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Dėl tarptautinės padėties nuotaikos valdžioje gana liūdnos
Amerikos politiką dėl Laos diktuoja Anglijos nusistatymas?

PRANCŪZIJA PRITARĖ DE GAULLE POLITIKAI PĖL ALŽIRO LIKIMO

TARPININKAS MACi.ll
dėl

Nelinksmiausia šiuo metu pa
dėtis yra Laos.
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komunistinę 
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* Valstybės sekretorius Karte
ris sausio 6 pranešė Senato 
užsienių komisijai apie tarptau
tinę padėtį. Po pranešimo se
natoriai užsiminė, kad Herteris 
kalbėjęs daugiausia apie Laos. 
Kubą, Kongą, Berlyną. Bendra 
senatorių išvada iš pranešimo 
— “nuotaikos nelinksmos”.

Lacs komunistai pagal pas
kutinius pranešimus, remiami 
Sovietų Kinijos ir šiaurės Viet
namo. stumiasi i prieki; Ame
rika aliarmavo savo jėgas prie 
Indokinijos. Sausio 7 Amerika 
paskelbė “baltąjį raštą”, kuria
me pakartoja kaltinimus Sovie

tam, pareiškė, kad Amerika ne
siekia ten turėti jokios karinės 
bazės, paragino laisvuosius 
kraštus paremti nepriklausomą 
Laos prieš komunistų agresiją 
“visokiom priemonėm”. Tačiau 
neturėdama kitų Seato narių 
pritarimo. Amerika sustojo prie

Anglijos siūlomos ir Prancū
zijos remiamos išeities: atgai
vinti veikimą trijų komisijos. ' 
kuri buvo sudaryta 1954 ir ku
ri vvkdė sutarta Vietnamo pa- 1 
dalinimą; išlaikyti Laos valsty
bę “neutralią”, praplečiant vy
riausybę gal net iki komunis- '

tų Įsileidimo. Toje trijų komi- 
siio e yra Kanada. Lenkija ir 
Indija. Anksčiau Amerika tos 
komisijos nenorėjo, nes 
kelias Laos padalyti ar 
sukomunistinti. Sovietai 
tarpu- tokios komisijos 
labai nori. Jie 
tik Pathet Lao 
vyriausybę ir n< 
dalyti, bet pasiimti visą.

MACMILLANO INICIATYVA 

Neseniai pakeitė valstybės departamento politikę dėl 
kolonializmo, dabar ieško kelių derybom tarp Maskvos 

ir Washmgtono atnaujini!

Prancūzija paskelbė, kad sau
sio 8 balsavimuose dalyvavo 
77.5. proc. Iš jų pritarė de 
Gaulle sprendimui dėl Alžiro 
autonomijos ir galimo apsi
sprendimo už nepriklausomybę 
75.3, prieš 24.7. Gausiausiai 
rinkimuose dalyvavo kaimų gy
ventojai. Pačiame Paryžiuje tik 
65 proc. Susilaukiusių skaičius

tris 
stojo

šiuose balsavimuose buvo di
desnis nei balsavimuose 
konstitucijos.

Alžire rinkimai vvko 
dienas. Prieš rinkimus
dvi jėgos: prancūzai kolonis
tai ir alžiriečiai nacionalistai 
sukilėliai. Pastarieji buvo išlei
dę atsišaukimą nebalsuoti. Kai 
kuriose vietose balsavimus sten-

gėsi sutrukdyti demonstracijęm 
riaušėm, kuriose žuvo 27. Alži- 
re balsavusių skaičius 60.3. Už 
de Gaulle 72.5 proc.

Rinkimų daviniai yra dide
lis ir naujas de Gaulle laimėji
mas prieš dvi kraštutines par
tijas — prieš dešiniuosius ir 
prieš kairiuosius, kurie varė 
akciją nebalsuoti. De Gaulle 
dabar turi atvirą kelią naujiem 
manevram. Tačiau reikia many
ti. kad sukilėliai nenorės ir da-

bar skaitytis su 
tęs toliau kovas, 
dingos Maskvai. munistai.

Spėjama galimybė — nore-.
durna rodyti “gerą valią”. So-
vietų Rusija sutiks su "neu-
t? alia” Laos valstybe. kuiios
vyt iausybėje dalyvautų ir ko-

Buvo didelis nustebimas, ka
da Amerikos delegacija Jung
tinėse Tautose ne tik nepatei
kė savo rezo’iucijos prieš sovie
tini kolonializmą, bet pasielgė 
priešingai: pažymėjo, kad Azi
jos - Afrikos rezoliucija apima 
sovietini kolonializmą ir — nuo 
balsavimo susilaikė. Dabar aiš
kėja, kad tai buvo uadaryta 
Anglijęs ir.in. pirm. Macmilla- 
no itakcje.

Arg’ijos atstovas buvo krei
pęsis i Kerte: į su .argumentais 
prieš rezoliuciją dėl ko’onializ- 
mo. Herieris anglų argumentus 
atmetė. Paaiškino:Amerikos bal. 
savimas prieš Afrikos - Azijos 
rezoliuciją pakirstų Amerikos 
prestižą visame pasaulyje. Her- 
terio atsakymas buvo laiku pra
neštas Macmillanui. Macmilla
nas tada tiesiai aliarmavo pre
zidentą Eisenhouei i.
Macmillano argumentai Eisen-

Ar pažįstate tokį ekskursantę Povilę Ventę?
Kaip Amerikos lietuvis Po

vilas Venta rašo apie siunti
nius iš Amerikos į Lietuvą

ta? Jūs. gal būt. patys gerai 
žinote. Karas — Amerikos biz
nis. Ruošdami karą, čia užgy
vena milijonus.

Sovetskaja Litva gruodžio 10 
parašė, kad Povilas Venta iš 
Amerikos buvo atvykęs su eks
kursija į Lietuvą. Dabar jis pa-’ 
rašęs laišką savo seseriai Vai- 
tonienei, kuri dirba “Limos" 
fabrike Kaune. Parašęs apie di
delius sunkumus Amerikoje 
gauti darbą, užsimena ir apie 
siuntinius:

“Kai kurie ’ galvoja, kad A- 
merikoje galima praturtėti. To
kią išvadą jie daro iš to. kad 
gauna pasigyrimo laiškus ir 
siuntinius. Bet jeigu jie žino-

“Bet tai ne viskas. Kur dar
bo žmonių teisės? Jų nėra. Mes 
esame kapitalo vergai ’.

Gaila, kad tekis melagis ir 
kfraštd šmeižikas turi lietuvio 
vardą.

IEŠKOS NAUJO TILTO

Gen. Michailovo / komiteto 
leisti laikraščiai iš Berlyno “Už 
sugrįžimą” ir paskiau iš Vil
niaus “Tėvynės Balsas" neda
vė, ko buvo norėta — siunčia
mi uždaruose vokuose užsienio 
lietuviam jie nieko nesugundė,

tų, kas tai per siuntiniai, iš Nstuja taktika — leisti tam pa- 
kur jie, tai nenorėtų jų imti 
nė Į rankas. Dažnai tie siunti
niai, kurie eina vardu Lietuvos 
piliečių giminių, gyvenančių A- 
merikoje, yra siunčiami lietu
vių tautos išdavikų iš užšaldy
to smetoninio fondo. Siunčia 
juos propagandos tikslais. Žiū
rėkite. tarias, mes ne tik patys 
gerai gyvename Amerikoje, bet 
ir jum pasiunčiame. Pas jus. 
man rodos, yra dar žmonių, ku
rie tuo tiki.

JEIGU DE GAULLE 
PASITRAUKTŲ

De Gaulle grasino, kad pasi
trauks. jei referendumas dėl Al
žiro nepasiseks. Jo buvę drau
gai. grąžinę ji i valdžią ir da
bar didžiausi politiniai priešai, 
tariasi, kas daryti, jei pasitrauk
tų. Pierre Poujade. vadinamas 
mažųjų žmonių partijos atsto
vas, vedė derybas su gen. Sa- 
lan, kuris yra šiuo metu Ispa
nijoje. Jacųues Soustelle, buvęs 
de Gaulle ministeris, nuolat ta
riasi su Antoine Pinay. Tie su
sitikimai turi pagrindini tikslą 
— paimti valdžią, jei de Gaul- , 
le pasitrauktų.
BELGIJOS STREIKAI <

Belgijos socialistai paskelbė. • 
kad streiką tęs. Jis eina jau tris j 
savaites. Sausio 8 tarp Briuse- ] 
lid ir Na muro buvo susprogdin- ] 
tas geležinkelio tiltas, ant ge- - 
ležinkelio priverstą, medžiųir__ _________~_-----
akmenų, kad judėjimą stiklių- Tu o tarpu sudiev! 
dytų. Vienas autobusas buvo 
apšaudytas. Tai jau nebe strei
kas. o banditizmas.

rinkimais ir 
nes jos nau-

DE GAULLE 1940 — Prancūzijai kapituliavius.de Gauile organizavo rezistencija Prancūzijai 
išgelbėti.

DE GAULLE 1931 — pratijom ir kariuomenei priešinantis, c'e Gaulle atkerta Alžirą karui 
^baigti.

hovveriui buvę: mažosios valsty
bės gali paremti Azijos - Afri
kos iniciatyvą, bet Amerika, di
džioji. vadovaujanti, turi su
prasti, kokios bus ..pasekmės. 
Amerikos balsavimas už lezo- 
liuciją reikš paraginimą ir An
glijai pasitraukti Iš Afrikos ir 
padidinti Kongo istorijų skai
čių.

Tada prezidentas Eisenhowe- 
ris Įsakęs pakeisti valstybės 
departamento liniją.

Castro mosuoja ginklais, kad akis

Amerikos prezidentam kei
čiantis, su dideliu susidomėji
mu sekama, kiek keisis naujos 
vyriausybės politika tais klau
simais, kurie virto paveldėjimu 
iš senosios vyriausybės. Si lai
ką stengiasi išnaudoti Mamcil- 
lanas ir vėl. Sausio pabaigoje 
jis vyksta i Paryžių pas de Gaul
le. kuris tuo metu jau bus per
sirgęs per Alžiro referendumą. 
Vasaryje Macmillanas vyks pas

Saugumo Taryboje sausio 6 
buvo atmestas Kubos skundas 
prieš Ameriką, kuri “po kelių 
valandų” turėjo užpulti Kubą. 
Chilė ir Ecuadoras buvo pasi
šovę siūlyti rezoliuciją, kad A- 
merika ir Kuba tiesiogiai aiš
kintųsi, bet nuo jos atsisakė. 
Buvo aišku, kad viskas sureži-

čiam tikslui laikraščius užsie
niuose. Vokietijoje tokio laik
raščio latviam jau pasirodė po
ra numėrių. Tikima tokios veik
los griebsis per čia leidžiamą 
laikraštį ir tarp lietuvių. Vil
nies ir Laisvės nepakanka, nes 
jie aiškiai komunistiniai ir 
maskviriai. senosios emigraci
jos. O norima prašnekti į nau
josios ateivijos žmones; Tokis
laikraštis turėtų būti kaip ir * 
“tiltas" sovietinei propagandai

kijo jiem pasisekamo.

PASKUTINI SYKj Kongrese Vice
prezidentas Nixonas sausio 6 jungti
niame Kongrese su šypsniu paskelbė, 
kad išrinkti i prezidentus Konnidy ir 
viceprezidentus Jolinsonas, ir palin-

suota Maskvos. Net ir stilius, 
kuriuo kalbėjo Kubos ministe- 
ris Roa. buvo maskvinis. Nors 
pats Roa nuolat priminė, kad 
kovoje prieš Ameriką Kuba yra 
remiama Maskvos, tačiau Mask
vos atstovas Zorinas vengė pa
sakyti. kad Maskva suteiks Ku
bai pagalbą.
__ Kuboje pačioje valdžia_dėL 
santykių nutraukimo su Ameri
ka kaltina prezidento Eiser.ho- 
werio vyriausybę ir skelbia vil
ti. kad Kennedy santykius at
naujinsiąs. žmonių akim nu-

nukreiptų
kreipti nuo Kubos išpardavimo Adenauerį. kuris turėjo būti 
Maskvai, Kinijos ir Cekoslova- Londone, bet dėl susilpnėjusios 
kijos komunistam Castro sumo- sveikatos kelionę turėjo atidėti, 
bilizavo kariuomenę, sustatė 
patrankas pakrantėse Amerikos 
invazijai atmušti, gatvėse pa
siuntė patruliuoti net apgink
luotus paauglius.

Amerikos įgula Guantanamos 
saloje yra rami.

Kas Macmillanui dabar rūpi? 
Ir vėl derybos su Maskva. Jos 
nepasisekė pernai. Macmillano 
kelionė į Maskvą buvo nuėju
si per niek. Jis mėgins dabar 
tartis su de Gaulle ir su Aden- 
aueriu dėl naujų derybų.___

Macmillanas pasijuto lyg ini-

"Žinoma, kai kurie čia gy- tarp užsienyje gyvenančių lie- 
vena gerai. Bet keno sąskai- tuvių.

AMERIKA RODO GEROS 
VALIOS INICIATYVĄ

Valstybės departamentas sau
sio 6 pasiūlė Sovietam, kad pa
naikintų draudimus Ame: ikos pi 
liečiam lankyti tam tikras So
vietų sritis. Savo ruožtu Ame
rika panaikino Sovietų piliečiam 
draudimą lankytis Brooklyne. 
Ne\v Yorke. Nevvarke. Ccnn. 
San Francisco ir kt.

— Amerika sausio 9 atšven
tė 100 metų sukakti, kaip pra
sidėjo civilinis karas tarp pie
tų ir šiaurės valstybių.

CASABLANCCS NUTARIfAAI
Casablancoje. Maroke. Įvyku

si Afrikos ir Azijos prokomu
nistinių šešių lyderių konferen
cija pasisakė už savo kariuome
nės atitraukimą iš Kongo, jei 
nebus grąžintas Lumumba. Dar 
svarbesnis jų pasisakymas buvo 
skiltas Alžirui — paragino, kad 
Afrikos ir Azijos tautos siųstų 
savanorius ir kitokią pagalbą 
Alžiro sukilėliam. Su tuo nu
tarimu skutėjo, kad sukliudy
tu Alžire de Gaulle paskelbtą 
referendumą, nes komunistai ir 
jų simpatlkai tebesirūpina, kad 
riaušės Alžire prasitęstų kuo 
ilgiau.

KONGE JAU DVI VALDŽIOS ciatcrius ir tarpininkas tarp 
Konge jau veikia dvi valdžios.

Mobutu — Leopoldville, i. 
Lumumbos vietininko valdžia 
Stanleyville, rytinėje provinci
joje. J. Tautų kariuomenė su
kliudė Mobutu jėga paimti Stan
leyville. Laimėtą laiką Gazenga 
išnaudoja jėga Įsistiprinti; ne
išleidžia baltųjų, kad jie būtų 
Įkaitais, jeigu miestas būtų puo
lamas; sugavo Mobutu saugu
mo viršininką, kuris buvo su
ėmęs Lumumbą. Dabar iš jo 
išspaudė reikalavimą, kad Lu
mumbą paleistų. Tuo tarpu Ga- 
zengą remia sovietiniai trans
portai.

Kasavubu laiką išnaudojo 
daugiau kalbom — žada nu- 
šaukti Kongo lyderių konferen
ciją.

Maskvos ir Washingtono, tarp 
įr . VVashingtono ir Europos. Jis tu

ri pirmiausia susitarti su de 
Gaulle, kuris pereitais metais 
stipriausiai buvo Maskvos už
mačiom opozicijoje.

Macmillano rolę vertina ir 
Chruščiovas. Esą labiausiai per 
ji Chruščiovas noris patirti A- 
merikos naujos vyriausybės nu
sistatymus dėl jo taip peršamo
naujo susitikimo .

CONSTATINE BOHACH- 
EVSKY, Amerikoj ukrainie
čių metropolitas . arkivysku
pas kataliku rytų apeigom, 
sausio 0 mirt, būdamas 76. 
Čia yra ukrainiečių katali
ku 300,000.

— Saugumo Taryba šią sa
vaitę svarstė vėl Kongo klausi
mą. Sovietai skundžia, kad Bel
gija kišasi Į Kongo reiklus.

— Ispanija gerina santykius 
su Maroko, susitardama ati
traukti savo 2.009 karių, kurie

— Belgijoje vėl kalbama apie 
parlamento paleidimą ir nau
jus rinkimus ryšium su riau
šėm. Liege sausio 6 sužeisti 75. 
Langų daužymas, padeginėji
mas ir kiti vandalų darbai tę
siami.

— Ssvietai pažadėjo Indone
zijai duoti ginklų kovai su Olan
dija dėl Naujosios Guinėios. 
Sovietai sausio 7 taip pat iš 
naujo, grasino Olandijai dėl ba
zių Amerikos atominiam gink
lam.

— Kubos pabėgėlių Miami 
srityje yra 13.000. Viso Kubos 
piliečių nenuolatinių gyvento
jų, Amerikoje yra 42,000.

— Anglijoje mokosi 12,350 
studentų iš Afrikos. Iš Ghanos 
1840. Kenijos 1030, Ugandos 
910 ir kt.

— Ispanija pradėjo tunelį 
pro Pirėnus, kuris jungtų Is
paniją ir Prancūziją. Tunelis 
bus pusantros mylios ilgio.

— Armija Įsakė per artimiau
sius 18 mėnesių pusę savo pa
reigūnų šeimų sugrąžinti namo.

— Lėktuvnešio „„"Constel-

SUSIRŪPINIMAS. AUGA
Vokietijos parlamento pirmi

ninkas Gerstenmayeris pareiš
kė. kad pereiti metai daugelį 
nuvylė, neišspręsdami nė vie
nos pagrindinės problemos. Ne
reikia būti pranašu, kad pasky- 
tum. jog šie metai bus labai 
kieti.

Amerikos National Planning 
Association kreipėsi į Kenne- 
dy. kad pasakytų Amerikai 
“karčią tiesą” apie Amerikos 
padėtį ir ypačiai apie santykius 
su Sovietais.

— Kennedy pasilieka patarė
jais Sovietų reikalam dabarti
ni atstovą Maskvoje Llelewellyn 
E. Thompson ir Herterio pata
rėją Charles E. Bohleną. Rusk 
pataręs pritraukti ir Kennaną. 
buvusį užsienių politikos pla
nuotoją, kurio nuomonės sky
rėsi aštriai nuo Dulles ir Ache- 
sono.— New Yor’<o miestui gruo

džio 12-13 sniegas nuvalyti at
siėjo 6 mil dol. Laimingas pa-

ten buvo saugoti Ispanijos pi- sitaikęs lytus sutaupė 1 nulijo- remontas bus baigtas metų ga- ninkai nuo šio antradienio nu
lietam. Jų esą 120,000. ną. lė, atsieis 48 mil. tarė streikuoti.

lation”, kurio gaisre žuvo 50. Jorscy City uosto darbi -

kapituliavius.de
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Ar tebesame pakankamai budrūs?
Budrumas yra atsargos prie

monė. Kai gresia koks pavo
jus, įtempiame visas dvasios 
jėgas ir dėmesį, kad jo išsilenk
tume. Pavyzdžiui, kad važiuoja 
slidžiu keliu, pristabdo automo
bilį. atsargiai lenkia, lėtai su
ka vingiuose. Tačiau ilgesnį lai
ką važiuodamas, ima apsiprasti 
ir darosi mažiau budrus. Kiek
vienam užtrukusiam pavojuje 
žmonės atleidžia kiek dėmesį 
ir mažiau saugojas! tykojančios 
nelaimės. Ir kaip tik tada ji 
ateina. Kam rūpi ką nors pra
žudyti, įtraukti į nelaimę, įvi
lioti į pinkles, pasinaudoja dva
sios budrumo sumažėjimu.

te varžtai atleisti, daugiau yra 
laisvės, mažiau sekimo ir trė
mimo, mažiau baimės. Atvyks
ta svečiai iš ten, nuvyksta žmo
nės anapus, lyg visai norma
liais laikais. Kur tas pavojus, 
apie kurį tekalba užkietėjusie- 
ji. neperkalbami, palikę “nepro
tingai budrūs?”.

ke- 
aiš- 
kad 
ne-

Pavoįus tebėra likęs viskam: 
ir laiškam, įr siuntiniam, ir vie
šėjimam, ir viešiem kalbėjimam 
bei rašymam. Niekas nepasikei
tė, niekas ir negali pasikeisti, 
kol palieka sovietinis rež-mas 
su visa savo sistema. Savęs ji 
nežudys tam, kad kitiem įtik
tų. Ne 'toks jos tikslas, tai ir 
nereikia laukti geidžiamų at
mainų. kurių nėra ir nebus. Ge
riau padidinti savo budrumą ir 
atsargos priemones, kurios yra 
reikalingos santykiams su sa
vo kraštu. Priešas turi jausti, 
kad jo tykojimas matomas ir

Amerikos naująjį prezidentą 
išrinkus, vokiečių savaitraščio 
“Weltbild” korespondentas No- 
rin E. Gun pateikė eilę klausi
mų; norėdamas patirti jo pa
žiūras tarptautiniais klausimais. 
Busimasis prezidentas turėjo bū 
ti labai atsargus savo atsaky
muose, nes rinkimai jau buvo 
praėję ir atnešę jam laimėjimą. 
Nelaimėjus rinkimų, visada dar 
galima teisintis, kad pažadai bū
tų buvę vykdomi. Rinkimus 
laimėjus, kiekvienas žodis virs
ta priekaištu, jeigu nėra vyk
domas. Tad įdomu pasekti, ką 
busimasis prezidentas John F. 
Kennedy dabar galvoja, čia pa
kartojame kai kuriuos svarbes
nius klausimus ir atsakymus.

1. Ar jūs manote keisti visą 
JAV užsienio politiką? — Esa
me pasiryžę vesti aiškią, tvir
tą ir judrią politiką, kuri la
biau tiktų gyvam judėjimui pa
saulyje. Stengsimės atitiesti 
praeities klaidas ir tuo pačiu 
pakelti JAV prestižą.

2. Ką jūs laikote Eisenho- 
werio politikos klaidomis ir ko
kias manote daryti atmainas? 
— Ligšiolinė administracija yra 
gerokai pakenkusi JAV presti
žui. Visatos tyrinėjimuose Ame
rika yra aplenkta kitos valsty
bės. Politikoje su Kuba yra pa
daryta stambių klaidų. Mano 
pirmas žingsnis bus perorgani
zuoti valstybės departamentą... 
Noriu matyti JAV diplomatus, 
gerai mokančius svetimas kal
bas ir sugebančius matyti ir iš
girsti, kas reikia.

3. Koks yra jūsų nusistaty
mas Berlyno klausimu? — Nie
kada nesutiksime leisti, kad

me priešingi komunistų įtakai, 
kuri remiama jėga. Niekada ne
pritarsiu tokiam kompromisui, 
kuris reikštų rytinės Vokieti
jos pavergimą ar Sovietinį ko
lonializmą. Taipgi esu priešin
gas pavergimui kitų satelitinių 
valstybių. Aš nepripažįstu ir 
Baltijos v-bių aneksijos. Tu
riu vilties, kad tvirta, veikli ir 
tikslinga JAV politika prives 
prie susitarimo dėl Berlyno ir 
prie Vokietijos suvienijimo.

5. Kokios esate nuomonės 
Ouemoy ir Matsu salę klausi
mu? — Matsu ir Quemoy sa
las ginsime, kiek tai bus rei
kalinga išlaikyti Formozos ne
priklausomybei. Nieku būdu jų 
heapleisime, spaudžiami priešų 
ugnies.

6. Kaip jums atrodo■ Kubos 
reikalai? — Mes turime Kubos 
žmonėm ir mūsų draugam pie-

Jei staiga Idlty karas?
Pentagonas paruošė ir pre

zidentas patvirtino planą ato
minei atakai, jei kurią dieną 
Chruščiovas ištesėtų grasinimą 
užpulti Ameriką raketom. Pa
gal tą planą 70 proc. visų ope
racijų turi būti atlikta aviaci
jos; kita rolė tenka laivynui, 
ypačiai jo povandeniniam lai
vam su Polaris raketom. Jeigu 
tektų planas vykdyti, tai į 400 
pagrindinių taikinių ir į apie 
1500-2000 antrinių Sovietuose, 
Kinijoje ir satelituose turėtų 
nukristi 15 milijardų tonų di
namito jėga —. 370 kartų di
desnė, nei sąjungininkai nume
tė per visą antrą pasaulinį ka- 
rą-

Sankcijos tik prieš tą, kuris 
tų valdžia ir tuo būdu susida- neturi Maskvis -paramos
rytų grėsmė vokiečių federali- Amerikos Valstybių Organi-

tų Amerikoje aiškiai parodyti, 
kad Castro lošia pavojingą ro
lę. Komunistų infiltracijai vi
same pasaulyje turime padaryti 
galą ... Pietų Amerikos kon
tinentas, gaila, praeityje buvo 
apleistas. Jam skirsime tokį pat 
dėmesį, kaip ir kitiem pasaulio 
kraštam.

7. Ar neketinate mažinti ka
rinių jėgų Europoje? — Kreip 
siuos į Europos valstybes, kad 
jos pasiimtų dalį atsakomybės 
tam žemynui ginti ... Prašy
siu taip pat Kongresą skirti 
daugiaū lėšų karo aviacijai su
stiprinti, kad ji be paliovos bu
dėtų ir būtų pasiruošusi at
remti staigų užpuolimą. Prašy
siu taip pat kreditų naujom po- 
larinėm raketom ... Mes tu
rime labiau sustiprinti karines 
jėgas ir modernizuoti ginklus

8. Ar manote pratęsti ato 
minių bandymų paliaubas? — 
Jei reikalaus Amerikos gyni 
mas, mes vėl pradėsime atomi 
niu ginklų bandymus. Bet ai 
tikiuosi, kad su Sovietais bu; 
dar galima susitarti. Esu pasi 
ruošęs susitikti su Chruščiovu 
tačiau tik ta sąlyga, kad būti 
tam tinkamai pasiruošta. Sovie 
tai visų pirma turi įrodyti ge 
rą valią. ■

9. Ar manote, kad - J Sovie- , 
tais galima susitarti? — Jauno
ji sovietinė generacija, gal būt, 
yra tos pažiūros, kad susitari
mo sunkumai tarp Sovietų Ru
sijos ir JAV nėra tokie neįvei
kiami, kaip mano senoji gene
racija ... Sunkumai kyla iš to, 
kad sovietai dedasi kitus pra
šokę atomine jėga, ir tai jie 
naudoja kaip spaudimo priemo
nę ... Bus nelengva kalba ir organizacijos, spauda, jaunimo 
dėl tarptautinės karinių jėgų 
kontrolės, bet, manau, galima

- ... • «*------- -----  * - ir reikia ieškoti palankios susi-
★ Konkrečius faktus pateikė vie- nės respublikos saugumui bei zacijos taryba sausio 4 nutarė tarimo bazės.

.. x , . . Ras pabėgęs pašto viršininkas, laisvam pasauliui. Kai mes ko- taikyti ūkines sankcijas Domi- lrt
Lietuviu budrumas uzsienv- ~ „ , . . „ . „ .... . . '0- Kaip tad vaizduojate** J Vnncfitiirnnc R rmrocrra- uniomo m lai c va ii ir* mnlmn.n Racnnhlilrai A minime . '

ateitĮ? — Mes darysime taip, 
kad pasitarnautume taikai pa
saulyje ... Mes dar labiau stip- 
rėsime ir kelsime krašto gero
vę ... Amerika pradės judėti.

Kuo tas judėjimas pasireikš, 
kaip tie pasiryžimai ir siekimai 
bus vykdomi, susidūrus su gy
venimo tikrove, — parodys lai
ko tėkmė. Naujam prezidentui

Sovietinės grėsmės akivaizdo
je mes visą laiką važiuojame 
tartum apledėjusiu, slidžiu 
liu, Pradžioje buvo labai 
ku: reikja didžiai saugotis, 
nepatektum į pavojų arba
pakištom kitų galvos. Buvome 
budrūs. Saugojome save ir sau-, jo pinklės apeinamos. Tokių pa
gojome likusius krašte savuo
sius. Daug mums padėjo už
sklęstą siena, nepraleidusį nei 
laiškų nei siuntinių. Sunku bu
vo daug ko nežinoti, bet ir nau
dinga buvo daug ko nekalbėti 
ir nerašyti. Gerai žinojome, jog

tarimų, tarp kitko, teikia vokie
čiai saviesiem.

Vokiečių savaitraštis “Rhei- 
nischer Merkur” (gruodžio 9) 

__ perspėja, kad rytinėje Vokieti- 
seka, stebi, klauso, gaudo kiek- joje, valdomoje komunistų, vi- . .................
vieną žodį ir kiekvieną žinią, suose paštuose veikia slaptos Berlynas patektų po komunis- 
Jautėme pavojų ir stengėmės agentūros, tikrinančios korės-
vieną žodi ir kiekvieną žinią.

jo išlenkti. O kaip yra dabar? pondencijas ir visas siuntas.

JOHN F. KENNEDY

NEJVYKUSI konferencija 
(atkelta iš 2 psl.) 

reikalinga, 2. Tokią konferen
ciją gali šaukti tik PLB val
dyba, 3. Tokioj konferencijoj 
turėtų dalyvauti diplomatinė 
tarnyba, Vlikas, Altas, LN tal
ka, politinės grupės, didžiosios

organizacijos, pavieniai asme
nys (Vasario 16 akto signata
rai, vyskupai etc.) ir PLB. 
Laikas, ir vieta buvo palikta 
spręsti PLB valdybai, dar su
sitarus su kitais veiksniais. Vie
ta — Washingtonas arba Toron
tas”.

Valdyba tarėsi su atskirais 
veiksniais. Rezultatai:

“Altas pasisakė neigiamai. 
Dalyvauti tokioj konferencijoj 
jie nemato reikalo; nors tokios 
konferencijos reikalą ir pripa- 

________________________________________________________________________ žįsta, bet joje turėtų dalyvauti 
Priešas visą laiką budi, kad nu- tiktai ryšium su taikos konfe- dalinta 3,000 ginklų, kuriuos ateiti į valdžią beliko tik ke- tik politinių grupių žmonės”.

rencija. Mes esame už laisvę Amerika buvo pristačiusi Laos liolika dienų. Inauguracija bus Lietuvos atstovas Washingto- 
kiekvieno Europos krašto; esą- kariuomenei. sausio 20. S. ne J. Kajeckas pritarė ir lai-

, . „.. Nors konstitucijos 8 paragra- vojame uz Berlyno laisve, tuo mnkonų Respublikai. Amerikosle dabar vra sumažėjęs, nors , . ... , . t. , . » , . *.. x , T, , .' v. r t k* t i fas §arantu°ja korespondenci- pačiu kovojame uz laisvę New atstovas drauge su Kubos at- 
e važiuojame o u pa esi- siaptumą”, jjg negalio- Yorko ir Paryžiaus. Visas pa- stovu balsavo už sankcijas,

niu -e iu. psipravome. - slaptai sekimo žinybai. Ypač saulis težino, kad mes dėl Ber- 
vienas užtrukęs laukimas virs
ta apsipratimu. Net įr labai di
deliame pavojuje. Neapsipran
ta tiktai tie, kurie atkakliai ir 
ištvermingai siekia savo tikslo.

sekama užsieninė koresponden
cija. Reikia būti labai atsargiem 
ir budriem.

Reikia ir lietuviam pasitik-

, , . i x Kaip Amenko* ginklais buvolyno kovosime ... Netrukus aš V ,, . .. . . .../ .... , apginkluoti Laos komunistaiketmu tą narsųjį miestą aplan- T ..„J r Laos “neutralioji” vynausy-
L bė išsilaikė keturis mėnesius.

4. Kokia yra įūsų pažiūra į Per tą laiką komunistai turėjo
Jie dar pasistengia kitų bud- rinti, kiek dar yra budrūs, kad Oderio -Neisės sieną? — Apie laisvas rankas organizuoti sa- 
nima mažinti. Paleidžiamos kai-—nepakenktų__ likusiem kraštę.„_ Vokietijos sienas galima kalbėti vo kovos grupes. Jom buvo iš-
bos apie reikalą bendrauti, iš
sikalbėti. susipažinti. Sakoma tykotų savo auką. O mes kiek 
ir rašoma, kad pavergtame kraš budime, kad jas apsaugotume?

IGNAS MALĖNAS j
Tamošius atsisveikino. Padė

kojęs už pinigus ir Chanai už 
pagalbą, išvyko namo.

Pakeliui į namus Tamošiui iš 
galvos neišėjo Chanos žodžiai: 
“Aš manau, jos negali norėti 
būti suvalgytos”. Tie žodžiai

eina į tinklus? — vėl paklau
sė Chana.

— Matyt, yra tos nuomonės,
kad žmonės jų labai pasiilgę!
— nusijuokė Tamošius.

— AŠ manau, jos nenori bū
ti suvalgytom!

— Protinga žydaitė, — pagal- vis skambėjo ausyse. O parva-

kė “kad būtų naudinga, jei šiais 
metais laisvųjų lietuvių vardu 
būtų padaryta deklaracija ar 
išleistas manifestas, nukreiptas 
prieš Lietuvos okupaciją”.

“Altui pasisakius neigiamai, 
liepos mėn. 5 d. dar kartą bu
vo kreiptasi jau raštu, prašant 
dar kartą persvarstyti konfe
rencijos reikalą ...

“Altas raštu liepos mėn. 25 
d. pranešė, kad pasilieka prie 
savo ankstesnio nusistatymo, t. 
y. konferencijoje nedalyvaus, 
nes ‘rengimo metodai nepriim
tini’ ”.

“Diplomatai — akivaizdoje 
Alto atsakymo — suabejojo to
kios konferencijos naudingumu, 
nes mano, kad nedalyvaujant 
Amerikos senoms organizaci
joms ir jų centrui Altui, ne- 
būtų demonstruojama lietuviš
ka vienybė, ir skilimas gali bū
ti tik pagilintas.

“Dar kartą buvo pranešta 
Vliko pirmininkui, kad Altas 
dalyvauti atsisako, ir paklaus
ta, ar tokiu atveju V’ikas su 
savo grupėmis sutiktų dalyvau
ti be Alto. Vliko praplėstas 
prezidiumas po savo posėdžio 
pranešė, kad tokiai padėčiai 
esant jie irgi atsisako ir pata
ria konferencijos nešaukti.

vo visą miestelį, bet jos nie
kur nematė. Ties rinkele pa
sisuko ir, kaip niekeno nepa
stebėtas, pasuko atgal. Ir štai 
netoli namų pastebėjo lyg Cha
nos povyzą. Tai buvo ji. Ėjo su 
drauge. Tamošiui pasidarė ne
patogu. Kaip čia pasiūlyti, kai 
svetima mato. Ir jis nutarė už
sukti į kiemą. Tuo pačiu me
tu, matyt, jį pastebėjo ir Cha
na. Ji atsiskyrė nuo draugės ir 
pasuko Tamošiaus link. Tamo
šius patenkintas pažvelgė į Cha-

žydų Velykos, žuvies galės pa
kankamai gauti kiekvienas skur 
džius.

Vyrams sugrįžus, sesuo pa
siteiravo pirmoji:

— Tai kaip šiandien žūklė?
— Abaru šiandien susėmė- 

me pusę ežero! — atsakė bro
lis Antanas. Sesuo palaikė tai vojo Tamošius, bet ginčo ne- žiavęs namo, Tamošius vis at- 
juokavimu. Bet kai ėmė kalbė- tęsė. simindavo ne kupiną džiaugsmo

— Gyvenimo instinktas kiek- laimikį, bet Jankelio pašiūrėje 
parduotas žuvis ir ypač Chaną.

mošius greit atminė, kad va- ti apie kelionę į Balbieriškį, tai
kar jie su tėvu čia pastatė. Tik suabejojo ir ji. Pačiupusi puo- vienam liepia gyventi! — pri*
gerai įsispoksoję prie pat aje- dūką, kad kartais nebūtų pri- dėjo Chana. — Priešingu at- Jis lūkuriavo tos dienos, kada
rūkų, pamatė savo abaro plū- gauta, pasuko prie ežero. Pa- veju visa išnyktų. Pabaigtų sa- vėl galės nuvežti jai žuvų. Ta-

— Diena, kaip niekad. Kitą fie. Taip, aišku, ta pati, nes su
savaitę Sekminės. O mekšrai ta pačia juoda dėmę, kurią jau
atostogauja, ir tiek. Gal ikrus tiek kartų yra matę. Bet nuo-
kur žydams parduoda, kad ne- stabu — daugiau nė vienos
sispiečia į būrius ir ikrų neme- plūdės nesimatė. Nors vakar atgaudama kvapo,
ta. — ramiai postringavo Ta- jų buvo visa grandinė. Ir bro-
mošius. lis Antanas nieko nelaukdamas arklius, suvertė žuvis į vežimą apdangą, besiruošiančius vesti

— Gal kur į svečius išvažia- pasuko plūdės link. Kai Tarno- ir, nieko nelaukdami, išdardėjo, vyrus, tik jokiu būdu ne apie galėtumėm vien žvejojimui at- rė Tamošius.
vo, — pridūrė jaunesnysis bro- šiauš valties galas pasiekė plū- J Balbieriškį važiavo vienas Ta- gyvenimo paskirtį”. šidėti! — sakė motina. — Tegu bus ir taip, — pri-

Buvo gražus pavasario ry
tas. Saulė žeme ritinėjbsi. Ba- 
lynų Tamošius ištuštino bučius, 
ir, pažvelgęs į saulę, tarė:

vo gyvenimą ir žmonės, jeigu mošius net ėmė kaltinti brolį nos pusę. Jis jau stovėjo ties 
jie tokias mintis turėtų. Antaną, kad šis per ilgai mie- 

“Tokios mergaitės tarp mū- gąs ir nenorįs eiti žuvauti. Ma- 
siškių nesu sutikęs”, pagalvojo ma su seserim net ėmė stebė- 
Tamošius. “Mūsiškės daugiau tis, iš kur pas jį atsirado toks

Abu bernai tuoj pakinkė linkusios kalbėti apie moterų veržlus žuvavimo noras.

mačiusi pusę valties leščių, kaip 
dugnų, ji greit pasuko namo.

— Ar iš pragaro jūs jų tiek 
prisisėmėte? — paklausė ji, ne-

Jankelio namais. Chana priėjo.
— Laba diena! Kokių prekių 

šiandien turite?
— Porą lydžių, kurie nori, 

kad juos šiandien suvalgytu-
— Mes ne sklypininkai, kad mėt, — su šypsniu lūpose ta-

“LN Talkos ir Frontininkų 
Bičiulių nebuvo antrą kartą at
siklausta, nes jie buvo tvirtai 
ir be rezervų pasisakę už kon
ferenciją.

“Tokios padėties akivaizdo
je konferenciją, kuri turėjo bū
ti sušaukta Toronte (nuo Wa- 
shingtono p. Kajeckas atsisakė) 
lapkričio mėn. 26 - 27 d., ir 
kuriai net ir patalpos buvo pa
rūpintos, teko atšaukti.

“Tai ir nebuvo pasiekta net 
ir vienybės minimumo.

lis Antanas, kurs šiuo metu vai- dę ir Antanas pristabdė vai- mošius, nes reikėjo tik žuvis Tuo metu Tamošius priva- Ir štai vieną vakarą, kai žu- dūrė Chana, supratusi anos die- 
ravo valtį. tį, Tamošius čiupo plūdę. Bet parduoti. Taigi, vieno vyro pa- žiavo Chanos namus ir išlipo vų buvo pilna vielų dėžė, kuri nos užuominas.

— Argi nieko nerasim ir dyvai. Plūdė buvo už kažko už- kako. iš vežimo. Pokalbis nutrūko, nuolat mirko ežere, Tamošius Tamošius tuo metu ištraukė
abare, — pilnu abejojimo to- sikabinusi. Bet davėsi paleng- Įvažiavus į Balbieriškį, Ta- nes abiem reikėjo sverti žu- pasakė, kad' rytuoj važiuosiąs apie 6 kg. rinktinių lydžių.
nu pasakė Tamošius. va keliama. Kaip plūdė su aba- mošių pasitiko žydas Jankelis, vis. Tamošius, norėdamas pa- į Balbieriškį, vešiąs žuvis. — Šitos tai bus priedas prie

ru iškilo, taip Tamošiaus ir bro
lio nustebimui nebuvo galo.
Leščiai, kaip dugnai, užsikabinę 
tik pažiaunėmis, virto į valtį, 
puolė iš tinklo stačiai ant val-

— Kur pastatytas abaras?
— Ana. štai už ajeriukų!
Brolis Antanas iš lėto pasu

ko valtį ten. Nors ajerukai 
buvo čia pat, bet niekur jokios 
plūdės nesimatė.

senas šeimos pažįstamas, ir jau- rodyti savo galią, čiuptelėjo Visi gerai žinojo, kad ryt anų, kur gavot per Sekmines, 
na žydaitė, 19-20 metų, Janke- pintinę, bet turėjo vėl atleisti, penktadienis — žydams prieš- — pridūrė Tamošius. — Anos 

šabasinė, todėl reikalinga žuvis, buvo liesos.
Tamošius atsikėlė anksti rytą, — Ne, tai perdidelės! Tai 
apsirengė šventadieniais dra- per daug! — pasitaisė Chana. 
bužiais, išsivalė batus ir, sėdęs — Aš jau sakiau, kad jos 
į vežimą, išvažiavo. Kiti žydai nori būti suvalgytos! — spyrė-

lio duktė Chana. Senis Janke- nes pasirodė per silpnas to
lis tuoj sulygo žuvis ir, davęs kiam kroviniui sudoroti. Bet 
5 litus rankpinigių, pasuko į jam į pagalbą tuojau šoko Cha- 

ties grindų. Daugiau nei pusė miestelį savais reikalais, o Cha- na ir pintinė atsidūrė ant

“Kartu nebuvo įvykdyta ir 
lietuviškos išeivijos vieningas 
pasisakymas dėl Lietuvos 20 
metų okupacijos, nebuvo, at
likti ir kiti reikalai, kurie bū
tų savaime plaukę iŠ tos kon
ferencijos. Liko spraga šiuo me
tu visame mūsų gyvenime”.

valties tapo žuvimis užversta, na sėdo ant vežimo lydėti Ta- svarstyklių.
Broliai pasižiūrėjo vienas į ki- mošiaus su žuvim. “Tokios žydaitės dar nesuti- užkalbino, bet Tamošius pasi- si Tamošius.

— Negi bus kas ir abarą nu- tą ir iš džiaugsmo bei nuste- — Kur jūs taip anksti pri- kau” — vėl permąstė Tarno- sakė, kad nieko neturįs, dabar Chana daugiau nieko nesakė, 
kniaukęs? — suabejojo Tarno- bimo negalėjo ištarti žodžio, gaudėt, *— pasiteiravo Chana. šius. žuvys laikosi gylių, į pakraš- tik kryptelėjo galva, ir tą jos
Šius. Bet pagaliau Tamošius atsipei- — žuvys dar anksčiau ke- Besveriant žuvis, atsirado ir čius visiškai neinančios. Bet kryptelėjimą galėjai suprasti.

Tik priplaukę į vietą, broliai kėjęs tarė: liasi! — atsakė Tamošius. Jankelis. Jis pridėjo dar 9 Ii- Tamošius įdėmiai dairėsi, ar ne- kaip nori.
ėmė dairytis plūdžių. Bet Ta- — Dabar tai Jau bus tikros — O kodėl įos taip anksti tus, ir prekyba buvo baigta, pamatys kur Chanos. Pervaiia- (bus daugiau)

— Kur jūs taip anksti pri- kau”

ATOMAI IZRAELY IR EGIPTE

Egipte Nasseris susijaudino, 
kad Izraelis turi atominės ener
gijos reaktorių. Grasino dėl to 
karu. Kreipėsi į. rytų Vokieti
ją, kad suorgamzuotų Egipte 
atominių tyrinėjimų centrą. 
Prašė žmonių ir medžiagų.
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Rūpestis lietuviška knyga Kad

Ptaėjusieji metai pasižymėjo atskiri asmenys. Tas rūpestis 
daugiau atoslūgiu. Tai jautė ir 
patys rašytojai ir visuomenė.. 
Rašytojai prie sunkių darbo są
lygų dažnai buvo nublokšti į 
pašalimus reikalus, | namų rū
pesčius. Kūrybai beliko tik ma
ža laiko. Užsibrėžti p.anai ne- 
ištęseti. O jei ir buvo padary
ta, tai nesuspėta išleisti.

Knygų leidyklos paskutiniu 
metu buvo lyg aptilusios. Per
siorganizavimas, užsigulėję lei
diniai neleido išplėsti veiklos.

Bet dabar jaudami pakilimo

Lietuviško* Knygos Klubas 
Chicagoje, išleidęs nemaža rim
tų knygų, vėl išsijudino. Be ro
mano, ėjusio Draugo atkarpo
je, išleido V. Ramono “Miglo
tą rytą”, sudarė planus naujiem

Reikia džiaugtis, kad keletą 
metų tylėjusi Tems leidykla 
vėl žada pasirodyti bent su ke
liais leidiniais.

Šalia nuolatinių leidyklų, iš
leido knygų ir laikraščiai (Lie
tuvių Dienos, Darbininkas, Dir
va, Ateitis). Prisimenant, kokios 
sunkios leidimo sąlygos, tuo 
tenka tik džiaugtis. Juo daugiau 
rankų įsijungia į aaroą, tuo Jau 
giau paudio.

Ypač verta pagarbos Nidos 
knygos klubas Londone, kuris 
nenustodamas leidžia ir leidžia 
lietuviškas knygas. Savo darbo 
ištęsėjimu ir greitumu klubas 
pasidarė viena iš rimčiausių 
knygų leidytoų.

J knygų leidimą dar žada įsi
jungti vienas totas asmuo, ku- Nepaslaptis, kad lietuviškos 
rie šiuo metu studijuoja darbo knygos paklausa yra sumažėju- 
sąlygas ir telkia lėšas. si. Lietuviškoji visuomenė nė-

Didesnio susidomėjimo paro- ra tokia knygos mėgėja, kaip 
dė ir įvairios, organizacijos bei

lietuviška knyga nesibaigė tik 
žodžiais, bet yra paremiamas 
konkrečia auka. Tai mūsų kny
gos mecenatai. Jų pirmųjų vie
toje stovi proL Pr. Juras, iš
leidęs nemaža lietuviškų kny
gų, dabar remiąs prof. Z. Ivins
kį, kad jis baigiu paruoša ka
pitalinį veikalą apie vyskupą 
Merkelį Giedraitį ir jo amžiaus 
Lietuvą. Dr. Albinas Šmulkštys 
stambia auka parėmė V. Ma
černio rinktinės poezijos išlei
dimą. (Knyga turėjo pasirodyti 
prieš pora metų, bet įstrigo 
spaustuvėje). Praėjusiais me
tais kaip dosnūs mecenatai pa
sirodė kun. A. Karalius, apmo
kėjęs leidimą J. Ereto mono
grafijos apie St. Šalkauskį, ir 
prel. K. Vasys, padengęs iš
laidas St. Ylos parašyto Atei
tininkų Vadovo.

Liet. Fronto - Bičiuliai, susi
rūpinę lietuviškos knygos lei
dimu, tam reikalui yra sutelkę 
keletą tūkstančių dolerių. Pir
miausia nori paremu išieiuimą 
tų knygų, kurių leidyklos ne
nori leisti, bet kurios būtinos 
mūsų kultūriniam gyvenimui. 
Tai moksliniai, filosofiniai ral- 
-ai. -.njgų leidimą uzpianavo 
ir studentai aie.ii.iiu.-.ci — aie 
nori išleisti savo biblioteką — 
filosofinius, ideo.oginius raštus.

Tie faktai duoda vilčių, kad 
1961 bus pakilūs lietuviškos 
knygos leidime, bet kartu ir ke
lia rūpesčių — kaip knyga pa
sieks skaitytojus.

ninke rašyta, latviai išleidžia 
kur kas daugiau knygų. Jų net 
Kea lasyvOjai pragyvena uk iš 
rašymo, ko visai nėra mūsų 
tarpe. Jeigu būtų didesnis mū
sų dėmesys savai knygai, ne
būtų jokių sunkumų lietuvišką 
lite, aidi ą augiai! ir pao-e.ėa.

Dabartinėm sąlygom reikia 
gerų organizatorių, kurie suge
bėtų knygas permesti iki skai
tytojų. Kai knyga pas.e.tia na
mus, tada žm-gus ją m.e.iau 
perka.

Reikia išplėsti ir. sustiprina 
knygos kluoų veikią; Leidyk
la pati turi susiburti tam tikrą 
skaičių nuolatinių knygos pir
kėjų, prenumeratorių. ioiį tink 
lą turi Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje, bet jis per ma
žas, kad klubas galėtų išsities
ti didesniam darbui. Reikia dau
giau sutelkti žmonių. Tokių 
žmonių yra, bet — lietuvis pats 
neateis, reikia jį surasti, para
ginti, paskatinti.

Taikos reikia laukti ir iš i vai

rių organizacijų, radijo valan
dėlių.

Organizacijose žmonės vis 
tieto daugiau susitinka. Jei ten 
bus tokių, kurie prisimins lie
tuvišką knygą, iškels jos rei
kalą, jei bus p’atintojų, tikrai 
toji knyga pasklis. Radv’o va 
landėlės turėtų jausti pa e'go 
prisiminti naujai p..sjrAl......
k.. ga< iš ją pa'A r-.i. pasa
kyti kur ir kaip galima įsigyti.

Dabar dažnai atrodo, kad to
kio daikto — lie.'.vilkes kny
gos — nebėra mū .ų kultūri
niame ir visuome i u gyve
nime. Ji neprisim ^a. O kai 
neprisimenama, r.c .;ia norėti, 
kad ji ra .tų kelia . rus. Kai 
bu? sp. u.'.oje, pe a ją, drau
gi, ese daugiau ka Ja.na apie 
savą knygą, ji tada tikrai pa
sidarys sava, ne .eta viešnia.

P. J.

Toronto dramos mėgėjų sam
būris “Sietynas” g uodžio 17 
suvaidino Sofijos Čiurlionienės 
- Kymantaitės “12 brolių juod
varniais laksčiusių ’. Tą dieną 
buvo du spektakliai, vienas vai
kams, kitas suaugusiems. Veika
lą režisavo Steponas Ramanaus
kas, dekoratorius — Sigitas Ra
manauskas. Sietyno teatro or
ganizatorius ir steigėjas yra kun 
B. Pacevičius.

Poetui Faustui Kiršai sausio 
13 sueina 70 metų Jis gyvena 
Bostone.A KNYGA PASAULYJE

POVILAS DIRKIS

tį” ar “Ateitis” sąjūdį, 
i:*.. e at o e i *

je — Kijeve ir k. Be to, mini- autorius Povilas Dirkis buvo 
mi vardai visai ne tų žmonių, vienas tarp pirmųjų “Ateities” 
kuriuos tektų minėti. bendradarbių. Kilęs iš Vilkapie-

vių kaimo, Panevėžio apskr.,

50 metų sukakties. Tačiau pai
niojasi, kai reikia nustatyti, kas 
ir ką pirmiau iššaukė į gyveni
mą, Ateitininkijos Sąjūdis “Atei

MALONI ŠVENČIŲ DOVANA
Praėjo šventės, palikusios Autorius visiem žinomas, su-

1960 atšventėm 50 metų jau nežinomi. Tad švęsdami 
Ateitininkijos sąjūdžio sukak- antrąją nepaprastą žurnalo 
tį ir esame išvakarėse to są- “Ateitis” 50 metų sukaktį, pa-

Jone A 
giausia knyga p< 
jos dirbo 7 garsiausi paša 
dailininkai, komentarus rasė 7 
garsiausi rašytojai, knyga iš
versta į 7 kalbas, ir jos at
spausdinta tik 3 egzemplio'i

Knygą leidžia Paryžiaus kny
gų leidėjas Joseph Foret, prie 
jos dirbo dailininkai .picasso, 
Dali, japonų dailininkas Fouji- 
ta, prancūzu, dailininkas Mathie 
ir kiti.

Kiekvie a

muosius jos kūrėjus.
Yra gana aišku, kad “Atei

tis” mistišku būdu neatsirado, 
ir kad ją į teigė ne akaderm 
”i', aini '.a~ bet ei’iū- mok*

Viršeliai turi bronzines plokš
teles, specialiai atlietas. Pačios 
plokštės pamargintos specialia 
faktūra. Dailininkas Dali pada
rė specialią bombą, kurią su
sprogdino prie metalinią kny
gos vi. še.ių. Bombos skeveld
ros išdraskė Kių gų vi 
padarydamos faktūrą.

tii3wama i. p ; ... : :e^
ta. aaji. »iea-3 aitJūi.

Visai teisingai “Darbininkas” 
pr. m. rugsėjo 23 laidoje yra pa 
stebėjęs, kad Ateitininkijos są
jūdžio pradžią įvairūs autoriai 
savo atsiminimuose — raštuose 
skirtingai aiškina ir vienas to
tam prieštarauja. Tą skirtingu
mą ir prieštaravimus savo 
straipsniuose “Drauge” yra 
pastebėjęs prel. M. Krupavičius. 
Atseit, Ateitininkijos sąjūdžio 
ir “Ateities” pradžios ieškoma 
dar vis kaž kur svetur, kaip: 
Belgijoje — Liuvene, Šveicari
joje — Friburge, Rusijoje — 
Maskvoje, Petrapilyje, Ukraino-

Žmogui, žinančiam ir mačiu
siam vieno ir kito įvykto'pra
džią, kyla klausimas, kam no
rima tuo patarnauti. Juk pats 
sąjūdis atsirado ir “Ateitis” į- 
steigta grynai teisingumo pa
grindu — remti Kristaus moks
lo išpažinimą ir jam tarnauti. 
Beieškodami netikros tikrovės, 
nutoltame nuo tikrų faktų ir 
darytume klaidą.

nole. vsdin.ą, m ovs ... ~ 
Lietuvoje. Tad Ateities’ suka.: 
tis yra įrašyta mūsų mokykli
nio jaunimo istorijoje. Ji rodo 
mūsų mokyklinio jaunimo vie
ningumą, susiklausymą, laisvės 
troškimą ir Aušros dvasią prieš 
50 metų. Bet to fakto tinkamai 
jau-nebesuprantama, nebeverti
nama ir net atmintyje nebelai
koma. Atseit, nejauki tyla už
gulė tą heroišką praeitį, jos nu
veiktus didelius darbus, įvyk 
dytus didvyriškus žygius, o to 
žygio autoriai pamiršti? Atgim
tom drauge su Kristumi.

Red. Prierašas: Š’O rašinio
JAPONŲ aad. i-'oujita su leidcju i-orei.

APTARIAMAS kiekvienas pusla
pis.

Popierius kiekvienam eg
zemplioriui buvo specialiai pa
gamintas. Tad ši knyga pasida
rė brangiausia pasaulyje. Jos 
pirmo egzemplioriaus kaina bus 
milijoninė.

Šioje poezijoje, kuri pava
dinta “Akmens širdimi”, viso 
yra 35 skyriai. Tačiau pakak
tų ir mažiau —- 17. Skyrių var
dai: Dainuoja lygumos* Tavo 

•. a $vie:cs mergaitė 
e i ū ęs pavasaris, At- 

_ k . .uiu,, *a..isa sugrįžta.
Rūstybės Dievas, Skamba var
pai, Saulė bokštuose, Prakeiki
mo žymė, Medžio viršūnė, Esu 
šešėlis, Tušti namai, Velykų 
nostalgija, šviečiantis sniegas, 
Kryžiai.

Iš kiekvieno posmo kyši lie
tuviško bernioko aimana. Ga
li bandyti tai paslėpti, bet vel
tui .— neužtušuojaina. Jau pir
mame eilėraštyje “Dainuoja ly
gumos” randame lietuviškų mo
tyvų:

Žinau:
Tai mano ten pavasaris

dainuoja
Švilpynėje žilvičio, 
Varnėno suokime
Ir vėjuose savų laukų... (7 p.)
O štai raktinis visų eilėraš

čių mazgas:
Tamsia ugnim kalnai

liepsnoja:
Šviesos mergaitė mirė ...
Ir vandenys nebetekės

daugiau:
Šviesos mergaitė mirė ...
Žiedai sustingo akmenim 
Šviesos mergaitė mirė ... 
Palaidojo ją žodžiai 
Akmens širdies ... (46 p.).
Autorius per arti stovi prie 

mirties, todėl jam vaizduojasi 
nebrėkštantf naktis, slenkanti 
i širdį:

Pro langus, atvirus 
Pavasario dvelkimui, 
Tarsi naktis į širdį slenka...
Nebėr žvaigždžių, nei saulės, 
Nei sutemų, tiktai naktis — 
Bekraštė, 
Nešvintanti rytuos

skaisčiuoju sidabru,
Tamsia ugnim liepsnojanti, 
Tiktai naktis, naktis, naktis!...

(54 p.)
Eilėrašty “Skamba varpai” 
ndame atgijimo žymių. Bet 
; žymių.
~3U
Rudens niūriuose, rių sąjungos Chicagos skyrius,
Bet Tavų varpų skambėjime įteiktos Akademinio Skautų 
C indžiu 
Velykų 

pats

Paupy ties gimtaisiais
namais! (91).

Baigia autorius lietuviškojo.
kryžiaus ilgėsiu:

galėčiau sugrįžti į
gimtąją žemę,

kryžiai pakrypę 
kančią ir viltį 
kryžkelėm saugo!

Kur
Mūs
Ties
Beklajodams pasauly,
Daug kryžių mačiau:
Ir žydinčiuos slėniuos,
Ir snieguotuos kalnuos, — 
Bet pavargęs pasaulio keliuos 
Vis lietuviško kryžiaus

ilgiuos:
Praradimo ugny
Tik jis vienas skaudančią 

širdį paguos (102).

Visoje knygoje dainuojama 
praradimas, kančia, tačiau iš
kylanti iš grynai lietuviško* bū
do, iš stiliaus.

Antraštę “Akmens širdis” gal 
autorius netikusią pasirinko. Iš 
raštų mes autorių pažįstam 
kaip jautrios širdies vyrą. Ne
matyt, kad jis būtų kitoks ir 
iš šios knygos. Atvirkščiai. Tai
gi, antraštė aiškiai per kieta.

Minorių tonų mėgėjams kny
ga gera, stačįai puiki. Ji pui
ki savo lietuviškumu, savo ele
gantiškumu.

(Pr. Naujokaitis, AKMENS 
ŠIRDIS. Elegijos. Išleilo “Atei
tis”, Brooklyn, N.Y., 1960, 200 
pusi.).

LAURENCE HARVEY su Simo
ne S ig norėt.

Šveicarų spauda neseniai pa- 
i skelbė straipsnį apie lietuviškos 

kilmės britų aktorių Jurgį Ston- 
kę, kuris filmų pasaulyje vadi
nasi Laurence Harvey. Straip; - 
nis pavadintas “Laurence Har
vey — jaunas lietuvis pasidarė 
anglų publikos mylimasis”, čia 
prisimenama jo vaidmuo “A 
Room at the Top” filme su 
Simone Signoret. Toliau pasa
kojama, kaip šalia senųjų bri
tų aktorių iškilo šis jaunas ta
lentingas vyras, suminimi jo 
vaidinti filmai. Bet jis nėra 
joks britas, jis lietuvis. Kada 
su savo tėvais 1934 išvyko iš 
Lietuvos į pietų Afriką, jis nė 
žodžio nemokėjo angliškai.

Pirmą kaną Joiiannesburgo 
spaudoje jį paminėjo lietuviška 
pavarde ne už jo scenos gabu
mus. Jis norėjo pabėgti iš na
mų, bet policija pagavo ir pri
statė tėvams. Mokykloje mokė
si blogai, bet turėjo gabumų 
scenai. Antrojo Pasaulinio ka
ro metu jis įstojo į kariuome

nę, į Afrikos marinus. Pasibai
gus karui antrą kartą bėgo iš 
savo namų. Šį kartą pavyko. 
Pasiekė Londoną, kur 1946 lan
kė karališką dramos akademi
ją. Tada prasidėjo jo karjera 
teatre ir filme.

Kultūrine kronika
Jaunimo literatūros ir mu- Alė Rūta praėjusiais 1960 

zikos vakaras įvyko Chicagoje metais išleido tris romanus. Vie 
tęs lapas vėjuose sausio 8. Ruošė skautų filiste- ; nas jų, “žvaigždė viršum gi

rios”, ėjo Darbininko atkarpo
je, knyga baigiama spausdinti. 
Antras, “Motinos rankos”, ėjęs 
Draugo dienraščio atkarpoje, 
taip pat atspausdintas atskira 
knyga. Nidos knygų klubas 
Anglijoje išleido jos trečią ro
maną “Į saulėtekį”.

Sambūrio literatūros konkurso 
premijos.

Dr. A. Maceinos veikalą ‘Pik
to problema’, išleistą Herderio 
leidyklos vokiškai, prisiminė; 
brazilas Antonio Pinto de Car-

prieš pirmąjį Didįjį karą mokė- nemažai dovanų. Už jas dėko- gebėjęs parodyti nuostabią mei- 
si Kaune, paskui išėjo karo mo- jome, šypsojomės, patys siun- lę žmogui ir gyvuliam. Knyga 
kyklą Tiflise, tarnavo rusų ka- tėm dovanas. skaitoma lengvai ir patraukliai,
riuomenėje ir vėliau buvo sa- Tarp visų dovanų retai rasi kaip ir visos Axel Munthes 
vanoriu kūrėju nepriklausomy- lietuvišką knygą. Geriau siun- knygos.

čiamas koks kaklaryšis. Bet bū
na išimčių, ir net labai džiu
ginančių.

Šventėm gavau knygutę, ku
rios metrikoje įrašyta — “Pri
vati, nepardavinėjama laida, ti
ražas 100 egz.”. Knygos pava
dinimas “Axel Munthe — Se

Ta 238 puslapių knygelė tik* 
rai pradžiugino ir praskaidrino 
šventes. Ji pasiliks ir tada, kai 
kitos dovanos jau bus užmirš
tos. Ji liudys, kad dar esama 
žmonių, kurie turi daug meilės 
knygai. Ar tai nėra gražu — 
išversti vertingą knygą, pareng
ti, išleisti ir padovanoti šven-

bės karuose. Kaune paskui stu
dijavo teisę, tarnavo vidaus rei
kalų ministerijoje, dirbo su šau
liais, dalyvavo Klaipėdos išva
davime. šiuo metu gyvena Chi-

Kad pasiektum* reikiamo aiš- cagoje ir dirba Savanorių - Ku
kamo, reikia ieškoti gyvų Rudi- rėjų Sąjungoje. Jo Skeltu klau-
ninkų. Apie praeitį tiksliau ga- simu kituose Darbininko nume
ti kalbėti tas, kurte Joje gyve- rūtose pateiksime faktų iš at- na knyga apie žmones ir žvė-
no, kovojo; su aplinkuma, kū- siminimų, neskelbtų dar laiškų ris”. Jos vertėjas ir leidėjas J.
rt tų laftų dvasią. Tik toks žmo ir draugijų protokolų. Manome, P. Patukais, dirbąs Dirvos Palukaitis tuo
gus galėtų iškelti į viešumą kad tada visos “painiavos” bus redakcijoje (Dirva ir atspau- ušsftarnaųja pagarbos.

' faMu, kurie naujajai kartai kiek afflteanės. dt šią knygą)- *

rytmečio šviesas, 
vėl pumpuru 

veržiuos
asario gelsvuosiuos 

spinduliuos ... (65) 
ykų nostalgijoj jau žymu_

tekio atgimimo.
čykos! Velykos 

gimtuosiuos namuos!
o brėkštantį rytą — 

skambus Aleliuja? ... 
žvelgi, visur — paupy 

ir laukuos — 
ruoja pavasario vėjai 
almančius vandenis varo 

į jūrą
Vč’iavą žalią iškėlę.

ats mylintis Dievas nueina 
laukais

I laimina žmogų ir žiedą.
Iškilę aukštai sidabriniais 

balsais
Vyturėliai padangėse gieda.
Kad sugrįžti galėčiau bent 

šį rytą tenai
Ir paskęst vyturėlių 

sidabriniuos balsuos,
Praradimo naktis gal ištirptų 

visai
Velykų šviesoj, mano 

žingsniuos jaunuos ...
Vėl žydėčiau žiedais, 
Sprogčiau ūgiais jaunais, 
Iš tamsos vėl pakilčiau 

skaidrus tuvos partizanų veikla.

laikraščio literatūriniame prie
de gruodžio 10 straipsnyje “šė
tonas ir blogio problema”. Au
torius nurodo dr. A. Maceinos 
veikalą kaip rimčiausią, šį klau
simą nagrinėjantį.

Stasys Pilka, aktorius, sausio 
28 Chicagoje, Jaunimo Centre, 
išpildys pasaulinio masto rašy
tojų rečitalį, kurį rengia Lie
tuvių Studentų Sąjungos cent
ro valdyba, atžymėdama savo 
10 metų sukaktį.

Dail. Viktoro Vizgirdos kū
rinių paroda Almaus galerijo
je Great Necke rengiama vasa
rio mėn.

meryje randame šiuos pagrin
dinius straipsnius: P. V. Rara- 
linaitis — Kalbos, kovos ir dar
bai, dr. G. Valančius — Sielo
vados dešimtmetis, V. Sidzi
kausko kelionė Pietų Ameriko
je, J. Kralikausko ištrauka iš 
romano, Julijos švabaitės poe
zija, Balfo seimas Chicagoje, 
Romas Kezys — Akademinio 
Skautų Sąjūdžio jubilėjinė va
saros stovykla, J. Baltrušaitis 
—fantastiškųjų viduramžių me
no istorikas, veidai ir vaizdai, 
Vytautas F. Bielajus angliško
je dalyje rašo — Taikos laikas 
ir t. t. Žurnalą redaguoja Ber
nardas Brazdžionis, leidžia An
tanas Storius.

Lietuviu Enciklopedijos XXII 
tomas jau įrištas ir pradėtas 
siuntinėti prenumeratoriam, šį 
tomą redagavo dr. J. Girnius. 
Prasideda “Pareiškimu” ir bai
giasi “Pinay”. Tomas apima la
bai daug lietuviškos medžiagos. 
Gausiai dokumentuota yra Lie-

KUN. PIJAUS BRAZAUSKO
PARODA

vtvft. P. GRAŽAUS*A* prt« savo pavaikšto.

Springfield, Ore., gruodžio 
22 ir sausio 7 miesto bibliote
koje buvo surengta kun. Pijaus 
Brazausko kūrinių paroda. Bu
vo išstatyta peizažai ir paveiks
lai religinėm temom.

Kun. Pijus Brazauskas šiuo 
metu yra kapelionu Sacred 
Heart ligoninėje. Eugene. Ore. 
Savo kūrinių parodas yra su
rengęs St. Louis. Miami. ir Ore
gono universitete.

Baigęs kunigų seminariją ir 
įšventintas kunigu, meną stu
dijavo Lietuvoje. Būdamas treni 
tyje Salzburge. Austrijoje, bu
vo surengęs kūrinių parodą. 
Piešia aliejumi daugiausia re
liginio turinio paveikslus. Jo 
parodą paminėjo "Springficld 
News”, įsidėjo nuotrauką, ku
rią mes persispausdiname.
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Rochesterio lietuvių radijo valandėlė
Žvilgsnis į dešimties mėty darbą, sekant išleistą sukaktuvinį leidinį

J. MOCLLuNAo

is VISUR

"Labas rytas, malonūs radijo 
klausytojai! Girdite Rocheste* 

' rio Lietuvių Balsą ... Lai skam
ba lietuviškas žodis, daina ir 
muzika Rochesterio erdvėje!.. 
Iki kito sekmadienio ryto — 
Sudiev!"

Tokie ir panašūs pasveikini
mo ir atsisveikinimo žodžiai, 
ištarti daugelio skirtingų balsų 
ir labai įvairiai, Rochesteryje 
ir jo apylinkėje jau nuskam
bėjo daugiau kaip 500 kartų. 
Rochesterio lietuvių radijo va
landėlė gyvuoja- vienuoliktus 
metus.

Sunku būtų aprašyti, kiek 
per tą laiką “prikalbėta, kiek 
širdies ir minčių išklota, kiek 
lietuviškų dainų išdainuota ir 
muzikos išgrota”, — pastebi 
Vytautas Žmuidzinas. Tik per 
vieną pusvalandį daug prate
ka. Kai visa sudedi į krūvą ir 
apžvelgi, gali drąsiai sakyti, 
kad tie pusvalandžiai “prilygo 
pačiom šauniausiom šiame kraš
te ir Kanadoje veikiančiom lie
tuviškom radijo programom. 
Daugelį jų net pralenkė”. Gal 
įdomu, kaip tasai žodžio ir gar
so tekėjimas Rochesteryje at
sirado?

VIENA iš pirmųjų radijo valandėlių. Iš k.: kun. P. Valiukevičius, Ann Valuk, H. 
Žemelis ir D. Saladžiūtč-Kasaitienč.

kun. P. Valiukevičius įtikinan
čiai aiškino valandėlės reika
lingumą ... Per ilgesnį laiką 
mes jau turėjome pakankamą 
skaičių rėmėjų ... Štai pirmie
ji: J. Braknis, Močiejūnai, J. 
Dirsė, R. Šerelis, M. Kanapic-

TAI BUVO 1949 RUDUO ...
“Vieną vėlaus rudens vaka

rą, — rašo Henrikas žemelis, 
— susirinkome J. Mocejūno 
restorane ir susėdome prie me
cenato J. Braknio stalo ... Prie • 
to paties stalo dar prisėdo ki
tas pasižymėjęs senos kartos 
lietuvis kupinas humoro J. Ric
kis, abu Mocejūnai, jų sūnus 
Pranas, dr. J. Bajerčius ir dar 
keli. Čia mums besikalbant į- 
vairiais klausimais, ir gimė min
tis steigti lietuvių radijo valan
dėlę ... Pavyko surasti puikų 
talkininką, kuriam ir priklauso

ir lietuviška

rasti

Darbas ir kainos JAV 1960 metais

HOMESTEAD, PA.

Mirusieji

daug organizacinių nuopelnų

Niekuomet neužmiršiu, kaip keliūnas, dr. Platakis, O. Moc-

— tai dabartinis parapijos kle-

sė šv

RELIGIOUS GANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . Brooldyn II, N. Y.

KUN. P. VALIUKEVIČIUS, Ro
chesterio lietuvių klebonas.

kas, North Dairy, Altas, šv. Jur
gio draugija, šv. Petro ir Po
vilo draugija, šv. Marijos dr-ja,

bonas kun. P. Valiukevičius ... J. Morkūnas, J. Rickis, P. Nor-

Darbo departamento sekreto
rius James P. Mitchell, kuris 
jau baigia savo pareigas, nes 
po sausio 20 bus pakeista nau
ju, paruošė 1960 metų darbo 
apžvalgą. Joje pabrėžia, kad

kevičienė, J. Leonavičienė, S. 
Geri, A. Stugis, P. Milevičius, 
S. ir K. Zlątkai, A. Domeika, 
J. Burdulis ir k.”.
TAI BUVO MOMENTAS ...

“Ir taip 1950 m. vasario 16 
d. 10 vai. 30 min. pirmą kar
tą Rochesteryje nuskambėjo 
lietuviškas žodis
daira. Tai buvo tikrai jaudi
nantis momentas. Šen. Kenneth 
B. Keating kalbėjo valandėlę 
atidarant. Pirmos valandėlės 
pranešėjais buvo Anna Valuk, 
kun. P. Valiukevičius ir H. že
melis ... Klausydavo visi, net 
restoranuose išjungdavo kitas 
radijo programas ir televizi
jas .. . Pirmasis tos valandėlės 
vakaras surinko tiek žmonių, 
kad nebetilpo salėje ... Toli
mesniais metais, kaip visada 
gyvenime atsitinka ... valandė
lė pamažu pradėjo darytis ... 
savos rūšies našta ... Jos iš
laikymą perėmė įsisteigęs Ra
dijo Klubas”. O kaip jis atsi
rado?

BUVO 1952 GRUODIS ...
“Po dvejų metų ... atsira

do , rimtas klausimas, ar valan
dėlę uždaryti, ar ieškoti bend
ru pastangų jos išlaikymą pra
tęsti”. pasakojo Raimundas Kir- 

Susidarė iniciatorių 
grupė... steigti Radijo Klubą, ku 
rio nariai sutiktų aukomis pa
stoviai remti ... Pirmuosius

1960 metai buvo patenkinami šteinas.
darbdaviam ir darbininkam.
Streikų buvo tik 3,300, kurie
palietė 1,4 mil. darbininkų. Tai
buvo mažiausi skaičiai nuo 1942, darbus pradėjo ... A. Beresne-

—išskyrus1957metus, kai strei- vičius ir šie asmenys: P. Nor
kų buvo 0,2 proc. daugiau. Ta-

ateina su au-

< Staiga mirė Petras Davidaus- 
kas, sulaukęs 73 metų. Paliko 
žmoną, brolius Williamą ir Jo
ną, keturias seseris: L. Žukaus
kienę Braddock, Pa., Izabelę Ga 
linienę Munhall, Pa., K. Jez- 
nienę, Orlando. Fla., N. Rudai- 
tienę Philadelphia, Pa. Tėvai 
atvežė Petrą į šį kraštą dar vi
sai mažą. Užaugęs buvo veiklus 
ir darbštus lietuviškoje parapi
joje ir draugijose, priklausė šv. 
Petro ir Povilo draugijai, lietu
vių klubui, jungtiniam organi
zacijų komitetui. Homsteado 
lietuviai neteko nuoširdaus dar
buotojo. Palaidotas šv. Marijos
kapinėse.

Taip pat mirė Rožė Senkaus- 
kienė iš Duąuesne. Pa. Prikiau- 

Petro ir Povilo draugi
jai, dirbo katalikių moterų drau 
gijoje. Paliko nuliūdime tris 
sūnus ir dvi dukras. Palaidota 
šv. Juozapo kapinėse.

čiau 1961 mėtai 
gančia nedarbo problema. Iš 
praėjusių metų jie paveldėjo 
1 mil. bedarbių, patyrusių dar
bininkų — vyrų ir moterų, ku
rie nedirba jau 15 savaičių.

Kainos pramonės prekių 1960 
metais nukrito vienu procentu, 
tačiau maisto kainos pakilo 
1.5 proc. Paikio dėl to, kad pa
didėjo tarnautojų atlyginimas 
ir pabrango kai kurie maisto 
produktai. Sis pakilimas pasi
reiškė spalio - lapkričio mėn., 
kada maisto kainos kiek nu
krinta. Tačiau prieš dvejis me
tus maisto kainų indeksas bu
vo kiek didesnis: 1958 — 121.7. 
o dabar 121.4.

Uždarbis 1960 metų pareigo
je darbininkam kiek sumažėjo. 
Atskaičius mokesčius ir apdrau- 
dą, darbininkas, išlaikąs tris 
asmenis, gavo savaitėje 80.95 
dol., viengungis — 73.39 dol. 
Uždarbis sumažėjo, sumažėjus 
darbo valandų skaičiui.

keliūnas, B. Vilminskas. M. 
Ulinskaitė, J. Žurauskas, dali. 
L. Vilimas, A. Cieminis. P. Šla
pelis, P. Saladžius, A. Ragelis, 
P. Puidokas, A. Apanavičius ir 
k. Tai įvyko 1952 m. gruodžio 
mėn. . . Klubą Įsteigus, išrink
ta ši valdyba: pirm. P. Sala
džius, daiL L. Vilimas, P. Šla
pelis ir A. Beresnevičius. Na
riams buvo nustatytas mokes
tis po 1 dol. į mėn. Jų skai
čius augo ... Šiuo metu Radi
jo Klubo .valdybą sudaro: pirm. 
P. Puidokas, V. Žmuidzinas, R. 
Kiršteinas, B- Krokys ir A. Cie-

minis”. Klubo uždavinys 
vieną dolerį vienai programos 
minutei. Gi tų minučių kas sa
vaitę būna 30. Ką jos duoda? 
BUVO LAIMĖ NELAIMĖJE ...

Rochesterio valandėlė “nie
kad nėra buvusi ištisai vien ko
mercinė, — liudija V. Žmuidzi
nas, — nors praeityje šie mo
tyvai gana stipriai nuskambėda
vo”. Nuskambėdavo ir reikalin
gu pinigu. Bet skelbimai nuo
bodūs. Stengtasi įvairiau per
duoti ir jų skaičių mažinti. Vi
sai nubraukė “laimė nelaimė
je” — stotis uždraudė komer
cinius skelbimus. “Ir dabar jau 
virš dvejų metų .. . valandėlė 
yra grynai kultūrine .:. Lietu
vių visuomenė savo aukomis ją 
išlaiko”. Valandėlių programo
je dabar “kreipiamas dėmesys 
į mūsų tradicinių švenčių bei 
sukakčių minėjimus. Sekamas 
nė tik Rochesterio, bet ir viso 
lietuviško gyvenimo kultūrinis 
ir politinis pulsas ... Girdime 
pradžios mokyklos mokinių jau-' 
nūs balselius, jaunimas ir stu
dentai dėsto savo mintis. Al
tas ir Bartas savarankiškai pa
ruošia kelių tautinių švenčių 
programas*'karių Ramovė kas
met praveda kariuomenės šven
tės minėjimus, prisideda, fizinio 
auklėjimo temomis sporto klu
bas Sakalas, talkininkauja atei
tininkai, skautai, choras, legio
nieriai . ,. Valandėlių vedėjai 
pasirenka ir daug kitų temų”. 
Kas jie tokie?
YRA VERTI PAGARBOS

“Jau ilgesnis laikas pakaito
mis programas parengia ir pra
veda riša eilė Radijo Klubo val
dybos parinktų vedėjų. Duoda
ma plati dirva ir laisvė kiek
vienam individualiai, skirtingai 
pasireikšti. Tuo radijo valandė
lės darosi įvairesnės” — pri
sipažįsta vienas iš pranešėjų 
V. Žmuidzinas. “Tie gausūs ra
dijo pranešėjai, — prideda H. 
Žemelis, — yra verti pagarbos, 
kaip įnešę Savo kuklią dalį į 
konkretų lietuvišką darbą”. Per

tą laiką programų vedėjais bu
vo: P. Armonas. A. Cieminis, 
A. Dziakonas, R. Gaidytė, St. 
Ilgūnas, R. Kiršteinas, B. Kro
kys, A. Miškinytė, D. Podery- 
tė - šiurilienė, A. Sabaliauskas, 
A. ščiuka, R. Vilūnaitė - Dičie- 
nė, V. žmuidzinas, H. Žemelis. 
O talkininkų visa virtinė ... 
Gal ir tai užimponavo WHEC 
stočiai, kuri neužtrenkia durų 
lietuviškai programai. Anksčiau 
naudotasi WRNY stotimi, kuri 
duris užvėrė.
... IR TAIP PAT PADĖKOS 

“Rochesteryje radijo stotys 
labai nenoriai priima progra
mas svetimomis kalbomis—kon
statuoja R. Kiršteinas, nurody
damas, kad stotims neapsimo
ka arba jos nesidomi kitų tau
tų reikalais. Dėl to “savo pro
gramas šiuo metu turi tik lie
tuviai. italai ir vokiečiai, o to
kios stambios grupės, kaip uk
rainiečiai ir lenkai .. . buvo pri
versti savo valandėles uždary
ti. šia prasme priklauso dide
lė padėka WHEC stočiai ir jos 
vadovybei, kuri jau 6 metus lei
džia naudotis stotim”.

Priklauso padėka ir tiem, ku
rie sugeba pasinaudoti. Tą pa
dėką gražiai išreiškia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi-

ninkas J. Matulionį
"Teb: ;nie pareikš

su viešas dėkingumas J Jin
Rochesterio lietuviškos Radijo 
Valandėlės vedėjams, iŠlaikyto- 
jams, bendradarbiams ir kartu 
klausytojams. Žinokite, kad Jū
sų dirbamas darbas yra reika
lingas ne tik lietuviškai išeivi
jai, bet ir visai lietuvių ken
čiančiai tautai“. SS

KLUSO ORGANIZATORIAI: iš k. — A. Cieminis, P. Norkeltūnas, A. 
Beresnevičius, B. Velminskas ir J. Zuras-Zurauskas.

1.. ': IgP.Y-

— Sao Paulo, Brazilijoje, lie
tuvių radijo valandėlę “Mūsų 
popiečiai” perėmė vesti lietu
viai jėzuitai. Valandėlei, kuri 
girdima sekmadieniais iš sto
ties “Cometa”, dabar vadovau
ja kun. Petras Daugintis, S. J.

— Nepriklausomoji Lietuva, 
lietuvių savaitraštis, leidžiamas 
Kanadoje, Montrealyje, sausio 
7 spaudos baliumi paminėjo sa
vo 20 metų sukakti. Tą laikraš
ti redaguoja Jonas Kardelis.

— Juozas Šlikta, baigęs Bra
zilijoje medicinos mokslus la
bai gerais pažymiais, gavo Ro- 
ckefellerio Fondo stipendiją to
liau tęsti studijas ir ruoštis 
doktoratui.

■— C leve iando Alto skyrius 
pakvietė Detroito dramos mė- - 
gėjų būrelį suvaidinti 4 veiks
mų meliodramą “Nežinomoji”. 
Vaidinimas bus sausio 14 d. 
7 vai. vak. lietuvių salėje. Re
žisuoja Zuzana Mikšnienė, buvu 
si Kauno valstybinio teatro ar
tistė. Kauno teatre 
moji” turėjo labai 
sisekimą.

— Dr. Ričardas 
kas mirė sausio 4 
Buvo gimęs
re, Ukmergės apskr. Paliko žmo 
ną ir tris dukteris. Medicinos 
mokslus buvo išėjęs Rusijoje 
dar prieš pirmąjį Didįjį karą. 
Nepriklausomos Lietuvos metu 
dirbo karo ligoninėje.

— Kas prieš šventes nespė
jo pasinaudoti knygų išpardavi
mu, tesikreipia dabar Į Gabi
jos leidyklą, nes knygų iš
pardavimas pratęstas iki vasa
rio 15 d. Daugelis knygų at- / 
piginta nuo 50 iki 90 proc. 
Prašykite sąrašų šiuo adresu: 
Gabija, 87-85 95th St., Vvoodha- 
ven 21

“Nežino- 
didelį pa-

i rumpaus- 
Chicagoje. 

891 Kreivių dva-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18
MR. L0W£LL H. MacMILLAN. WHEC Ine. vfcepre-
zidenUo.

DĖMESIO'

REKORDINĖ RINKLIAVA BALFUI

Daytone yra nedidukė gerų Moterų draugija ir šv. Petro
draugija. Kiti aukojo mažiau.

Daytone Bartas 1960 metais 
turėjo 40 nuoširdžių rėmėjų.

Koresp,

lietuvių kolonija, kurioje dabar 
dirba du lietuviai kunigai, bu
vę tremtiniai: dr. Titas Narbu
tas ir Vaclovas Katarskis. Jie

6:30 vai. vak. įėjimo auka 1
dol. Vaidyba

Kas neturi 
ti gyvenimo 
į Old Town 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas, ir visad šviežias maistas, 
nes turi 6O0 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty-

Choristui STASIUI ŽIŽNIAUSKUI. motinai ELZBIETAI 
ir broliui ALGIUI, mirus jų mielam tėvui ir vyrui.

A v A

kur ramiai leis- 
dienų. kreipkitės 
Farm — poilsio

STASIUI ŽIŽNIAUSKUI - ZIKUI .
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

LEONARDO 
ANDRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys

SAULĖ 
KRYŽIUOSE

So. Bostono Sr. Petro Liet. Paranijos Choras. 
Choro valdyba ir dirigentas

bičiuliais,

DABARTINĖ klubo valdyba. Iš k. sėdi: P. Puidokas,- Pr. Saiadžius, A. 
Ciemenis; stovi B. Krokys, V. Žmuidzinas ir R. Kiršteinas.

PHILADELPHIA, PA.

Balfo vakaras __
Barto skyrius sausio 14 ruo

šia didelį ir nuotaikingą šokių 
vakarą lietuvių muzikos salė
je, 2715 East Aliegheny Avė. 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti, pabendrauti 
linksmai pas įšokti, grojant pui
kiam Masliausko orkestrui, ir 
tuo pačiu prisidėti prie Barto 
šalpos darbo. Ypatingai laukia
ma Philadelphijos ir jos apy-

Dayton, Ohio, Katalikų Fede
racijos skyrius 1960 metais pa
darė rekordinę rinkliavą Balio 
labui. Balfininkai Daytone pra
dėjo reikštis prieš 10 metų. 
Leonardo Valiuko (dabar Los 
Angeles. Calif.) iniciatyva. Pir
mos stambesnės aukos gautos 
Ralfo centre sukosi apie šimtą 
dol. metams. Jos pamečiui di
dėjo. 1960 metais Barto rėmė
jai, dabar jau vadovaujami 
Prano Gudelio, suaukojo 233 
dolerius bendrai Barto šalpai.

taipgi visada dosniai Bartai au
koja.

Stambiąsias aukas 1960 me
tais įteikė dr. Druktenis — 50 
dol. dr. Masilionis — 25 dol. 
ir dr. Gineitis 20 dol. 10 dol. 
aukojo ir lietuvių klubas. Po 
10 dol. aukojo J. ir A. August. 
kun. dr. Titas Narbutas. Frank 
Gudelis ir Lietuvos vyčių kuo
pa. Po 5 dol. — St. Bučmys. 
dr. A. Dyšas. kun. V. Katars
kis. John Razauskas. Mi’drcd 
Steinbrunner, J. A. Urbonas.

ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristo! LUd- 
low 2-5113.

jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj.
9IO VViiloughbv Avcnuc, 
Brooklyn 21. N. Y. 
Iliustravo
dail. Telesforas Valius
208 psl., kaina 3 dol

Platintojams duodama 
nuolaida

geriausia 
švenčiu



E’izabeth, N. J.

V/oodhavenRichmcnd Hill

BUY THE RITE WAY
REAL ESTATE

In Saint Boniface Parish

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

PLUMBING SQNTRACTOR$

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsNuoširdžiai sveikina šventėse
INSURANCE - REAL ESTATEBOTTO BROS.

JOHN ORMAN AGENCY
TO PLACE.

Richmond Hill 18. N. Y.YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

vid. Call LO 3-7291

CHILDREN BOARDED DISPLAY

Catholic Children Welcome

#
UN 6-0406

<LICENSED EY U.S.S.R.

Šokit; muzikos mėgėjai
MOŠŲ SKYRIAI

Nueidami daugiau informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų

VI

46 Whitehead Avė. 
SOUTH RIVER. N. j. 

CLifford 7-6320

iš- 
vi- 
ir

(Iš Vinco Ramono “Miglotas 
Rytas").

LOS ANGELES 4. GALI F. 
DUnkirk 5-6550

III 1-3500
III 1-5900

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. JoIcūcas Stukas

WEVD — 1330 kil. New York

11601 Jos. Campau Avė.
DETROIT 12. M1CH. 
TOwn»end 8-0298

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1*30 kil. Medford.
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12

r

Pajuodusiu — Rentinys iš ap
valių rąstų, per metų metus 
pajuodusių |9).

CHILD CARE BY DAY OT. VvEEK 
BY CATHOLIC MOTHER 
REASONABLE PRICES 

EXCELLENT CARE 
OL 9-0506

Sujuodavo — Miglose sujuo
davo aukštas žmogaus šešėlis 
t48k--------------------- -----------

CHILD CARE — DAY, WEEK 
105th Street - Columbus Avė.

Darbai atBekamrpr:.T.iniuo.se bu-

Šešta d. nuo 5 iki 6 p.p.

Puiki dovana šventėm. Jau atspausdinta nauja, lietuviškai
Įdainuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė —

VVantagh — $20.990: 80 x 106; sp’it 
leve!;, 3 large bedrooms. panelled 
playroom, l’s baths. patio. full ed- 
lar: extras: CAstle 1-2037.

Your factory authorized Rambler 
dealer

3865 TENTH AVENUE. N. Y. C.

1883 MAOISON STREET 

8ROOKLYN 27. N Y

< Ridgcwood»

Tel F.Vcrgrcen 2 04 10

New York 3. N. Y.
• Tel. OR 4-3930

Į 643-47 Albany Avenue 
HARTFORD ». CONN.

CHapel 7-5164

P’umbing & Heating
Incorporated

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NE5VARK, N. J. — 312 Market St- Tel. m 2-2452 ir MI 2-1681. BOwl:ng Green 9-6992
• Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas, garantuojamas 100%.

Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 iki 6 va!.;
šeši. d. ir sckraad. nuo 9 vai. iki 4 vai. vak.

Lietuviškų produktų:
, DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

397-A W»ū Broadvvay 
SO. BOSTON. MASS.

ANdrew 8 2718

SKANU! Nuotr. V. Maželio

Krautuvė: 75 East 7th Street

HEMPSTEAD English Tudor. 
centerhaU. 5 bedrooms. 3’.ė baths. 
32' terrace. 96 x 150, 2 car garage, 
manv extras. princip. only. asking 
$45.000. Adjacent to Garden City. 
low taxes. Write to Box J-3, Rm.

Mūsų firmos geriausia rekomend .ei a 
tūkstan klijcntų

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

'61 RAMBLERS
Immediate Delive-y—Ali Models 
300-400 to choose from every day 

5 yr. or 50.000 mile guararte’ 
Largest Service &. parts in N.Y.C.

bavimas. nauji įrengimai, pataisy
mai. — Autorizuotas pardavėjas —

Pedro Burner
Pilnas aį. ^amavimas "Cesspoo!’’

Hicksville . . .32 H aiman Blvd.

VVEIIs 5-2550

1900 Fleet Street 
BALTIMORE 31. MD. 

Dlckens 2-4240

126 Tilnman Street 
ALLENTOWN. PA. 
HEmloek 5-0415

St. Thomis Aoostle Parish. Hempstead 
West — $18.990 — Selling this English 
Tjdor home far belnw valties in desir- 
abie residential neiahbcrhood. 7 rooms. 
large living room. fireplace. formai d-n- 
ing room;. 3 bedrooms. sunpofth. play
room. 1'/į b’ths. 2 car garage. Shrrt 
walk to St. Thomas schaol and church. 
shoppįng. RR and bus. New plumbing 
and <Jil burner. Phone IVanhoe 9-1429.

78 S«cond Avenue, 
NEW YORK 3. N. Y.

ORegon 4-1540

1241 N. Ashland Avė.
CHICAGO 22. ILL.
HUmbolt 6-2818

1028 Kenilworth Avė. 
CLEVELAND 13. OHIO 

PRospect 1-0696

Pasinaudikite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, siunčiančios 
siuntinius J SSSR ir LIETUVĄ, patarnavimu

PACKAGE EXPRESS & TraveI Agency, Ine.

558 Hudson Avenue 
ROCHESTER 5. N. Y.

BAker 5-4210

832 No-th 7th Street 
PHILAOELPHIA 23. PA.

VVA’nut 3-1747

109 Burnet Park Orive 
SYRACUSE. N. Y.

GRanit 8-8435

O KOKO?

Juodas rytas
Yra žinoma, kad menininkai 

ir rašytojai vienas spalvas 
mėgsta labiau, kitas mažiau. 
Čia yra pavyzdžiai “simpatijos”
juodai spalvai.

Juodas — Iš karto jis (ber
žas) atiodė juodas (32). šiaurei 
juodas karvelio alksnynas, pil
nas varnų riksmo (41). Juodas 
daiktas vos pastebimai judėjo 
ant kelio i Daukšius (43). Gluos
nis buvo juodas, o nuo jo la
pų i duobės vandeni krito di
deli lašai <481.

Juoda — Asla juoda, plūkto 
molio (14). Juoda baimė tvink
čiojo jos širdyje (46).

Juodam — Jo (gluosnio) ša
kos tame vandeny atrodo kaip 
gražiausi išrašymai juodam stik
le (10).

Juodą — Kad tik kaip nors 
nejučiom praeiti, paslinkti pro 
šitą juodą sodą (43). Mėnulis 
Įsirito i juodą debesį (47).

Juodi — Plaukai ilgi ir tan
kūs. Kadaise jie buvo juodi . .. 
(22). Sodo medžiai buvo juodi 
(43). Du juodi debesys murzino 
aiškų dangų (45).

Juoduose — Tikrai dabar 
kas nors stovi tuose juoduose 
medžiu šešėliuose ir žiūri i ja 
(43). ' • ’ , ‘ ‘

Juoduoja — Langai žiba, juo
duoja vinys duryse, žaliuoja 
samanos ant stogo (12). Visos 
tos skurdžios pušelės juoduoja 
mėlynoj migloj ... (21). Mirga 
mėlynas ežeras, juoduoja pa
lios (52).

Juodavo. — O šiaurės pu
sėj juodavo malūno sparnai 
(45). Juodavo. lyg koks dide
lis apuokas ant aukšto kelmo 
(47):

Pajuodę - Paklydęs karvelis 
nutūpė ant stogo ir pajuodę 
šiaudgaliai jau ritosi žemyn (9).

Pajuodino — Savo šešėliu 
gluosnis pajuodino visą vande
nį (10).
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Rinkimam artėjant
VLADAS BRAZIULIS

Pavasari renkame JAV LB 
Tarybą. Bet kas eis rinkti? Be 
abejonės, visi itiė’os draugai. 
Įtakingi bei kuklūs veikėjai, 
pritariantieji šalininkai, susi
pratę tautiečiai ir tie iš šaltai 
santykiaujančių su bendruome
ne, dairiems bus kalte Įkalta 
galvon, kad t?a būtina. Užtat 
reikia plačiai užsimoti, kucpš- 
č:ai išdirbti planus ir neati
dėliojant susirūpinti informa
cijomis. propaganda, entuziaz
mo Įkvėpimu, šildančių Įtakų 
ir raginančių Įtaigų skleidimu, 
hutolstančiųjų lietuvių artini- 
mū ir t.t. Lengva paveikti są
moningą lietuvi, bet nelengva 
aiškinti ar įtikinėti tuos, kas 
tenkinasi vien tik savomis or
ganizacijomis arba nėra pakan
kamai Įsisąmoninęs svarbiausių 
bendrinius tikslus arba iš viso 
laikosi nuošaliai.

KITOKIE RINKIMAI
1955 gegužės 1 JAV rinki

muose dalyvavo 6916 balsuoto
jai. 1958 balandžio 27 jau tik
tai 4137. Toksai atšalimas ar 
geros valios susilpnėjimas vei
kia gasdinanačiai. Norėdami ši 
kartą pasiekti Įtikinamą šuoli 
aukštyn, privalome tuojau pra
dėti darbą: organizacijų cent
ruose, skyriuose, bendruomenės 
apygardose, apylinkėse, seniū
nijose ir kituose organuose, iki 
tolimiausių užkampių ir iki la
biausiai snaudžiančių pakraščių.

Atsiminkime, kad abeji anie 
rinkimai buvo vykdomi viena 
vaga — viena banga per visą 
Ameriką ir vienu sąrašu. Per
nai rugsėjo 24-25 tarybos se
sija Chicagoje yra nutarusi su
skirstyti visą plotą penkiomis 
rinkiminėmis apygardomis. Ne
trukus centro valdyba paskelbs 
visus konkrečius nurodymus ir 
tikslias kiekvienos rinkiminės 
apygardos ribas. Aiškul dau
giau bus laimėta ten. kur dar-

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabcth Avenue

nei pašiūri darbuotojai nėra 
perdaug panašūs vienas Į kitą. 
Jie nė negali būti visiškai vie
nodi. Prieš rinkimus norėtųsi 
didesnės pajėgų mobilizacijos, 
didesnio Įsibėgėjimo ir. svar
biausią. didesnių pastangų ten, 
kur yra mažoka bendradarbių, 
kur yra žymi dalis lietuvių, abe
jingų ir gal net nepritariančių 
LB tikslams. Skatinkime, gai
vinkime juos, gražiai ir meiliai 
pritraukime, p: įviliokime, susi
bičiuliaukime.

ORGANIZACIJOS
• Juo toliau, juo labiau Įvai
rios organizacijos šen ar ten 
susilieja su bendruomene, kai 
kur net visai glaudžiai. Tatai 
yra sveikintinas dalykas. Juk 
Altas, ateitinir.kai. Ramovė", 
LRKSA, SLA, skautai, studen
tai. vilniečiai bei meno ansamb
liai. moterų draugijos ir dar 
daug kitų dažnai savo Įstatuo
se. programose ir praktiniame 
gyvenime turi daug bendra su 
mūsų vyriausiais tikslais. Fak
tai bemaž kiekviename žingsny
je Įrodo, kad nuoširdus suar
tėjimas yra abiem pusėmnaudin 
gas. Pagaliau, nesvarbu, kas va
dovauja tokiem naujiem abipu
sio pasitikėjimo ir pasigelbėji- 
rao centram. Tevadovauja tie, 
kas vietovėje turi didesnio au
toriteto. yra ryškesnės asmeny
bės, ar darbštesnės valdybos, 
ar gausesni dalyvių skaičiai. 
Bet itin pabrėžtina, kad organi
zacijos Įpareigotų visus savo 
narius dalyvauti LBT rinkimuo
se.

1ŠIEN

Phonc: ELizabcth 4-7608

tSIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didels pasirinkimas vi'":mių atral?.,i vy m bei molerič-kom eilu-
tėn. piltam: v:]r.i sk mos. kilimai. 1;>\ į už'.ie aali ir kt. • Pri-
imami užsakymai ir rršti i .Jums p;da :• a.iš lietuvė moteris, kalbanti
įvuir.oni kalbam. k; u> p.sli..s ir nebrandus patarnavimus.

Kviečia me jus tapti mū stj klijentais

Atidarą mm 8: ;;o vai. ryto ik i 8:00 vai vakaro
Sekmadieniais nuo SUSO vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street,

.......
"LANOLORD* "TINAHT”

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo Įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Kas geriau, tai paskiau
Sovietų ambasadorius A. Sol- 

datovas kėlė Londone vaišes. 
Buvo labai patenkintas, kad 200 
svečių mieliau tuštino stikle
lius su vodka negu su vvhisky. 
Apie vidurnakti jis pasiūlė iš
gerti į Sovietų Sąjungos svei
katą ir pasiskonėti dar kartą 
geresniu rusišku gėrimu. Pakė
lęs taurę ir išgėręs, išbalo: stik
lelyje buvo whisky. Vodkos jau 
nebebuvo likę. Tada vienas sve
čias škotas balsiai tarė: “Ponai, 
geriausias lašas visada palieka 
mas pabaigai”.

Juo daugiau, tuo geriau
Maskvoje leidžiamas sporto 

žurnalas “Sovvetskij Sport” vie
name iš savo numerių davė 
tiktai ' vieną puslapį sporto 
žinių, o likusieji septyni pusla- 

— piai paskirti Chruščiovo kalbai, 
kurioje apie sportą neužsimin
ta nė vieno žodžio.

KITOS PRIEMONĖS
Draugingu talkos keliu leng

viau ir sėkmingiau surenkamas 
solidarumo mokestis, platina
mas ALB biuletenis ir atlieka
mi kiti darbai. Tam patvirtin
ti pavyzdžių netrūksta. Vienur 
organizacijos surenka solidaru
mo mokesti Įvairiomis progo
mis iš savo narių arba drauge 
su savo narių mokesčiais, ir tuo 
būdu sumažina mūsų seniūnų 
darbą; kitur biuletenio platini
mas ir naujų skaitytojų rankio- 
jimas organizacijų pagalba aiš
kiai didina biuletenio tiražą; 
kartais net paskiri, kuklūs, ei
liniai organizacijų nariai suren
ka prenumeratos mokesčio, au- 

—RADIJO VALANDA kų ar naujų skaitytojų dau
giau. negu kai kurios valdy
bos. šiuo gi metu tai vis būtų 
patogios progos ir įkalbėti vi
siems aktyviai dėtis prie rinki
mų. Mus džiugina irgi Įspūdin
gi pranešimai apie naujai pra
dėjusius skaityti biuleteni ir 
todėl lyg nejučiomis vis dau
giau ir jautriau besidominčius 
visais mūsų reikalais ir drau
ge su mumis besidžiaugiančius 
ir beliūdinčius. Tokie balsuos 
be jokių Įkalbinėjimų.

KĄ RINKSIME?
Pasižvalgę po lietuvišką 

eivijos pasaulį, kasdien ir 
sur aptinkame stipresnių 
menkesnių veikėjų. Vieni stebi
na savo energija bei ištverme, 
kiti tartum lūkuriuoja iki pas
kutinio momento ..rl?a iki dides-

bai bus pradėti nedelsiant.
PASKATA 

GYVYBEI SKIEPYTI
Žinome, kad nei mūsų apy

gardos (ne rinkiminės, bet nuo
latinės). nei kurie kiti daliniai.

Radi jo programos
BOSTONO LIETUVIŲ

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VlZinis

WK0X — 119C kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston. 

Mass.
VVLYN — 1360 kilocycles

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
_#

VYČIŲ PROGRAMA
VVLOA — 1550 kil. Braddock.
Perinu.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p

ROŽES IR TYLOS VAKARAI
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse.

Kaina $6.00. Išleido ABC Records, P. JURGAITIS

7403 S. Western A'e.

Chicago 36. Illinois

nio akstino; antra vertus, vie
ni — kupini iniciatyvos bei su
manumo, kiti gi — ramūs ar 
nedovanotinai lėti. Pažindami 
daugeli veikėjų įvairaus mąsto, 
amžiaus, būdo, mokslo, meno. 
Įvairių gabumų, ambicijų, pre
tenzijų ir kt.. įsigilinkime ir 
pasitarkime įvairiuose savo 
sluoksniuose prieš sudarydami 
kandidatų sąrašus. Atskirkime 
grūdus nuo pelų. Venkime tų, 
kurie sau garbės tetrokšta, o 

• darbo nemėgsta, kurie tuščia
žodžiauja ir laukia pagirų, ku
rie per daug pasinėrę į mate
rializmą, tad niekas kita jų ne- 
bejaudira; kurie kitų politinių 
partijų netoleruoja, jų nuopel
nus bei ydas šališkai —žeraa- 
žiūriškai vertina, kurie tariasi 
esą didvyriai prisidėję prie ma
žyčio ar lengvučio darbelio, ga
lų gale ir tų. kurie nebijo nei 
Dievo nei velnio.

DONT BUY THE Vv'RONG WAY
— w i t h

R1TE-WAY REALTY
ADELĖ ZINKEVIČIENĖ - DAGGRES
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMAI

108-26 Myrtle Avė., Richmond Hill, N. Y.
95-31 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Ž

X

1

WNTER CARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 1

3 JŪS NEPERMOKATE I
e fuž savo aiilomobilio apdraudė)?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jr-i tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PCTERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21. N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

lftS-5?. — 95th Street Ozone Park 17. N. Y.

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rfijics lle- 
tuviftkss mais’as prieina 
momis kainomis.

7 
|
I

II I

atBekamrpr:.T.iniuo.se


Y

*•**

IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIU S, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.
S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Valiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

* Cor. OELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, .užvalkalam, baldam ir k.

LIETUVOS riktinės žaidikai, laimėję europo: Apie tą laimėjimą matysite
filmoje, kuri bus rodo.T.a N. Y. Santaros studentų vakare sausio 14. Žiur. pranešimą 8 pusi.

buvusi 
MIRONO MALSIU- KKAUicvt 

ilOUie-Madc •
. ANTANAS VAITKUS, vedėja*

Papigintomis kainomis priimame užsakymui 
VESTU VftMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for VVeddings and Panties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Stagg 2-4329

ItSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU PABARI 

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
1Z A voje, Latvijoje, Estijoje, UBcarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI 
KIFR pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHABD ST, N. Y . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR 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 klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Maspeth, N. Y.: J. Mickevi

čienė, L. Rinkevičius, O. Ma- 
siulienė.

įvairios vietovės: W. Saunor, 
Rochester, N. ¥., K. Miklas, 
Great Neck, N. Y., P. Kiburys, 
Queens village, L. L, J. Čepu
lis, Middle Village, N.Y., K. 
Prapuolenis, White PI., N. Y., 
Kun. A. Grigaitis, Gloversville, 
N. Y., W.M. Labutis, Yonkers, 
N. Y., J. Venslauskas, N.Y.C., 
A. Mikalajūnas, Binghamton, 
N. Y. P. Legeckas, Jamaica, N.

ILGO GROJIMO UETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Phy Hi-R LifhuaniM Records) 
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Daine* iš Lietuve*. aoL L. Juodi* su Rūtos choru; 16 dainų >4.00 
Lietuviško* dainos kr šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. cho.o 17 dainų albumas . < 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuo.a. 10 liet dainų 

ir 10 kalėdinių ........ c
Lietuviški maršai, Br- Jonušu įgrota iz Uet. puUiOu.aų 
Baltaragio malūnas, K. Borutos, išpildo Montreabo lietuvių 

dramos teatras (dviejose plokštelėse) ...   10.00

DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y.
A.*.,t.

S & G MEAT MARKET

1 SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(vvholesale) kainomis.

K& K FABRICS

Rockford, A. Aitches, Granvil- 
le, A. Butkunas, St Charles.

Įvairios vietos Califomijoje:
A Rūta, W. Holtywood, kun. 

Br. Kaunas, OSJ, Tomales, B. 
Stark, St. Monica, V. Tuskenis, 
Los Angeles.

įvairios valstybės: J. J odelis, 
Armstrong Creek, Wisc., U. 2a- 
liagiris, Baltimore, Md., A. Pet
rulis, Washington, D. C., A Žu
kauskas, Londonderry, N. H., 
K. Cyronka, Providence, R. L

Hartford, Conn.: A. Mockus, 
S. L. Srupsas, K. Kalvaitis, S. 
Pikturna.

Waterbury, Conn.: S. Alubaus- 
kas, K. Pranulis, I. Smolskis, 
M. Stankievich, A. Padalgis, M. 
Gluodenis, V. Blauzdztūnas.

New Britain, Conn.: B. 
ciunas, R. Dalangauskas, 
Baxer, P. Karosas.

įvairios vietos Conn.: 
Kamiskiutė, Simsbury, S.
kūnas, Watertown, K. Stasiū- 
naitis, Newtown, J. Gegeckas, 
Shelton, J. šaulys, Branford, 
J. Birikus, Glastonbury.

C leve!and, Ohio: W. Nesuns- 
ki, E. Aleksa, J. Stonkaitis, V. 
Kasakaitis, J. Montvila, U. -Ma
čiulis, V. Jokūbaitis, V. Degu-

WHITE HORSE TAVERN
Po 1 dol.:
Amsterdam, N. Y.: A. Kisie- 

- lis, Pr. Gobis, J. Rupsis.
Brooklyn, N. Y.: A. Vainius, 

E. Burienė, I. Banaitis, P. Ur
bonavičienė, P. Razickas, M. 
Tamulaitis, P. Gagienė, K. Savi- 
čiūnas, F. Skwar, A. Milišaus- 
kas, A. Kirkilą, S. Sirutis, A. 
Kazlauskas, P. Siemaškienė, E. 
Garla, A. Žilius, V. Urbanavi
čiūtė, 0. Mackevičiūtė, M. Viz- 
barienė, S. Gudaitis, J. E. Že
maitis, J. Klimavičienė, K. But
kus.

Woodhaven, N. Y.: J. Lio- 
gys, O. Stankus, V. Maciokas, 
V. Maciūnas, R. Arūnas, H. Ga
gas. ~

Richmond Hill, N.Y.: A. Sa- 
mušis, A. E. Ošlapas, M. Var- 
nis, P. Palys.

v ■■
j baras - restoranas I '

PRANAS BRUCAS, savininkas į i
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9519 i t 

! Salė vestuvėm, susirinkimam ir, kitiem pobūviam ! Į 
į Salėje gali tilpti 100 dalyvių ;!

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VISNIAUSKAS

: 31 Spring St, New Britain, Conn. Tei. B/k 3-977J

Paterson, N. J.: V. Slepako- 
vas, D. Gecevičius.

Linden, N. J.: B. Ashmont, 
K. šūkis

Newark, N-J.: F. Vaškas, K. 
Graudienė, E. Demskienė, K. 
Bagdanavičius.

Elizabeth, N. J.: A. Fidle- 
ris, J. Dirginčius

Keamy, N. J.: K. Nugaris, 
M. Milius, 0. Dabravalskis.

Įvairios: vietovės Conn.: K. 
Kubaitis, Rahway, , K. Grine
vičius, Harrisson, J. Ardys, Had 
donfield, A Stankus, Bellmaus, 

„ , , K. Ivoskas, Fair Laivu, J. Vai-Ilgūnas, Vaclovas, gimęs Sur- - - • -..................
gučių km., Sasnavos vai., Mari
jampolės apskr.

Jurevičienė - Ilionytė, Rožė,
ir Jurevičius, Mataušas

Ledesnienė - Narkutė. Ona, 
Jono duktė, turėjo dukteris Zi
tą ir Zosę, gyveno Buenos Ai
res

Lukinskas, Albertas,- gyveno
Sao Paulo, Brazilijoje

Mackevičius, Petras, Mykalo- Seckus, St. Petersburg. 
jaus sūnus

Norgilas, Vincentas, kilęs iš
Sartininkų par., Tauragės aps.

Ošmega. Steponas. Kazio sū
nus, kilęs iš Driškūnų km., Vil
niaus krašto

Pleitkus, Pranas, iš Jakubai- 
čių kaimo

Pupienienė (Pupienas) • Gied- 
raitė, Elzbieta. Vaitiekaus duk
tė, kil. iš Joniškėlio vai.

Samulionis, Julius ir Pauli
nas. iš Girsteikiii km., Vabal
ninko vi., Biržų apskr.

r Zaborskienė, Genovaitė, gy- 
! venusi Kaune

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ART S
IMPORTUOTOS ir VIETINES

kas, Karolis

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REĄL ĖSTATE -Insurance

General of

82nd Street

’iel. MU 3-2928

I,", H 1 R E P U B

Mi-
R.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

Play Hi-Fi Lithuanian Records).

K
Sat-

Chicago, III.: K. Šidlauskas, 
A. Giniotis, M. Aponas.

Įvairios vietos Illinois: A. Mig 
lin, Springfięld, P. Kasputis,

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHABD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

RUOŠIAME LIETUVT8KAS VESTU
VES RALRB PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir j kitu* Sov. Sąjungos valdomu* kraštu*. Garantuota* pristatymas
Muitai ir kiti mokesčia1 apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius
COSMOS PARCELS Express Corporation

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

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

1158 East Jersey Street EKzabeth. N. J.
Telefonas: ELizahetli 4-1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo S9.5O už pilną eilutę

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

Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

Stephen Bredes, Jr. j
ADVOKATAS Į

37 Sheridan Avenue |

Lietuvos gener. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

Balčiūnas, Boleslovas
Baltrukienė - Barštytė, Elvy

ra, gim. Rygoje, "yrąs Baltru-

• PASSAIC. N. J., 211 Monroe Street
• DETROIT, Mich., 6440 Michigan Avenue
• VINELAND, N. J, We»t Landi* Avet/ue, Greek Orthodoa Bldg. 

Skyrius atkkrytaa penktadieniai*, šettadieniai* ir **kmadieniai*

LIETUVOS
PRISIMINIMAI"

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child

Telefonas: Vlrginia 3-3544

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

DABAR JOS GALITE APLANKYTI 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
ki te/skambinkit e daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą 

■ Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

Licensed by Intourist
NEW YORK 3, N. Y^ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 
BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 
ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941 
LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: M U 4-4619

• NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — TeL: LO 2-1446
• PITTSBURG 3, Pa^ 1015 E. Car»on Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Ma**., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jo*. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio. 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, IIL, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: B R 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfięld Avenue — Tel.: 81 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė., — Tel. DA 4-4401
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256

[GL 8-2006 
Tel.: PR 3-0979 

Tel.: TA 5-8050

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate
Litbuania
41 West
New York 24, N. Y.

LAIKRODININKAS I 
- JUVELYRAS gj

Auksas, Sidabras. Deimantai 
Laikrodžiai

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

čius, Passaic, A. Staniel Maple- 
wood, M. Laukaitis, Freehold, 
K. Žukauskienė, Highland Pk., 
J. Bubėnaš, Garwood.

Detroit, Mich.: J. Tumsa, A.
Cesekas, Br. Girniukaitis, K. 
Juška.

įvairios vietos Floridoje: A. 
Misiūnas, Hollyvvood, ’ V. Stas- 
kievvicz, St. Petersburg, J. B.

Įvairios vietos Ohio: K. Ta
mašauskas, Akron, P. Kundrot, 
So. Euclid, S. C. Urban, Al- 
liance.

Nuoširdžiai dėkingi
_ T. T. Pranciškonai

— ' Darbininko leidėjai

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
' . . Didelis pasirinkimas

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

Wine & Liųvo
S

322 Union Avė. Brooklyn 11. N Y.
TeL: EV 7-2089

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J R/M/.NAULnAS

Sol. LIONfi JUODYTfi-Mathevs 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę — , 

Long Play Hi-Fi Record*

"MANO

Kaina 98d
Išleistos Mill Marlbom Co. 
Platmtnįams užtrakiu* didesniais 
kiekiais — duodam* nuolaida

Gaunama:
Alex Mathews—256 Union Avė.. 
Brooklvn 11. N.Y.; Jack J.Stukas 
—1264 VVhite St.. HiUside, N.J.; 
Juozas Ginkus --495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininką* 
— 910 VVillmighby Avė.. Brook
lyn 21. N.Y.; Spaudo* Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas įrašė 
minėtą muziką į justeles jwaei- 
tą pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 doL Už
sakymus siųsti 1264 White St, 
HiUside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

1113 Mt. Vernon St Phi adelphia 23, Pa
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Ches+nut Street New Britain, Conn.
TeL BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

«*MT»

PL 4-6757

PETRAS 'KARALIUS, savininkas
TVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Conn.

TeL: BA 0-2242 — 9-9336



NEW YORK
RŪTC3 ansamblis su dirigentu muz. Algirdu Kačanausku.

DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLOS VAJUS

nhuunos^

1961 m., sausio 10 d., nr 2. *

IARBININKAS

N.‘Y. Lietuvių Taryba vasa
rio 19 VZebster Hali rengia Lie- < 
tuvos nepriklausomybes minėji
mą. Kalbės min. dr. St. Bačkis 
iš Washingto.no. Meninę dalį 
išpildys pianistas Antanas Sme- 

x tona. Apreiškimo par. choras, 
vadovaujamas VI. Baltrušaičio, 
New Yorko tautinių šokių gru
pė, vadovaujama J. Matulaitie
nės.

Vytautas Valaitis, Ne'.vsweek 
žurnalo fotografas, sausio 5 iš
skrido į Izraelio valstybę. Grįž- 

' ti numato sansio 13. Be Izrae
lio dar aplankys Romą ir Pa
ryžių.

Juozas žindžius, gyv. Rich- 
mond Hill, N. Y. mirė sausio 
4 Mary Immacu’ate ligoninė
je, Queens. N. Y. Palaidotas iš 
Angelų Karalienės par. bažny
čios sausio 7 šv. Karoliaus ka
pinėse. Laidotuvėm patarnavo 
šaiinskų laidotuvių Įstaiga. Nu
liūdime paliko žmoną Oną įr 
dvi dukteris su žentais.

ROtos Ansamblio koncertas
Newark, N. J. — Norime pri

minti Elizabetho ir kitų koloni
jų lietuviams, kad Rūtos an
samblio koncertas bus sausio 
28 (sekmadieni), 7 vai. vak. lie
tuvių laisvės salėje, 269 Second 
St.. Elizabeth, N. J. Programą 
išpildys Rūtos Ansamblis su so
listu Liudu Stuku, diriguojant 
muz. Algirdui Kačanauskuį. Bus 
naujos ir nuotaikingos lietuviš
kos dainelės, kurias netolimo
je ateityje ansamblis įdainuos 
i ilgo grojimo plokšteles.

Ansamblio vadovybė visus 
maloniai kviečia gausiu atsilan
kymu paremti šį koncertą. Po 
programos bus šokiai ir bufe
tas. O. S.

PrieUiamlausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENtS

BALDŲ KRAUTUVES
galinia gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k, 

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618

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

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

C. Kaupelis, Hagaman, N. Y., 
S. Norbutienė, Lewiston, Me., 
Martha Kuchis, Amsterdam, N. 
Y., Antanas Bačiuška, Forest 
Hills, N. Y., Jonas Ridikas, Nor- 
wood, Mass., Kazimieras Anta
navičius, Lawrence, Mass., S. 
Adamonis, Toronto, Ond. Ca
nada, Agatlia M. Sutkaitis. Pitts 
burgh, Pa., AIexander Miller, 
Woodhaven. N. Y., Kl. Pralei- 
ka, Little Falls. N. J.. A. Aba- 
kanavičius, Little Falls, N. J., 
S. Thomasaitis, Waterbury, 
Conn., Jonas 2ulpa, Homer, N. 
Y., Mykolas Biliūnas, Port Ches- 
ter, N. Y., Alb. Elskus, Brook
lyn, N. Y„ M. Marcinkevičie
nė, Manchester. Conn., kun. 
Petras Girčius. W. Germany, 
Mary M. Blažonis. E. Waipole, 
Mass.

Alina Grinienė , praleidusi 
Naujų Metų šventes Washing- 
tone. sausio 5 išvyko į Chica- 
gą. kur pabus ilgesnį laiką.

Moterų Vienybės pavasarinis 
balius ir šokiai bus balandžio 
8 Kolumbo vyčių salėje, Jamai- 
ca ir Hale Sts., Brooklyne.

Pauliaus Jasiukcnio paga-. 
mintus filmus “Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja” ir •'Tremties 
mokykla” rodo New Yorko stu
dentų Santara sausio 14, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Franklin 
K. Lane mokyklos salėje. (Va
žiuojant Jamaicos linija, išlip
ti Eiderts Lane stotyje). Filmai 
jau buvo rodyti kitose lietuvių 
kolonijose.

Darbininko koncertan bilie
tų galima gauti: Ginkų krautu
vėje, Liet. Piliečių Klube, Jo
kūbaičių gėrimų krautuvėje, Li
sauskų krautuvėje, J. Andriu- 
Šio įstaigoje, pas šalinskus, J. 
Pašukonį, J. Gerdvilienę, San- 
danavičienė, 
Sijevičienę, 
Ir. Lubienę, 
nistracijoje.

F U N E R A L II O M E
197 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Since 1889

OUR ONL/ STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anyu>here
Weddinqs & Funerals 

our specia'ty

LASKAS FLOWERS

mm
ZLMOS

los vadovybei, be visuomenės 
paramos, nėra įmanomas. Rei
kia pasidžiaugti lietuviškos vi
suomenės jautrumu, kuri per 
penketą metų šiam reikalui su
dėjo daugiau kaip 50,000 dol. 
Tačiau stovyklos skolos ir bū
tiniausi nauji pastatai bei pa
gerinimai reikalauja dar nema
ža lėšų. Pirmiausia reikia Švč. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selėms, kurios stovykloje dir
ba auklėjimo ir ugdymo darbą, 
gyvenamos patalpos, reikia ko
plytėlės, reikia sporto aikščių, 

nys. Tačiau šis gražus sumany-' įrankių ir 1.1. Kad šiuos visus 
mas dėka kai kurių žmonių užsimojimus, kurie būtinai rei- 
pasiryžimo ir aukės tapo rea- 
lybe. Dainavos stovykla kasmet 
įgyja vis didesnį lietuviškosios 
visuomenės pasitikėjimą ir į- 
vertinimą. Jos pasisekimas yra 
jos gražiame dzūkiškame gam
tovaizdyje, kur liėtūviški aukš
ti kalneliai, žali šlSnįai, vešlios 
miškų daubos, ramus ir gilus 
Spyglio ežeras jaunuoliui ir 
suaugusiam suteikia vasaros ra
mybę ir atsigaivinimą.

Tikrasis Dainavos stovyklos 
pasisekimas yra stovyklautojų 
nuotaikose ir stropioje vado
vybės priežiūroje. Visi stovyk
lautojai Dainavą mėgsta. Praei
tą vasarą jaunieji vyčiai turėjo 
labai sėkmingą pirmąjį bandy
mą įr šiais metais čia vėl sto
vyklaus.

Šių dienų jaunimas yra įpra
tęs nerūpestingai leisti laiką, 
bet patekęs į Dainavos stovyk
los rūpestingas Nekalto Prasi
dėjimo seselių iš Putnam, Conn. 
vadovybės rankas, maloniai 
joms paklusta ir labai darbin
gai praleidžįa stovyklavimo lai
ką. Todėl tėvai neriai leidžia 
savo vaikus į Dainavą stovyk
lauti.

Tačiau stovyklos įrengimas 
ir jos išlaikymas vienai'stovyk-

įvykis Ka-
nuo 1940

Šiandieninis didžiausias lie
tuviškos visuomenės rūpestis iš
eivijoje — išlaikyti jaunąją 
kartą morališkai tvirtą, religiš
kai jautrią, tautiškai giliai su
sipratusią ir visuomeniškai pa
siruošusią atlikti didžiuosius 
kovos darbus už savo tautos 
laįsvę.

Viena iš priemonių šiems 
tikslams siekti paskutiniais ke- 
leriais metais yra sėkmingai 
naudojamos vasaros stovyklos 
jaunimui. Jomis rūpinasi lietu
viški vienuolynai, organizacijų 
vadovybės ir kartais atskiri 
asmenys.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija prieš pen
ketą metų yra įsigijusi labai 
gražią stovyklą prie Manches- 
ter, Mich. Federacijos kongre
sas New Yorke 1959 m. pri
pažino, kad “stovyklos įsteigi-

taip dide- 
priemonės

BIS
o « a

mas yra didžiausias 
talikų Federacijoje 
metų”.

Suprasdama šios 
lės auklėjamosios
reikšmę, Katalikų Federacijos 
vyriausioji valdyba 1955 gruo
džio 3 sudarė nuolatinę jauni
mo stovyklos organizaciją, kaip 
savarankišką Kat. Federacijos 
šaką, kuriai pavesta pilna at
sakomybė stovyklą'kurti ir vyk
dyti su ta stovykla susijusius 
uždavinius.

Tai nebuvo lengvas uždavi-

Vasario 16 minėjimas šiemet 
numatytas vasario ?9, sekmadie 
nį, So. Bostono aukšt. mokyk
los Thomas Park salėje. Minė
jimą ruošia Alto skyrius.

Filmas iš Latvijos bus rodo
mas Pabaltiečių dr-jos susirin
kime, kuris šaukiamas sausio 9 
Tarptautinio Instituto patalpo
se (190 Beacon St.). Filmas pa
ruoštas neseniai Latvijoje besi
lankiusio turisto.

2

" FLO WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

70 B R O A D W , 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

Tel. EVergreen 7-4335

Sol. Prudencija Bičkienė, ku-

Tel. STagg 2-5043

WAGNER THEATER

Ir naujausia Vokietijos Mvatt: aptvalp !

Johanna Matz - Bernhard WicM - 
Claus Biederstaedt - Peter Mosba-
cher - Nadia Regin - Rudolf Platte 

Briedinė filmą:

kalingi sėkmingesniam lietuviš
ko jaunimo stovykliniam auklė- rios koncertas buvo numatytas 
jimui, galima būtų atlikti, rei- gruodžio 2, bet negalėjo įvyk- 
kalinga lietuviškos visuomenės ti, atvyks balandžio 21. Ji pa

kviesta dainuoti pabaltiečių

LAIDOJIMO DIREKTORIAIE. Kašetienę, 0. 
P. Panetauskienę, 
Darbininko Admi- 

910 VVilloughby
Ąve., Brooklyn 21, N. Y., tel. 
GL 5-7281. Bilietų kainos: 3 
dol., 2.50 dol., balkone — 2 
dol., studentams ir atėjusiems 
tik į šokius — 2 dol. Kviečia
me bilietus įsigyti anksčiau, kad 
būtų galima koncertą punktua
liai pradėti.

Stephęn Aromiskis

SADUTĖS šokis Dainavos stovykloje praėjusią vasara. Nuotr. VI. Pliodzinsko

į parama.
Vyriausias Dainavos JS Glo- koncertų serijoje, 

bos Komitetas yra paskelbęs 
: lėšų telkimo vajų. Vajui vado- 
. - vauja Clevelando JS Globos 
. Komitetas. Išsiuntinėta per vie- 
. tos Globos Komitetus bei atski

rus asmenis laimėjimų knyge
lių. Knygelių grąžinimo laikas 
— sausio 20.

New Yorko Dainavos JS Glo
bos Komitetas yra gavęs nema
ža laimėjimų knygelių ir jas 
išsiuntinėjęs atskiriems asme
nims. Visi platintojai, talkinin
kai ir atskiri asmenys yra pra
šomi galimai daugiau bilietų iš
platinti ir šakneles grąžinti iki 
sausio 20 - Vyt. Vebeliūnui, 
100-21 89th Avė., Richmond 
Hill 18, N. Y,, New Yorko Dai
navos JS Globos Komiteto pir
mininkui.

Jeigu kas norėtų į Dainavos 
Jaunimo Stovyklai aukų telki
mo vajų įsijungti ar savo asme
niška auką pasiųsti, prašomas 
naudotis pirmininko aukščiau 
nurodytu adresu. Už talką ir 
paramą iš anksto visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Dainavos JS Globas Komite
tas New Yorke

Iz. Vasyliūno smuiko kon
certas bus vasario 26 lietuvių 
piliečių klubo salėje.

Vakarinė mokykla Thomas 
Park sausio 3 užbaigė Kalėdų 
atostogas ir vėl pradėjo moks
lą. Kursai tęsis iki balandžio 

“t3;------------ ---------- ------------
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

nariai Bostone veikia trijom 
grupėm. Akademikų skautų dr- 
vei priklauso 29 narių; drau
govės vadovė yra Milita Leimo- 
naitė, kuri pereitą pavasarį bai
gė Bostono universitetą. Stu
dentų korporacijai “Vytis” pri
klauso 12 narių; vadovauja stu
dentas Laimis Venckus. Fi
listerių s-gos skyriuje yra 8 
asmens; pirmininku yra inž. 
A. Treinys. Tas tris grupes 
jungia AS Sąjūdis, kurio pir
mininku yra inž. J. Gimbutas.

DARBININKO KONCERTAS
SAUSIO
VVEBSTER HALI, 119 East I Ifh Street, New Yodr City

SEKMADIENĮ, 5 vai. p. p.

ŠOKIAMS GROJA JOE THOMO ORKESTRAS

PROGRAMOJE:
SOLISTAI

STASYS BARAS
MONIKA KRIPKAUSKIENE
AKOMPONUOJA

ALEKSAS MROZINSKAS

Koncertu minima DARBININKO 10 metų sukaktis Brooklyne

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamnotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

F U N Ė R A L HOME
M. P. BALLAS — Directorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.

Darbininką, kaip kalėdinę do
vaną užsakė:

Jonui Bakaičiui, Anglijoje, 
— , kun. J. Steponaitis, Wor- 
cester, Mass.; V. Butkiui, To
ronto, Ont. Canada — P. But- 
kys, Torrance, Calif.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktad tantalą 6 vai. p.p. 

(k4tadlmtala iki filmo* pabaigos 
Tmčtadtaninta — 12 vai. dieno* 
Penktadieni, sausio 13, Iki — 
Trečiadienio, sausio 18, 1961 

Spalvota filmą pilna optimizmo ir 
gyvenimo džiaugsmo

"ES WIRD ALLES WIEDER GUT"

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.: šeštadieniais' 10-12 diena.

(prie Forest Parkvray Station) .

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENI3

BANGA TELEVISION
BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admirai ir Motorola 

23 inčą televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vok tik 9 aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

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

34-23 FULTON STREET

Washingto.no

