FYT. MAŽELIS
FREDAS GRAUDIS

su ieima
Ir MujauaS* VokletljM raralt. aptvalca

ved. Jokūo** Stukas 
WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.Auksas, Sidabras, Deimantai 

Laikrodžiai

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas East New Yorke. Skam
binti MI 7-7158.'

Išnuomojamas 6 kamb. ląbai 
patogus, šviesus butas antrame 
aukšte. Pageidaujami suaugusie 
ji asmens. Skambinti tel. VI 3- 
3544 nuo 9 vaL ryte iki 9:30

485 GRANO STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

tinį parengimą New Jersey lie
tuviams, lietuvių laisvės salė
je, Elizabeth, N. J., sekmadie
nį — sausio 8, 1961.

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

ėjo be recepto, tačiau daugu
ma grįžo, kai kurie net ir su 
receptais, kuriuos nusavino

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PriedinA filmą: 
“Katorbair

BROOKLYN 11, N. Y.
Pitone: EVergreen 4-8859

FIJNE BAL ROM E 
lt. P. BALLAS — Directortus
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

- Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET . 
BROOKLYN, N. Y.

N0TARY PUBLIC

jų

Juozas Boley - Bolevičius yra 
vaidines įvairiuose New Yorko 
ir Off-Broadway teatruose dau
gelį kartų. Praeitą sezoną daly
vavo Goethes Iphigenijos ir 
Šekspyro Hamleto vaidinimuo
se, pastarajame išpildydamas 
Polonijaus vaidmenį. Anksčiau 
yra pasižymėjęs Tartiufo rolė-
je. Praeitą vasarą jis vaidino 
penkiuose veikaluose vasari
niame teatre, Corning, N. Y. 
Jis taip pat dažnai pasirodo 
įvairiose dramos programose 
per televiziją.

J. Boley vaidins mokytoją 
Pranaitį A. Škėmos “Vienas ir 
kiti” 4-ių pav. vaidinime gruo
džio 3 ir 4 Van Wyck Junior 
High School, 85-05 144 St., Ja- 
maica, L. I., N. Y.

| vaidinimą "Vtsnai Ir kiti" 
bilietus galima gauti pas: Juo
zą Andriušį, tel. VI 7-4477, Ri
mą čerkeliūnienę, teL TW 4- 
6657, Stasį Modzeliauską, tel. 
tet MI 7-7158, Joną Pašukonį 
(spaudos kioske) tel. HY 5-5237, 
Kosta Vaitaitį (Piliečių klube), 
tet EV 4-9672, ir pas K. Va
siliauską, tel. MI 7-6014.

Paštas rengiasi Kalėdom
Brooklyno pašto viršininkas 

praneša, kad visi siųstų kuo 
anksčiau kalėdinius sveikinimus, 
jei nori, kad jie laiku pasiek
tų adresatus. Visi prašomi aiš
kiai užrašyti adresus, nepraleis
ti pašto zonos numerių, valsty
bės, kad laiškus būtų galima 
greičiau išskirstyti. Prašoma 
dovanų siuntinius gerai supa
kuoti, tvirtai surišti virvėmis, 
kad jie neiširtų. Jau dabar nu
sipirkite pašto ženklų, kad vė
liau nereikėtų laukti pašte.

Pašto įstaigose galima gauti 
lapelių su įrašais — paštas ski
riamas užmiesčiui ar šiam mies
tui. Taip mesdami laiškus į dė
žutes, iš anksto juos suskirsty- 
kite į grupes — į užmiestį ir

tų kilmę ir jų gyvenimą.
Antanas gimęs: 1884 rugpjū

čio 26 iš tėvų Vinco ir Pauli
nos Matusevičiūtės Damoševi- 
čių, Šilalės kaime, 12 vaikų vi
dutinio ūkininko šeimoje. Veng
damas caro kariuomenės į A- 
meriką atvyko 1905. Karolina 
gimusi 1887 sausio 7 iš tėvų 
Andriejaus ir Juzės Padvarie- 
tytės — Kvėglių, Andriūnų 
km., septynių vaškų smulkaus 
ūkininko šeimoje. Į Ameriką 
atvyko 1907. Abu Baisogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskr. Prieš 
50 metų, 1910 lapkričio 13, 
Angelų Karalienės par. bažny
čioje kun. Vamagiris sumainė 
jų aukso žiedus. ,

Pažymėtina, kad Antano ma- 
vietos miestą. Visiems pataria- mytė buvo išauginta gerų žmo-

Rūtos" radijo ansamblis kon
certuoja Maspethe, L.I., N.Y. 
lietuvių piliečių klubo ir Lietu
vos Atsiminimų radijo bendro
mis jėgomis ruošiamame pa-

didelį ir gražų tortą, o svotui rengime sausio (January) 7, 
A. Remeikai už pavaišinimą 1961, šeštadienį. Dieną vėliau, 
svečių cigarais. Rengimo komi- “Rūtos” ansamblis rengia me» 
teto vardu pirm. J. Terebeirie- 
nė padėkojo svečiams ir daly
viams už atsilankymą, o talki
ninkams už talką. Padainuota 
lietuviškų dainų ir pasišokta. 
Net ir jubiliatai bandė polku
tę sušokti, prisiminę tuos lai
kus prieš 50 metų. Ilgiausių 
metų! K. Laužinis BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1^30 kil. Medford, 
Mass. >
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

# 
LAISVĖS VARPAS

ved. P. V’IEnis 
WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

. . - . z - - vai. vak. Apžiūrėti galima nuo rytema naudotis pirmos klases 4 nrų, kaimynų, nes anais caro 5 val vak; visą
laikais už lietuvišką veiklą tė- (jjeną 
vai buvo ištremti į Sibirą, o ‘ -
jų sodyboje buvo apgyvendin- gražus kam

barys vienam asmeniui, apsta-
Siuntiniai, skirti tolimesnėn 

vieton, turi būti išsiųsti anks
čiau. Reikia juos į paštą pri- Balfo auty vajus New Yor- tytas baldais, su teise naudotis 
statyti iki gruodžio 10. ke įkarščiu. Aukos virtuve, arti Botanikos sodo,

Angaly Karalianės parap. plaukia po 100 doL kasdien, geras susisiekimas. Kreiptis te- 
Vajų norima baigti gruodžio lefonu STerling 9-4563.
15. Vajaus metu priimami ir 
rūbai Balfo sandėlin, kurie bus ■■-'--i——

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
,423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Matthew P. Baltas

110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-RMgewood; tel. VA 1-2613 
Kam atldara: PeSktadieniala 6 vai. p.p.

S^Madienlals iki fllmoe pabaisos 
Trečiadieniais — 12 vai. dlen-• 
Penktadlenj. gruodžio 2, iki — 
TreCIadlenlo, gruodžio 7, 1980
Spalvota, džiugi metMs filmą 

'OIE CHRISTEL VON OER POST 
Vaidina: G. Granam, Hardy KrOger, ■ 
C. BiedenžaedL Hannelore BoD-

Maldos apaštalavimo draugijos 
šv. mišios už mirusius narius 
bus gruodžio 2, penktadienį, 8 
vaL, ryto. Po mišių parapijos 
salėje metinis susirinkimas, į 
kurį kviečiamos visos nabės ir 
būrelių vadovės (promotodkos). ateina prieštaraujančios ži-

Draugijos valdyba nios. Kai kam pakietėliai nu-

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

8402 JAMAICA AVĖ.
» (prie Forent Parkw*y Statton) 

VVOOOHAVEN. N. Y.
«

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikta ventiliacija

Tel. VIrginfa 7-4499

A f A

JUOZUI BALČIŪNUI
Parduodamas mažai vartotas 

moteriškas tautinis konstiumas. 
Gali tikti nešiojančioms 9-13 
numerį. Kreiptis vakarais E. 
Gečas, 3019 Fulton St, Brook 
lyn 8, N.Y., tel. MI 7-2068

Stephen Bredes, Jr

BrooUya 8, N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, RidgewoOd. Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 74477


