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Nuo šios dienos esu privatus pilietis ir Įtuo didžiuojuos
Jo didžiausias laimėjimas Kalbėjo Eisenhoweris atsisveikindamas ir įspėdamas dėl komunistų grėsmės 

ir didžiausias nusivylimas
Prez. Eisenhoweris sausio 19 

turėjo paskutinę spaudos kon
ferenciją. Joje pareiškė, jog 8 
metų didžiausias laimėjimas yra 
taikos išlaikymas. Tačiau ir 

• didžiausias jo nusivylimas, kad 
negali pasakyti, jog matytų ar
tinantis teisingumą su taika.
— Įtampos didžiausias kaltinin
kas yra Chruščiovas ir jo ko
munistinis ...blokas. Priminė 
Chruščiovo sausio 6 pareiški
mą. kad “išlaisvinimo karai yra 
teisingi karai”. Toks pareiški
mas Chruščiovo lūpose reiškia 
komunistų užsimojimą šiuo ka
rų metodu sprogdinti teisėtas 
vyriausybes kituose kraštuose. 
Tarp naujų Amerikos uždavi
nių minėjo:

— sulaikyti komunistinį blo
ką nuo beprotiško elgesio;

— Amerika neturi dalyvauti 
Cambodia siūlomoje konferen
cijoje Laos reikalu, kol nebus 
numatyta, kad toji konferenci
ja ką nors sutars;

— Jei J. Tautos nesilaikys 
geriau savo chartos, taikos iš
laikymo ateitis bus tamsi;

— naudinga, kad Amerika 
pakeistų konstitucijos reikala
vimą išlaukti 80 dienų, iki iš
rinktas prezidentas gali perim
ti pareigas.

Spaudos konferencija ploji
mu atsisveikino prezidentą. Ja
mes Reston jį apibūdino spau
doje kaip populiariausią ir sy
kiu labiausiai kritikuojama as- rie mokosi privatinėse mokyk- . ... ....lose Amerika |au mato, kokią pa-

Prezidentas Eisenhoweris sau
sio 17 per televiziją atsisveiki
no su tauta nuoširdžiu ir tė
višku žodžiu. Linkėjo Dievo pa
galbos naujam prezidentui ir 
palaimos, kad visi naudotųsi 
taika ir gerove. Įspėjo, kad 
tarptautinėse ir vidaus krizė
se nelauktų stebuklų iš radi
kalių priemonių ir dėl jų ne
iškryptų iš tautos pajėgų pu-

siausvyros. Ragino ištikimai lai
kytis Amerikos principų — lais
vės su teisingumu visiem žmo
nėm ir visom tautom. Atsisvei
kinimą baigė malda, kurioje 
sutraukti Amerikos idealai ir 
siekimai.

Mes maldaujame, kad visų ti
kėjimų, visų rasjų, visų tauty
bių žmonės galėtų patenkinti 
savo didžiuosius žmogiškuosius 
siekimus; kad tie, kuriem dabar 
tos galimybės yra paneigtos,

meni.

Kardinolas Spellmanas 
prieš Kennedy politiką
Kardinolas Spellmanas sausio 

17 pakaltino naują prezidentą 
Kennedy prasilenkus su konsti
tucija ir vykdant diskriminaci
ją privatinių mokyklų vaikam 
ir jų tėvam.

Kennedy patarėjų paruoštas 
ir sausio 6 Įteiktas projektas 
siūlo, kad Kongresas paskirtų 
daugiau kaip 9 milijardus dol. 
švietimo reikalam. Iš jų 5,840, 
000.000 turi tekti mokyklom 
statyti, mokytojų algom page
rinti ir k. Tai bus apie 30 dol 
parama kiekvieno mokinio rei
kalui. Bet tik vadinamom vie
šojom mokyklom. Kennedy iš
skyrė visiškai privatines mo
kyklas.

Kardinolas Spellmanas pa
reiškė, kad paramos skyrimas 
tik viešosiom mokyklos diskri
minuoja 6,800,000 vaikų, ku-

SUDIEU... “Dabar, penktadienį popiet aš turiu tapti pri
vačiu piliečiu. Ir aš tuo didžiuojuos/’ baigė atsisveikinimą 
prezidentas Eisenhovveris.

Afrika raudonėja už AmerikoS'pinigus

jom galėtu pilnai naudotis, kad 
tie, kurie siekia laisvės, galėtu 
patirti jos palaimą; o tie, kurie 
laisvę turi, suprastu savo didė
li atsakingumą; kad visi, kurie 
yra nejautrūs kitų reikalam, iš
moktu gailestingumo ir kad 
versmės neturto, ligų, tamsumo 
dingtų iš žemės ir kad ateitų 
geri laikai, kada visos tautos 
sugyventu taikoje, saugojamo; 
je tarpusavio pagarbos ir mei
lės.

Oi-ICIALUSIS KENNEDY. Šią savo nuotrauką 
f uis Kennedy išrinko savo inauguracijos kvieti
mam. Jau anksčiau jis pasirinko ir sutrumpintą 
sau pavadinimą — vietoj laikraštininku mėgstamo 
‘•Jack’’ savo vardo-pavardės inicialus: JFK — pa
našiai kaip jo pirmatakas demokratas Franklin 
Delano Roosevelt — FDR.

ISTORIJOS TEISMAS REIKALAUS KETURIŲ ATSAKYMŲ 
Ar buvau drąsus, mokąs vertinti, pilnutinis ir pasiau
kojęs žmogus — to Kennedy reikalauja iš savęs, prieš 

pradėdamas prezidento pareigas .

Išeidamas iš savo gimtosios 
Massachusetts valstybės i A- 
merikos ir pasaulio prieki, nau
jasis prezidentas Kennedy 1951 
Massachusetts seimelyje kalbė
jo:

priešinti kuriem priešininkam
— drąsūs pasipriešinti, jei rei
kia, kuriem savo sąjungininkam
— diąsūs pasipriešinti vieša
jam spaudimui ar privačiam 
gobšumui?

Antra, ar mes buvome tikrai 
vertinimo žmonės, — supratin
go vertinimo ateičiai tiek pat 
kiek ir praeičiai — vertinimo 
nuosavom klaidom kaip ir kitų 
klaidom — su pakankama iš
mintim žinoti, ko mes nežino
jome, ir pakankamu taururpu

gali nukreipti nuo savo šventas 
pareigos atlikimo?

Pagaliau, ar mes buvome tik
rai pasiaukojimo žmonės. — lai
ką savo garbe tarnauti ne ąt- 
skiriam asmeniui ar grupei, ne
daryti kompromisų su privačiai 
reikalais ar siekimais, bet au
kotis tiktai viešosios gerovės 
ir tautinio intereso tarnybai?

Drąsa, įvertinimas, pilnatvė, 
pasiaukojimas — tai yra isto
rinės kvalifikacijos, kurios žy
mėjo Bay Colony ir Bay State; 
kvalifikacijos, kurias ši valsty
bė pastoviai siuntė i šiuos rū
mus čionai, į Beacon Hill Bos
tone ir Į Capitol Hill Washing- 
tone.

Ir tai yra tos kvalifikacijos, 
kurios, 
Massachusetts sūnus tikisi, žy-

Iš tų. kuriem daug duota, 
daug ir reikalaujama. Ir jei ka
da ateityje didysis istorijos 
teismas susės teisti kurio iš mū
sų, — sprendimas, ar mes sa
vo trumpame tarnybos tarpe 
atlikome mums skirtas valsty
bei pareigas, — sprendimas 
apie mūsų laimėjimus ir nepa- Trečia, ar mas buvome pi!- m«s mūsų vyriausybės darbus 
sisekimus. kurioje Įstaigoje mes nuliniai žmonės,

tai prisipažinti?
Dievui padedant, šis

Tačiau ir Kennedy patarėjai 
nenumato išeities, nes tebeti
ki. kad Amerika negali tiesio
giai kištis, kad Amerika turi

dėti sukūrė Konge Jungtinių 
Tautų ir Amerikos politika

Piezidento Kennedy patarė
jai mato ir riešai prašneko, kad remtis Jungtinėm Tautom ir tik 
Kongo valstybėje sudaryta pa
dėtis yra nelaiminga.. Būtent:

1. Daugiausia pinigų Kongo 
reikalam sumoka Amerika, o 
daugiausia pelnosi iš Kongo Į- 
vykių Vakarų priešai — ko
munistai.

2/ Prezidento Kasavubu ir 
pulk. Mobutu politinė ir ka
rinė Įtaka silpsta, o Lumumbos 
šalininkų jėgos ir agresija au
ga-

3. To priežastis — Lumum- 
bą remia Sovietai ir jų talki
ninkai. J. Tautų pasiųsta ten 
kai kurių kraštų kariuomenė 
tyčia ten palaiko chaosą ir jį 
kursto. J. Tautų gen. sekr. Ham 
marskjoldo Įgaliotinis indas

- Dayal aiškiai prieš prezidentą
Amerika atkalbėjo nuo reika- "Kaip amerikietis, kurio lo- Kasavubu ir pulk. Mobutu,

paskelbė. kad 
pirmam vizitui į 
pakvietimą iš To-

AFRIKOJE
— Tassas

Chruščiovas 
Afriką gavo 
go valstybės.

— Kongo prezidento Kasa
vubu reikalavimą, kad būtų at
šauktas J. T. gen. sekr. Ham- 
marskjoldo įgaliotinis indas 
Dayal, Hammarskjoldas atmetė. 
Tačiau jį perkels Į Saugumo Ta
rybą.

— Kongo prezidentas Kasa
vubu ir Katangos prezidentas 
Tshombe susitarė dėl bendros 
konferencijos vasario mėn. Ka
tangos sostinėje.

AZIJOJE
— Laos vyriausybė pareika

lavo, kad Prancūzija atsiimtų 
kai kuriuos savo patarėjus. Tik KARDINOLAS SPELLMANAS

per jas veikti.

žmonės. per ketveris audringus metus,

lavimo prancūzam visai išsi
kraustyti iš Laos. Laos susirūs
tino dėl Prancūzijos nedraugiš- 

nusistatymo Laos reikalu
Seato konferencijoje.

bebūtume, bus padargas pagal kwr‘« niekada nenukrypo nuo k«rie yra prieš akis, 
atsakymus i keturis klausimus: PrineiPV< kuriais iie riki' ar nuo

* žmonių, kurie jais pasitiki — V L* K* • p ■ » •
Pirma, ar męs buvome tikrai žmonės, kuriu nei finansiniai »OXieTIJOS SOCIdliSTdl SUSI* 

drąsūs žmonės, — drąsūs pasi-' pelnai nei politinė ambicija ne- AdCHdUCnS VČl

/ bus kandidatas
Vokietijoje nuskambėjo nau-

ATLANTAS NUGALĖJO TECHNIKOS PASIDIDŽIAVIMĄ

sakė taip pat signalais. Gal gi 
ten dar žmogaus signalai? Juk 
ir Pearl Harbor nelaimėje vie
name nuskandintame laive žmo
nės išsilaikė gyvi nuo gruodžio 
7 iki gruodžio 23. Tai buvo 

o 
j ai ūmą ginčija tik komunistai, Hammarskjoldas nepajėgia ar 
aš negaliu tikėti, kad Kongre- nenori pasipriešinti komunistų 
sas priimtų pasiūlymus, kurie spaudimui.
siekia jėga ir ekonominiu spau- ---------------------------------------
dimu priversti tėvus atsisakyti Liuteronai už Kennedy

Radaro stefis, vadinamas Tek 
so bokštas, spalio 15 dingo At
lanto bangose ir palaidojo 23 
gyvybes. Tai Įvyko apie 8 vai’, 
vakaro. Pirmadienį atskubėjęs 
naikintuvas McCaffrey išgirdo 
iš gelmės signalus — ūžimą, 
lyg plaukų kerpamosios ar sku
tamosios marinėlės. Laivas at- - ras* dežuruojantis laivas. Vie-

• sakė tai, pat signalais. Gal gi Ms naras vi. dar nenustojo 
vilties — o gal jie tik visi nu
alpę; jis nenori susprogdinti 
laužo, iki neįeis vidun ir neiš- 
ims lavonų.

patirta tik pereitais metais. Dėl 
to su paskuba buvo griebtasi 
gelbėti. Darbus trukdė nerami 
jūra. Nusileidę narai apdaužė 
nugriuvusio bokšto šonus, — 
jokio signalo. Antradieni rytą 
buvo duotas Įsakymas gelbėjimo 
darbus nutraukti. Paliko tik vie-

Tekso bokštas buvo pastaty
tas 1957 ir laikomas technikos

jas konfliktas tarp Adenaue
rio ir jo pavaduotojo Erhar-

— Rusija ir Kinija sausio 17 teisės savo vaikus mokyti re- Liuteronų viešųjų reikalų di-
ligijos. Aš negaliu tikėti, kad 
Kongresas norėtų diskriminuo-

reikalavo tarptautinės konfe
rencijos Laos reikalui Eisen- 
hovverio vyriausybė klausimą ti liuteronus, baptistus, katali- 
jau perduos Kennedy vyriausy
bei.

kus ar žydus tėvus ..."
Kiekviena federalinė parama, 

kalbėjo toliau kardinolas, turė-
— Prancūzija žada Tunisui tų garantuoti vaikam lygias 

grąžinti Bizertos uostą greičiau, švietimo privilegijas nepriklau- 
nei buvo numatyta. Už tai Tu-

rektorius dr. Oswal C. J. Hoff- 
mann sausio 18 pareiškė prita
rimą Kanr.edy nusistatymui dėl 
paramos tik 'viešojom mokyk
lom. “Mes. liuteronai, sutaria
me su išrinktuoju prezidentu 
labiau nei kardinolas Spellma
nas”.

somai nuo mokyklos, kurią jie — Laos komunistai vieną iš 
niso prezidentas spaudžia Al- lanko. “Šios lygybės paneigi- 
žiro vyriausybę, kad būtų su- mas bažnyčios priklausančių mo 
kalbamesnė derybose su Pran- kyklų vaikam ir jų tėvam ., 
cūzija. atima jiem minties laisvę, re

ligijos laisvę, garantuotas mū- gen. sekr. Hammarskjoldas duo- 
sų krašto konstitucijos, kurios tų jiem papildomai bent 50 vie

tų sekretoriate.
— Albanijoje laimi Kinijos 

įtaka. Gėrybių pristatymas 
Maskvos sulėtėjo, technikai 
šaukiami.

keturių lėktuvų, kuriuos Ame
rika davė Laos vyriausybei, jau 
nušovė.

— Sovietai pareikalavo, kad
— Maskvoje tarp diplomatų 

kalbama, kad Chruščiovas su
silaukė iš kariuomenės vadų 
pasipriešinimo paleisti 1.2 mil. 
kariuomenės.

pirmas papildymas buvo priim
tas tam, kad apsaugotų asmenį 
nuo vyriausybės represijų” ...

Priminė, kad Kennedy siūlo
mas projektas katalikus, norin
čius savo vaikus leisti i katali- — Belgijoje socialistų

at-

su-sio 18 pakartojo, kad kom. Ki
nijos įsileidimas į Jungtines kiškas mokyklas, apdeda dvi- rengtas streikas, trukęs nuo 
Tautas yra neišvengiamas. gubais mokesčiais. gruodžio 20 jau baigia išblėsti. TEKSO BOKŠTAS taip atvaizduotas vandeny.

o su radaro įrengimais 21 mil. 
Gilumoje 185 pėdų buvo nu
leisti įtvirtinimai — bokšto 3 
kojos, kurios buvo 12.5 pėdų 
skersmens, kiekviena po 450 to
nų svorio. Jos buvo pritvirtin
tos prie geležinių platformų, 
nuleistų i dugną ir įleistų po 
20 pėdų Į dumblą. Ant tų mil
žiniškų kojų buvo pastatyta plat 
forma 67 pėdų aukštyje nuo 
vandens paviršiaus. Joje įtai
sytos gyvenamos palapos 70 
žmonių Įgulai, buvo pastatyti 
trys radarai.

Trys toki bokštai Atlanto pa
kraštyje stebėjo galimą 
įsiveržimą į Ameriką.

Technikos milžinui 
smūgį sudavė hurikanas
pernai rugsėjo mėn. Lapkričio 
mėn. pastebėta, kad viena koja 
buvo apgadinta. Dalis Įgulos 
buvo iškelta. Palikti tik 14 ka
rių ir atgabenti 14 civilių, ku
rie taisė bokštą. Jie visi ir din
go sekmadienio vakarą. Kaip 
dabar matyti iš laiškų ir pareiš
kimų. Įgulos nariai savo namiš
kiams skundėsi, jog paskutiniu 
laiku bokštas baisiai siūbavo;

spėlioja, kad konfliktas išly
gintas tokiu susitarimu parti
joje dėl ateities valdymo:

— Kancleris Adenaueris pa
sitrauks 1963, pora metų prieš 
naujus rinkimus; kanclerio pa
reigas perims vicekancleris Er- 
hardas. užsienių reikalų min. 
Brentano bus vicekancleris ir 
vadovaus naujai sudaromai mi
nisterijai Europos reikalams; 
užsienių reikalų ministerio pa
reigas perims dabartinis apsau
gos min. Straussas.

priešo

pirmą
Donna

Kardinolas Cushingas apie 
Nixoną

Kardinolas Cushingas Kon
grese Kennedy inauguracijoje 
skaito invokaciją.

Prieš keletą dienų kardino
las pareiškė nepaprastą pagar
bą viceprezidentui Nixonui. ji 
taip vertindamas: “Jei manęs 
klaustų, kas buvo 1960 metų gc 
ros valios žmogus, tai aš ne
delsdamas atsakyčiau, jog Ri
chardas Nixonas. Rinkimų ko
vos metu jis niekada nepikt- 
naudojo religinių ar kitų klau
simų. kurie būtų siekę stiskal-

kai kurie atsisveikindami per dyti amerikiečių tautą. Kai jis 
Kalėdas abejojo, ar jie sugrįš; pralaimėjo, jis ir tame pralai- 
skundėsi, kad jų įspėjimų nie- mėjime buvo didingas".
kas nekJausąsI Tik tabar. kai 
nelaimė Įvyko. Kongresas pra
dės tardyti.

Narai aptiko, kad bokšto dvi 
kojos lūžę, o trečia sulinkus, 
ir visa platforma Įstrigus tarp 
kojų 30 pėdų gylyje po van
deniu.gubais mokesčiais.

— Prancūzija sausio 18 pa
skelbė pasiryžusi derėtis su Al- 
Žiro sukilėlių vyriausybe.

— Tom Doolay, vėžiu sirgęs 
ir Laos ligoniam pasiaukojęs 
amerikietis gydytojas, sausio 19 
New Yorke mirė.
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ris sudarinėjo ir shafet horas-
mg, ton. turi atsirasti ir "pro-

dijo stoties savininkų. Rėkia- . 
mų skaičius stotyje sumažėjo.VISŲ METŲ ATEITI RASITE MUSŲ HOROSKOPE

Ūkį gali prislėgti gili depresija, bet jos nesibaido vienas biznis — iš astrologijos

y ■f
Rrief aus einer Kolonie Moskaus

NUOTRAUKA ii laikraščio “Muenchner Merkur”.

Laiškas iš
Maskvos kolonijos

klausti: kodėl turi kolonialiniai 
valdovai dingti iš Afrikos, o 
ne iš Talino, Rygos ir Vil-

Darbininko bendradarbis iš 
Vokietijos atsiuntė “Muench
ner Merkur”, kuriame sausio 
7-8 d. nr. yra paskelbtas laiš- niaus? Kodėl nepriklausomybė 
kas iš Talino, iš Estijos. Laiš
ko data 1960 gruodžio 22. Vo
kiškas laikraštis jį vadina tokiu 
dėmesio vertu, kad spausdina 
ištisai. Prie tokio įvertinimo 
prisidėdami, skelbiame laiško 
vertimą.

Labai gerbiamas pone redak
toriau. — Jūsų laikraštis man 
yra pažįstamas dėka mano 
draugų, kurie yra Vakarų Vo
kietijoje. Jie atsiuntė man šiais 
metais dvi iškarpas iš “Mueh- 
chner Merkur”. Drįstu jus pra
šyti šį laišką paskelbti.

Maskvoje 1960 gruodžio 5 
baigta tarptautinio komunizmo 
vadų konferencija savo komu
nikate tarp kitko paaiškino, 
kad kolonialistinės vergijos 
griuvimas yra vienas iš komu
nizmo pagrindinių siekimų. So- ' nUa prieš sovietinį kolonializ- 
vietinių valdovų panašius pa- 1

Amerikos ir Europos popu
liarieji žurnalai dažnai skelbia 
savo skaitytojam “horoskopus” 
— kokia yra jų artimoji atei
tis pagal astrologiją.

Astrologija klestėjo nuo se
niausių laikų, šių dienų astro
logai savo išmintį mėgsta sem
ti iš Babilo astrologijos, iš 3,500 
metų prieš Kristų. Jau babilo
niečiai tikėjo, kad žemė stovi 
visatos centre, o saulė, mėnuo, 
planetos apie ją sukasi. Tikė
jo, kad žmogaus likimas yra su
tapęs su planetos vieta žmogaus 
gimimo metu. Ta planeta ir to
liau rodanti jo gyvenimo ke
lią. Astrologai apskaitinėja, ko
kis yra galimas žmogaus liki
mas atskirais laiko tarpais pa
gal jo planetos tais laiko tar
pais poziciją.

Astrologija nebeteko moksli
nės aureolės jau daugiau kaip 
400 metų, kada Kopernikas pa-, 
skelbė, jog ne saulė, o žemė 
sukasi apie saulę.

Tačiau astrologijos garbinto
je ir “horoskopais" tikinčiųjp 
skaičius kažin ar sumažėjo net 
dvidešimtame amžiuje.

Jungtinėse Valstybėse jų esą 
dabartiniu metu apie 18 mil. 
Tarp jų 80 proc. esančios mo
terys. Daugelis nors ir netiki 
horoskopais, bet juos mielai pa
siskaito. Tokių priskaičiuojama 
Jungtinėse Valstybėse 32 mili
jonai; jie randa tuos archeolo
ginius pranašavimus 360 dien
raščių.

Astrologija klesti taip pat 
Anglijoje, Vokietijoje, Pietų Af
rikoje, Tolimuose Rytuose, Pie
tų Amerikoje, ypačiai Brazili
joje. Yra pastovus “hard core”. 
astrologijos garbintojų, kurie 
šaukiasi astrologų pranašavimų.

ASTROLOGAS ZOBAR

Kur yra rinka, turi atsiras
ti ir prekė. Jungtinėse Valsty
bėse šiuo metu esą apie 5,000 
astrologų. Tarp jų, gal būt, di
džiausią klientūrą turi Bruce 
King. Tai 63 metų Chicagoje gi
męs, neturtingo cigarų gaminto
jo sūnus, kuris pats mušėsi į 
gyvenimą. Buvo įstojęs į dra
mos mokyklą ir vaidino Šeks
pyrą; paskui buvo modelis vy
rų drabužių konfekcione ir ke
liaujantis pardavinėtojas; 29 
metų jau tapo Los Angeles 
draudimo. agentu ir leidosi į 
biržos biznį. Apsukriam ir su
maniam Kingui sekės, nors ta
da jis dar nežinojo, kas yra 
Uranas ar Saturnas ar kitos 
planetos.

Atėjo 1929 krizės dienos. 
Bruce tada buvo vienas iš ra-

Už kiekvieną buvo mokama 
po 1 doL Bruce šovė į galvą, 
kad tai geriausias biznis. Jis 
grįžo į Chicagą, kur tėvas turė
jo pažinčių su radijo stočių sa
vininkais. Parsitraukė Kobar iš 
Los Angeles, pavedė jam su
darinėti horoskopus, o pats 
ėmėsi administracijos, surado 
gretimuose miestuose Detroite, 
Saint Louis, Pittsburghe ir kt. 
agentus, kurie paslaptingais 
vardais skelbė per vietos radi
ją Kobar horoskopus.

Ir 1932, kada visas ūkis dar 
buvo gilioje depresijoje, ji ne
palietė horoskopę biznio. ..

Tais pat metais Kobar pasa
kė: “Gana, mane kviečia, ir 
grįžtu į Hollywoodą”. Tada, sa
kos Zobar, “aš susigriebiau ke
letą astrologinių knygų, išstu-

dijavau, griebiausi taip pat bu
vusių senųjų Kobar paliktų už
rašų. Aš prabilau per radiją 
Kobar vietoje, ir niekas nepa
stebėjo skirtumo”. Taip ir gi
mė ateities “pranašas”, plane
tų kalbos aiškintojas, naujas 
astrologas, jau ne King, o pa
slaptingu dangaus erdves pri
menančiu --- Zobar.

Aiškinti planetų kalbą — se
nas amatas ir verslas. Astrolo
gus laikė dažnas senovės val
dovas. Astrologus valdovų dva
ruose viduriniais amžiais pakei
tė juokdariai. Juokdarius švie
čiamajame amžiuje valdovų dva 
ruošė pakeitė filosofai. Kas da
bar pastaruosius pakeitė tarp 
valdovų? Rusijoje gal statisti
kai, gal politrukai? Amerikoje 
prie Eisenhowerio — biznieriai, 
prie Kennedy— akademikai.. 
O astrologas vistiek nemirė. 
Tik jis iš valdovų rūmų nusi
leido į masę ir<ją ... eksploa
tuoja.

Kada masė daugiausia šaukia
si astrologus — kitame nr.

TARNYBA, KURI NEŽINIA KAM TARNAUJA

Kongui, bet ne Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai? Kodėl nepri
klausomi afrikiečiai turi savo 
atstovus Jungtinėse Tautose, 
bet nė vieno atstovo suvereni
nės Estija. Latvija ir Lietuva? 

Aš norėčiau, bet aš negaliu 
to klausimo kelti Chruščiovui. 
Mes turime taip pat vaikų. Dėl 
to aš rašau bent laisvam laik
raščiui laisvame krašte. Ir aš 
prašau suprasti mane, kodėl aš 
pasirašau netikra pavarde ir 
duodu netikrą adresą. 

O pabaigai tiek: ar Vakarai 
pagaliau negali suprasti, kad 
jie tokia pat energija turi 
smogti komunizmui, kaip komu
nizmas smogia Vakaram? Ka
da prasidės demokratinių Va
karų didžiulė pasaulinė kampa- r£ aP*e U kritiką, Vilniaus uni- 
" ’ • / ■ versiteto studentai pradėjo ra-

____ ________s_____ mą? Kada ateis tikroji Laisvo- šy^ 
reiškimus girdirne^mes beveik jo Pasaulio ofenzyva Jungtinė- paaiškintų, kas tame V. Jocai- balsas skambėjęs natūraliai ir 

se Tautose. __ Mes to laukia- čio straipsnyje buvo rašoma ir puikiai, o kai tik pamėginusi

IŠ LIETUVOS

Literatūrinis triukšmas dėl S. Neries
Lietuvos rašytojų sąjungos 

susirinkime A. Venclova ašt
riai kritikavo kritiko V. Jocai- 
čio raštą apie poetės Salomėjos 
Neries kūrybą. Iš spaudos paty-

poete vis- 
įi nepaži- 

♦rečiafron- 
perėjusi į

Pagal Jocąitį, su 
kas buvo gerai, kol 
no jusi tp “nelemtu" 
tininkp. O kada ji 
kolektyvą, tai sugedęs, anot
Jocaičio, jos poetinis balsas. Ki
taip tariant, kol ji buvusi atei-

‘Tiesos” redakcijai, kad tininkė, buvo viskas gerai, jos

kiekvieną dieną. Komunistai 
prisistato begėdiškai -kaip di- me Įkaitusiom širdim ir sukąs- 
džiausi kolonializmo priešai. Aš ta^s dantim.

Prašau atleiskite mano vo
kiečių kalbos klaidas.

esu estas ir pažįstu gerai is
toriją kitados laisvų Baltijos 
valstybių ir jų įjungimą į So- 

” vietų Sąjungą 1940 sovietinių 
tankų, teroro ir apgaulės dėka. 
Dėl to man ir kitiems estams 
yra labai sunku žodžiais iš
reikšti savo pasipiktinimą, ka- 
da mes girdime apie Ttomunis- Sovietų atstovo Washirigtone 

gausūs pasikalbėjimai su ame
rikiečiais politikais davė su
prasti. kad Chruščiovas duos 
laiko Kennedy vyriausybei ir 
su naujais reikalavimais dėl 
Berlyno, nusiginklavimo ir ato
minių bandymų sustabdymo 
jo tuo tarpu nespaus.

Satelitiniai diplomatai paro- 
klausytis tokių dangaus keršto dė pasitenkinimo, kad užsienių 
šaukiančių melų? Aš norėčiau politikai vadovaus Rusk. Bow- 
taip pat Chruščiovą atvirai pa- les ir Stevensonas.

tų kovą prieš kolonializmą’.
Chruščiovas nenuilstamai 

kartoja: Sovietų Sąjunga visa
da buvo kolonializmo priešas 
ir visų tautų nacionalinės lais
vės draugas. — Žinoma, komu
nizmas turi savo moralę. Bet 
aš klausiu jus: kaip ilgai galės 
suaugę ir normalūs žmonės

Su pagarba
.. Ants Salumets

Chruščiovo Malonė l
KENNEDY

kodėl jis “Pergalės” žurnale 
nebuvo išspausdintas. Vilniaus 
“Tiesa” kreipėsi į “Pergalės” 
žurnalo redakciją, prašydama 
paaiškinimų. “Pergalės” redak
cija paaiškino, kad V. Jocai
čio straipsnyje buvo nagrinėta 
S. Neries kūryba iki 1940 ir 
kad redakcijos kolegijos nariai 
A. Korsakas ir A. Venclova, 
susipažinę su straipsniu, radę 
jį netinkamą spausdinti “dėl jo 
rimtų trūkumų”. Straipsnis bu
vo grąžintas Jocaičiui su-trum
pu vertinimu. Bet Jocaitis ne
sutikęs su tokiu vertinimu. Tuo
met “Pergalės” redakcinė ko
legija gruodžio 1 d. buvo su
šaukusi platesnį posėdį, daly
vaujant ir pačiam Jocaičiui.

Koncertą ir Šokius

išsivaduoti iš klerikalinės įta
kos, tas tuojau pakenkę poe
tei, iškraipę jos balsą, tiesiog 
sužiugdę ją.

Šitaip atpasakoja Venclova 
Jocaičio vertinimus, bet Įsidė
mėtina, kad pažodžiui jų neci
tuoja. Venclova pakvituoja Jo
caičiui: “Ačiū už atvirumą”. Jo
caičio straipsnis esąs perdėm 
neteisingas ideologiniu atžvil
giu. Bet Venclova šaudo į Jo- 
caitį dar “sunkesnėm patran
kom”:

“Visas klausimas dar įdomus 
iš moralinės pusės. Gal verta 
čia priminti žinomą faktą, kad 
V. Jocaitis hitlerinės okupacijos 
metu buvo narys komisijos, ku
ri persekiojo ir uždraudė pla
tinti pažangesniųjų rašytojų 
knygas. Jo parašas padėtas po 
dokumentais, kuriais pasmerkia 
mos ir kelios S. Neries knygos, 
jų tarpe net tokios, kaip "Eg
lė, žalčių karalienė", "Našlai
tė", "Rinktinė". Po tokio fak
to labai sunku suprasti, kaip

Naujienose sausio 12 paskelb
ta žinių apie Lietuvos vyskupą 
Julijoną Steponavičių. Esą jis 
praeitais metais lankęsis Vati
kane su slapta misija. Laikraš
tis atskleidžia tos misijos pa
slaptį — tai naujos bažnytinės 
provincijos planas. Tuo pat me
tu vyskupas Steponavičius kal
bėjęsis su Lenkijos kardinolu 
Wyszynskiu, kuris labai jo pla
nui pritaręs. Vyskupas Stepo
navičius turįs visišką Maskvos 
pasitikėjimą, tik nežinia, ką Va
tikanas dėl to plano pasakęs.

Ta informacija laikraštyje 
pridengta dirbtiniu paslaptingu
mu ir iškilmingumu. Esą ją pra
nešusi “Naujienų kanadiška 
tarnyba” — taigi iškilmingiau: 
tarnyba, ne korespondentas. To
ji “tarnyba” savo informaciją 
ėmusi sausio 6 iš pasikalbėjimo 
su Mr. X, kuris regimai esąs 
katalikas, turįs ryšius “artimuo
se kard- Wyszynskiui sluoks
niuose”, lankęsis Kaune ir Vil
niuje, kur iš pasikalbėjimo su 
lietuviais patyręs, kad jie norį 
taikos ir labai gerai, kaip nie
kad anksčiau, sugyvena su len-

Iš tokio paslaptingo šaltinio 
išėjusi žinia apie vyskupą Ste
ponavičių nustebina pirmu pa
skaitymu: lankėsi Romoje vys
kupas, ne iš bet kur, o iš oku- 
puoto krašto, ir apie tai nežino

SPAUDA

tikano parėdymą ir įsivėlus kai 
kuriems Lietuvos vyskupams į 
antisovietišką politiką. Dabar tą 
provinciją simbolizavęs arkivys
kupas Skvireckas pasimirė, atė
jęs laikas naujos bažnytinės 
provincijos organizavimui ...”

Tie žodžiai nėra nei vyskupo 
nei kardinolo artimų sluoksnių 
galvojimas. Jie nėra toki naivūs 
kad galvotų, jog arkivyskupui 
dingus, dingo ir provincija. Tai 
tik “Naujienų tarnybos” ar pa
slaptingo Mr. X ir jam artimų 
sluoksnių galvojimas.

Kai Mr. X prisispyręs tvirti
na, kad vyskupas Steponavičius, 
kaip ir kardinolas Wyszynskis, 
keliavę ir savo projektus dės
tę tik su Kremliaus žinia ir 
pritarimu, imi galvoti, kad ir 
Mr. X keliavo į Kauną bei Vil

nių, į artimus kardinolui Wy- 
szynskiui sluoksnius taip pat 
tik su Kremliaus žinia ir savo 
pareiškimus apie Steponavičių, 
apie bažnytinę provinciją, o 
taip pat apie lietuvių taikos 
troškimą padarė tik su Krem
liaus pritarimu. Jo žodžius pa
rafrazuojant, informacijos apie 
Vatikaną eina per Kremlių.

Paslaptingus pranešimus to
kiu metodu pratęsiant, galima 
būtų ir toliau kalbėti: Mr. X, 
lankydamasis Vilniuje, artimuo
se Justinui Paleckiui sluoksniuo 
se (tarp enkavedistų) radęs di
delio pritarimo Naujienų tarny
bos paskelbtam anksčiau galvo
jimui, jog Lietuvoje vienintelis 
toli pramatantis politikas tebu
vęs tik Justas Paleckis, kuris 
dabar aprobuoja ir tarnybos in
formaciją apie vyskupą Stepo
navičių.

4
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J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

Home-Made BolOgna
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
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rengia

rūtos” radijo Ansamblis

“Tiesos” 296 nr. tilpo kai 
kurios to posėdžio pasisakymų 
ištraukos. Smarkiausiai apie Jo- 
caitį pasisakė Venclova.

Venclovos aiškinimu, Jocai
tis vertinęs Nerį ir jos kūrybą 
visai subjektyviai, nesidomėda
mas gyvenimo faktais, kurie su
po Neries gyvenimą. Visai ne-' ranka to paties žmogaus, kuris 

pasirašė šitą šlykštp dokumen
tą, dabar kyla rašyti straipsnius 
apie tą pačią Salomėją Nerį", 

po tokio Jocaičio suniekini- 
mo. atrodo, kitiems kolegijos

(Nukelta į 4 psl.)

tiksliai esąs išryškintas poetės
“lūžis” ir formavimosi iš kle-
rikalizmo Į pažangią poetę. Ne
patinka Venclovai, kad Jocai
tis visiškai apėjęs pogrindžio 
komunistų įtaką Į Nerį.

Sausio - January 28, šeštadienį

LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE

269 SECOND STREET

Koncerto pradžia 7 vai. vak.

t£ Visus kviečiaS
Direktorius JOKŪBAS

(• 
S:*-*.-*

nei Lietuvos atstovybė, nei Ro- f 
moję gyveną lietuviai kunigai, ► 
nei svarbiausia __ laikraščių ► Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
korespondentai, kurie visur į- 
lenda. Težino tik Mr. X ir tik 
jis atidengė paslaptį “tarnybai”.

žinia nustebina dar labiau, 
įsiskaičius žodžius apie vysku
po ir kardinolo sluoksnių gal- į 110-04 Jamaica Avenue 
vojimą. Esą kardinolo Wyszyns- ►. 
kio sluoksniuose “kalbama, kad ► 
vyskupas Steponavičius laikosi 
nuomonės, jog senoji bažnytinė ** 
provincija Lietuvoje pati susi- 
likvidavus, pabėgant į užsienį 
tos provincijos galvai prieš Va-
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PATOGUS

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Kili 18, N. Y.

Tel. VIrgihia 6-1800

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty
PASKUTINIU NUTARIMU
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

3% ..
PER METUS

Įėjimas $1.50

J. STUKAS ir Valdyba

Šokiai 9 vai.

ELIZABETH, N.

AUTOMOBILIŲ pramonės pritaikymas namų įrengimam*.

Kai Kennedy artimuosius pa
tarėjus ir specialistus politi
niais bei ūkiniais reikalais pa
telkė iš Harvardo, Princetono, 
Columbijos universitetų, tai va
dinami “intelektualai”, kurie 

. yra susitelkę į “konferenciją, 
kuri planuoja taikos strategiją” 
rado, kad jiem atėjo patogus 
metas išeiti su savo planais iš 
naujo. Sausio 15 tos “konfe
rencijos" posėdis Columbijos 
universitete pasisakė už komu
nistinės Kinijos pripažinimą ir 
priėmimą į Jungtines Tautas.

Dar nenugalėjo
Lenkijos ateistinis savaitinis 

laikraštis “Fakty i mysli' 
šo. kad Lenkijoje 76 procentai 
gyventojų vis dar praktikuoja 
religiją. Kiti pasisakę neturį jo
kių religinių įsitikinimų.

ra-

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (314% normalaus ir 14% specialaus priedo)
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Prezidento kataliko inauguracija
Inauguracija šiemet turi ypa

tingą atžvilgį. Pirmąjį kartą 
JAV istorijoje į. prezidento pa
reigas įvesdinamas katalikas. 
Galima pasidžiaugti dviem da
lykais. Vienu: JAV katalikų 
skaičius tiek išaugo, kad iš jų 
tarpo ateina žmonės į aukš
čiausias valstybės pareigas. An
tru: JAV tolerancija tiek pa
augo, kad ‘neapykanta katali
kam rinkimuose nebeturėjo le
miamos reikšmės.

Rinkimų akcijos pradžioje, 
tiesa, kai kurie protestantų 
sluoksniai jaudinosi. Vėliau ap
siramino. Daugiau buvo svars
toma, katras iš dviejų kandida
tų bus pajėgesnis ir sumanes
nis vesti susinarpliojusią JAV 
politiką. Nuomonės pusiau pa
sidalino, nes laimėjimas ir pra
laimėjimas skyrėsi tik šimtine 
tūkstančių balsų.

Nėra abejonės, kad katalikų 
balsai naujam prezidentui daug 
padėjo. Bet padėjo ir jo pa
reiškimai, kuriais jisai išskyrė 
save iš katalikų tiktai kaip po
litiką. Du iš jų prisimintini ir 
inauguracijos proga.

John F. Kennedy, dar eida
mas į pirminius rinkimus, kad 
demokratų partija jį statytų 
kandidatu, pareiškė: “Religija 
yra privatus reikalas, o politi
ka — viešas”. Iš tos savo pa
žiūros pasidarė dvi išvadas: nė
ra reikalo JAV turėti atstovą 
Vatikane ir nereikia privatinių 
mokyklų remti valdinėm lėšom. 
Abu tie klausimai vieši, tad ne
galį būti sprendžiami 
miar.t privačiu.

Tokiais pareiškimais 
apraminti protestantas,
kelta nepasitenkinimo katalikų 
sluoksniuose.

nuo asmeniško. Dvejopai ji su- 
simezga su privačiu. Viena: 
kiekvienas politikas turi savo 
pažiūras, kuriomis vadovaujasi; 
jei elgtųsi kitaip, jis netiktų 
niekam vadovauti, o juo la
biau, politikai. Antra: politika 
visada užkliudo ir privačių žmo
nių reikalus; asmeniški, tiesa, 
turi nusilenkti bendriem, bet 
politika negali pažeisti nei tei
singumo nei moralės. O tai stip
riai atsiremia tikėjimu.

Teisingumas, antai, pažeidžia
mas, kai nevisos mokyklos, 
skirtos kaip tik viešiem reika
lam. vienodai traktuojamos. Čia 
tėra dvi išeitys: arba jos savo 
uždavinį atlieka, ir tada rem
tinos; arba jo neatlieka, ir ta
da visai neleistinos. Nebuvo sa
koma, kad katalikų mokyklos 
savo uždavinio neatlieka, o vis 
dėlto pareikšta, kad valdžios 
lėšom neremtinos.

Toks pat nenuoseklus spren
dimas yra JAV atstovo Vatika
ne klausimu- Santykius su Va
tikanu turi protestantiškoji An
glija, musulmoniška Turkija, bu 
distiška Indija, ir tai jom ne
kliudo laikytis savo tikėjimo. 
Čia tėra tik vadinama politika. 
Ji kaip tik nepriklauso priva
čių interesų sferai.

Belgijoįe neramumai nesi
baigia. Prasidėjo streiku prieš 
vyriausybės įsakymą susispaus
ti, kai Kongas prarastas, o jau 
suka į valstybės skilimą. Kodėl 
iš vienos negalėtų būti dvi: Vo- 
lonija ir Flamija?

Nekokios perspektyvos ispanų 
“Činderellai”, tai Fabiolai, ku
ri ištekėjo už Belgijos karaliaus 
Baudouino. Tiesa, nebuvo ji 
vargšė — trūko tik vyro. Besi
džiaugiant povestuvine laime, 
deja, nelauktos staigmenos už
klupo. Belgijos sostinėje, Briu
selyje, nebuvo dar dingę kara
liškų vestuvių puošnūs ženk
lai, o pasipylė į krautuvių ir 
autobusų langus akmenys. Bai
siai nemalonūs reikalai!

Fabiola dar aptemdė mintis 
Paolai, kuri jau turi įpėdinį. 
Kai toji italiukė prieš pusant
rų metų tekėjo už Alberto, ka
raliaus brolio, turėjo vilties 
tapti Belgijos karaliene. Tikė
tasi, kad Baudouinas, vis dar 
neišsirinkęs žmonos, atsistaty
dins ir stos į vienuolyną. Pa
sipynė ta Fabiola.

Dabar būtų galima valstybę 
skelti pusiau. Tik kažin, kaip 
jos abi dabar galvoja: gera bū
ti karaliene ar ne? Kad Belgi
joje darosi negera, visai aišku.

AR YRA KAS BRANGIAU 
UŽ TĖVYNĘ?

Belgų tautos niekada nebu
vo ir jos nėra. Yra tiktai Bel
gijos valstybė, kurią sudaro 
prancūziškai kalbantieji valonai 
ir germaniškai šnekantieji fla- 
mai. Vis dėlto, kada sudaroma 
bendra valstybė, gali būti ir 
bendra tėvynė, kai kraštas dar 
nedidelis ir kai bendrai kovo
ta dėl nepriklauscmvbės.

Kas Belgijoje pagamino akmenis maištininkams?

JEMMAPES, Belgijos miestelis, po riaušių.

Nesena ji — vos dvi kartas plėtė ir išsigalėjo. Societė Ge- 
pragyvenusi nuo 1831 metų.

Apie 10 mėtų yra senesnė 
Societė Generale. Tai tokia ben
drovė. tartum General Motors. 
Tokių didžiųjų bendrovių Bel
gijoje yra šešios, bet toji ge
neralinė yra didžiausia ir se
niausia, 
nebuvo 
Kongo, 
kūrėju
liūs Leopoldas II, o motina — 
Societė Ger.erale. Motina visa
da turi artimesnį ryšį su vai
ku. tai ir ta generalinė bendro
vė nuo 1376 metų apglėbė ko
ne visą Kongą. Drauge 
tomis bendrovėmis dar 
pusę pramonės parrie.

Įsikūrė dar tada, kai 
Belgijos nei Belgų 

Jos afrikinės kolonijos 
arba tėvu buvo kara

nerale net praaugo Belgiją sa
vo teritorijom užsienyje. Kas 
gi pasidaro didesnis už savo 
namus, tam jie pasirodo per 
menki. Vienas socialistų atsto
vas prasitarė: “Jie yra per di
deli, kad būtų patriotai”. Ir tai 
įrodyta. Kada prasti ženklai 
ėmė rodytis Kongo kolonijose, 
dar prieš trejus metus, kapita
las nubėgo į Kanadą naujam 
pelnui, nors verkiamai buvo 
reikalingas tėvynėje. Esą, pini
gas kaip vanduo: suranda sau 
geriausią kelią. Kodėl jo nesu
valdo?

Pajamų ir išlaidų apyskaitos 
viešumai neprieinamos. “Moder Prorn'su'_ 
ni Beigija” labai nemėgsta mo
dernios statistikos. Kam reikia 
kitiem žinoti, kur kas daroma 
pelnui padidinti, ir kaip daro
ma? Valdžios pastangos ką 
nors patvarkyti, kad būtų šioks 
toks pelnas ir didesnė nauda 
kraštui, nieko nepasiekia. Pas
kutinis vyriausybės potvarkis 
sukėlė streiką, kuris pavirto di
džiu neramumu. Kas jį pakurs
tė?

su ki- 
užėmė

Karaliai valdė Lelgiją ir jos 
kolonijas, o bendrovės — pra
monę. turtus ir pinigus. Išsi-

kaip be’gų įsteigta elektros ben
drovė plėšė už elektrą).

Dabar, žinoma, dideli rūpes
čiai pažiūiėjo į akis. Jos nu
krypo t: Ė) pat i gatvės akme
nis, kurie pasipylė į krautuvių, 
bankų, įmonių ir automobilių 
langus. Mat. prireikė diuą su
veržti.

PATYS PRIEŠ SAVE
Kai žmogų apima koks di

delis rūpestis, ne kiekvienas iš
silaiko ramus. Kitas ima dau
žytis, draskytis, svaidyti daik
tus. kurie pasipina po ranka. 
Atsikvošėjęs pats stebisi, kaip 
čia nutiko.

Taip nutiko ir su Belgija, 
bet ne belgais. Valonai ir fla- 
mai, katalikai ir protestantai, 
kairieji ir dešinieji, pramonės 
magnatai ir jų valdiniai, ka
rališkas sostas ir demokratiš
kas parlamentas — visi jie lai
kėsi tam tikru sutarimu, kom- 

kad neišbyrėtų “iš 
ankšties”. Saugojamas! buvo 
nieko nedaryti, palikti kaip yra, 
kad galėtų drauge gyventi ir 
turtėti.

Tik retkarčiais prasiveržda
vo neramumai, kaip prieš pora 
metų dėl katalikų mokyklų, so
cialistam paėmus valdžią. Išsi
šokimas pasirodė pavojingas. 
Jis buvo žmonių balsavimo ap
ramintas. Jau tada Konge juo
dukų 
mušė, 
padės

būgnai pavojaus ženklus 
Socialistai manė, jog čia 
“mokyklų reforma’’ —

vyksta povestuvinei kelionei.

Renard. 
darbini a- 
praturtęs

KAS BELGIJĄ VALDO?
Belgija yra parlamentarinė 

monarchija, bet iš tikrųjų ne
valdo nei parlamentas, nei mo
narchas — karalius. Visus sa
vo glėbyje laiko vadinamos “di
džiosios ankštys”. Tur būt, ži- 

kad žirniai ar pupelės iš- 
tada, kai ankštys išpam-

SOCIALISTINĖ IR SOCIALINĖ 
BURŽUAZIJA

Streikininkų priekyje išsiki
šo socialistas Andrė 
Jis atstovauja neva 
kus, bet žmogus yra
labiau už kitų kraštų kapitalis
tus. Praturto iš Banųue Natio- 
nale ir kitų pareigų bendrovių 
tarybose. Tokių yra dauguma 
socialistų partiįcįe, kaip ir 
pas jos priešininkus, vadina
mus krikščionis socialus. Toks 
ir dabartinis premjeras M. Eys- 
kens.

Nėra didesnės grupės, kuri 
atstovautų grynai darbininkų 
interesus. Nėra nei nuogo pro
letariato, ar bent jo nebuvo, 
kol tebeaugo krašte pramonė 
ir eksportas, kol didelio kūno 
mažą galvą maitino Kongo juo
dukų kraujas. Reikia turėti gal
voje, kad apie 12,000 kv. my
lių plote (Marylandas JAV tu
ri 10,500) gyvena apie 9 mik 
žmonių (Maryiande — apie 3 
mil.). Kongas turėjo 900,010 
kv. mylių su 12 mil. gyvento
jų ir visi jie dirbo tiem 9 mi
lijonam išlaikyti. Belgija laikė
si dar savo investuotu kapita
lu kituose kraštuose, bet Kon- 
gui atitrūkus, tas kapitalas nė
ra iš ko didinti.

Katalikui politikui, kaip ma
tome, tenka būti labai atsar
giam savo žodžiuose ir veiks-

■ muose. Tolerancija nereikalau
ja išsižadėti tokių principų, ku
rie kitiem gali rodytis nemalo
nūs, bet kurie remiasi teisin
gumu ir kurie valstybei aiškiai 
naudingi. Tolerancija tereika
lauja gerbti kitų įsitikinimus.

Gerai suprantame, kad sunki 
tarptautinė padėtis ir vidaus 
santykiai, atsirėmę kai kuriom 
tradicijom, naujam prezidentui

* ir dar katalikui sudaro neleng-
i— ------ va uždavinį. Linkime, kad sek-

Politika, tas vadinamasis vie- tusi gerai jį atlikti, pasiremiant
šas reikalas, nėra visai atsieta kaip tik tuo “privačiu reikalu”, belguos karalius Baudouin parade, pas

pasire-

norėta 
bet su

MARTA ERDMAN

TĖVAI IR VAIKAI
(2)

— O kas tu esi? Lenkaitė 
ar amerikoniuke?

— Amerikietė. — atsakė de- 
vynerių metų mergytė, nė ne
svyruodama.

Senis negalėjo paslėpti savo 
apgailestavimo. Jis tyliai atsi
duso: “Toks mielas kūdikis” ... 
Paskui balsiai tarė:

— Gaila. Lenkai yra geriau
si žmonės pasaulyje.

Hanė suvokė, kas buvo nori
ma tais žodžiais pasakyti. Pa-

yra kaip ridikė- 
raudona, o vidu-

pirmoji surengė

žmonės pasaulyje. Užtat lengva 
ranka ir ponišku mostu galė
jo žarstyti tokius sąmojus:

— Lenkija yra turtingiau
sias kraštas pasaulyje, nes visi 
vagia ir vis dar yra kas glemž
ti;

— Lenkija 
lis: iš viršaus 
ryje balta;

— Lenkija
išvyką į mėnulį, nes ponas 
Tvardauskas jau seniai ten iš- 

juto kažkokį nejaukumą. Lin- ^oPė- ^bar Chruščiovas^tiirė- 
kusi ieškoti gyvenime sanda- * * "
ros, mergaitė surezgė savo at
sakymą:

— Jei tamsta, sakykime, bū
tumei vokietis, — pradėjo, bet 
suklupo raizgiame sakinyjė ir 
užbaigė paprasčiau: — tu gal
vosi, kad vokiečiai geriausi.

Tai pasakodama, Kristina 
staiga suprato įsiraizgiusi į 
pinkles. Aštri tiesa dūrė jai 
pačiai. Suvirpėjo, ir daugiau 

• nebeprisiminė to nuotykio.

wicz iš Chicagos rašosi Volo- 
vich. Gyrė anglę, kuri ištekė
jo už lenko ir priėmė katalikų 
tikėjimą, tačiau piktinosi, kad 
lenkė perėjo į evangelikus, iš
tekėdama už amerikiečio.

Kristinai visa tai tereiškė 
vieną: žmogus kaip grūdas — 
ten leidžia šaknis, kur likimas 
jį pasėja.

— 0 aš, atvirai kalbant, ne
galiu gerbti lenko, kuris lais
va valia pasilieka už tėvynės, 
— pasakė Kristinai tėvas. — 
Nes tai reiškia, kad jis nėra 
pilnutinis žmogus.

— O mano Dieve! — klyk
telėjo Kristina nustebusi. — 
Argi labiau gerbiate žmogų, 
gyvenantį Varšuvoje, 
Katovicuose. Arba tą iŠ 
kuvos labiau, negu aną iš 
nanės?

— Tai vis Lenkija, —
rėsi tėvas, dar primindamas, 
kad visos savojo krašto vieto
vės vienodai žmogų traukia, it 
koks magnetas. — Ir kas nuo 
tos traukos ginasi, pats savęs 
išsigina.

— Nežinau, ar galėsite ma
ne tokia mistika priveikti, — gė antrą, 
susijaudinusi atsakė Kristina.

Bet savo ruožtu tikėjo, kas 
buvo sakoma, tartum kokiam 
spiritistų seanse. Galvojo: o 
gal? Ir nors toji mintis buvo 
tik taip sau, bet abstrakcijos 
pamažu rausvėjo ir šiltas krau
jas pradėjo sruventi tose teo
rijose.

negu 
Kro- 
Poz-

spy-

r;
/s arba didžiosios bendro- 

pūtėsi

note, 
byra 
psta ir trūksta. Belgijoje tos 
ankšt
vės, visa apglėbusios, 
ir pampo, bet ligi šio! nespro
go. Pav., Societė Genera’e val
do apie 40 proc. anglies pra
monės 50 — plieno. 65 -— ne
rūdijančio metalo. 33 — elekt
ros. daug chemijos, stiklo ir 
kitos pramonės. Stambūs ir ki
ti “penki didieji": Brūžina, Sol- 
vay. Cupeė, Emp.in, Banųue 
L; m bert. Visas prižiūri kelioli-.

praturtėjusių šeimų, kurios 
are moderniųjų laikų diduo- 
nę. lyg kokius viduramžių 

feodalus. —~ ---- ■-—

tų nukakti ir aplankyti močiu
tės Laikos kapą.

Su vaikišku nekaltumu len
kai didžiavosi savo Trauguttais, 
Grottgerais. Deszczerais, Szu- 
chais, Meissnerais, bet kaktą 
išpildavo siaubingas pra
kaitas, užsiminus, kad vienoje 
garsioje giminėje R. atsišaukė 
vokiečių kraujas. Jaudinosi, kad 
Bostone kažkas gražią lenkišką 
pavardę Krzetrzpietowicz pa
keitęs i Talbot, kad pono Przty- 
przykovvskio iš Buffalo dukre
lė yra vardu Jenny ir lenkiš
kai nebekalba, kad p. Wolo-

MOTINA labai apsidžiaugė, 
kai paskambino Jadzė Saleska.

— Jadzė skambino. — pra
nešė dėdamosi abejinga, kai 
Kristina grįžo iš miesto. Ji daž
nai išeidavo lankyti Varšuvos, 
kad geriau ją pažintų. Motinos 
širdyje kunkuliavo, ir ji ne
truko nušvisti laimingu šyps
niu: — Kaip senais laikais? Vi
sos tavo plaštakėlės skardena- 
si. o tavęs nėra namie.

Jadzė, tiesą sakant, jau dvi
dešimti metai nebebuvo Zales- 
kaitė, o Piotrovičienė. Vyriau
sias jos sūnus gimė Palestino
je. jauniausias — Maltoje, o 
mažylė dukrelė — Anglijoje. 
Pardavę Londone nanius. Piot- 
rovičiai grįžo.

Kristina bėgte išbėgo Į Nau
jąjį Miestą, genama nepaprasto 
smalsumo.

—. Na, kaip? Kaip yra? — 
teiravosi kone dusdama. — 
Kaip manote? Pasiseks? O kaip 
vaikai? Kaip jie jaučiasi?

Jadzė papurtė galvą, bet ne
galėjo suprasti nei taip, nei ne. 
Nuo vieno papiroso ji užside-

— Ak, nežinau, — pratarė 
išvargusiu balsu. — Reikia lai
ko. Ne taip jau paprasta ... O 
vaikai? Jie jaučiasi puikiai. Bet 
aš, finai ... — ir staiga pra
virko. — Aš nežinau, ką turiu 
daryti? — užsiraudojo. '

Kristina globstė betrukčio- 
jančius Jadzės pečius.

— Kas yra, Jadzyte? — rami
no. . — Sakyk!

— Tai mano kaltė. tikriau
siai, — tebeverkė. — Kaž kaip 
nemoku prisitaikyti. Viskas ver
čiasi kitaip, ir aš nežinau, ką 
bedaryti. Jau pirmąją savaitę 
Zosytė grįžo iš mokyklos su 
kažkokiu medalikėliu, prisegtu 
prie suknytės.

“Ką čia turi?”, paklausiau.
“Tai Leninas”, atsakė pasidi

džiuodama.
— Be abejo, tai žinojau grįž

dama, bet galvojau: kitos mo-į 
tinos gali, galėsiu ir aš. Juk 
Lenkijoje kartų kartos mokėsi 
mokykloje vieno, o namie — 
ko kito. Be to, finai, toji ang
liška savitvarda, toji “self-con- 
trol”, prilipo ir prie manęs. Aš 
tik paklausiau:

“Tai koks čia Leninas? Čia 
kaž koks vaikutis tame meda- 
likėlyje, ar ne?”

“Taip, kad prisiminčiau, kad 
Leninas labai vaikus mylėjo”, 
man aiškino. “Jis buvo taip pat 
didelis lenkų draugas”.

— Matai, kaip viskas prasi
dėjo, — tebešluostė ašaras Ja
dzė. — O šiandien atsitiko tai. 
kas mane visai išvedė iš pu
siausvyros. Galima sakyti, dėl 
kvailo menkniekio, o vis dėl
to ... Zosė grįžo iš mokyklos 
ir pasigyrė, kad su savo drauge 
parvažiavo “zuikiu”.

“Zosyte, kodėl?”, švelniai pa
siteiravau.

(bus daugiau)

(Tarp kitko, Kauno miesto 
gyventojai iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų gerai prisimena,

PAOLA *u MVO vyru Albertu. 
Belgijos karaliau* broliu.

nutrauktos lėšos privatinėm 
mokyklom. Piktą pagundą pa
kišo širdies gilumoje rusenęs 
nepakentimas tikėjimo. Dabar 
streikininkai buvo išvesti į gat
vę pagundos versti krikščionių 
socialų vyriausybę, kuri buvo 
bent tuo “gera”, kad nieko ne
darė tam kompromisui sugady- 
ti.

Tiktai apsidaužę akmenimis, 
visi apsižiūrėjo, kad patys save 
daužė. Nustebo ir streikininkai, 
iš kur tai? Kiek nustebo “di- 

- džiosios ankštys”, dar neaiš
ku. Jeigu jos ims sproginėti, 
byrės jau nebe akmenys, o di
desnės reformos ūkiniame gy
venime. Ar beišsilaikys tada 
Belgija, kuri 1831 metais buvo 
sukurta tiktai Anglijos pastan
gom ir Britanijos kolonialinės 
imperijos pavyzdžiu0 S.

Prieš sionizmą sionistas
American Jevvish Congress 

prezidentas dr. Joahim Prinz. 
sionistas, sausio 15 aiškino, kad 
sionizmas jau atliko savo misi
ją — sukūrė Izraelio valstybę 
Dabar jis turi likviduotis ir Įsi
lieti į kitą sąjūdį — už ben
dradarbiavimą tarp visų žydų 
visuose kraštuose, kur jie turi 
laisvę ir lygybę

— Tolstojaus rnmąr.ns- “Tai
ka ir karas” buvo perrašytas 
7 kartus jo žmonos, kuri susi
laukė 13 vaikų.

Niekam krašte nebuvo abe
jonės, kad lenkai yra geriausi
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Širdis sustoja, o žmogus nemiršta
Širdies operacijos, žmogy užsaldžius

-
ftirdis nesustodama varinėja 

kraują per visą kūną arterijo
mis ir venomis. Kai širdis su
stoja, gyvybė baigiasi. Pirmiau
sia sustoja veikę smegenys, vė
liau — kiti organai. Širdžiai 
pradėjus vėl plakti, žmogui ga
li grįžti gyvybė. Bet tai turi į- 
vykti ne vėliau, kaip per 5-7 
minutes sustojus širdžiai. Me
dicina moka atgaivinti širdį per 
tas minutes, kurios vadinamos 
klinikine mirtimi. Po jų ateina 
tikroji mirtis.

Smegenų ląstelės be kraujo, 
be deguonies, gali būti gyvos 
tik 5-7 minutes. Jei dirbtinu 
būdu pradeda varinėti kraują, 
smegenys vėl atgyja, o kartu 
ir visas organizmas.

Anksčiau gydytojai nemokė
jo operuoti sužeistos širdies. 
Pasitenkino ramybe, dėdami le
dus. Dar anksčiau buvo varto
jamas ir kraujo nuleidimas, šal
tis padeda kraujo sukrešėjimui, 
kraujo nuleidimas sustiprina 
širdies plakimą. Kada plakimas 
silpnesnis, mažėja žaizdos krau
javimas ir krešuliai greičiau už
kemša žaizdą.

Tada gydytojai manė, kad 
užtenka širdį paliesti peiliu, 
ir ji sustos. Praeitame šimt
metyje medikai patyrė, jog į- 
dūrimas plona adata širdžiai 
nėra kenksmingas. Buvo pada
ryti sėkmingi bandymai su šuns 
širdimi. Chirurgai džiaugėsi, 
bet tai buvo tik bandymai.

Pabaigoje 19 amžiaus vienas 
kitas chirurgas nelaimingais 
atvejais bandė širdį susiūti. Į- 
vyko negirdėti dalykai — pa
sisekė vienam kitam išgelbėti 
gyvybę, užsiuvant širdies sužei
dimą.

Tai buvo didelė pažanga šir
dies chirurgijoje.

Šio amžiaus pradžioje vienam 
kitam chirurgui pasisekė išim
ti iš širdies Įstrigusią kulką.

Esant širdies indų sklero
zei (angina pectoris), širdis ne
gauna pakankamai maisto, de
guonies, Ligos pradžioje gydy
tojam pavyksta sunormuoti 
kraujotaką. Bet kai suvėlina
ma, iškyla operacijos klausimas. 
Visos tokios operacijos paslap
tis yra ta, kad iš gretimo svei
ko audinio reikia atplauti 
pluoštelį ir prisiūti prie išpjau
to. Su aparatų pagalba pasise
ka atitaisyti ir širdies vožtuvus.

Buvo daryti bandymai pa
keisti vienos varlės širdį kitos. 
Vienam šuniui buvo prisiūta 
antroji širdis krūtinėje prie 
stambaus kraujo indo ir įjung
ta į kraujo apytaką.

Bendrai, paskutiniu laiku 
chirurgija padaro su širdimi 
nuostabių bandymų, kurie pra
tęs gyvybę. Pakeitimas sergan
čios širdies sveika — bus di
džiausias laimėjimas medicino-

DR. A. GRIGAITIS --------

je. Galima tikėtis, jog tai pa-

Paskutiniu metu širdies chi
rurgijoje daug vilčių dedama į 
kūno temperatūros sumažinimą.

Normali žmogaus temperatū
ra yra 99.8 (36.5 C). Kas atsi
tiks organizmui, jei jo tempera
tūra nukris iki 86 (30 C), net 
77 (25 C).

Nustatyta, kad sumažėjus 
temperatūrai, organizme įvyks
ta žymių pasikeitimų — sulė-

tėja kraujo apytaka, sustoja 
maisto apykaita, krinta maisto 
ir deguonies pareikalavimas. 
Dėl to sulėtėja kvėpavimas. Or
ganizmas gali likti gyvas prie 
labai mažo maisto ir deguonies 
kiekio. Gali net sustoti kvėpa
vimas, laikinai nutrūkti maisto 
pristatymas audiniams, sustoti 
širdies plakimas ir kraujo apy
taka, o gyvybė nenutrūksta. Pa
našiai atsitinka su gyvuliais žie
mos miege.

Tada jie sunaudoja labai 
mažai maisto. Jų kūno tempe
ratūra gali nukristi ligi keletos 
laipsnių iki sušalimo; širdies 
plakimas gali sulėtėti iki 2-3 
plakimų per minutę, maisto a-, 
pykaita gali sudaryti tik vie
ną penkioliktąją dalį normos. 
Voveraitė žiemos miege gali 
pasitenkinti 3 kalorijom savai
tei (tai sudaro ketvirtadalį ar
batinio šaukštelio cukraus). Po 
kelių mėnesių žiemos miego gy
vulys pabunda stiprus ir svei-

PRIEŠ žiemos miegą— ėiuotr. V. Maželio.

Žmogaus ir guvylių kūną ga
lima atšaldyti iki tam tikros 
temperatūros — 77 (25 C). Jei 
bus daugiau atšalcyc.’.s, gali į- 
vykti mirtis.

Pasirodo, kad atšaldytame 
kūne galima širdį sustabdyti 
20-30 minučių. Tu„a ji vėl ga
li atgyti ir veiku normaliai. 
Kūno atšaldymas be žalos sme
genims leidžia jų maitinimą nu
traukti 20-30 minučių. Per tą 
laiką galima atlikti svarbias ope 
racijas, apie kurias anksčiau 
nebuvo galima nė svajoti, — 
patvarkyti vožtuvus, pašalinti 
defektus pertvaroje.

O kaip sustabdyti širdį? ....
Širdis veikia, plaka, kol per 

ją teka kraujas. Sustabdžius 
i kraujo plūdimą į širdį, pasta

roji sustoja. Tai padaroma, per-

rišant tam tikrą veną. Paleidus 
kraują tekėti, širdis vėl atsi
gauna ir pradeda normaliai 
dirbti. Kraujotaka palaikoma 
specialiu aparatu.

Napoleono vyriausias chirur
gas D. J. Larrey, atsitraukimo 
iš Maskvos metu, patyrė, jog 
operacijos su pusiau sušalusiais 
kareiviais buvo žymiai sėkmin
gesnės, nei gerai įrengtoje li
goninėje. Kiti gydytojai, ope
ruojant gyvulius, kaip aneste
ziją, nustatė šaltį.

Neseniai New Yorke 65 me
tų žmogus buvo automobilio 
sunkiai sužeistas, sulaužytos 
kojos, sužeisti viduriai, galva, 
Be sąmonės buvo atvežtas į li
goninę ir nebuvo jokios vilties 
pagyti. Panaudojus užšaldymo 
metodą, ligonis pagijo ir po tri
jų savaičių išėjo iš ligoninės 
pasveikęs. Yra svarbu, kaip 
paprastu būdu sušaldyti žmo
gų iki 86 (30 C). Yra vaistų, 
kurie sumažina žmogaus kūno 
temperatūrą. Naudojamas šal
tas vanduo. Užmigdytas ligonis 
įsupamas į specialias šaltas ant
klodes. Po operacijos specia
liom šiltom antklodėm sku
bama atšildyti.

Reikia manyti, kad bus su
rasti praktiSKesni atšaldymo 
būdai. Tai tik bandymai, ku
rie medicinai gali duoti dide
lių rezultatų.

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos jubilėjaus ..dieną 

tretininkai užprašė mišias su 
egzekvijomis už parapijos stei
gėją kun. Juozą Krasnicką, ku
ris mirė Lietuvoje. Jo prisimi
nimui taip pat buvo papuoštas 
garbės stalas.

N. Metę sutikimą suruošė lie
tuvių klubas. Dalyvavo daug 
lietuvių, nuotaika buvo gera.

Radijo valandėlė, kuriai va
dovauja Jonas Ramonas, duo
da daug žinių ir pranešimų* Ve
dėjui padeda Raimondas Žič- 
kus, Danutė Venckutė ir sūnus 
Jonas Ramonas, kuris skaito 
angliškus tekstus.

Benediktas ir Marcelė Jaku
čiai paminėjo savo vedybinio 
gyvenimo auksinę sukaktį. Jie 
dėkoja kun. Petrui šakaliui už 
dalyvavimą jubilėjuje.

Liet. Daibininkę 8 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 22, 
po 8 vai. mišių. Kviečiami se
ni ir nauji nariai.

Mirė: Marijona šakalienė,

KUN. J. KRASNICKAS

rikevičius, Veronika McSvveney 
(Norkevičiūtė). Palaidoti iš Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios. 
Kazimieras Turauskas iš Brigh- 

Mykolas Paukštis, Margareta tono palaidotas ,iš šv. Antano
M. Grybaitė, Pranciškus Mit- bažnyčios. “karšt. Patr.

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
LOS ANGELES, CALIF.

STOUGHTON, MAŠS
Feliksui Lignickiui gruodžio 

31 buvo surengtas pagerbimo 
pobūvis Maintain Department 
mašinų fabriko, kuriame jis iš
dirbo 30 metų. Jam buvo į- 
teiktas auksinis laikrodis su a- 
titinkamu įrašu.

Feliksas Lignickis gimė 1889 
lapkričio 17 Viekšnių mieste
ly, vėliau gyveno Kiminiškių 
km., Tirkšlių par., Telšių apskr. 
Į Ameriką atvyko 1911, apsi
gyveno Stoughtone. 1914 vedė 
Eleną Jackūnaitę, išaugino duk
terį Eleną, kuri jau ištekėjusi.

F. Lignickis gyvena savo na
muose, 155 Pearl St. Ir mes, 
jo kaimynai, linkime jam kuo 
geriausios sveikatos ir daug 
daug gražių dienelių!

Antanas Pocevičius mirė sau
sio 6, palaidotas sausio 10. Bu
vo gimęs 1886 rugsėjo 17 Bu
genių kaime, Žemalės par. į 
Ameriką atvyko 1907, gyveno 
Puriton, Pa. Stoughtonan per-

Literatūrinis triukšmas dėl S. Neries__ 1908- čia vedė Uršulę

(atkelta iš 2 psl.)
dalyviams jau nebebuvo reika
lo tąja tema kalbėti. Bet pasi
sakė dar ketvertas kitų daly
vių. K. Korsakas priekaištavo, 
kad Jocaitis stengiasi ištisai at
mesti tarybinio literatūros 
mokslo bei kritikos duotąjį į- 
žymiosios poetės kūrybos apta
rimą ir įvertinimą. “Jocaičio 
straipsnis esąs

akivaizdžiausias buržuaziniu 
koncepcijų tempimas į mūsų 
literatūros praktiką".

Paskaitos buvo įdomios ir 
įvairios: apie ateitininkų įsistei- 
gimą ir veiklą, žymius jų va
dus, kuopos veikimą ir valdy
bos pareigas, komunizmą ir mū
sų vaidmenį kovoje prieš jį. 
Paskaitas davė svečiai, bet gir-

Ar Vilniaus studentai, kurie 
tą reikalą iškėlė viešumon, to
kiais paaiškinimais bus paten
kinti, sunku pasakyti. Jų pa
geidavimas, nors kiek plačiau 
patirti paties Jocaičio (neiš
spausdinto) straipsnio turinį, 
liko nepatenkintas. Iš tų men
kų pacituotų nuotrupų litera
tūriniai interesuota visuomenė 
aiškaus vaizdo apie Jocaičio 
teigimus susidaryti negalėjo.

(Pagal Eltos pranešimus)
(Kas tie du “priešininkai”, 

susikibę dėl Salomėjos Neries 
kūrybos?

Viktoras Jocaitis buvo dar 
senesnės kartos literatūros ir 
teatro kritikas iš vadinamos 
liberalų srovės. Žymesnis jo 
darbas buvo studijėlė apie Pu
tino “Altorių šešėly”, vardu 
“Bedievis kunigų seminarijo
je”. Jo labiau mėgstamas pri
ėjimas prie literatūros veikalo 
ar personažo iš psichologinės 
pusės.

Zaidaitę, išaugino sūnų ir duk
terį.

Ona Mayjer - Valent, gyv.
32 Summer St., paskutiniu lai
ku sirguliavusi, mirė sausio 8, 
palaidota sausio 11 su iškilmin
gomis mišiomis Holy Sepulcher 
kapinėse. Kas

F. LIGNICKAS

NUKENTEJUSIEMS NUO NACIŲ
Jau anksčiau buvo pranešta, 

kad tarp Vakarų Vokietijos vy
riausybės ir JT Pabėgėlių Ko
misaro yra sudaryta sutartis 
nacių aukoms atlyginti, šiai su
tarčiai vykdyti yra gauta 45 
mil. vokiškų markių. Kas gali 
gauti atlyginimą?

Visi, kurie nukentėjo nuo 
nacių dėl savo tautybės, ir ku
rie 1953 m. spalio 1 buvo dar 
tremtiniai. Atlyginimo negali 
gauti tie, kurie jau buvo vie
naip ar kitaip atlyginti pagal 
kitus potvarkius ar kurie iše
migravo prieš 1953 spalio 1.

Atlyginimo gali reikalauti ir 
nacių aukų našlės (našliai) ar 
našlaičiai, jei jiems iki tol ne
buvo atmokėta arba jie yra var
ge, tačiau jie turėjo būti 1953 
spalio 1 tremtiniai.

kų globėjas inž. J. Raulinaitis 
kvietė sendraugius paremti jau
nųjų veikimą, talkininkaujant 
iškilų metu, duodant savo na
muose patalpas susirinkimams 
ir kitais būdais. V. A.

Išrinkta

r-ašantieji tų formų turėtų 
rirf.iiau labai gerai įsiskaityti 
šį pranešimą ir, rašydami Bal
io Centrui (105 Grand St. 
E ook:yn 11, N. Y.) pridėti 8 
cl.'I j pašto ženklą.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

§v. Kazimiero minėjimas ruo
šiamas kovo 4. Bus iškilmingos 
pamaldos ir koncertas. Progra
mą išpildys parapijos choras, 
vedamas komp. Br. Budriūno 
ir viešnia dainininkė D. Stan- 
kaitytė iš Chicagos. Programą 
praves Hollyvvoodo artistė Rū
ta Kilmonytė 
skaitys prof.

Atvyko iš 
sys ir Anelė 
rie iki šiol gyveno Sidney. Lai
kinai sustojo pas savo brolį, 
kuris’Los Angeles nuo seniau 
gyvena. Narkevičiai augina dvi 
dukras: Ramūnę 10 metų ir Re
giną 8 m. Abi pradėjo lanky
ti šeštadieninę mokyklą.

Boleslovas ir Genovaitė Kor
sakai sausio 29 švenčia 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Mišių metu giedos jubiliatų 
dukrelė solistė Florencija Kor- 
sak. Po pamaldų Korsakų na
muose bus. vaišės.

Vytautas Dargis, Chicago, UI.,— 
su savo žmona medicinos dak
tare atvyko į Los Angeles gy
venti. Daktarė pradėjo dirbti 
gydytojų ligoninėje. Chicagoje 
Dargiai turėjo restoraną.

Kun. Antanas Bučmys, bu
vęs 4 metus Los Angeles šv. 
Kazimiero vikaru. įstojo į lietu
vių pranciškonų vienuolyną ir

iš ateitininkę veiklos
Sausio 8 šv. Kazimiero par. 

salėje įvyko metinis ateitinin
kų sendraugių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo V. Kaz
lauskas, sekretoriavo rašytoja 
Alė Rūta - Arbienė.
nauja valdyba: pirm. I. Medžiu
kas, iždin. V. Kazlauskas, sekr. 
A. Balsienė ir valdybos narė 
A. Brazdžionienė. Kontrolės ko- 
misijon — A. Skirtus ir J. But
kus. 1960 Los Angeles buvo 
lankęsis Federacijos vadas S. 
Sužiedėlis ir dvasios vadas kun. 
J. Kidykas, S. J. Ta proga su
kviestuose susirinkimuose aiš
kintasi įvairūs veiklos bei ideo
logijos klausimai. Daug sen
draugių eina įvairias pareigas 
kitų organizacijų valdybose. Pa
rašyti raštai Amerikos ambasa
doriui prie J. Tautų ir kitiem 
valdžios pareigūnam sovieti
nio kolonializmo Pabalty rei
kalais. Iš jų gauti palankūs at
sakymai ir atsiliepimai. Ypač 
palankų atsakymą atsiuntė šen. 
Clair Engle, iš kurio laiško pa
aiškėjo, kad jis padaręs tuo rei
kalu atitinkamų žygių valsty
bės departamente. Susirinkime 
parinkta aukų Ateities žurnalo 
jubilėjiniam numeriui išleisti.

Su dideliu dėmesiu ir entu
ziazmu buvo sutiktas gautas iš 
Federacijos vado Naujų Metų 
sveikinimas. Į pavasarį numa
tyta surengti kartu su studen
tais ir moksleiviais ateitinin
kais metinę šventę, o vėliau 
— koncertą. Aukas Lietuvos
vadavimo reikalams nutarta sausio 22 pradeda novicijatą 
rinkti per skyriaus valdybą. Su- San Miguel, Calif., iš kur pa
sirinkime moksleivių ateitinin- buvęs metus laiko persikels į

- Lee. Paskaitą 
Elena Tumienė. .
Australijos. Sta-
Narkevičiai, ku-

PAULAUSKŲ SUKAKTIS MASPETH, N. Y.
Povilas ir Juozepa Paulaus- Povilas ir Juozepa Paulaus

kai. gyveną Maspethe, šį sekma- kai yra nuoširdūs savo parapi- 
dierą. sausio 22, mini savo mo
terystės 50 metų jubilėjų. Ta 
proga Atsimainymo parapijoje 
II vai. bus jų intencija iškil
mingos mišios, kurias laikys 
prel. J. Balkūnas; po mišių į- 
vyks vaišės..

Kennebunkpbrtą, Me. Kun. A. 
Bučmys yra baigęs Kretingos 
pranciškonų gimnaziją, ten au
gęs ir artimai buvo susidrau
gavęs su tėvais pranciškonais. 
Vėliau mokėsi Telšių kunigų 
seminarijoje ir Romoje, kur 
tapo kunigu ir gavo kanonų 
teisės daktaro laipsnį.

Balfo skyriaus susirinkimas 
šaukiamas sausio 29. 12 vai. 
parapijos salėje. Bus valdybos 
ir revizijos kom. pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai. A. 
Devenienės ir Bakūno praneši
mai iš Balfo seimo Chicagoje. 
Visi maloniai prašomi dalyvauti, 
nes lietuvių šalpos reikalai tu
ri rūpėti visiems geros valios 
tautiečiams.

jos ir visų lietuviškų - kata
likiškų reikalų rėmėjai. Jie abu 
uoliai dalyvauja organizacinia
me veikime, nesigailėdami jam 
darbo ir aukų. J. Paulauskienė 
jau 19 metų yra tretininkų kon
gregacijos pirmininkė ir taip 
pat kitų organizacijų veikėja. 
Paulauskas į Ameriką atvyko 
1913, vėliau atsikvietė čia ir 
žmoną. Maspethe gyvena jau 
nuo 1928. Jubilėjaus proga Pau
lauskų draugai bei kaimynai 
ruošiasi juos tinkamai pagerb
ti.

— Jonas Rimašauskas pado
vanojo Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui kalboms ir melodijoms 
užrašyti aparatą (tapė recorder), 
dviejų šimtų dol. vertės, tuziną 
specialių dėžučių istorinės me
džiagos saugojimui ir kitų da
lykų. Jis yra labai susirūpinęs 
Archyvo veiklos sąlygų pageri
nimu.

Stasys Novickis ir jo žmona 
Aldona (Kardokaitė) atvyko į 
Ameriką apie 1948-49, anks
čiau gyveno New Yorke. Turi 
dukrelę Angeliną - Mariją. Jis 
pats arba apie jį žinantieji pra-

Jei asmuo nukentėjo nuo na- 
Antanas Venclova beveik to. cių dėl rasės, tikybos ar poli

pai amžiaus rašytojas, trečia
eilės vertės, bet pirmaeilės am
bicijos demonstratyviai pozuoti rų Vokietijos vyriausybės tie- 
savo “kairumą” ir juo prideng
ti tikrą savo prigimties idealą 
— patogų buržuazinį malonu
mų perpildytą gyvenimą. Tas 
jo idealas buvo įvykdytas tar
naujant Maskvai ištikimai ir 
tiek pat demonstratyviai nuo 
pradžios iki dabar. Jis mažiau 
rašytojas, daugiau politikas. 
Dėl to ir polemikoje su V. Jo-

Moksleivių ateitininkų kursai Chicagoj
Gruodžio 26 atvyko būrelis 

jaunimo į ateitininkų kursus 
jėzuitų namuose. Nors oras bu
vo šaltas ir vėjas aštrus, ir ne
sulaukėm draugų iš Clevelan- 
do ir Detroito, vistiek Chica
gos ir Cicero ateitininkai susi
rinkome su gera nuotaika ir dėjomę ir draugų pastangas, 
noru sužinoti daugiau apie mū
sų organizaciją. Kursai tęsėsi 
tris dienas. Juos pradėdavome 
šv. mišiomis ir baigdavome į- 
domia vakarine programa. Die
ną išklausėm paskaitų, refera
tų, turėjome būrelio diskusijas 
ir sočiai pavalgėme.

Kursus globojo dr. A. Liu- 
levičius. Kursams vadovavo Jo
nas Šalčius — kursų komen
dantas, Dalia Indreikaitė — 
mergaičių vadovė, Laisvūnas 
Skeivalas — berniukų vadovas, 
Regina Valaitytė ir Joana Va- 
siukevičiūtė — sekretorės, Zi- kančia”. Grįžorfie į namus uo- _

lesni lietuviai ir geresni atei- demagogijos savo priešininkui High Commissioner fcr Reta- vich, 13 W. Mafn St. Dryden, 
tininkai. J J. sunaikinti). gees. N. Y.

Įdomus kursų priedas buvo 
laikraštėlis “Didysis skausmas 
kakle’’. Jame galėjome pasiskai
tyti apie paskaitas, kursantų 
įspūdžius ir pageidavimus, ir 
mažo šnipuko Mykolo nuoty
kius.

tinės ideologijos, jis turi tei
sę atlyginimo ieškoti iš Vaka-

siog, Todėl iš minėto fondo ne
gauna. Kas turi teisę gauti 
atlyginimo, užpildo pareiškimus 
iki 1962 sausio 1. Pareiški
mai bus svarstomi tuoj, tačiau 
galutinė suma bus nustatyta 
tik po 1962 sausio 1, kai bus 
nustatytas prašančiųjų skaičius.

Pareiškimų formos gaunamos 
Balfo Centre arba Jungtinėse

Užsiregistravę buvo apdova
noti kan. F. Bartkaus malda
knyge “Būk mums malonus”. 
Taip pat paskutinę dieną, per 
uždaromąjį posėdį, vadovybė į- 
teikė kiekvienam kursantui TaL 
manto išverstą knygą “Kristaus caičiu jis nuo literatūrinių ar

gumentų šokasi prie politinės Tautose — United Nations šomi rašyti: Mrs. M. Tarase-
ta Acalinaitė — laikraštėlio re
daktorė. J.J. sunaikinti). gees.

Lietuvitki mariai, Br. JonuSo įgrota 12 liet, patriotinių marSų 6 00

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long May Hi-Fi Lifhuanian Records)

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje
Dainos i* Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų 
Lietuviiko* dainos h- tokiai. įdainuota 16 dainų ir liet. Jokių 
Lietuviikos dainos. Bostono liet. mUr. choro 17 dainų albumas 
Sophie Barkus radijo vakaruikininkės dainuoja, 10 liet, dainų

ir 10 kalėdinių 5.00
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DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21. N.Y.

$*.oo

4 50

t

g



tis, St. Briedis, V. Barčiauskas, A. Trečiokas, kan. J. Končius — pirmininkas 
s — direktorius. ’Nuotr. V. Maželio.

ardos atstovų suvažiavimas
/aliukonis ir 
. Mačys nu- 
augiausia rū- 
venčių fninė- 
nėm mokyk- 
linkės valdy-. 
imą daugiau 
.os praeitimi.

lituanistinės 
am konkursą 
rio mūšį ir jo 
dovanas (15

šefui, Vlikui. Altui, Lietuvių 
Frontui, Talkai 
mitetui.

kultūri- 
tad LB 
šalinin- 
priešų.

s pirmininkas 
iš CIevelando 
odė, kad LB 
r platus, ap- 
tuvių 
sritis, 
jų bei 
ų bei
pasikalbėti ir 
ais rūpesčiais 
albos santrau- 
)arbininko nr. 
laklausimų bu- 
o 1960 metais 

įvairių veiks- 
i. Pirmininkas 
atsitiko ne dėl 
Valdybos kal- 

ivo Darbininko

ardos valdybą
E. Cibas, A.

Vaičaitis, kan-
aškienė. Be to.

4SS.
; mokytojas. Jis 
šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 

nkas. Gerai kal-

ryte su Antanu 
ia vasario mėn. 
□ja Middleboro 
okykloje. Stu- 
vo veikli atei-

atvyko Rožės 
>esčiu Albina ir 
ai su motina ir 
. Adolfas Sabal
as - formaceu- 
>ą savo srityje

į apygardos valdybą įeina vi
sų apylinkių valdybų pirminin
kai. buvęs apygardos Tarybos 
pirm. V. Izbickas ir LB Tary
bos sekretorius J. Kapočius. 
Pasiūlyta surengti N. Anglijo
je tautos dieną.

Nauji akiračiai
Kun. Stasys Yla savo paskai

toje pirmiausia palietė Ben
druomenės sampratos klausimą, 
šių dienų sociologų, filosofų ir 
psichologų protus yra stipriai 
apėmusi bendruomenės mintis, 
nes žmogus iš prigimties yra 
bendruomeniškas. Teologijos 
prieš 50 metų pabrėžta Kris
taus Mistinio Kūno Idėja iš
reiškia Bažnyčios bendruome
niškumą. Žmogus siekia susi
jungti su Dievu ne izoliuotas, _ . X* OfVVICU. X VF OUTCI-bet drauge su kitais. Lietuvių aavjm0 buv0 jaukios vajšės 
Bendruomenės minties pradi- Poetas A GustaiUs smo ko_ 
ninkas kan. M. Daukša 1599 
išleistos postilės prakalboje ra
šė: “Visi esame viens kūnas 
ne tik Kristuje, bet ir tėvynė
je“. 19 a. pabaigoje tautinės 
vienybės šauklys buvo kun. J. 
Tumas. Lietuvių spaudoje 1912 
-13 m. buvo gyvos diskusijos 
dėl tautinės vienybės. Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje lie
tuvių kultūrinės bendruomenės 
sampratai dėjo pagrindus prof. 
Št. Šalkauskis. Lietuvių tauta 
iš seno turėjo bendruomeniš
kas formas, kaip kaimas ir pa
rapija, šalia jų buvo bičiulys
tės, talkos ir k. Jas reikėtų 
atitinkamu būdu taikyti ir mū
sų dienų bendruomenei, gai
vinti lietuvių papročius ir tra
dicijas. Lietuvių bendruome
niškumo klausimais yra rašę 
straipsnius kun. širvaitis, kun. 
Deksnys, dr. J. Girnius ir k. 

Toliau nurodė skirtingą eu
ropiečių ir amerikiečių bei an
glosaksų bendruomeniškumą. 
Amerikiečiai ir anglosaksai gi
mimo vietą sutapdina su tau
tybe bei žmonių nusistatymu. 
Ta mintis dabar turi įtakos mū
sų jaunimui. Europiečiai pabrė
žia ne vietą, o tautinę kilmę. 
Dar priminė bendruomenėje 
reikšmę šeimos, organizacijų, 
atskirų vadų.

Paskaitininko mintis papildė 
St. Barzdukas. nurodydamas, 
kad lietuviams reikia dar gero
kai auklėtis, kad įgytų teisin
gą lietuviško bendruomenišku
mo sampratą.

nos būrys bičiu- 
ę dalyvauti Vai- 
uto ir Izidoros 
»stuvėse. Vaide-

Kryžiaus kole- 
eryje filosofiją,
laimėse profeso- Rezoliucijos
ii džiaugėsi turi Suvažiavimas priėmė visą ei- 
lokslo pajėgą, iš lę rezoliucijų:
; tikisi. Jie taip 
lietuviškom dai
liais.
>o parapijos ka
is ruoštas para- 
i rūpestingumu, 
m. A. Abračins- 
□o 1.173.83 dol. 
skirtas parapijos 
yno statybos fon-

G. L. priimta rezoliucija Diplomatijos

1. Sovietu Rusijos kolonia
lizmas smerkiamas ir prašoma 
kelti Lietuvos bei visų Vidu
rio Europos pavergtų tautų iš
laisvinimo reikalą. Rezoliucija 
bus pasiųsta naujam JAV pre
zidentui. valstybės sekretoriui, 
JAV atstovui prie Jungtinių 
Tautų ir JT gen. sekretoriui.

2. Lietuviu vienybės reikalu

ir Laisvės Ko

Fondo ir JAV 
reikalais lietu- 
prašoma para-

3. Kultūros
Bendruomenės 
vių visuomenė 
mos ir supratimo.

4. Sveikinimai pavergtai Lie
tuvai, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybai ir 
JAV LB Centro Valdybai.

Suvažiavimo pirm. J. Vaičai
tis, atsisveikindamas, išreiškė 
pageidavimą, kad LB būtų to
kia šventovė, kurioje visi lie
tuviai pasijustų kaip broliai ir 
seserys. ,,

Suvažiavime dalyvavo Bosto
no, Brocktono, Lawrenco ir 
Worcesterio apylinkių 21 at
stovas ir 27 svečiai. Po suva-

AUKOS BALFUI
Dešimtojo sėipio. proga Bal

tui įteikta bendrai šalpai 10, 
320 dol. Aukas įteikė:

Balto apskr. ir skyriai:
Detroito skynus — 3,000 dol. 

Chicagos apskrities valdyba — 
2,333.36, Bostono skyrius — 
.1,000 dol., CIevelando 3 sky
riai — 922.23, Cicero — 773, 
Hollywood — 303,72, Roselan- 
do 57 skyrius — 290.19, Chi
cagos 3 sky. — 225.50, Chica
gos 48 sk. — 215.00, Melro- 
se Parko 117 sk. — 110, Chi
cagos 91 sk. — 100. Roches- 
ter — 100 dol., Pittburgh — 
lOO.idol., Providence apskritis 
75 dol., Hartford 12 sk. — 25, 
Chicagos 4 sk. — 15 dol. Vi
so: 9,588 dol.

Organizacijos: Gailestingųjų 
seserų Sąjunga Chicagoje — 
175 dol. ir 150 dol. Vasario 16 
gimnazijai, Chicagos moterų klu 
bas — 100 dol. SLA 208 mo
terų kuopa Chicagoje — 25, 
SLA 134 moterų kuopa Chica
goje — 15, Kareivių draugys
tė Chic. - Cicero — 10, Aukšt. 
Lit. mok. vad, Chicagoje, L.R. 
Rožės klubas Chicagoje, L. R. 
Kat. Susiv. 160 kuopa, Mote
rų Sąjungos 20 skyr. Chicago
je, Maspetho liet. pil. klubas 
ir Over^eas Cargo C'o., p. Me- 
dzinskas — po 5 dol. Viso: 
355 dol.

Atskiri asmenys: dr. R. Sid- 
rys — 150 dol. ir 150 dol. Va
sario 16 gimnazijai, prel. M. 
Juras — 100, A. Banys — 50, 
kun. K. Barauskas, dr. R. Bei- 
noris, P. J. Bulotai ir St. Vai
čius — po 10, A. Kareiva — 
7, S. K. Plėnis, L. A. Copai, 
A. Ragauskas, A. Milaknis, E. 
Samienė, Ant. Pakelkis — po 
5 dol. Viso: 377 dol.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką ir tiki
me, kad jų pavyzdys paskatins 
ir kitus remti šį kilnų bendrą 
šalpos darbą. Pinigai jau per-
duoti Balfo centrui.

mišku “bendruomenišku” žo- Balfo Dešimtojo Seimo Fi- 
žodžiu linksmai nuteiKė. Pr. nansę Komisija

GARSINA LIETUVIŲ VARDĄ

IS VISUR
— Eglutė skelbia naują pre

numeratorių vajų. Šia proga 
kiekvienas, kas iki , šių metų 
kovo 4, šv. Kazimiero, naujai 
užsiprenumeruos Eglutę, gaus 
3 dol. vertės knygą: Pavasario 
Balsai, Jobo drama, Didysis In
kvizitorius ar Mistiniam sode. 
Visus kviečiame pasinaudoti 
šia proga praturtinti ne tik ma
žųjų bibliotekėlę užsakant Eg
lutę, bet kartu ir savo biblio
teką rimtomis vertingomis kny
gomis.

— Darbininko sausio 13 nu
merio 5 pusi, korespondencijo
je apie Moterų Sąjungos 43 
kuopos mėnesinį susirinkimą 
sausio 6 klaidingai pateko po 
“Worcester, Mass.“ antrašte. Ta 
korespondencija buvo iš Water- 
bury, Conn.

— Kultūros Fondas, įsteig
tas JAV Lietuvių Bendruome
nės, gyvuoja jau 5 metus. Per 
tą laiką išmokėtos trys litera
tūrinės premijos (dvi po 1,000 
dol. ir viena 500 dol.), virš 800 
dol. paremta jaunimo spauda, 
išmokėta 700 dol. pašalpos Pa
saulio Lietuvių Archyvui ir k. 
Nuo 1958 leidžia “Gimtąją Kal
bą”. Daugiau negu metus fi
nansavo “Knygų Lentynos” 
spausdinimą. 1959 išleido pra
džios mokyklai skaitinius “Lie
tuvos Laukai”, 1960 — Vaclo
vo Biržiškos “Aleksandryno” I 
tomą ir prof. Vlado Jokubėno 
gaidų I sąsiuvinį. “Aleksandry
no” I tomo leidimas kainavo 
virš 6,000 dol. KF pirmininku 
dabar yra Jonas švedas, gyve
nąs Cicero, III.

— Vincas Kisieliauskas ir jo 
motina Teresė Kisieliauskienė- 
Jeniulytė, kilę iš Žąslių par., 
Krivonių km., Lietuvos, ir gy
venę Chicagoje. ieškomi Jono 
Taparausko. Rašyti adresu 
John Taparauskas arba John 
Taper, 105 Olive Avė., Lawren- 
ce, Mass.

Kun. Vaclovas Katarsius,

DAYTON, OHIO

VYČIŲ tokių grupė.

Lietuvos vyčiai Daytonė tu- ir lietuvių parengimuose. Visi 
ri negausią, bet labai aktyvią šokėjai yra Amerikos lietuviai, 
tautinių šokių grupę. Vadovau- daytoniškiai, daugumas jų kal- 
ja Charles Vangas su žmona, 
kuri grupei groja akordeonu, 
šokėjai: J. Kavalauskas, su žino 
na, Marilyn Lucas, Elaine Lu- 
cas, Rosalie Vangas, Charles 
Vangas, Ant. Noreikas. jr„ Ona 
Sinkewitz ir Barbora Rimkus. 
Daytone šokėjai jau daug kur 
pasirodė ir daugelio yra kvie
čiami. Veteranų ir valstybės li
goninių ligoniai, įvairių organi
zacijų parengimų dalyviai ir 
miesto paradų stebėtojai turi 
progos gėrėtis lietuvių tauti
niais šokiais. Pasirodo šokėjai

ba lietuviškai. Didesniuose pa
sirodymuose dalyvauja ir šv. 
Kryžiaus lietuvių par. choras, 
Eleonoros Sliužienės vadovau
jamas. Šokėjai ir choristai džiau 
giasi galėdami parodyti lietuvių 
kultūros apraiškas.

Parapijos Kalėdę eglutėje 
(gruodžio 28) pirmą kartą pasi
rodė šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Buvo tokių, kurių po
rą sakinių mokėsi šimtus kartų 
kartodami. Yra norinčių lietu
viškai išmokti. A.

Dayton, Ohio, paskirtas į St 
Albert the Great parapiją ta
me pat mieste.

— John Unitas (Jonas Jonai
tis), iš Baltimorės, jau antri me
tai iš' eilės išrinktas geriausiu 
Amerikos futbolo lygos (Natio
nal Football League) žaidėju.

— Vandutė Lingytė, kuri 
prieš 10 metų sunkiai sirgo 
nugarkaulio tuberkulioze., yra 
dėkinga Balfui ir JAV lietu-— 
viams už paramą jos ligos me
tu. Ji dabar yra tiek sutvir
tėjusi, kad pradėjo lankyti brai
žybos kursus statybos skyriuje 
Hamburge, Vokietijoje, bet vis 
dar tebėra reikalinga stropi 
priežiūra, kad liga neatsinau
jintų. Vandutė gyvena kartu su 
tėvais — (20 a) Hamburg — 
Bahrenfeld, Norburgerstr. 21 
(Germany)

— Atpigintu knygų iki 90 
nuošimčiu galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri knygų iš
pardavimą pratęsia iki vasario 
15 d. Sąrašai siunčiami para
šius šiuo adresu: Gabija. 87-85 
95 St.. Woodhaven 21. N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ 

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

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

LEONARDO 
A N DRIEK AUS 
eilėraščių rinkinys
SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj.
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21. N. Y. 
Iliustravo
dail. Telesforas Valius 
208 psl.. kaina 3 dol.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
švenčių 
dovana!

RELIGIUOS GOODS

SCHOOLS

CAMPS

Summer Pines of New Rochelle
PAREMKIME “Mareli of Dime” vajų- (Luošiem vaikam gydyti vaj 
baigiamas sausio 31).

— MOUNT ST. MARY
Catholic College Preparatory school 
for girls. Grūdos 7 thru 12. Ful’.y 
acėrcditcd. Modem fireproof būda- ’ 
ings on 42 aere tampus. Friendly . 
humelike almosphere. šports. mus.c. > 
aru dance. DOMINĮCAN SISTERS.

Liberty St., Newburghi, N. Y.

O’NEILLS
One of Brooklyn'* largest Religious 

■>.«Article and Gieeting Card skops 
Rosaries •. Bridal books - Mišsais

Skatuary ■ Medais - Pietine* 
Ask for Mi. "L“

469 5.0 Avė. (bet. 10:h & 11 tn Su.) 
Biojklyn. N. Y. SO 8-7196

EDUCATION

ADULT EDUCATION COURSES
Youth Town Community Center
300 W. 1st Street Brooklyn | 

Bou&kcepmg. Ceramics and Sculpture. j 
Cooking and Catering. Dramatics. ln-:Į 
terior Dccorating. Jewelry and Leather I 
Craft, Mechanical Oravving. Oil Paint-’j 
ing and VVater Color. Photography. Pub- ; 
lic Speaking. Radio and Television. Sew- ! 
i»g &. Dress-naking. Shorthand. Typing 
and Business Machine. Woodworking 
and FixUt. G.urse F»-«-s. G»n! M«-mb r-ji 

F6r Information: ES 2-8791
,-<hip: SI: eaiii voui.ir of 9 .«ssi<>ii.< $1. ''

— An. exceUent experience in day 
eamping. For boys and, girls 4 - 14. 
All inciusive Cost: C275. Swijnming 
Pool - \Vading _P<k>1. Excellent faci- 
iities for aH soorts: Archery. Ten- 
nis. Baseball. Volleyball: Dramatics. 
Arts and Craffs. Music and Dance 
Summer School Courses Avaitable 

Transportations - Hot Luncnes
P. A. FIRESTONE. Director

80 Mount Tom Road — NE 2-9797

PLUMBING CONTRACTORS

BOTTO BROS.
Vokiška Įstaiga

pirkimui

RESTAURANT

TAPPAN HILL
Beautiful estate & view of Hudson. 

American-Continental Specialią s 
Private Rooms. Large and Small 

Suitable any funetion
Accommodatlon up to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. <30 mi.) Manh. 
Tarrytovvn. N. Y. MEdford 1-3030.

VVILLIAM RUECK’S New Hyde 
Park Inn — 214 Fericho Turnpike.

Plumbing & Heating 
Incorporated

Darbai atliekami privatiniuose bu
tuose ir įstaigose, šildymas, plom
bavimas. nauji įrengimai, pataisy
mai. Autorizuotas pardavėjas -

Pedro Burner
Pilnas ah tarnavimas “Cesspool"

Hicksville ... 32 Hoiman Blvd. 
WEI!s 5-2550

PLUMBING — NEED HELP?

Norite įdėti $10,099
arba tik $25 ...
INVESTACIJA su 
APDRAUDA?
Taip, tai yra galima!
Patarimus vokiečiu kalba, duod;

,me veltui, be jokių įpareigojinu
Užpildykite šią atkarpą:

Pavardė ir. vardas ...
.Gatvė ............... i...:........
Miestas ............................

ir siųskite:

Unitas Investors Div. 
Wiiliam Jennings & Co.

for VVeddinjrs. Communion Ereak-1 
fnsts. Ordinations. .Banąuets, and J 
all Sočiai Functions. Large & small 
privalė dining rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. FU 4-7797.

50 YEARS KNOW HOW 
Clogįged drains cleaned in a jiffy 

by eleetrie machir.es

German Dept.
46 W. Cfinton Avė., Tenafly, N 

Lovvell 7-3580 (N.J.)

E M I L' S
2 TRULY FINE RESTAURANTS

J CITY HALL
23 Park Row (Just off Broadway> 

VVOrth 2-2514
O L D E T O W N

213 Pcarl Street <nr. Maiden Lane)
Dlgby 4-2348

Closed Sat. - Sun. - Holidavs 
FINEST LOBSTER TAILŠ

In To\vn

Cell LE 5-3210 
BOB or LEO 

Licensed - Insured - Eonded
Rcpširs - Alterations

CONSOLIDATED CONTRACTING
CO.

401 Rast ICSth Street
Sevrer 'Cleaning Eobrill Red Boc’

Į GENERAL CONTRACTORS
German Spec. & Excel. Curries Į

Facilities f->r Private Parties |
Luncheon - C oc k ta ils - Dinnėr I

MeraiM-r of v 11 Major Crcdit C’.ubs .

HELP WANTED

PLANNING 
iMPROVEMENTS? 

SAVG.MONEY-
50 yrs of know-how

RĘST HOMES

Čatholics WeJcome at
SUNKEN MEADOV/ Ręst H
Malė. Female. Rt. 25A. Kings 
or Sunken Meadow Parkway,

Kings Park 2-9879: 9286

CATHOLIC HOME IN FORT
VICIN’ITY. ELDERLY PEC
HOME COOKI?7G. PORCH.

REASONAELE PRSČES. —
CY 5-0806

VVOMAN \VHO V. ANTS A GOOD 
HOME in Bergen County ricinity. 
Middle a<red vonien desired. Private 
room and T.V. Solary. House keep- 
ing. Telephone DAvis 7-3829.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

. Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš HetuvFk 
operų šokiai ir estradinė nri 
zika. Jokūbas J. Stukąs įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
ta pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol.. už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siusti 1264 White St.. 
Hillside. N. J.

Taip pat gaunamos irTTaTbi- 
ninke. 910 Willoughby Avė., i 
Brooklyn 21. N. Y.

CONSOLIDATED 
CONTRACTING CO.

401 East 108th Street 
LE 5-3210

acoustical- ceilings 
AIR CONDITIONING 
CARPENTRY 
CEMENT WORK 
ĖRICK M.tSONRY 
PLUMBING - HEATING 
VENTILATING
TILE & MARBLE WORK 
PAINTING & DECORATING 
vzaterproofing 
PLASTERTNG
Fi REP ROOFING 
FIRE-P.ETARDING 
PEPATRS - Al-TERATTONS 
NEW INSTALLATIONS

COMPLETE PACKAGE 

Job Erom One Source 

Easy Payments

CATERERS

Parlc Lake Ręst Hom
LOCATED ON BEAUTIFUL
Mrs. Hazel Wynn. Mr. Harold 1 
— Ovmer - Directors. A sincer 
come to Elderly Guests. Wf 
pointed rooms. Home-like 
sphere: Convalescents admin 
to in a solicitous manner. Ind: 
diets carefully catered to. 4- 
tors on call at all times. 2 
calre. Non sectarian. Unimnl 
rafes. Trnnsp. to church&sh< 
45Xlęake Drive, Lake Ronkoi 
L.l. Tel. JUniper 8-5290 (Co

I

Cathoiics įvelccme at Rose 
Resident Home for o’.dor pe< 
spacious house in a setting 
gn.rdens and shade trees in h 
ai Lichtfield. Menu carefullĮ 
ned: registered narse on dut; 
times. Complete fire proteci 
Sp'rlnkler System. North 
Lichtfield. Conn. JO-dsn 74

CONVAL :sc. HOM

A-1 CATERING BY RUDY
Catering for All Occasions in you< 
Home — Church — Office or Club. 
Small P-. t:es accommodated in otr 
nrv-Tv—cxprnt>d—farilities. -Spėria - 
consdderntion to Religious Groups 
387 So. Oyster 3*>y Rd., Plainv:ew

NESTLEDOVV

CONVALESCENT HOSPIT
CHRONICS 8z CONV.V.SS
Registered Nurscs in Attc

Mrs. Alice L. Parish. Di
Tel. DAvis 4-4649

MOTELS
WE 1-8787

I- ,rb An iru is TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE Insurance

•< \ i e \ K i: t .n - -
! K«-n->nhi biurą* Jėk’iiv^is ir laivais Apd: audimas pyvvbčs namų.

Mvnms Mnhi.d Fnnds - Pinip) investarijos. • Kasdien nuo
*» ’-n! Srknia'JirnHm pep.ct 1 '»

Woodhavm 21, N. V. Tel. VI 7-4477

THE HILI.CREST
MOTEL INCORPORA’! 
■ecy Uniimitcd: Free 1

City. Spc’H
Rrfitdous G’
Elvd.. Roslyn. N. Y.

n t ncarby, 
'Rsidcm’ien 
p-x. 1053 

M

BSA'JTY SALOI

FOR YOt’R PEAl'TT'S SAKE
ALLURE BEAUTY Si 

Evpert Halr Cuftlng ■ Š»»ve« 
streaking . Tipping . Fr

— f-.rnifrly 
R ’

W4 MeLean Avenue. Ve

machir.es


36-38-40 STAGG ST.

••SIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsą giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- Ą toje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
IfIJR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IaUII čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Silver Bell Baking Co,
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai 
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Lieiuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

■ &

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

>

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

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

►

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium 1 viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ž| skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

WEISS & KATZ, INC
GB 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

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!

I SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

I
 Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesale) kainomis.

t K&K FABR1CS

PATENKINTI

VELYKOS ARTĖJA

Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 
j visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

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- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

115$ East Jersey Street Elizabetlu N. J.
Telefonas: ELazabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ART 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnones 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

s

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

TeL: AL 4-8319

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums i-timiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.; OI 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.: MU 4-4619
• NEW HAVEN, Conn„ 6 Oay Street — Tel.: LO2-1446
• PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, IU, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Te!.: WA 5-2737

8AN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: FJ 6-1571 
NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Te!.: Bl 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. OA 4-4401 
WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS. Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256

• PAS8AIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• DETROIT, Mich, 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELAND. N.J., West Landi* Avenue. Greek Orthodo* Bldg.
• JERSEY CITY 75, N. J. Bright St. ir kampas Jersey Avenue

Skyrius atidarytas penktadieniais, Šeštadieniais ir sekmadieniais

SPORTAS
Krepšininkai laimėjo ir pra

laimėjo
Pereitą savaitę LAK krepši

nio komanda vienas rungtynes 
sužaidė prastai ir laimėjo, o 
antras gerai ir pralaimėjo.

Ketvirtadienį žaidė su porto- 
rikiečių silpnu Q 5 vienetu. Su
žaidė apgailėtinai prastai, bet 
laimėjo '(47:44). Žaidė Bačans- 
kas H, Daukša, Jankauskas, Čil- 
čius, Gintautas. CilČiui po dvie
jų metų pertraukos galima dar 
atleisti, bet kad kiti nevaldė 
kamuolio ir karščiavosi, 'Jai 
baigminių LAK rungtynių gali
me ir nematyti, jei taip bus 
ir toliau.

Sekmadienį LAK žaidė drau
giškas rungtynes su Bushwick 
Highlanders ir pralaimėjo (78: 
85). Rungtynės buvo gero ly
gio. žaidė Vyšnius, Daukša, 
Bačanskas II, Kuryla, Sirusas, 
Jankauskas, Gintautas. Visai 
neblogai, kad ir trūko kai kam 
kondicijos.

Priešžaismyje žaidė jauniai, 
pralaimėję aukšta pasekme.

LAK krepšininkai antrame 
rate turi tokius susitikimus: 

vasario 2, 7:30 vai. su Bush- 
wick Highlanders, vasario 9, 
8:30 vai. su E. U. S., vasario 
23, 7:30 vai. su Tramps, kovo 
23, 7:30 vai. su Q 5.

Sekmadieni futbolas
Pereitą sekmadienį dėl blo

gos aikštės futbolo rungtynės 
buvo atšauktos. Žaidė tik jau
niai, kurie pakartotinose tau
rės rungtynėse pralaimėjo Kol- 
ping SC 1:3. šį sekmadienį mū
sų trys vienetai, rezervinė, pir
moji ir jauniai, žaidžia su Mi
nerva. Jauniai pradeda 11:30, 
rezervinė 12:45, o pirmoji 2:30 
vai. Rungtynės bus Hillside O- 
val, Hillside Avė. ir 239 St.

Atletas

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

Padėka
Maironio mokyklai Brookly- 

ne suruošti Kalėdų eglutę sau
sio 8 Apreiškimo par. salėje 
nebuvo įmanoma vienam ar 
bent keliem žmonėm, todėl jau
čiu pareigą padėkoti visiems, 
atėjusiem į talką ir prisidėju- 
siems. Dėkoju: mokytojai Jad
vygai Matulaitienei už puikios 
programos paruošimą ir kantry
bę, mokant mūsų mažuosius ar
tistus; dail. P. Osmolskiui už 
dekoracijas; A. Mrozinskui už 
parašymą gaidų kai kuriems 
šokiams; Vytautui Stroliai už 
dainų paruošimą ir grojimą tau
tiniams šokiams; Kazimierui 
Snieškai už grojimą repecijų ir 
parengimo metu; V. Kidoliui už 
šviesų pritaikinimą ir visoke
riopą pagalbą; mokytojams kun. 
J. Pakalniškiui, I. Banaitienei, 
J. Kregždienei, A Samušiui, E. 
Urbelienei, visiems kitiems ir 
tėvų komitetui; mamytėms už 
gražius artistų rūbus ir tėve
liams už vaikų vedžiojimą į re
peticijas; bufeto ruošėjoms: Ge- 
rulaitienei, Samušienei, Miklie- 
nei, Ignaitienei, Leveckienei, 
Krivickienei, Sirutienei - Savic
kaitei, Dičpinigaitienei, Kleme- 
jerienei, Snieškienei, Kentienei, 
Kazickienei, žukienei, Šeibie- 
nei, Veršelinei, Dippel, San- 
danavičienei, Kidolienei, Labu- 
tienei, H. Miklui ir “Sidabri
nio Varpo” kepyklai, paauko
jusiai duoną; loterijos talkinin
kėms — Kidolienei, žukienei, 
Zabitaitei ir kitoms, o taip pat 
loterijai aukojusiems. Dėkoju 
visiems artistams už sukauptas 
pastangas besiruošiant ir pil
dant programą. Išvardinti sun
ku, nes programoje dalyvavo 
beveik visi mokiniai, kurių yra 
143. Dar kartą visiems širdin
gas ačiū.

Sol. LIONB JUODYT®-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Lonfl May HI-FI Recorda

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Meino ries) 

Kaina $4.98
Antrąją mažą (angliškai) — ' 

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98ę
Išleistos Kili Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Gaunama:
Alex Mathevvs—256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
— 1264 White St., Hillside, N.J.; 
Juozas Ginkus— 495 Grand St-r 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N.Y.; Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

^ŠACHMATAI :

Veda K. Merkis

Romanas Arlauskas (Aust- | 
ralija), pasaulio koresp.' šach- J 
matų p-bių pusbaigminiam ra- į 
te, įveikė patį pavojingiausią | 
savo grupės varžovą Dannber- | 
gą (Vokietija), kuris šiuo me- 3 
tu pirmauja su 6V2 tš. (iš 8) e 
bet turi vieną nebaigtą prieš H 
Mahel (Čekoslovakija). R. Ar- H 
lauskas turi 6 ir vieną nebaig- ' 
tą, kiek geresnėj padėty. * 

So. Bostono Lietuvių Pilie- » 
čių D-jos šachmatininkai lai- ) 
mėjo pr. šeštadienį Bostono 1 
tarpklubinėse prieš Sylvania | 
3:2. Taškus pelnijo Gediminas | 
Šveikauskas, J. Vilkas, jr. ir | 
Petras Kontautas. Rungtynės I 
su Harvardu užbaigtos lygio- { 
mis 2^-2tš. šeštadienį, sau- j 
šio 21 d. į So. Bostono Lietu- j 
vių Pil. D-jos klubą atvyksta I 
Boylstono šachmatų klubas. I 
Rungtynių pradžia 7:30 v.v.

Amerikos Šachmatų Federa
cija paskutiniam “National Ra- 
tings” įvardina šiuos lietuvius: 
Meisterių klasėj — Poy. Taut- 
vaišas, Chicago 2303; P. Vaito
nis, Hamilton, Ont. 2231. Eks
pertai — Kazys Škėma 2149, 
K. Jakštas 2108, G. Šveikaus
kas 2101, V. Palčiauskas 2071, 
R. Radys 2023, J. Vilkas, jr., 
2015, K. Jankauskas 2010, V. 
Žukaitis 2009. A klasė — Zu- 
jus 1969, Staknys 1966, Sau
dargas 1951, Bružas 1914, Vi- 
lutis 1909, Merkis 1893, Ramas 
1866, Dr. - Bulockas 1854, Ma- 
kutėnas 1854, Šalkauskas 1853, 
Poluikis 1851, Karpuška 1820, 
Makaitis 1817, L Šveikauskas 
1812; B klasė—Gedraitis 1796, 
Skibniauskas 1791, Gilvydis 
1775, Kuodis 1745, Leonavičius 
1690, Trojanas 1621, Vilkas sr. 
1606 ir Vaičaitis 1601.

Ry9°j, SS-gos moterų p-bėse 
Lietuvos atstovė Vilhelmina 
Kaušy laite (Vilnius) surinko 
8V2 tš. Buvo 19 dalyvių.

Hastingso kalėdinį turnyrą, 
Anglijoj, laimėjo jugoslavas 
Gligorič su 7-2 tš., SS-gos did- 
meisteris Bondarevsky 6 tš., 
anglas K. Loyd ir vengras Sza- 
bo po 5 tš.

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 <
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 1

Perkant didesniais kiekiais pristatoma | namus nemokamai— į

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

SPORTAS CHICAGOJE
Lituanicos futbolo komanda 

sausio 8 pradėjo “Indoor Soc- 
cer” pirmenybes. Rungtynės 
vyks po stogu. Pirmenybėse 
dalyvauja 18 komandų, pada
lintų į dvi grupes. Lietuviai 
žaidžia Major divizijoje. Pirmą 
dieną žaidė su ukrainiečių “Li- 
ons”, su kuriais sukovojo ly
giom (1:1). Viso reikės sužais
ti 9 rungtynes. 1959 sezone 
(1960 pirmenybių nebuvo) Li- 
tuanica užėmė pirmą vietą pir
moje divizijoje ir buvo perkel
ta į aukštąją grupę. Šias pir
menybes kas sekmadienį stebi 
apie 2,(XX) žiūrovų.

Lietuviam krepšininkam Mar- 
ųuette Parko, pirmenybėse ne- - Leipzige, pasaulio komandi- 
labai sekasi. “Aro” komanda 
turi du laimėjimus ir vieną 
pralaimėjimą “Neris” — vieną 
laimėjimą ir du pralaimėjimus. 
“Neris” šiemet čia žaidžia silp
nos sudėties, nes jos gerieji 
žaidėjai atstovauja vid. mokyk
lų, kolegijų ir universitetų rink
tines.

Neries moterų tinklinio ko
manda sausio 8 dalyvavo tur
nyre Mundelein kolegijos pa
talpose. Žaidė 8 komandos, pa
dalintos į dvi grupes. Neris sa
vo grupėje užėmė pirmą vie
tą. žaidė D. Dambrauskaitė, G. 
Juškaitė, R. Kviklytė, D. Mas- 
koUūnaitė, K. Prunskytė R. Šo- 
šytė, K. Grifaitė. Kitas toks 
turnyras bus vasario 5 Sears 
YMCA patalpose.

Chicagoje įsteigtas lietuvių 
slidininkų klubas, į kurį užsi-

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — MINĖS

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St., New Britam, Conn. TeL B A 3-9771' j

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y. j

Telefonas: VIrginia 3-3544

nes p-bes, kaip žinome, laimė
jo Sovietų S-ga, 2 v. JAV ir 3. 
v. Jugoslavija. Sekančios ko
mandinės p-bės bus 1962 m. 
Sofijoj, Bulgarijoj.

registravo apie 50 narių. Dvie
juose susirinkimuose rodė filmą 
apie slidinėjimą. Numatyta sli
dinėjimo iškylos į tolimesnes 
vietoves. Pirmoji išvyka bus va
sario 4-5 į Caberfee, Mich., už 
260 mylių nuo Chicagos.

Dešimtmetis suėjo sausio 14, 
kai Chicagoje įsteigtas lietuvių 
futbolo vienetas, kuris su per
traukomis ir keisdamas vardus 
tebesilaiko. Pirmąją valdybą su
darė E. Vengianskas, L Kriau
čiūnas, E. šulaitis, K. Baltra- 
manaitis, V. Numgaudas. Sukak 
ties minėjimas bus kovo 18 B. 
Pakšto salėje. E. š.

Brangiajai MAMYTEI Lietuvoje mirus, mielam choristui

VYTAUTUI BRUZGELEVIČIUI
reiškiame gilią užuojautą ir kariu su juo liūdime.

Bostono Lietuvių Mišrus Choras

SALAMANDER
DIDŽIAUSIAS VOKIETIJOS BATŲ FABRIKAS

IŠPARDAVIMAS
BATŲ, KURIE ANKSČIAU KAŠTAVO IKI $18,95

Moteriški batai nuo $7.95 iki $9,95
(Taip pat šiltai išmušti gatvės batai)

Vyriški batai nuo $8.95 iki $10.95
Čia gaunami nors ir ne visi modeliai bet visi dydžiai

m tat N. Ifr

> i; ’• ■’

M-82 Myrfl« Av*b*« 
MlS8fWO0B-$RQOKLTN

T»t: ir f.tUT

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

K A R L 0 NAS

PL 4-6757

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

4-:

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS

51 PROVIDENCE STREET 
ffORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant

REPUBLIC
S

Wine & Liquor Store

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■ CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Vernon St Philadelphia 23,

POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS -

PL 4-1165

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 9-2242 — 9-9336 
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

Elena Ruzgienė 
Maironio mokyklos vedėja



DARBININKAS
NMUĮIMK. . \

Darbininko koncertu yra la
bai didelis susidomėjimas. Daug 

y bilietų yra išplatinta nė tik 
New Yorke ir Brooklyne. bet 
ir tolimesnėse vietovėse, kaip 
New Londone. Stamforde, Pa- 

. tersone, Newarke, Elizabethe, 
Lindene ir kt.

-Filmų vakaro dalyviai, kurį 
rengė studentų Santara sausio 
14 Franklin K. Lane aukšt. mo
kyklos auditorijoje, sudėjo au
kų 105.60 dol. Vasario 16 gim
nazijai. Vakaro dalyvių buvo 
147. Pinigai persiųsti Balfo į- 
staigai.

Prekybos Rūmų susirinkimas 
šaukiamas sausio 29, 4 vai. po
piet Baltijos laisvės namuose, 
131 E. 70 St., New Yorke. Vac
lovas Sidzikauskas padarys pra
nešimą apie savo keliones į pie
tų Ameriką. Į paskaitą kvie
čiami ir nenariai. Po paskaitos 
bus bendros vaišės.

Balfo rėmėjų susirinkimas
New Yorko - Brcoklyno lie

tuviai Balfo rėmėjai, 1960 me
tų pabaigos vajaus proga, su
aukojo arti 5,000 dol. Sausio 
25, 7 vai. vak. lietuvių piliečių 
klubo patalpose. 280 Union 
Avė.. Brooklyne. šaukiamas spe
cialus Balfo rėmėjų susirinki
mas. kuriame bus pasidalinta 
vajaus įspūdžiais, aptarti Bal
fo 100-jo skyriaus reikalai ir 
duodama informacijų iš Balfo 
centro veiklos. Susirinkime pa
žadėjo dalyvauti Balfo Centro 
valdybos nariai, direktoriai, 
spaudos žmonės ir fotografas. 
Visi Balfo rėmėjai maloniai 
kviečiami dalvvauti

Bilietai į Darbinin
ko koncertą

Darbininko koncertan bilie
tų galima gauti Ginkų krautu
vėje, Liet, piliečių klube, Jo- 

. kubaičių gėrimu krautuvėje, Li
sauskų krautuvėje, JrAndriušio 
įstaigoje, pas šalinskus, J. Pa
šukom, J. Gerdvilięne, S'.nda- 
navičienę, E, Kašetiene, O. Si- 
jevičienę,. P. Panetauskienę, Ir. 
Lubienę, William J. Drake A- 
merican Home Realty, Albert 
F. Peters įstaigoje, Darbininko 
admin.. 910 Willoughby Aye., 
Brooklvn 21. N. Y., tel. GL 5- 
7281. Bilietų kainos 3 dol., 2.50 
dol., Falkcne — 2 dol., studen
tams ir atėjusiems tik į šokius 
— 2 dol. Kviečiame bilietus įsi
gyti anksčiau, kad būtų galima 
koncertą punktualiai pradėti.

.--e:—

Didelis spaudos kioskas veiks 
Darbininko koncerte, bus gali
ma įsigyti visas naujai išleis
tas knygas, plokšteles, papi
gintomis kainomis, taip pat bus 
galima sumokėti Darbininko 
prenumeratą ir užsisakyti arba 
kitiems užsakyti Darbininką 
papiginta kaina — 5 dol. už 
visus metus.

Naujas vyrų oktetas buvo su
organizuotas praeitų metų pa
baigoje New Yorke. Jam vado
vauti sutiko žinomas pianistas 
muz. Aleksas Mrozinskas. Eilę 
metų New Yorke veikęs skautų 
vyčių oktetas 1959 buvo likvi
duotas. Jis buvo daugelio lie
tuvių labai mėgiamas. Naujas 
oktetas nori atstoti buvusį, tęs
ti jo darbą. Oktetą sudaro: pir
mi tenorai — Vytautas Daugir
das ir Alfonsas Ilgutis, antrie
ji — Ziutka Nakutavičius ir 
Romas Kezys. baritonai — Kęs
tutis Simanavičius ir Vytautas 
Alksninis, bosai — Vytautas 
Aukštikalnis ir Leonas Ralys. 
Okteto reikalų vedėju yra Ro
mas Kezys. 130 Hendrix St.. 
Brooklyn 7, N. Y: Oktetas pir
mąjį koncertą pramato gegužės 
mėn.

Balfo direktorių sarašę, ku
ris buvo paskelbtas Darbinin
ko nr. 1, sausio 6, korektūras 
betaisant praleistos dvi pavar
dės: 12. Daukus, Ignas, 6600 
W. Wellington Avė., Chicago 
34, III. ir 13. Devenienė, Ale
na, 404 St. Vincente Blvd., Apt. 
3, Santa Monica, Calif.

Lituanus žurnalo naujas nu
meris jau atspausdintas ir iš
siuntinėjamas skaitytojams. Lei
džia Liet. Stud. Sąjunga.

Ptlelnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą H 

ONOS IVA&KIENftS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, jvaitioa lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

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

W.

VAITKUS
F U N E R AL HOME

197 VVEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
4r BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška 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

Išnuomojamas trijų kamba
rių butas su centraliniu apšil
dymu ir karštu vandeniu. Ten 
pat parduodami baldai. Teirau
tis telef. VI 7-3264.

MONIKA KRIPKAUSKIENĖZ

ŽINIOS BOS

fondą lietuviškų 
simfoninės 
išleidimui.

sutiko būti
Užgavėnių vaišes ir kaukių 

vakarą ruošia Maironio šešta
dieninė mokykla vasario 11. 4 
vai. popiet Apreiškimo parapi
jos didžiojoje salė’?. Mokyklos 
ir 'ai negi*?’/ ; i :\. n:.a 
5 iki Į C d r:.; kaukių 
parade ir y:en:i;ų laimėjime. 
Bus trys premijos: 15. 19 ir 5 
dol. Su kfctiumais dalyvaują tu
ri turėti ant akių kaukes nuo 
vakaro pradžios iki premijavi
mo. Bus Įdomi programa su la
šininio ir kanapinio kautynė
mis, Užgavėnių valgiais, jaukia 

______ aplinka, vaišėm prie stalų ir šo
kiais. Vietų skaičius ribotas. 
Stalus .prašome užsisakyti iki 
vasario 4 tel. AP 74571 (vaka
rais). Maironio mokykla kvie
čia New Yorko lietuvius gau
siai dalyvauti ir pasidžiaugti 
senais Užgavėnių papročiais. Į- 
einar.t aukojama. EI. R.

mu- 
Prel. 
kon- 
gavo

Izidorius Vasyliūnas rengia 
smuiko koncertą, kurio visas 
pelnas eis į 
kamerinės ir 
zikos veikalų 
Pr. Juškaitis
certo garbės globėju. Jis 
nemokamai Robert School salę 
Cambridge, Mass. Sausio 13 su
sirinkęs specialus komitetas ap
svarstė koncerto pravedimo pla
ną. Į posėdį atsilankė Eva Stan
kūnienė, Angelė Ambrozaitienė 
Aleksandra Daukantienė, Mo
nika Panico, Danguolė Narkevi
čiūtė, Teresė Savinskaitė, Vin
cas Narkevičius, Viktoras Ta
mošiūnas, Juozas Saras, smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas 
su žmona. Buvo iškeltas lie
tuviškų gaidų leidimo reikalin
gumas bei svarba. Nutarta dar 
susirinkti visiems vasario 10. 
Savo talką dar pažadėjo An
tanas Daukantas, Stasys Venc
kus, Marytė Anelauskaitė, M. 
Vilčinskaitė, Beatričė Strokie- 
nė, Elena Paliulienė, Birutė 
Narkevičiūtė.

Med. Dr. Josep'n J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA

Vėl pridėjo praktiką
14 5 K-.nt St.. Fr<ok:yr. 22 N Y 

(1X0 GG Lin* Gre<?n P.>!r.t »toti»> 
n-lf-min-.o — pirmadieniais.
tr^adLeniais ir penktadieniais 5 30 
- 7 C0 vak ; Šeštadieniais 10-12 diena.

STASYS BARAS

DARBININKO KONCERTAS
SAUSIO 22, SEKMADIENĮ, 5 vai. p. p.
V/EBSTER HALL, 119 East llth Street, New Yorit City

PROGRAMOJE:

SOLISTAI

MONIKA KRIPKAUSKIENE
AKOMPONUOJA

ALEKSAS MROZINSKAS

ŠOKIAMS GROJA JOS THOMO ORKESTRAS Koncertu minima DARBININKO 10 metų sukaktis Brooklyne

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

#
LAISVES VARPAS 

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

#

Vienybės oktavos pamaldos 
šv. Petro bažnyčioje prasidėjo 
sausio 18 ir truks iki sausio 
25. Jos laikomos trečiadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 7:30 
vai. vak., ketvirtadienį, pirma
dienį ir antradienį 8 vai. ry
to ir sekmadienį 2:30 vai. po
piet.

CYO grupė sausio 15 Cam
bridge įvykusiose Bostono apy
linkės CYO Color Guard gru
pių varžybose laimėjo pirmąją 
vietą.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos New Yorke posėdy iš Bos
tono dalyvavo kun. A. Kontau- 
tas, Pranciška Daniels, E. Ra
dis, J. OleyiČius ir L. Svelnis.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų palai
doti: Antanas Milvydas (gruo
džio 29) 54 m. Velionis gyveno 
115 Fisher St., Roxbury, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi seseris.

Kazimieras Sladkevičius (gr.
30) 41 m. Velionis gyveno 237 
W. 3 St. Nuliūdime paliko žmo
ną, motiną ir seserį.

Marijona Lebikienė (gruodžio
31) 70 m. Velionė gyveno 105 
Lynn Rd., Brockton, Mass. Nu
liūdime paliko dukterį ir tris 
sūnus.

Jurgis Sinkus (sausio 4) 68 
m. Velionis gyveno 622 E. 8 
St. Nuliūdime paliko žmoną, du 
sūnus ir seserį.

Vincentas Nastaras (sausio 
10) 72 m. Velionis gyveno 3272 
Athens St. Nuliūdime paliko 
du sūnus.

Domininkas Lipskas (sausio 
12) 78 m. Velionis gyveno 663 
E. 8 St. Nuliūdime paliko žmo
ną, du sūnus ir dvi dukteris.

Vincentas Jankauskas (sau
sio 18) 74 m. Velionis gyveno 
124 Cushing Avė. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palai
doti visi N. Kalvarijos kapinė
se.

NEW YORK

Since 1889

OUR ONLz STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anytohere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

L A S K A S FLOWERS
" F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis 
(AKMAKAUSKAS) 

w «• ..**!> * a

GiUborius-Balsainvotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET__
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIOS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
* Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvray Stati on) 

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4499

RADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

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

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

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet, f

Tel.. APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!
BROOKLYN 8, N. Y.

• Feddert (geriausloa rUies) oro vCatntuval. Žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Btaapunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• DideU atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admirai tr Motorola 

23 Inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos ra kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokltkų aparatu taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

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


