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KONSTITUCIJA, MOKYKLA, PINIGAI
Vėl atgijo kova su prietaru, kad konstitucija draudžia 

valstybės paramą parapinei mokyklai

Prezidento Kennedy mokyk- — ar parama privatinei mo
lų paramos programa sukliuvo kyklai yra priešinga konstitu-

Amerika laimėjo: komunistines Kinuos nepriėmė
• ... i .

Tačiau Vakarai vėl rodė suskilimą. Ateičiai populiarinamas 
siūlymas — turėti Jungtinėse Tautose dviejų Kini j ų atstovus

Amerikos defenzyvinėįe poli
tikoje laimėjimas yra komunis
tinės Kinijos nepriėmimas į 
Jungtines Tautas. Gruodžio 15 
buvo balsuojamas Amerikos siū
lymas — komunistinės Kinijos 
priėmimą pripažinti svarbiu 
klausimu, kuriam spręsti reikia 
dviejų trečdalių balsų. Siūly
mas priimtas 61 balsu prieš 34. 
Paskui balsuotas Sovietų siūly
mas —

pašalinti nacionalinės Kinijos 
atstovą ir jo vietoj įvesti ko
munistinės Kinijos. Siūlymas at
mestas 48 balsais prieš 37 ir 
19 susilaikius.

Balsavimo rezultatai geresni, 
nei laukė Amerikos delegacija. 
Komunistinė Kinija nesurinko 
nė paprastos balsų daugumos- 
Net mažiau nei pereitais me
tais. Tai pakėlė Amerikos pres-

tiža. Prezidentas Kennedy pa
siuntė sveikinimą A. Stevenso- 
nui.

Tačiau* balsavimas parodė, 
kad Nato nariai ir dėl komu
nistinės Kinijos yra sukilę.

Amerikos pirmas 
lietuvis vyskupas
Popiežius Jonas XXIII gruo

džio 13 paskyrė prelatą Char
les Salatką Grand Rapids, Mich. 
vyskupu augziliaru.

Charles Salatka gimė 1919 
Grand Rapids, išėjo lietuvių pa
rapinę mokyklą, mokslus baigė 
Washingtone katalikų universi
tete ir kunigu įšventintas 1945. 
Nuo 1946 iki 1948 Romoje gi
lino mokslus ir gavo bažnyti
nių teisių licenciato laipsnį. 
Nuo 1949 buvo Grand Rapids 
vyskupo sekretorius. 1950 kle
bonavo Dennison, Mich., 1959 
pakeltas į prelatus ir paskirtas 
vyskupo vicekancleriu.

REZOLIUCIJOS EIGOJE: A. Stevensonaųį tariasi su Anglijos delegaci
jos pirmininku Patrick Dean.

Su Sovietais prieš Ameriką 
balsavo Anglija, Norvegija, Da
nija, o taip , pat Švedija, Suo
mija — šiaurės Europa, arčiau 
prie Sovietų. Su Amerika bal
savo kita Europos didžioji 
lis; labai ištikimai laikėsi 
tynų Amerikos valstybės, 
arabų žymi dalis, o taip
Azijos sąjungininkai, išskyrus 
Pakistaną. Afrikos naujosios 
valstybės pasidalino pusiau: žy
mioji dalis prieš, bet valstybės, 
kurios yra artimuosiuose santy-

da- 
lo- 

net 
pat

Kongreso sesijoje. Jos nerėmė 
tie pietiečiai, kurie mano, kad 
švietimas yra vietinis, ne fede
ralinis reikalas. Nerėmė ir ka
talikai, kadą programa nenuma
tė paramos privatinei mokyk
lai. Tačiau prezidentas buvo 

kiuose su Prancūzija, balsavo rinkimuose užsiangažavęs pro
testantam, liberalam privati
nės mokyklos neremti. Turėjo 
to tvirtai laikytis- Viešai kar
tojo argumentą: esą parama 
privatinei mokyklai priešinga 
konstitucijai, priešinga Bažny
čios ir Valstybės perskyrimo 
principui.

Prezidentas su tos pačios 
programos siūlymu vėl ateis Į 
Kongresą. Vėl ateis polemika 
tuo pačiu argumentu. Tam rei
kalui Amerikos katalikų vys
kupų NCWC administracija pa
skelbė memorandumą, kurį pa
ruošė katalikai teisininkai, spe
cialiai atsakydami i porą klau
simų:

10 CENTŲ

į J. Tautas

cijąi?
— ar privatinė'mokykla yra 

remtina valstybinio tikslingu
mo sumetimais9

Amerika ir Ispanija DVIEJŲ VALST. VADŲ SUTAIKYMAS
kovoje prieš
komunistus

su Amerika ar bent susilaikė.
Kom. Kinijos klausimas iš

spręstas vieniem metam. Paskui 
jis vėl ateis.

Jau dabar ieškoma būsimo 
sprendimo Kinijos klausimui.

N. Y. Times siūlo vedama
jame: žiūrėdama į komunistinės 
Kinijos ateities reikalą. Ameri
ka turinti pripažinti faktą, kad 
jei komunistinė Kinija turės bū
ti J. Tautose, tai Formozos vy
riausybė jose taip pat turi tu
rėti vietą Vadinas, dviejų Ki
niją siūlymas Tai idėja, karią 
anksčiau jau skelbė W- Lipp- 
mann (NYKT). Jai jau dabar 
rengiama opinija.

INDIJOS AGRESIJA — naujas egzami
nas Amerikos, J. Tautą ir Nato prestižui

Indijos kariuomenė gruodžio 
18 pradėjo invaziją į Portuga
lijos teritoriją Indijos pusiasa
lio vakarinėje dalyje — trijuo
se plotuose, kurie vadinasi Goa, 
Domao ir Diu-

Goa yra 1,537 kv. mylių su 
gyventojų, kurių pusė 

yra portugalai katalikai. Da- 
mao ir Diu dar mažesni — 50 
kv. m. su 50,000 gyventojų. 
Tuos plotus Portugalija valdo 
nuo 1504. Jfios laiko ne kolo-

ar partizaninis karas komunistų naudai?
Tarybos posėdį skubinti, nes tai 
kenktu JT prestižui. Jie siekia, < 
kad JT kariuomenė tęstų Kjh 
tangoje kovas ir priverstų 
Tshombę paklusti Adoulai.

Tshombė paskelbė, kad nori 
su Adoula tartis, bet tik už 
Kongo ribų. Adoula reikalau
ja, kad Tshombę atvyktų į Leo- 
poldvillę. Tshombę turėjo pa
tyrimą, kaip vasarą buvo suim
tas, ir vargiai vyks į Leopold- 
villę. Spaudoje spėliojama, kad 
išeitis galima tokia: Katanga 
bus JT kariuomenės užimta, JT 
prestižas išgelbėtas, bet jis ga
li būti apmokėtas tolesniu par-

Katangos klausimu daug jau
dinimosi ir kalbų. Iš vienos pu
sės eina reikalavimai:

sustabdyti Katangoje kovas, 
atnaujinti Tshombės ir Adoulos 
derybas.

To reikalavo gruodžio 12 
Anglija formaliai iš JT gen. 
sekretoriaus. Prancūzų Kongo 
vyriausybė kreipėsi Į Saugumo 
Tarybą, kad būtų sušauktas po
sėdis kovom Katangoje nutrauk 
ti. Popiežius Jonas XXIII gruo
džio 16 paskelbė kreipimąsi į 
“visus, kurie gali, kad interven- 
tuotų” taikai Konge grąžinti.

Iš kitos pusės vykdoma po- tizaniniu karu Katangoje/JT

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk gruodžio 16 iš Paryžiaus 
konferencijos aplankė Madride

- Franco. Prieš tai Franco buvo 
aplankęs valstybės sekr. Dulles 
1958. Rusk šiltai sveikino Fran
co kaip J. Valstybių sąjunginin
ką kovoje prieš komunizmo 
agresiją- Rusk pasisakė už vie
ningą toje kovoje trikampį— 
Jungtinės Valstybės — Ispanija
— lotynu Amerika.

Rusk apsilankymas ir pareiš
kimas labai Ispanijoje vertina
mas: Net daugiau k^lp karinė 
pagalba. Iš kitos pusės Rusk 
atsilankymas gali būti vertina- litika: derėtis kovu nesustab- tikslas — padaryti Kongą “neu- 
mas kaip atsvaros ieškojimas dant. 
po nuomonių išsiskyrimo su ar
timiausiais sąjungininkais Pary
žiaus*. ministerių ir Nato konfe
rencijose.

Eichmanną pakarti ar palikti
mnrą?
Eichmannas gruodžio 15 pa

smerktas pakarti. Per 10 dienų 
jis gali duoti apeliaciją. Ją at
metus dar lieka kreiptis į Iz
raelio prezidentą pasigailėjimo. 
N. Y. Times vedamajame pasi
sakė. kad jį reiktų palikti gy
vą. Atlikdamas sunkiuosius dar
bus jis būtų liudininkas savo for Democratic Action” paskel-

Prezidentas Kennedy gruo
džio 14. atsakydamas Tshombei, 
pranešė, kad Amerika viską da
rys Tshombei ir Adoulai susi
tarti ir kovom baigti.

Tarp kongresmanų ir sena
torių pasireiškė aštrios kriti
kos J. Tautų politikai Katango- 
je. Susidarė Katangai remti ko
mitetas. Organizacija “The 
Young Americans for Freedom”

tralų” su palankumu Vakaram 
kultūrinėje srityje.

Berlyno fronte
Rytų Vokietija per Čekoslo

vakiją gruodžio 16 reikalavo, 
kad Amerika nustotų siunčiojus 
savo kariuomenę keliu iš vaka
rinio Berlyno į Vokietiją ir at
gal. Amerika į tai atsakė pa
siųsdama naują 150 vyrų trans-

pakvietė Tshombę kalbėti kovo portą.
7 New Yorke Madison Sųuare ...
Garden. Tuo tarpu “Americans ““ PraoeOzijos min puin.

Debrė gruodžio 17 pareiškė, 
bė, kad Katangai remti komite- ^ad prezidentas de Gaulle gar 
te esą Birch Society narių- Tuo h P^1 Ramentą ir šauk- 
norėjo pasmerkti ir to komite- kuriam pateiks tvirtin
to veikimą. N. Y. Times mėgi- susitarimą dėl Alžiro.
no sudaryti įspūdį, kad Amen- — Krezidontas Kunnedy ir 
kos ir Europos “konservatoriai” Mrs. Kennedy Venezueloje ir 
yra prieš J. Tautų ir Amerikos Kolumbijoje priimti su dideliu 
politiką Katangoje, o “liberalai” 
už (Nors iš tikrųjų labiausiai

Mrs. Kennedy Venezueloje ir

entuziazmu.

> • : T/tET

Paramos priešininkai nurodo 
vieną sakinį iš konstitucijos 
pirmojo priedo, kurį laiko prie
šinantis privatinės mokyklos, 
parapinės, paramai- Tas saki
nys yra: “Congress shall make 
no law respecting an establish- 
ment of religion”.

Katalikę teisininkai aiškina, 
kad tas sakinys įspėja vyriau
sybę neliesti religijos laisvės, 
bet jis nedraudžia valstybės 
santykiavimo ar bendradarbia
vimo su bažnytinėm instituci
jom. Santykiavimas atsiranda 
tose srityse, kur bažnyčios in
stitucijos atlieka visuomenines 
funkcijas, naudingas valstybei. 
Tokias funkcijas atlieka priva
tinė parapinė mokykla, šviesda
ma jaunimą.

Vyriausias teismas, kuris aiš
kina įstatymus ir konstituciją, 
tai pripažino savo sprendimu 
1947, laikydamas suderinamu 
su konstitucija, jei New Jer- 
sėy valstybė nusprendė iš vie
šųjų fondų apmokėti vaikų pri
statymą Į parapines mokyklas.

Išvada: Konstitucija nedrau
džia remti privatinės mokyklos 
už jos atliekamus visuomeni
nius patarnavimus. f

Ar valstybei tikslinga priva
tines mokyklas paremti?

Memorandumas nurodė, kad

tugaliją bus svarstoma J. 
Tautose?
Portugalija buvo įspėjusi Sau

gumo Tarybą apie Indijos ren
giamą agresiją prieš savaitę. Ji 
nelaukia pagalbos nei iš Nato 
sąjungininkų nei iš Jungtinių 
•Tautų. Jei ji pati nesikreips i 
J- Tautas, Amerikoje svarstoma, 
kad Amerika turės imtis inicia
tyvos, kad išvengtų kaltinimų, 
jog Amerika laikosi dvilypės 
moralės, nes į Anglijos, Pran
cūzijos, Izraelio agresiją prieš ventojų balsavimo Kašmiro sri- milijonas aukštesnėse. Viso 13 
Egiptą Amerika tuojau buvo tyje, dėl kurios eina ginčas su 
reagavusi. Tai esąs panašus at- Pakistanu. _ kų. Prisiimdamos tų vaikų švie-
vejis.

Portugalijos kaltinimai

Portugalija agresiją priėmė 
ramiai. Tačiau nuotaikos yra 
nukreiptos labiausiai prieš Ame
riką. Spaudoje aiškina, kad In
dijos agresija esąs pirmas re
zultatas tos taktikos, kurią A 
Stevensonas vartoja Jungt. Tau
tose (turi galvoje Amerikos pa- 

Ameriką ir Jungtines Tautas, sisakymus prieš Portugalijos po- 
Tik pereitą savaitę prezidentas 
Kennedy pasiuntė įJehru as
meninį laišką, kad nevartotų 
ginkluotos jėgos. Panašiai krei
pėsi Anglija ir J. Tauri} gene- tu prieš silpnesnę Portugaliją 
ratinis sekretorius. Nehru jų 
nepaisė. Bet jis klausė Sovie
tų aukščiausio sovieto pirmi
ninko Brežnioko. kuris tuo me
tu lankėsi Indijoje ir pritarė 
Indijos žygiui prieš Portugaliją. 

Ar Indijos agresija prieš Por-

nijom, bet Portugalijos dalim, 
jos gyventojai laikomi Portu
galijos piliečiais ir turi balsavi
mo teisę. Amerika aiškina, kad 
tai kolonijos.

Nehru agresiją rėmė Maskva

Portugalijos 12,000 kariuome
nės negalės atlaikyti 30,000, ku
riuos paskutinėm dienom In
dija buvo sutelkus prie Goa sie
nos. Tačiau Indijos agresija pa
stato nemalonioje padėtyje

litiką Angoloje). Portugalija tu
rinti peržiūrėti savo santykius 
su J. Tautom ir su Nato. In
dija ėmėsi agresijos šiuo me-

paskatinta J. Tautų agresijos 
prieš silpnesnę Katangą. Portu
galija laiko tai pirmu Indijos 
agresijos žygiu, po kurio eis 
agresija prieš kitus mažesnius 
kaimynus — Pakistaną, Napa
lį, Ceiloną ir dar mažesnius. skelbta gruodžio 9.

r. 'iSįra'

Nehru "neutralumas" 
'demaskavimas"

Nehru demokratizmą demas- dabar privatinėse katalikų juo
kavo faktas, kad jis nepripa- kyklose, pradinėse, yra 4 su 
žįsta apsisprendimo teisės ir gy- puse milijono vaikų ir vienas

proc. mokyklinio amžiaus vai-

Nehru opozicija aiškina, kad parapinės mokyklos su-. 
Nehru buvo priverstas imtis ak- taupė valstybei 1960 1,800 mi- 
cijos prieš Portugaliją, kad nu- dolerių. Valstybei tai di- 
kreiptų akis nuo Indijos sienos 
su Kinija, kuri pasisavina In
dijos teritorijos dalis ir Nehru 
jų negina-

Derybos su Maskva
N. Y. Times vedamajame aiš

kina, kad Chruščiovo ir atsto
vo Menšikovo pareiškimai dėl 
derybų rodo maža vilčių susitar
ti. Tačiau derybos būsią geros 
valios Įrodymas, jog Vakarai pa
darė viską karui išvengti.

— Tanganyika valstybė, Kon
go pietvakarinė kaimynė, gruo
džio 14 priimta Į J. Tautas 104 
nariu. Jos nepriklausomybė pa-

delis palengvinimas, bet daliai 
gyventojų, katalikų vaikų tė
vam ir apskritai katalikam, tai 
papildoma mokėjimų našta. Jie 
apkrauti didesniais mokesčiais 
nei kiti piliečiai. Tai yra dis
kriminacija, kuriai yra priešin
ga konstitucija.

— Brazilijos sostinėje gruo
džio 17 cirko gaisre žuvo 285, 
sužeista 600-

Paramos priešininkai sako: 
tegul eina į viešąsias, valstybės 
laikomas mokyklas. Oregono 
valstybės įstatymas, įkalbėtas 
Ku Klux Klano, reikalavo pri
valomai siųsti visus vaikus į 
valstybines mokyklas- Vyriau
sias teismas 1925 išaiškino, kad 
tai yra priešinga Amerikos plu- 
ralistinei sistemai ir laisvei pa
sirinkti švietimo, instituciją-

Išvada: jei pilietis turi lais
vę pasirinkti mokyklą, kurioje 
jis gauna valstybės reikalauja
mą švietimą, tai valstybės in
teresas atitinkamai paremti tas 
mokyklines įstaigas.

Argumentai neįtikins tų. ku
rie yra nusistatę prieš paramą. 
Jiem svarbu, kad privatinės mo
kyklos įtaka būtų kuo mažesnė; 
dar geriau, kad visai nebūtų 
privačių mokyklų, kurios bent
iš dalies atsveria antireliginę 
liberalizmo įtaką, nuo kurios 
nėra vis dar laisvos daugelis 
viešųjų mokyklų. Jie lengves
ne širdimi sutiktų duoti porą 
milijardų dol-, kad parapinės 
mokyklos sutiktų užsidaryti, nei 
pusę milijardo, kad jos geriau 
galėtų veikti.

Memorandumo argumentai to
dėl svarbūs ne jiem, o kitiem, 
kurių mintis dar yra laisva nuo 
memorandumo griaujamų prie
tarų. kad jie matytų, ko sie
kia privatinės mokyklos para
mos priešininkai, be pagrindo 
dengdamiesi konstitucija ir Baž
nyčios bei Valstybės perskyri-

gyvenamo amžiaus stebuklo — 
nors kaip jis stengėsi sunaikin
ti žydus, Izraelis prisikėlė-

— New York o rabinų du 
trečdaliai pasisakė už Eichman- 
no nužudymą.

— Prancūzija uždraudė sve
timų valstybių lėktuvam skris
ti į Katangą per Prancūzijos
teritoriją, taigi per Alžirą ir Sa- prieš tą politiką stojo socialis- 
harą- __ tas ir pirmasis J. Tautų pirmi-

— Domininkonuose prezi- ninkas Spaakas!).
dentas Balaguer siekia sudary- Valstybės departamentas ir — Panama gruodžio 14 nu- 
ti 7.asmenų valdžią, kurios prie- J- Tautų gen. sekretorius vei- traukė diplomatinius santykius 
kyj būtų jis pats tik laikinai, kia vieningai:
iki Amerikos Valstybių Organi- nosirongia noi kovų Katan- kos valstybė be santykių su LtCTUViy pasitarimas tu kucheliu. ii k. į t: a. tfcirhm, v. Kaaireakae, u Va- 
zacija atšauks savo sankcijas, gojo sustabdyti, noi Saugumo Castro. neko* Tam Kosimi, j. jmMS.

su Kuba. Tai jau 13 Ameri-

mu.
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Tel. EVergreen 7-4335

LAIDOJIMO NAMAI
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Jei vienam ir kitam prikai- 
šiojama demagogija, nepagrįs-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

JUOZAS GARSZVA
GRABORIUS - BALZAMUCTTOJAS

231 Bedford Avenue

9 & M MAISTAS
OUAUTT MKAT MARKKT

EVergreen 8-9770

Brooklvn, N. Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

84-02 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y.
(prie Forest Parkuray Station)

Suteiktam garbingas laidotuves. Koplyčios nemokamai 
visose miesto dalyse. Veikia ventiliacija. TeL VI7-4499

Linksmų Švenčių

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

o jas Modemiška Koplyčia'

Broėįdyn, N. Y.423 Metropolitan Avė.

Linksmų Švenčių

MATTHEW P. BALLAS

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager j
660 Grand Street Brooklyn 11, N. Y. i

STagg 2-5043 J

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visoki medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
36-38-40 STAGG ST. / . BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

tinęs savaites. Jis žada liepos 
mėn. atakuoti ir New Yorką.

Ctecagoje turi buveinę sąjū
dis Wo,‘ the Poople, vadovau
jamas buvusio radijo skriptų 
rašytojo Harry Everyingham. 
Savo sąjūdį jis pradėjo prieš 
7 metus ir dabar 50 valstybių 
1,700 vietų tuū savo skyrius.

New Orleans yra The Con- 
Daugiau kaip 100 antikomu- sorvative Society of America, 

nistinių studijinių grupių veikia vadovaujamas buvusio lakūno 
tik viename Dalias- Kadangi jų 
nariai dažnai laikomi paslapty
je ir paprastai įeina į kitas gru
pes, tai negalim tiksliai apskai
tyti jų jėgos” (Time). Indianos 
Cl. Manion, buvęs Notre Da
ine teisių mokyklos dekanas, 
sakėsi turįs savo žinioje 350 
konservatyviųjų klubų ir nie
kados nematęs panašių dalykų ciety kitas sąjūdis, vardu The 
kaip dabar — seniau būdavo 
tuščios kėdės, o per paskutinius 
mėnesius atmosfera pasikeitusi.

Labiausiai puolamas yra John 
Birch Society sąjūdis , 

įkurtas prieš trejis metus 
Massachusetts buvusio saldai
nių fabrikanto Robert Welch- 
Sąjūdis turįs apie 50,000 na
rių. Puolamas taip pat sąjūdis, 
vardu Minutemen, kuriam va
dovauja R. dePugh Nosbome, 
Mo. Jo nariai pratinasi vartoti 
ginklą, kad galėtų pasipriešin
ti komunistam, jei Amerika bū- 

- * tų okupuota.

ir pagrindė spauda. Newsweek 
ir dar labiau Time žurnalai E- 
skaitinėjo tuos ‘ekstremistinius’ 
sąjūdžius ir patys aliarmavo jų 
skaičių, augimą, veržlumą.

"Šimtai grvpiy ir pogrupių... 
staiga pasirodė visojo Ameri
koje, kai kur ti nieko per via*

Kent Courtney, kuris 1954 pra
dėjo leisti antikomunistinius 
leidinius, turėdamas kišeniųje 
18 dol., o dabar paleidžia per 
metus pusę milijono egzemplio
rių. Savo skyrius turi 45 vals
tybėse.

New$week sako, kad savo 
populiarumu jau neša Birch So-

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

W« Take AB Orders for Weddinga and Parties 
NSKA3 > CHARLES MITCHELL, savininkai 

145 Grand St. — Brooklyn 11, N. Y. — 483 Grand St. 
EVergreen 8-4608, 8-4627

Linksmų Šventų Kalėdų

VACYS STEPONIS
' FE8TTVAL RESTORANO IR BARO

40 East 26th Street, New York City, N. Y. — TeL: MU 3-2928
mnmMuaaMNMuene

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikina
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

Namų adresas — 106-55 95th. Street, Ozone Park 17, N. Y.

84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y., VI 3-1477;r ir i inc»gpanon ron- SEN. barry golovvater
tion,' prasidėjęs Dalias iniciaty
va garažo savininko Frank Mc- B. Stumpf, adm- B. Morell. Kai f * 
Gehee- Jis auga didėjančiu 
tempu. Savo skyrius turi 90 
miestų nuo Connecticut iki Ka
lifornijos. Dabar išgarsėjo jo 
surengtos demonstracijos prieš 
Amerikos lėktuvų iš San Diego 
išgabenimą komunistui Titui.

Dešintęję judėjimas prieš ko
munizmą labiausiai išplitęs va
karuose, pietvakariuose ir pie- 
tuose-

Jį remia labiausiai vidutinis 
socialinis sluoksnis, profesiona
lai — gydytojau prekybininkai, 
pramonininkai- Newsweek pa
stebi, kad jų dėmesys su pa
lankumu nukrypęs į generolus. 
Daugelis atsargos aukštųjų ka
rininkų yra įsijungę į American 
Security CounciL Toje taryboje 
yra gen. A. C., Wedemeyeris,

generolą Wedemeyerį teiravos 
nuomonės apie Birch Society, 
jis netiesiogiai atsiliepė: “Eks
tremizmas gimdo ekstremizmą, 
karštis duoda karštį”.

Kitas atsargos generolas Bon- 
ner Fellers, buvęs karo metu 
gen- MacArthuro pavaduotojas, 
vadovauja grupei, vardu For 
America, o taip pat Citizens 
Foreign Aid Committee-

Skyrium jau minėtinas gen. 
Walkerio vardas. Susidarė ir 
speciali Walker rėmėjų grupė. 
O pats generolas pareiškė tam 
ir išėjęs į atsargą, kad galėtų 
laisvai kalbėti dėl komunizmo.

Ar už sąjūdžių stovi politi
nės partijos?
Kai sąjūdžiai vadinami “de

šiniaisiais”, “konservatyviais”, 
-v. -r- tai natūralu lau^tįr Įnd; su jais

sode. Jo mitinguose Los Aūge-' fordr adm. Ch.’’Ward, adm. F. bus susijęs respublikonų dešiny- 
- • cic cnornūc ir* colrn

tas asmenų įtarinėjimas ir kal- 
> tinimas, tai daugiausia respek- 
; to Life žurnalas rodo dr. Fred 
i Schwarz, gydytojo ir buvusio 
: baptistų pamokslininko vado- 
i vaujamam sąjūdžiui The Chris-

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

S & G MEAT MARKEI*
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVO 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų

INSURANCE and REAL ESTATE

Geriausias patarnavimas pas

JOHN ORMAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill, N. Y.

Telefonas: VIrginia 6-1800
H •

sis sparnas. Newsweek ir sako, 
kad politinis jiem įkvėpėjas 
esąs Arizonos šen. Harry Gold- 
water. Esą be jo visas judėji
mas susmuktų. Tačiau Time ti
kina, kad tiem “ekstremistam” 
pats senatorius esąs per nuosai
kus ir permažai veiklus- Šen. 
Goldwater yra atsiribojęs nuo 
Birch Society, nors ir nelaiko 
jo tokiu pavojingu, kaip tai bu
vo aliarmavę kiti kalbėtojai ar 
laikraščiai.
„Taip yra parodyta jėga tų 

“dešiniųjų ekstremistų”. Gal ją 
spauda ir sudramatino, padidi
no, kaip tai padaro susijaudi
nę žmonės ar norėdami kitus 
sujaudinti. O tie, kurie juos 
rūsčiai smerkia, gali būti patys 
sujaudinti.

Vienas iš pagrindų susijau
dinti yra tas, kad mato tuose

ATSISAKYDAMI GERAI PADARE
traukia iš kontroles tos spau-

Tėviškės žiburiuose lapkri- sas Maskvoj pradžiugino visus, dos, kuri lig šiol be dideliy pa
čio 30 paskelbtas Al- Gimanto kurie matė Tarybų Sąjungoje stangy kontroliavo viešąją opi- 
laiškas, kuriame sako: “Kai ku- vykstančią pažangą, kaip ją iš- niją; gali atsitikti, kad tos ma
rios kaimyninės sferos kartais reiškė A. Venclova vienoj kai- sės virs politine organizuota 
tiesiogiai, kartais aptinkimais boj — pas mus demokra- jėga. Tai susijaudinimas prieš 
keliais vis nori prikišti man tija vis gražėja ir platėja, bur- 
prokomunistines ar bent ruža- žuazinėse visuomenėse stiprina- 
vas tendencijas- Įveliamas ir si reakcija”. Ir tai tiesa! štai 
šis laikraštis. Tie kritikai betgi Amerikos liet, išeivijos spau- 
sąmoningai užmiršta, kad kata- doj ne vien mirtis išplėšė laik- 
likiškos minties laikrašty bet raštininkus, kurie pritarė ttfene na visuomenę, siūlydami kovo* 
kokie ružavi pasireiškimai ne "T. ž\, “Laisvėj’ ir ‘Darbe’ ti su komunizmo grėsme ne
tik nereikalingi, bet negalėtų prieš penkeris metus išreikš- mie, viduje, su insifiltravusiais 
būti ir toleruojami. Jų čia ir toms mintims, kad tik rusų tau- komunistę agentais ar ję įtakai

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki 
Lietuviškų produktų:

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai į

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų linki

WLNTER GARDEN TAVERN. Ine.
VYTAUTAS BELECKAS,

1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

EVergreen 2-9586 SPAUDA

ROBERT WELCH

Linksmų švenčių linki

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

Parduodama ir taisoma

RADIJAS - TELEVIZIJA - Hi-Fi

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

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

WILUAM J. DRAKE (Dragūnas)
ATTORNEY AT LAW 

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue

TeL HIckory 1-5220

Woodhaven, N. Y.

Linksmų šv; Kalėdų ir Lmmžngų Naujų Metų

WHTTE HORSE TAVERN
PRANAS BRUCAS, Savininkas

BARAS, RESTORANAS IR SALE 
Duodami polaidotuviniai pietūs

Linksmų Šventų Kalėdų

HOLY LIGHT
Religious Candles of Every Description 

B. A. Kučinskas
35 South 8th Street Brooklyn 11, N. Y.

86-16 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.
Tel. APplegate 7-3631

"masiy sukilimą".
Norėdami* kitus sujaudinti, 

rodo tų “dešiniųjų ekstremistų” 
pavojų. Pavojus kyląs iš to, kad 
“dešinieji ekstremistai” klaidi-

Telefonai: EVergreen 7-2155, 7-2156

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų
— laimės Naujuose Metuose!

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Juozas Andriušis ir šeima
f
■

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausio® rūSlee smerikieriu ir importuotų gėrimų. 

Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno
103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom 
ir linki daug laimės Naujuose Metuose

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

485 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

nėra’ Tel. VI 7-4477
J

tvirtinimu aiškiai nesutinka A tos socialinį ir ūkinį gerbūvį”, informacijos, propagandos po- 
Žienius, komunistinės Laimės Kad A Zienius rašo proko- zicijoee. Rodydami į komunis- 
bendradartris, rašydamas: munistiškai ir prorusiškai, jis tus namie, jie nukreipia dėme-

“Paskutinis partijos kongre- pats tais žodžiais pasisakė- Jis sį nuo tikrojo priešo- O tas 
i" — mato išganymą lietuvių pasisu- —------- -- «------

UNIJOS IR PREZIDENTAS kime į rusišką komunizmą. Bet
Unijos gruodžio 12 paskelbė vakarų žurnalistai, kurie lan- 

rezoliudjas, kurios reiškia at- kėši Vilniuje, Rygoje, pro pri
metimą prezid. prašymo, kad mestą rusišką ir komunistišką 
darbininkai susilaikytų nuo formą aiškiai matė gyventojų 
naujų reikalavimų, sustiprintų dvasini giminingumą su Vaka- 
produktyvumą ir tuo keliu pa-- rais. Suomijos prezidentas Kek- 
dėtų subalansuoti biudžetą. Unk koonen, net ir prilenktas Chruš- kiečių, o tai vėl eina naudai 
jei* pMfcafrė iri didesnius atly- čiovo prie .žemės, pasikalbėji- Amerikos tikrojo priešo — tarp 
ginimus ir trumpesne* darbo me su Šveicarų spauda kalbė- tautinio komunizmo.
savaites. (nukeltu į 3 psl.) Bet yra ir kitaip galvojančių

priešas esąs ne vidaus komu
nizmas, bet tarptautinis komu
nizmas, kuris ateina iš šalies.

Antra, “ekstremistai” esą be 
pagrindo įtarinėja asmenis ko
munistais ar palankumu komu
nistam, tokiu būdu ardo sugy
venimą ir vienybę tarp ameri-

87-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21. N. Y

eeeiseieeitew«iie«»«ewee«ee»eiee«e«em»«e«e«eeeBewwse«!eo»»ei
Linksmų Kalėdų ir Laimnigų Naujų Metų!

Liquor Store, Ine
Brooklyn 11, N. Y.

EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

TeL:

Didelis pasirinkimas 
{vairių vynų, degtinių, konjakų, midų



ĮMUMMNKAS
PubllUw4 «eml-wee*dy axeapt koildsy 
weeks and* July and First woek ia 

Auguet uiBen puNlakad weekiy.

THE WORKER <Tttta CopyrtgM) By FRANCI8CAN FATHER8 
Eina nuo 1915 mėty. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGĄNĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

SecCnd-dass poetage paid at Brookiyn Pont Office

SUBSCRIPTION RATES 
DomeetiC yeariy ------------------ $6.00
Brookiyn, N. Y. ------------------ $6.50
Half year  $3.50 
Foreign -------------------------------- $6.50

Lalkražtj tvarko REDAKCINE KOMISIJA Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebd- 
tinai išrelUcia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

Kas papiktina vieną iš mažutėlių
Filmai ir jaunimo nusikaltimailitų mažutėlių, kuria į mana

PRENUMERATOS KAINA 
AimrikoJ* metame—_-------- $6.00
Brookiyn, N. Y. ----------- $6.50
Pueei matų --------- ’--------------- $3.50
Užsienyje ------------ §-------------- $6.50

mų girnų akmuo būtų užner
tas jam ant kaklo ir kad jis 
būtų nuskandintas jūros gily
bėse. Vargas pasauliui dėl pa
piktinimų!“ (Mat. 18, 5-7).

Taip, akim šiandien yra dau
giausia papiktinimų, šiandien 
gali sočiai žiūrėti, kas šiaip jau 
gyvenime nei matoma nei ro- 

. doma- Tai būtų laikoma papik
tinimu, neleistinu reginiu, jei

K 170 jaunamečių nusikal
tėlių ligi 19 metų: 25 procen- 
tai buvo lankę kiną kas sa
vaitė, 30 — du kartus savai
tėje, 27 — tris kartus. Liku
sieji 18 procentų buvo tiesiog

Kad vaizdas būtų aiškesnis, 
institutas apklausė 1861 jau
nuolį, niekada nebaustą ir nie
ku nenusikaltusį. IŠ jų du treč
daliai tiktai kartą savaitėje už
eidavo į kiną.

Ryšys tarp nusikaltimo ir 
dažno netinkamų filmų žiūrė
jimo yra visai aiškus- Lieka tik-

tai vienas neaiškumas: kas ga
lėtų kriminalinių ir nešvankių 
filmų gamintojam užrišti ant 
kaklo girnų akmenį? . .

Tasai akmuo turėtų būti ne 
asilo sukamas, o tokio sunku
mo, kiek sveria auksas, kurį 
jie uždirba iš jaunamečių pa
piktinimo. Manome, jog tai bū
tų toks sunkus akmuo, kurio 
joks asilas negalėtų pasukti. Ir 
dėlto — vargas mūsų pasauliui!

REDAKCIJA Ir ĄDMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brookiyn 21, N. Y. 
Tei.: GLenmore 5-7281

Prie Kūčių stalo
Kūčios primena pirmųjų 

krikščionių agapės arba meilės 
puotas, kada krikščionys, bai
gę budėti ar pasninkauti, par
sinešdavo palaimintos duonos 
ir bendrai sėsdavo prie stalo 
pasistiprinti, kaip Kristus yra 
daręs su apaštalais savo pasku
tinėje vakarienėje. Pradžioje 
tos agapės buvo susijusios su 
Eucharistija ir atliekamos ry
tais, vėliau nuo Eucharistijos 
atskirtos ir nukeltos į vakarus. 
Tas išskyrimas agapėm atėmė 
sakralinį pagrindą ir jos pama
žu išvirto paprastom vaišėm, 
nutolusiom nuo religinės nuo
taikos ir saikumo, dėl to ket
virtajame amžiuje imtos draus
ti. Pirmykštės agapės išnyko. 
Paliko tik atminimas kai kurio
se tautose.ir dėl to. kad vie
na metinė agapė prieš Kalėdas 
išlaikė religinę atramą. Tai Kū
čios. Bet jas teužtinkame ryti
nėje ir vidurio Europoje pas 
slavus, lietuvius ir dalį germa
nų.

Lietuvoje, kaip ir jos kaimy
nuose. Kūčios dabar yra šei
mos šventė gyviem ir mirusiem. 
Gyvieji šeimos nariai Kūčiose 
stengiasi būti drauge, suvažiuo
dami net ir iš toliau. Mirusiem 
paliekama tuščia vieta prie sta
lo- Jei yra šeimoje samdinių, 
svečių ar pakeleivių, ir jie 
kviečiami prie bendrojo stalo. 
Paskutiniu laiku nepriklauso
moje Lietuvoje ir tremtyje Kū- 
čiom pakviečiami artimieji pa
žįstami, jeigu yra vieniši ir ne
rengia namie Kūčių, arba šei
mai brangūs ir garbingi asme
nys. Buvo taip pat pradėta Lie
tuvoje ruošti bendros Kūčios 
kai kurių organizacijų arba di
desniam skaičiui vienišų asme
nų, kad draugiškoje nuotaiko
je pajustų lyg ir šeimoje beesą.

šeimos vienybės nuotaika ir 
yra pagrindinė Kūčiom. Tam

vienybės ryšiui išreikšti dalija
masi kalėdaičiais arba paplotė
liu, kurį laužo ir dalija šeimos 
galva, tėvas arba jam nesant 
motina, ir paskui visi dalijasi 
tarpusavyje- Ostijas primenan
tieji kalėdaičiai mena komuni
ją, kurioje žmogus jungiasi su 
Dievu Panašiu būdu šeimos na
riai ivaizdina savo neišskiriamą
ją jungtį, savo pasiryžimą tebe
silaikyti vienybėje, dalytis drau
ge gyvenimo rūpesčiais ir 
džiaugsmais- Didysis gi džiaugs
mas, kuri neša laukiamoji Kris
taus Gimimo šventė, turi atei
ti visiškoje vienybėje ir taiko
je, jei per metus to trūko. 
Bendras stalas išreiškia ir bend
rą sutarimą.

★

Dabarties gyvenimo sąlygo
mis tiek pavergtoje Lietuvoje, 
tiek ir laisvame pasaulyje, po 
kuri lietuviai yra taip plačiai 
išsibarstę. Kūčios Įgyja dar gi
lesnės prasmės. Vienos tautos 
narius, laisvus ir nelaisvus, jun
gia draugėn it vieną šeimą, 
draskomą prievartinės išskir- 
ties. Pajaučiam išvidinę vienybę 
kurios niekas negali sudraskyti. 
Tai vienybė lietuviškos dvasios, 
bendrų siekimų ir bendrų pa
stangų siekti savo tautai lais
vės ir tikros taikos, kurią Kris
tus yra skelbęs savo Gimimu: 
... ramybė geros valios žmo
nėm žemėje.

Ramybė, kurios laukiame ir 
savo šeimoje, ir savo tautoje, 
ir visoje žmonijoje, yra tačiau 
vieno reikalavimo sąlygojama. 
Reikalaujama garbės aukštybės 
Dievui, kad žemėje atsirastų ra
mybė žmonėm. Tų sujungtų 
dviejų dalykų negalima išskir
ti. Priešingai, juos reikia vis 
labiau artinti, kad prie Kūčių 
stalo pasijustume tartum pir
mykštėje agapėje -arba meilės 
'puotoje, kur jungėsi Dievas ir 
žmogus.

Tai baisiai kieti ir rūstūs 
Kristaus žodžiai. Tasai, kuris 
sulaikė, kad nusidėjėlė nebūtų 
minios akmenimis užmušta, pa- 
piktintoją tvoja girnų akmeniu, 
gramzdina jūros gilybėn, nes 
papiktinimas liejasi it tvanas. 
Vieno kaltė išplinta kalčių , ma
riomis. Taigi, vargas pasauliui 
dėl papiktinimų!

Ir dėl to: “jei tavo akis ta
ve piktina, išlupk ją ir mesk 
šalin nuo savęs; tau geriau 
vienakiui įeiti į gyvenimą“ 
(Mat. 18. 9). Tau geriau nema
uti, kas rodoma, negu žiūrėti 
ir pražūti-

tai būtų rodoma ne filmose. O 
filmam — viskas galima, arba 
labai jau mažai kas negalima.

Apie girnų akmenį nė nepa
galvojama. Tiktai nusikaltimų 
virtinė parodo, kas pasidaro. 
Štai viena tokia statistika:

Vokietijoje, Miunchene, yra 
mokslinis institutas, kuris tiria, 
kokios įtakos jaunimui daro fil
mai. Neseniai tasai institutas 
surinko davinius apie mažame
čius nusikaltėlius ir pasirodė, 
kad daugumas jų yra labai uo
lūs kino teatrų lankytojai.

pamišę — žiūrėję ligi 10 ir 
daugiau filmų per savaitę. Sun
kiau nusikaltę dažniau ir ki
nus lankė.

Reikšmingas ir filmų turinys. 
IŠ tų 170 nusikaltėlių: 50 pro
centų buvo pamėgę kriminali
nius, nuotykių ir vadinamus 
“vakarų” (Western) filmus, 18 
procentų smaguriavo meilės ro
manais, 5 — komedijomis, 6 
— problemų filmais, 16 — jau
nimui skiriamom. Nusikaltėliai 
prisipažino, kad juos labiausiai 
gundė, vadinasi papiktino, kri
minaliniai filmai.

KAS YRA KOVOTOJAS IR KAS NE

. Katherine Mansfieid

Saulis ir Menule

(2)
Mėnulė visą laiką trūkčiojo 
staltiesę, tad visa ji nukaro jos 
pusėje, ir Sauliui jos visai ne
beliko.

Pagaliau suskambėjo skambu
tis. Auklė šoko prie jų su gal
vos šepečiu šaukdama:

— Eikite žemyn!
Ir jiedu nuėjo žemyn. Sau

lis jautėsi nesmagus, laikyda
mas Mėnulės ranką, bet Mėnu
lė atrodė tuo patenkinta. Ji 
mosavo ranka, ir jos karolinės 
apirankės varpelis dzinguliavo.

Prie šaliono durų stovėjo mo
tina. vėdindamas! juoda vėduok 
le. Salionas buvo pilnas gar
džiai kvepiančių šilkinių, čežan
čių ponių ir juodų ponų su 
juokingomis uodegomis prie 
švarkų — kaip grambuoliai- Tė-
vas buvo tarp jų: kalbėjo la
bai garsiai ir barškino kažką 
kišenėje.

— Kokie gražus! — sušuko 
ponios. — O, balandėliai! O, 
puputės! O, mažyčiai! O, mei
lučiai!

Visi svečiai, kurie negalėjo 
prisikverbti prie Mėnulės, bu-

PRIE PRAKARTELĖS

Korėjos karas davė netikėtų 
pastebėjimų apie amerikiečio 
būdą. Sakysim, pastebėta, kaip 
lengvai Amerios kariai nelais
vėje davėsi “perplaujami” ir 
virsdavo priešo įrankiais. Pa
stebėta taip pat, kad bet ku
riame dalinyje kautynių metu, 
net puolami, ginklą vartojo, 
šaudė tik 15 procentų karių. 
Kiti ne. George Washingtono 
universiteto organizacija žmo
gaus jėgų ištekliam tirti toliau 
darė eksperimentus, kad išaiš
kintų, kurie žmonės yra kovo
tojų būdo, kurie ne.

Iš 310 vyrų, kurie buvo pa
imti iš kovos lauko, po savai
tės tyrimo paaiškėjo, kad tame 
skaičiuje buvo 166 kovotojai ir 
144 nekovotojai.

Pirmosios grupės vyrai buvo 
inteligentingesni, vyriikesni, 
augalotesni, socialesni, pasto
viau valdomais jausmais, sveika 
tingesni, linkę vadovauti, labiau 
susipažinę su karo mokslo tech
nika, turėję pastovų ir norma
lų šeimos gyvenimą. Tai žmo
nės. kurie jaučia atsakomybę, 
išlaiko ramybę net ir kautynių 
ugnyje, patikimi piniginiuose 
reikaluose, tolerantingi, rūpina
si tvarka ir ginklo priežiūra.

Antra grupe — nekovotojai 
kautynėse pasimeta, praranda 
pusiausvyrą, ima vaizduotis pa
vojus iki isterikos. Tai žmonės, 
linkę piešti, rašyti, virėjauti; so
cialiniu atžvilgiu — atsiskyrė
liai, mėgsta kitų trūkumus 
smerkti, skundžiasi tikrais ir 
įsivaizduotais skausmais. Dau
gelis jų praeityje anksti nete
ko tėvo, augo be vyriškos drau-

— Gen. Clay, JAV preziden
to atstovas Berlyne, pasikalbė
jime su prancūzų dienraščiu 
“Figaro“ pareiškė, kad rugpjū
čio 13, kai bolševikai pradėjo 
statyti Berlyne sieną, amerikie
čių tankai galėjo lengvai pasi
priešinti ir dėl to karo dar ne
būtų kilę.

gystės, buvo motinos Įtakos nu
stelbti.

Įdomu dar tai, kad atsiliepia 
rasinis skirtumas. Baltųjų, ku
rie buvo priskirti prie pirmo
sios grupės, buvo 67 procentai 
ir antrosios, nekovotojų, 33 pro
centai. Negrų pirmai grupei 
teko 21 proc., antrai 79 proc.

Pranešimas taip pat rado, kad 
katalikai yra didesni kovotojai 
nei protestantai. Be kitko ir 
anie negrai buvo 95 proc- pro
testantai.

Šiais daviniais naudojasi ar
mija praktiniam reikalui—skir
dama žmones atitinkamam už
daviniui.

— Vosylius Stalinas, sūnus 
išmesto iš mauzolėjaus Stalino, 
kitados buvo pakeltas Į aviaci
jos generolus. Pakėlė dar tė
vas. Kai dabar jo tėvas sunie
kintas, tai ir sūnui teko: paže
mintas į majorus. Taip jau yra 
kerpa aviną, tai nukerpa uo
degą ir ėriukui.

— Juozapas Džiugašvilis te
bėra gyvas, bet ne Stalinas, o 
jo pusbrolis, 79 metų, gyvenąs 
Prancūzijoje. Apie savo gimi
nę šneka: “Mano pusbrolis bu
vo jautrus ir žmoniškas — my
lėjo vaikus ir sužeistus paukš
čius ... i Sako, žmones žudęs. 
Tai kas? Revoliucijos negalima 
įvykdyti tiktai pamokslais”. Tai
gi, ir pusbrolis tokio pat rau
go, kaip buvo “didysis mokyto
jas ir tėvas”.

— Valteriui Ulbrichtui, rytų 
Vokietijos maskviniam diktato
riui, nebuvo malonu susitikti 
su komunistinės Kinijos minis- 
teriu pirmininku Tshu en-Lei, 
kuris paklausė, kaip ten yra, 
kad rytų Vokietijoje daug gy
ventojų nusistatę prieš komu
nizmą. Kinijoje esą priešingi 
tik kokie 2,6 proc. Ulbrichtas 
atsikirto: tai bus apie 17 mi
lijonų, o aš tiek priešų netu
riu. Rytų Vokietijoje iš viso yra 
tik 17 milijonų gyventojų- Ki
nijoje — 650 milijonų.

vaikeliai, — tarė motina, glėb
dama juos nuogomis rankomis. 
— Skriskite į savo mažus liz
delius.

Tada Mėnulė ėmė ir vėl pa
darė iš savęs kvailutę. Ištiesė 
rankas prieš visus ir tarė:

— Tėvelis turi mane nunešti. 
Bet jiems tai, matyt, patiko,

čiavo Šaulį, o sena ponia su 
barškančiais dantimis tarė:

— Toks rimtas, mažas lėlė 
— ir pakalė jam per pakaušį 
kažkokiu kietu daiktu.

Saulis pasižvalgė, be nepa
matys tą patį koncertą, bet žmo
gus jau buvo išėjęs. Vietoje jo 
riebus žmogus rožine galva sto
vėjo užsigulęs ant fortepijono 
ir kalbėjosi su panele, kuri lai
kė smuiką prie ausų.

Ten buvo vienų vienas žmo
gus, kuris Sauliui patiko. Tai 
buvo mažas žilas žmogelis il
gais žilais ūsais, kuris ir vaikš
tinėjo vienas. Jis priėjo prie 
Saulio, labai gražiai išvertė akis 
ir tarė:

— Sveiks, vyruke!
Ir po to nuėjo sau. Bet grei

tai jis vėl grįžo ir paklausė:
— Myli šunis?
Saulis atsakė:
— Taip.
Bet tuo metu jis nuėjo, ir 

nors Saulis ieškojo jo visur, 
niekur negalėjo surasti- Pagal
vojo sau. kad jis, gal būt, išė
jo laukan atnešti jam šunyčio.

— Labąnakt, brangūs mano

ir tėvelis pasilenkė ir pakėlė 
ją kaip visada-

Auklė taip skubėjo paguldy
ti juos į lovą, jog net pertrau
kė Sauliui maldą tardama:

— Kalbėk greičiau, vaikeli 
Greičiau. _

Ir po valandėlės jiedu buvo 
lovoje ir tamsoje, apšviestoje 
tik nakties lempos mažoje lėkš
telėje-

— Ar tu miegi? — paklau
sė Mėnulė.
— Ne. — atsakė Saulis. — 
O tu?

— Ne, — tarė Mėnulė.
Po ilgos valandėlės Saulis vėl 
pabudo, žemai buvo girdėti gar
sus plojimų ūžimas, lyg lietus. 
Jis išgirdo Mėnulę vartantis lo
voje.

— Mėnulė, ar nemiegi?
— Ne, o tu?
— Ir aš ne. žinai ką? Eiki

me pažiūrėti.
Nespėjo jiedu gerai įsikurti 

ant aukščiausios laiptų pako
pos, kai saliono durys atsida
rė, ir jiedu išgirdo visus sve
čius einant į valgomąjį. Paskui 
tos durys užsidarė. Pasigirdo 
sproginėjimų garsai ir juokas-

Paskui tai nutilo. Saulis pama
tė juos visus vaikščiojant ap
link tą gražųjį stalą su sudėto
mis ant nugaros rankomis, kaip 
jis kad buvo daręs ... Jie vaikš
tinėjo ir vaikštinėjo aplinkui, 
žiūrėdami ir spoksodami. Vyrui 
žilais ūsais mažasis namelis la
biausiai patiko- Kai jis pamatė 
riešutą, kur buvo durų ranke
na, išpūtė akis, kaip pirmiau 
kad buvo padaręs Sauliui.

— Mėnulė, ko tu taip link- 
čioji galva?

— Aš nelinkčioju. Tai tu 
linkčioji-

— Ne, ne aš. Aš niekad ne
linkčioju galva.
— Oo, linkčioji. Tu ir dabar 
linkčioji.

— Netiesa. Aš tik rodau tau, 
kaip to nereikia daryti.

Kai jiedu vėl pabudo, tegalė
jo išgirsti labai garsų tėvo bal
są ir garsiai besijuokiančią mo
tiną. Tėvas išėjo iš valgomojo, 
šovėsi bėgti laiptais ir vos ne- 
pargriuvo ant jųdviejų.

— Na, kaip čia dabar? — 
sušuko jis. — Dėl Dievo mei
lės. Kitę, eikš čia pažiūrėk!

Bėjo motina-
— O, jūs išdykėliai! — tarė 

ji iš prieangio.
— Veskimės juos žemai ir 

duokim jiems po kaulą — tarė 
tėvas.

Saulis dar niekad nebuvo ma
tęs tėvo tokio smagaus.

— Ne, jokiu būdu! — tarė 
motina.

— 0, tėveli, veskis! Veskis 
mus žemai! prašėsi Mėnulė.

— Vesiuos, kad ir kažin kas! 
— sušuko tėvas- — Aš čia 
šeimininkas. — Kitę, iš kebo!

Ir jis nutvėrė juodu kiekvie
ną po pažastim.

Saulis manė, kad motina bai
siai pyks- Bet ji nepyko. Ji vis 
tebesijuokė iš tėvo.

— 0, tu pagedęs vaike! — 
tarė ji.

Bet ji ne Šaulį barė.
— Eikite, vaikučiai. Einam, 

paieškosime kas liko — tarė 
tas smagusis tėvas. Bet Mėnulė 
sustojo valandėlę.

— Mamyte, tavo suknelė nu
smuko nuo vieno peties.

— Nusmuko? — tarė motina. 
Ir taip jie grįžo į gražųjį val
gomąjį.

Bet — o! kas ten atsitiko! 
Kaspinai ir rožės buvo nutrauk
ti neatrišti. Mažosios raudonos 
servetėlės gulėjo ant grindų, 
visos žvilgančios lėkštės buvo 
purvinos, ir visos mirkčiojan
čios stiklinės. Gražieji valgiai, 
kuriuos anas vyras buvo iš
puošęs, gulėjo išmėtyti, ir vi
sur ten buvo kaulų, ir trupi
nių, ir vaisių luobų, ir lukštų 
aplinkui. Ten net gulėjo išvers
tas butelis, iš kurio sunkėsi 
skystis ant staltiesės, bet nie
kas nenorėjo jo pastatyti.

O rožinis namelis sniego sto
gu ir žaliais langais buvo su
ardytas — pusiau sutirpęs vi
dury stalo.

— Eikš čia, Sauli, — tarė 
tėvas dėdamasis nematąs-

Mėnulė pakėlė savo pižamos 
galus ir nustypino iki stalo ir 
atsistojo ant kėdės spiegdama 
baisiausiai.

— Paragaukite šitų ledų, — 
tarė tėvas dar lauždamas stogą.

Motina paėmė mažą lėkštelę 
ir pakišo.

— Tėveli, tėveli! — suspie
gė Mėnulė- — Maža rankenukė 
dar liko. Mažas riešutas. Ar 
man galima jį suvalgyti?

Ir jinai ištiesė ranką ir iš
siėmė jį iš durų ir ėmė jį 
grukšnoti stipriai kąsdama ir 
merkdamasi.

— še ir tau, mano vyre, — 
tarė tėvas.

Bet Saulis nė nekrustelėjo 
nuo durų. Staiga jis iškėlė gal
vą ir garsiai suraudojo.

— Juk tai bjauru — bjauru
— bjauru! — gukčiojo jisai.

— Na, matai Ar nesakiau?
— tarė motina. — Ar nesakiau?

— Lauk iš čia! — tarė tė
vas jau nebesmagus- —' Tuo
jau. Lauk! Ir garsiai raudoda
mas Saulis nukobrino į vaikų 
kambarį.

— Berlyno bolševikinei sfe- 
nai statyti, kaip specialistai ap
skaito, išleista apie 100 milijo
nų markių. Tuo tarpu rytų Vo
kietijoje tebetrūksta 600,000 
butų- Sakoma: tai socialistinė 
statyba ...

— Vakarų Vokietijon ligi 
1960 metų atbėgo 14 milijonų 
žmonių. Tai sudaro trečdalį vi
sų gyventojų. Apie 10 milijonų 
žmonių, iš rytų Vokietijos ir 
apie 4 milijonai iš kitų paverg
tų sričių.

— Rytų Vokietijoje nuo 1961 
rugpiūčio mėn. pašaukta į ka
riuomenę 75,000 jaunuolių nuo 
18 iki 23 metų- Dabar rytų Vo
kietijos vokiškąją kariuomenę 
sudaro 210,000 vyrų. .

Gerai padare. •. t
(atkelta iš 2 psl.)

jo apie suomių socialinio ir po
litinio gyvenimo artimumą su 
Vakarais. O laisvame pasauly
je gyvendamas, A- Zienius kar
toja tvirtinimus, kuriuos dabar 
kala Lietuvos gyventojam ko
munistai rusai- Bet sako, kad 
tuos tvirtinimus skelbę ne ko
munistinė Laisvė, bet ir social
demokratinis Darbas ir katali
kiški T. žiburiai. Jei tai tiesa, 
tai gerai padarė Darbas ir T. 
žiburiai, atsisakydami bendra
darbių su tokiom mintim. Ge
rai padarė tie, kurie laiku aliar
mavo dėl prokomunistinių ten
dencijų, atsiradusių antikomu
nistinėje spaudoje.



DARBIKIMKAS

Šventinis vizitas mano bičiulėms
Ponas Toks pasiskelbė, kad

NEW YORKE

RAY OANTON ir Barrie Chase filme “The George Raft Story”.

mėnesį New Yor- 
Norval, 53 E. 57 
tarptautinė jaunų-

prievartą išstumtas, patenka į 
Hollyvvoodą ir čia padaro pui
kią karjerą. Vaidina filmuose 
apie 30 metų, padarydamas 
virš 100 filmų, sukaldamas apie 
10 milijonų dolerių. Raft ir da
bar tebevaidina, būdamas jau 
virš 65 metų.

storą, elegantišką knygos skry
nią, parūpintą taip pat Romu
vos leidėjo.

3- Ir dar praeitis. Artimesnė

mo”- Ir nusijuokdama pridėjo 
“Taip sakant, instant pergy 

veniniai”.
“Bet sveikutė neprimaitinai 

savo veikėjus, — juokaujame 
drauge toliau, — jie toki iš-

V. KASIULIO KŪRINIAI PARO
DOJE

“visuomenės”, tarp senosios ir 
jaunosios generacijos, tarp pa
žangių rašytojų ir reakcionie
rių- Gal Mieželaitis ir negali ki
taip rašyti. Jis turi laikytis ge
neralinės linijos, deja, diktuo
jamos iš Maskvos, ir Mieželai
tis turi ją vykdyti kaip kolia- 
borantas — vis tiek ar Stalino 
ar Chruščiovo. O tos linijos aiš
kus tikslas — skaldyti ir nu- * Hollywoode, pasirodo, dabar 
trupėjusius atitraukti. Skaldyti madoje atsiminimų filmai Vien Paskutinysis filmas, “The 
gabalais žmones kaip ir terito- Allied Artists studija, kurios George Raft Story”, yra jo bio- 
rijas. Tai tradicinė visų totalis- filmai skiriasi iš kitų skonin- grafinis, draugų ir gerbėjų pa

laukė už tai iš Mieželaičio “pa- tų taktika.

gų ir kad vizitų vietoj siunčia 
pinigą ir senus batus Baltai- 
Retas ir gerbiamas žygis, jei ir mūsų dienom. Vytautas Mačer- 
laikraščiai apie tai parašo. No
rėjau pasekti ponu tokiu ir sa
vo šventinį dėmesį nukreipti 
ne į bičiulius, o į savo bičiu
les, su kuriom galima paben
drauti per šventės nuliekamą 
dieną — į bičiules šių metų 
knygas, kurios teikėsi mane ap
lankyti.

1. Nepasiųsi kalėdinės kor
telės vyskupui Antanui Bara
nauskui ir nepadėkosi jam, kad 
jis šiais metais atleido savo 
Anykščių šilelį- Prieš šimtą me
tų jis tą Šilelį išaugino. Kitais 
metais bus jau 60 metų vysku
pui amžiną atilsį. Bet jį gražiai 
primena jo Anykščių šilelis, 
pasirodęs papuoštas nauju sim
patingu ir iškilmingu drabužiu, 
parūpintu dail Lapės ir Romu
vos leidėjo. Tai bičiulė iš pra
eities.

2. Palieti ranka gražiai, rū
pestingai išleistą Jono Aisčio 
knygą, pavadintą Poezija. Ir 
čia praeitis. Artimesnė nei Ba
ranausko. Vartai ją, ir kyla at
minimai apie intymių jausmų 
gyvenimą, apie nostalgiją, net 
gyvenimo nuobodulį, apie mi
niatiūriškų, trapių vaizdų, pus- 
taniais skambančios muzikos 
formą. Visa tai žavėjo ir svai
gino poezijos mėgėjus, o la
biausiai jaunimą nepriklauso- 
je Lietuvoje. Čia yra tas pa
grinde nepriklausomos Lietu
vos Aistis, visą savo kraitį lie
tuvių poezijai sukrovęs į rimtą,

nis, jaunas, žuvęs Lietuvoje, 
savo eilėraščių pilną rinkinį, 
vardu Poezija, parodė pirmu 
kart čia Amerikoje- Šauni, re
prezentatyvi knyga, papuošta 
taip pat jau amžiną atilsį dail. 
P. Augiaus. Jo bičiuliai ir ger
bėjai Lietuvoje, ir Vakaruose 
pasirūpino, kad Į Laisvę fon
das paleistų Poeziją į pasaulį- 
— Seki jos sonetus ir vizijas

ir jauti, kad ta Mačernio pra
eitis dar tokia artima. Ji kal
ba tais pačiais egzistenciniais 
motyvais, kuriais išsamiau ir ra
finuotesne forma ėmė kalbėti 
jo draugai, išlikę gyvi ir lais
vame pasaulyje subrendę savo 
poezija.

4. Nukreipiu akis į mažesnę, 
kukliau apsitaisiusią bičiulę — 
Bernardo Brazdžionio pristatytą 
knygą Vidudienio sodai. Ji su 
Aidų žurnalo premijos vainikė
liu. Joje kalba tas pats Lietu
voje subrandintas ir premijom 
dovanotas Brazdžionis, bet kal-

ba dabartine kūryba, su poetine 
jėga, su pranašiška rimtimi, ku
rios jam neatėmė tremties gy
venimo dienos.

Palieku poezijos bičiules, kal
bančias įtaigingai ir svariai, 
nors gal nedaug yra norinčių ,balę, be kraujo, lyg nevaikščio- 
klausytis jų pakilaus žodžio. 
Pasisuku į šventiškai išsirikia
vusias kitas, kurios taip pat 
norėtų kartoti senojo Mažvydo 

įžodžius: “Imkiet mane ir skai- 
tykiet”. Jos ne tokios rimtos, 
jos vadinamoji proza, tai su 
jom galima ir pajuokauti.

5. Prisistato' Prano Naujokai
čio knyga, vardu (lūžę tiltai.

“0 sveikutė esi plonesnė nei 
tavo vyresnioji sesuo Upeliai 
negrįžta į kalnus. Ar linijas 
saugo ji ar neprivalgai Ameriko- pasirodo grynas vandenėlis. Gal 
je”, mėginu juokauti. 1 v_

“Tai kas, kad plonesnė- Ar, 
gerbiamas, nežinai, kad mažam 
puodely gardi košelė. Už tat 
kiek manyje jausmo, pakilimo, 
meilės, patriotikos, žmonišku-

SKALBĖJA. Dalininkas A. Rūkštelė. Nuotr. V. Gruzdžio.

ję po šį gyvenimėlį”.
“Na, taip nesakyk, nes im

siu ir supyksiu: priešingai, jie 
visi iš gyvenimo, o gal dar ir 
tavo pažįstami” ...

Ne tokis vakaras, kad kelta
me literatūrinius ginčus su bi
čiulėm. Pasikalbant draugiškai, 
kad tas gyvenimas tai kaip 
New Yorifc vanduo iš krano: 
jame putos, kalkės, chemikalai 
— tikras drumzlynas; tik po 
poros minučių, kai nusistoja,

būt, ir knyga virsta kūryba, kai 
jai pasiseka išskirti iš gyveni
mo drumzles, autoriaus pergyve 
nimų putas, ir parodyti esmi
nius ryškiuosius bruožus. Tada 

(nukelta į 5 psl.)

Gruodžio 
ke, Galerie 
St., vyksta 
jų dailininkų paroda. Galerija
juos pristato kaip pagarsėju
sius dailininkus, kurie ateityje 
turės dar geresnį pasisekią. 
šių dailininkų tarpe yra ir 
lietuvis — Vytautas Kasiulis, 
gyvenąs Paryžiuje ir ten pagar
sėjęs. Parodoje išstatyta jo aš- 
tuoni kūriniai, kurių kainos nuo 
350 iki 600 dol. »

< J

ATSIMINIMŲ FILMAI
ALĖ RŪTA

Atsiminimų knyga gali būti 
vertingu skaitiniu, jei įdomiai 
ir apie svarbius dalykus para
šyta. Bet pasitaiko ir skystų at
siminimų; svarbių tik pačiam 
rašytojui ir gal jo artimiesiem

rakteri.

rėjo save — Aistis jį gynė, be
rods, Drauge, kuris dabar susi-

Raft 
apie 
apie

giau žvelgti į gyvenimą tėvy
nėje. Juos verčia tai daryti gy
venimo faktai”.

ka. Galiausiai jis, beveik' per melancholiška nuotaiką.

rašte, kada jis ima rodyti ski- Lietuvos skaitančių žmonių sko
linių tarp išeivijos “lyderių” ir nis yra toli praaugęs Mizarą.

tame dėmesio verti šie dalykai: 3. Traukti “Į purviną pelkę” sidomėjimo rašytojo ... R. Mi-
1. E. Mieželaitis, rašydamas pastangas matome Mieželaičio žaros knygos. Mes tikime, kad 

apie Aistį, kaip jis gynęs so
vietinius rašytojus, galvoje tu-

AISTIS, TYSLIAVA IR MEKAS

; >■

dies teisingumo”.
Kalbėjęsis ir

pasikalbėjimas su Eduardu Mie
želaičiu, kuris yra vienas iš la-

josios Lietuvos priešus — su
bankrutavusius politikus, pase
nusius eksgenerolus, naciona
listinius koliaborantus su na
ciais, kurie pabėgo nuo liau-

biausiai vertinamų Lietuvoje 
Sovietinių jaunosios kartos poe
tų. Mieželaitis buvo turistinėje

Kaip juos vaizduoja Soviet Litera ture, sovietinis žurnalas, 
leidžiamas Maskvoje

Soviet Literature žurnale yra Toliau aprašo
Roję Mizarą,
kurio knygos, “nors kai ku

rios parašytos prieš 30 metų, 
tebėra iki šiai dienai aukštumo-

, __ ,.___ . ... . „ . j. je - -. Mes išleidome keletą jųkelionėje po Amerika ir matėsi i . . ... , •. - , . . ... r. - :x Lietuvoje, ir jos rado didelio su kai kūnais lietuviais is se- ., ... „. . . . ..... „ susidomėjimo ”.nosios ir naujosios išeivijos. Se- J
nojoj jis mato “seną gvardiją 
su revoliucinėm tradicijom”.
Naujojoj — “užkietėjusius nau-

Paminėjęs dr. Margerį, stab
telėjo

prie Juozo Tysliavos.

“Prieš trisdešimt metų Juo
zas Tysliava buvo žinomas Lie
tuvoje kaip originalaus talento 
poetas. Paskiau jis emigravo 
Į JAV ir palaipsniui poeto ta
lentą iškeitė į žurnalisto. Da- 
bas New Yorke jis leidžia de- 

sv "Jonu Kossu AMoendriš* šiniojo sparno laikraštį Vieny
bę (Unity). Bet čia pasirodo 
vienas gyvenimo prieštaravimų, 
nes nors Tysliava pareiškė sa
vo politinį credo, aš jaučiau, 
kad jis trokšta žinoti apie nau
ją Lietuvą. Buvo kažkas nuošir-

kiu",
kurį vadina “vienu iš žymiau

sių senosios generacijos poetų. 
Aleksandriškis pats randa, — 
rašo Mieželaitis, — kad jo ta
lentas sus&lėjo ir neteko savo 
‘spalvos’ . . atitrūkęs nuo tė- du ir labai žmoniška jo troški

me žinoti- Būdamas jam teisin
gas, aš turiu pasakyti, kad 
straipsniai be prietarų apie so
vietinės Lietuvos kultūrinį gy-

vynės, jis tikrai pasijuto bebal
sis”.

Tačiau Mieželaitis išskyrė
Aistį (Aleksandriškį) į ypatin-
gą žmonių grupę išeivijoj. “Aš venimą protarpiais atsitiktinai 
turiu pasakyti, kad. nepaisyda- pasirodo Tysliavos laikraštyje, 
mas savo tragedijos, Aleksan- Tai pažymėtina, nes rodo, kad 
d rištas likosi poetas garbingo net tarp dešiniojo sparno emi- 
lygio. Jis laikosi nuošaliai nuo grantų yra pastangų garbin- 
purvinos pelkės, į kurią reak
cionieriai emigrantiniai lyderiai 
stengiasi jį įtraukti. Dar dau
giau — jo nuoširdumas nelei-
džia jam būti abejingam dėl Kitokios dvasios esanti jau- 
puolimų prieš lietuvių sovieti- generacija, ypaaai jos me
nės literatūros atstovus. Pro- nimnkai. Joje sustoja Mieže

laitis
prie Jono Meko.

Esą “Jonas Mekas yra įdo
mus jaunosios generacijos at
stovas ... Aš negavau su juo 
susitikti, bet. - - aš skaičiau kai 
kuriuos jo straipsnius Mehno*

tarpiais jis pakelia balsą pa
žangioje emigracijos spaudoje, 
gindamas sovietinės Lietuvos 
rašytojus. Aleksandriškis dirba 
Kongreso bibliotekoje ir pro
tarpiais skelbia laisvas nuo prie
tarų naujosios lietuvių litera-
tūros apžvalgas”

cagpje jaunų autorių grupė. Bu
vo man ypačiai įspūdingas jo 
vienas straipsnis, kuriuo jis gy
nė nuo reakcionieriško laikraš
čio skulptorių Juozą Kedainį, 
ypačiai jo skulptūrą Kolchozo 
tvartininką, kuris buvo gavęs 
nacionalinę Lietuvos premiją... 
Trumpai, liettivių jaunoji gene
racija užsieniuose turi daugiau 
dvasinių ryšių su tėvyne, ir dau
gelis emigrantų nori artimesnių 
ryšiu su ja".

Tai vienas gabalas, kaip so
vietinis žurnalas nori pristaty
ti angliškai skaitančiam pasau
liui lietuvių išeivi ją. Amerikoje 
ir jos santykius su sovietų val
doma Lietuva, šiame pristaty-

žangaus laikraščio” pripažini- 
mo-

2. Mieželaitis pastebėjo, kad 
J. Tysliava, o taip pat dauge
lis kitų emigrantų nori “garbin
gesnio žvilgsnio į padėtį Lietu
voje”. Jei garbingumą supranta 
kaip norą pažinti tikrą, neme
luotų, nekaukėtą padėtį Lietu
voje, tai Mieželaičio pastebėji
mas teisingas — to nori visi 
lietuviai. Tačiau tokio garbingo 
žvilgsnio į užsienių lietuvių pa
dėtį pasigendame Mieželaičio 
pasakojime. Jo tvirtinimas, kad 
Aistį emigrantiniai lyderiai no
ri įtraukti į purvinų pelkę, nė
ra garbingas, nes niekas jam 
Amerikoje tokių nesąmonių ne
galėjo pasakoti. Tai senas ko
munistinis prietaras, nuo kurio 
neišliko laisvas Mieželaitis. Dar 
daugiau.

Mums įdomus ir Mieželaičio 
konkretus nurodymas į asme
nis, kuriuos norėtų pagirti, gy
rimu laimėti palankumą savo 
linijai, kad paskui galėtų de
monstruoti, kaip demonstravo 
propagandos reikalui ir rašyto
jos Tomarienės Lietuvoje iš
spausdintą vaikam knygelę. Tos siuš, 
knygelės išspausdinime proga, 
rašė ne apie knygelę, bet kaip 
rašytoja nutraukusi ryšius su 
tokiais ir šiokiais ten emigra
cijoje. Tokia yra to tariamo 
“santykiavimo su kraštu” tik
roji pusė.

4. Norėdami tikro Lietuvos 
vaizdo, negalime patikėti viena 
Mieželaičio atestacija apie Lie
tuvos žmonių literatūrinį , skonį 
ir išsilavinimą- O ta atestacija 
labai bėdina, kada jis sako, jog 
Lietuvoje susilaukė didelio su-

gurnu ir kruopštesne menine lankiai jam susuktas, iškeliąs 
priežiūra, paskutiniu metu pa- daugiausiai gerąsias jo ypaty- 
statė net tris tokius filmus: bes. Pats George Raft nerašė 
“King of the Roaring 20-ties”, atsiminimų, pats nei šiame fil- 
“Story of Arnold Rothstein” ir me nevaidino. Atvaizduotas jo 
paskiausiai — "The George pasakojimas, kitų surašytas, mė- 

Story". Visi jie byloja ginant užfiksuoti Raft laikus, 
senesnius laikys, ypač J° asmens bei jo gyvenimo cha- 

20-30-tų metų linksmuo- 
geruosius ir nuotykinguo- 
laikus. Tie metai dabar

. . V

sius 
mėgstami ir televizijoj, nema
žai sukasi apie juos dramų bei 
komedijų.

Tuose atsiminimų filmuose 
vaizduojami daugiausiai apsuk
rių biznierių ir gangsterių cha
rakteriai. Toks buvo Arnold 
Rothstein. Panašus ir George 
Raft, tik ne toks būdingas ka
pitalistas, kaip Rothstein. G. 
Raft buvo kilęs iš vargingos 
New Yorko šeimos, bet nuo jau
nystės pradėjęs kibti į pinigą- 
Tik vėliau jį nuotykis ėmė dau
giau žavėti, negu pinigas. Jis 
pradėjo bendrauti su dideliais 
sukčiais bei gangsteriais ne 
vien dėl gero jų užmokesčio; 
dar daugiau jį traukė atlikti 
pavojingą uždavinį, būti gaudo
mam policijos ir gudriai iš jos 
išsisukti. George Raft puikiai 
šoka, gerai vaidina, drąsus pa
vojuose, nepamainomas mušei-

Kas yra tas Raft, koks jis pa
rodytas filme? Tai emocijų žmo
gus, su menininko ilgesiu, bai
siai vienišas didelių nuotykių, 
garbės, turto ir švelnių išgyve
nimų prieštaravimuose. Jo sie
la atsiveria labai švelni, kai 
lanko motiną ir kai globoja ne
kaltą mergaitę, šiaip brutalus, 
karštas, staigus-

Gražiausios scenos — kai 
George Raft (Ray Danton) lan
kosi pas motiną (A. Brunetti). 
Yra gerai atliktų šokių, ypač 
Barrie Chase, šiaip filmas bus 
įdomus tik tiems, kurie gerai 
pažinojo Raft. Iš aktorių, be 
pagrindinėje rolėje Ray Dan
ton, išsiskyrė Julie London, 
Margo Moore, Barbara Nichols; 
Jane Mansfield kai kuriose sce
nose — vulgari. Idėjiniu at
žvilgiu filmas tuščias. Intrigos 
beveik jokios. Nuotykiai Filmo 
muzika ir Raft vidinis nerimas 
bei vienišumas palieka žiūrovui

1
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DAMĮHIMKAS

Filmas iš Lietuvos Šventinis vizitas mano bičiulėm

Pasikalbėjimas su S. Narkėliūnaite
........... ......- — LIUDAS NORKUS ———

architektūrinio grožio ir sko
nio. Su mažais langais, dėžių 
formos. Tai dar rusų caro lai
kų kazarmių niūrūs vaizdai. Jie 
.ir iš tolo neprilygsta nepriklau
somos Lietuvos laikų statybai. 
Tokie pastatai tik gadina gra
žų Lietuvos vaizdą. Be to, Jo
kūbas Stukas, grįžęs iš paverg
tos Lietuvos, tvirtino, kad tie 
nauji valdiški namai statomi ne 
lietuviam, o kolonistam rusam.

Filme matome ir privatinių 
žmonių skoningai pastatytus 
kuklius namelius. Jie gražiai 
atrodo, su pilnais žydinčių gė
lių darželiais. Bet čia jau ne 
komunistų nuopelnas, o priva
tinių žmonių iniciatyva Ir per 
20 metų komunistam nepavyko 
išplėšti iš pavergtų lietuvių no
rą turėti nuosavą lizdelį. Nors 
visi žinom, kad okupantas ru
sas po kurio laiko ir vėl atims 
iš lietuvių jų namelius, bet jie 
vistiek statosi. Gausus privati 
nių namelių buvimas mums pa 
rodo, kad lietuviai turi dideli 
norą, kiek galint, būti toliau 
nuo bendro komunistinio lovio.

Vilniaus miesto gatvėse virš 
galvų filme matomas vielų ba- 
laganiškas Trolly-būsų rezginys- 
Tai atsilikusio susisiekimo ženk
las.

Filme pabrėžta, kad Lietuvos 
sostinėje vieši gatvių ir įstai
gų vardai užrašyti ir rusų kal
ba. Okupanto tikslas surusinti 
Lietuvą. Lietuvos žemėje, jos 
sostinėje, rusiškom iškabom 
prislėgtos gatvės ir namai tar
si šaukte šaukia: gelbėkit tėvy
nę nuo rusiško kolonializmo

Kauno “jūra” — tai tariamas 
bolševistinis stebuklas. Jeigu 
Mozė lazdele perskyrė jūrą, tai 
draugai Stalinas - Chruščiovas

S. Narkeliūnaitė kai kieno 
yra kaltinamą kad, grįžus iš 
pavergtos Lietuvos, parvežė ir 
rodo netinkamą filmą. Balfo va
jaus komiteto Brooklyne su
rengtame vakare gruodžio 3 
gausiai publikai ir man teko 
matyti tą filmą — dalelytę Lie
tuvos — ir nieko ten peikti
no nepastebėjau. Tad kreipiau
si į Salomėją pasiteiraudamas, 
iš kur tie priekaištai. Įsitikinu
si, kad tyla nevisuomet “gera 
byla”, sutiko atsakyti į porą 
pagrindinių klausimų. J

Koks buvo Jūsų kelionės 
tikslas į pavergtą Lietuvą?
— Mano kelionės tikslas bu
vo aplankyti savo mylimus tė
velius ir kitas gimines. Kelio
nė nebuvo nei žvalgomoji nei 
studijinė. Aš manau, kad to
kiais tikslais manęs ten nebū
tų leidę.

Kodėl nereaguota į daromus 
priekaištus?

— Dauguma rašiusių buvo 
anoniminiai autoriai arba pasi
rašę tik inicialais, tai neradau 
reikalo su tokiais ginčytis. Dėl 
pačių priekaištų, tai, man at
rodo, jie nepagrįsti. Kai kurie 
dedasi dideliais patriotais ir 
bando aliarmuoti mūsų žmones 
dėl neva gręsiančio pavojaus. 
Jie tvirtina, kad tie mano įspū
džiai ir filmas pasitarnauja 
priešo propagandai. Esą žiūrė
jimas gimtojo krašto vaizdų 
minkština mūsų širdis ir daro 
neatsparias laisvinimo kovai- 
Man rodos, kad užsieniuose pra
leisti mūsų metai galėjo ir tu
rėjo mus pakankamai užgrūdin
ti. Jeigu tėvynės vaizdai jau
dintų, tai jie turėtų jaudinti 
tik tam, kad uždegtų naujiem 
darbam ir pasiaukojimui, kad 
mes atgautume tai, ką priešas su Sniečkum - Paleckiu, sulin- 
mūsų tautai yra išplėšęs. Tė- dę į plūgus, atitempė jūrą prie 
vynės meilė, kaip ir Dievo gar- pat Kauno. Čia suvaryti paverg- 
binimas, vyksta įvairiomis for- tieji privalo išklausyti Maskvos 
momis, todėl aš ir nesutinku satrapų virtinės keiksmažodžių, 
su tais, kurie mano, kad jie tu- paleistų laisvę mylintiem žmo- 
ri patriotizmo monopolį ir, kaip nėm.
kontrabandininkus siūlo gaudy
ti kitus, kurie kitaip negu jie 
galvoja. Tai ir nelietuviška ir 
nedemokratiška — baigė pokal
bį Salomėja Narkeliūnaitė-

(atkelta iš 4 psl.)
ir veikėjuose ima tekėti gyveni
miškas kraujas.

“Na, nieko, — protingai at
sakė, geros nuotaikos nepraras
dama bičiulė. — Kita mano se
sutė bus kitokia, — ir šelmiš
kai šyptelėjus man, pridėjo: 
"O jos aš tikrai susilauksiu”.

6. Nuošaliam kamputy tik tik 
suspėjusi pritūpti knyga be 
vardo. Tik mėlynė pro langą, 
ant kurio išsirangiusi didelė vie
na raidė E. Tai elementorius, 
kurį sutaisė Ignas Malėnas. Sa
ko, tai naujas metodas pagrei
tinti vaiko išmokimą skaityti— 
mokantis ne atskirus garsus 
(raides), bet garsų junginius 
(skiemenis).

“Ar sunku iš tavęs mokytis?” 
klausiu knygą E.

“O ar mėgsti tuos, kaip čia 
sako, kryžiažodžius, kur reikia 
surasti žodį į tuščią langelį?” 
klausia bičiulė E-

“Ir dar kaip”.
“Tai imk mane, rasi žodį ir 

rasi piešinį, vietoj piešinio į- 
statyk žodį — taip kaip kry
žiažodyje- Taip ir išmoksi”.

“Tai gaila, kad tavęs nebu
vo tada, kai man reikėjo badyti 
žaidęs “discipulka”, iki pasida
rydavo skylė”.

“Geriau vėliau, negu niekad”, 
atkirto mano bičiulė, kreipda-

ALEKSANDRA GUGEVIČIOTė-HERMANIENė savo kūrinių parodoje 
New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

BRAZILUOS LIETUVES DARBŲ 
PARODA NEW YORKE

Narkeliūnaitės filme pasiro
dė ilgai laukta tikrovė, kad ten 
visai ne jūra, o tik prūdas, nes 
čia pat abu jos kraštai mato
mi. Raudonskūriam ir gelda,

Leiskite ir man, eiliniam lie- pripilta vandens, — jūra, jei 
pasitarnaus bolševizmui. Kauno 
“jūra” — tai bolševikinis ke
lių metų senumo propagandos 
muilo burbulas, kurį atvežtas 
Salomėjos filmas susprogdino. 
Be to. filme suskurdę kolchozai, 
apleista dirvonuoti žemė. Filmą 
kiekvienas lietuvis turėtų pama- 

nieji komunistų talkininkai, grį- ir tinkamai suprasti. Tin- 
že iš Lietuvos kaip ekskursam karnai suprasti padeda ir lais
tai, apsiseilėję šaukia, kad ir vos Lietuvos vėliava, pabaigoje 
Amerikoje nemato tokios milži- parodyta plevėsuojanti, bet per- 
niškos statybos, kokias jie ma- juosta juodu kaspinu.
tė svečiuodamiesi Lietuvoj. Tai

tuviui, pasisakyti šio filmo rei
kalu.

Per daugelį metų bolševisti- 
nė propaganda bando mus įti
kinti, kad dabar, komunistam 
valdant Lietuvą, statyboje pa
siekti dideli laimėjimai. Net ir 
Amerikoje gyvenantieji raudo-

New Yorke, Brazilijos na
muose, 10 Rockefeller Plaza, 
nuo lapkričio 13 iki gruodžio 
20 buvo reta paroda — išsta
tyta Brazilijos lietuvaitės Alek
sandros Gugevičiūtės - Herr
mann išsiuvinėti portretai. Pa
rodą globojo Brazilijos vyriau
sybė, plačiai buvo paminėta 
Amerikos spaudoje. Tuo pačiu 
buvo pažymėta, kad šių darbų 
autorė yra Lietuvoje gimusi.

Visi jos portretai išsiuvinėti 
spalvotais siūlais, kuriuos pati 
nusidažo, kad gautų daugiau 
spalvinių niuansu- Siuvinėti pra
dėjo mokytis Lietuvoje, Kaune. 
Pirmoji mokytoja buvo Jačienė, 
suorganizavusi siuvinėjimo kur
sus. —

Į Braziliją emigravo 1927, bū
dama 16 metų. Ten dar labiau 
išsitobulino. Kaimyno paskatin-

la-ta, kartą ji išsiuvinėjo savo 
bai mėgstamą paveikslą 
Andreas Hofer “Kalinį”. Dar
bas pasisekė ir ją patraukė. 
Ėmė siuvinėti savo vaikų por
tretus ir kopijuoti mėgstamų 
dailininkų paveikslus. 1943 su
rengė savo darbų pirmą paro
dą ir gavo naujų užsakymų. 
Tuometinis Argentinos prezi
dentas Peronas užsakė išsiuvi
nėti jo portretą. Išsiuvinėjo ir 
Brazilijos prezidento sūnaus pa
veikslą.

Savo darbų parodas yra su
rengusi įvairiuose miestuose, 
net Paryžiuje. Iš laikraščių iš-

sikirpusi, išsiuvinėjo Monaco 
princesės Grace portretą ir nu
vežė į rūmus- Princas Reinier 
negalėjo atsistebėti, kaip ji pa
darė tokią veide išraišką, ne
matydama princesės. Dailininkę 
pakvietė pietų plačiau išsikalbė
ti-

Pradeda siuvinėti nuo akių. 
Vėliau pagal akių išraišką de
rina tolimesnį darbą. Prie vie
no siuvinėjimo dirba 6-8 savai
tes. Iki šiol yra išsiuvinėjusi 
apie 200 paveikslų. Šioje paro
doje buvo išstatyta apie 20 kū
rinių: karalienės Elzbietos, Mo- 
zarto, Brahmso, Beethoveno 
portretai, Rembrandto, Van 
Gogh, Rafaelio, Valasųuez, Mu- 
rillo kūrinių kopijos.

Kalba visai gerai lietuviškai- 
Jos vyras yra vokiškos kilmės 
lietuvis, į Braziliją atvykęs iš 
Kybartų. Sūnus Voldemaras 
yra architektas; duktė Irena — 
advokatė, našlė, turi dukterį.

Būdama New Yorke, Alek
sandra Gugevičiūtė - Herrmann 
lankėsi pas savo gimines ir lie
tuviškuose vakaruose.

begėdiškas melas. siekusiom žiniom, ne tiek bū1
S- Narkeliūnaitės parvežtame ta priekaištų filmui, kiek at- 

filme mes pamatėme tikrovę, šakinėj imam į klausimus po fil- 
Statomi ir jau pastatyti valdiš- mo rodymų. Jie nebuvo vykę, 
ki pastatai tik riogso 3-4 aukš- Gerai, kad Balfo vakare to iš- 
tų griozdai. Jie neturi jokio vengta).

Prakase žemę
naujam pastatui 

Marianapolyįe pradedama 
(Red- prierašas. Redakciją pa- statytį naują studentam bendra-

būtį—dormitbriumą.
rinkta prie teniso aikščių. Pa
statas bus mūrinis su stiklinėm 
plytom Stilius derinamas prie 
didžiojo namo. Naujam pasta
te bus miegamieji, svečių ir po-
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xna dėmesį jau ne į mane, bet 
į kitus, kuriem tenka mokytis 
vėliau.

7- Pagaliau sustojau prie bi
čiulės, kuri buvo viešai susi
laukus jau daug komplimentų. 
Tai dr. Juozo Girniaus dova
nota ir Į Laisvę fondo išleista 
knyga Tauta ir tautini ištiki
mybė. Ji tokia rimta, kad juo
kauti noro nebuvo. Su dėkin
gumu klausiausi, kaip ji kalbė
jo man ir kitiem. Ji kalbėjo 
susvyravusiam ir pavargusiam, 
kad sustiprintų jo energiją ke
lyje; kalbėjo susipainiojusiam 
tarp minčių ir įvykių, kad pa
dėtų surasti teisingą kelią; kal
bėjo jauniesiem, kurie šioje ge
roje šalyje augą kad padėtų 
jiem apsispręsti,' kuris kelias 
jiem pasirinkti — lietuviškas 
ar nelietuviškas. Kalbėjo auto
ritetingai, tai su ramiais įrodi
nėjimais, tai su pakilimu ir pa
smerkimu. Nutaikęs tylos mo
mentą paklausiau:
""^Sako, kad perdaug tu į mus 
iš aukšto žiūri, bičiule, mokai, 
bari”.

“O kaip gi kitaip šiais lai
kais patrauksi akis. Pasakysi 
ramiai, niekas neišgirs tavęs 
per kitus balsus. Reikia toną 
pakelti. Reklamos amžius — ir 
triukšmo”.

Ne visas bičiules spėjau ir pa
kalbinti. Tik uždusus atkeliavo 
Aloyzo Barono knygą vardu 
Lieptai ir bedugnės su Draugo 
premijos vainikėliu, ir dar P. 
Gaidos Didysis nerimas. Jų skai
čius gal pagausės su metų ga
lu, kaip žvaigždelės rudenio 
danguje. Bet mano šventiška 
diena baigės; turėjo baigtis ir 
mano vizitas mano bičiulėm-

J.B.

VISUR]
— Darbininkas Kalėdų ir 

Naujųjų Metų savaitėsi išeis 
tik po vieną kartą: penktadie
nį, gruodžio 29 (paskutinis šių 
metų numeris) ir penktadienį, 
sausio 5 (pirmasis 1962 metų 
numeris)- Prieš Kalėdas, penk
tadienį, gruodžio 22, dar bus, 
be šio dvigubo, vienas šventi
nis numeris.

— Los Angeles Balfo sky
rius šiemet savo vajumi pasie
kė rekordą, sutelkęs arti 2000 - 
dolerių. To pasiekė uoli valdy
ba, kurią sudaro: pirm. V- Pa
žiūra, vicepirmininkai Ig. Me
džiukas ir V. Kazlas, sekr. S- 
Šakienė, ižd. P. Raulinaitienė, 
knygvedys J. Gilys, nariai — 
A. Ąžuolaitienė, J. Gliaudą ir 
J. Motiejūnas. Pinigai surinkti 
aukų lapais ir koncertu.

HARTFORD, CONN.

Nauįęję Mėty sutikimą lietu
vių parapijos mokyklos salėje 
rengia vietos bendruomenės 
apylinkės valdyba ir skautų tė
vų komitetas. Bus gera vaka
rienė, geras orkestras ir šokiai. 
Salė tam specialiai puo-šiama. 
Jau dabar vietas galima užsi
sakyti pas rengėjus.

Meniniam koncertui ir vaidy
bos vakarui rengiamasi tuojau 
po Naujųjų Metų. Artistam mė
gėjam vadovauja aktorius Vita
lis Žukauskas iš New Yorko. 
Taip pat rengiamasi pagerbti 
Hartfordo veiklų lietuvį — tei
sėją Praną Mončių. vmk

MARIANAPOLIO

ilsio salės, sporto ir maudymo
si įrengimai. Galės tilpti apie 
90 studentų ir 4 kunigai — 
prefektai. Planą paruošė archi
tektas Arthur Thomas, stato 
kontraktorius A. Schnip su sū
numi. Visi iš Norwich, Conn.

Naujam pastatui žemė pra
kasta gruodžio 10. Nors diena 
buvo su sniegu, bet žmonių pri
sirinko gana gausiai. Žemę pra
kasė ir pašventino Norwicho 
vysk. Vincent J- Hines. Tose 
apeigose dar dalyvavo marijo
nų provincijolas T. J. Jančius,
Marianapolio vyresnysis T- J. 
Dambrauskas, mokyklos rekto
rius T. J. Petrauskas ir prel. 
Pr. Juras. Tarp garbės svečių 
dar buvo Norwicho vyskupijos 
mokyklų patarėjas prel. Joseph 
King, kun. St. Yla, kun- Vac. 
Paulauskas, kun- Alb. Kontau-

— Sao Paulo, Brazilijoje, 
lankėsi pas savo tėvus Milda 
Ciuvinskaitė - Fahmy su pus
trečių metų dukrele. Buvo at
vykusi viešnagėm Pastoviai gy
vena Egipte, Aleksandrijoje, 
kur jos vyras dr. Fahmy yra 
Egipto tautinio banko direkto- 
rius-

— Stasys Pilypaitis, stalius 
amatininkas, vadovavęs salezie
čių stalių dirbtuvei Lisabono
je, Portugalijoje, išvyko to pa
ties darbo mokyti į misijas ry- 
tinėn Afrikori, Mozambiko pro
vincijom

— Dail. A- Domšaitis, lietu
vis klaipėdietis, jau 85 metų, 
gyvenąs Afrikoje, dar pajėgia 
kurti ir dalyvauti meno paro
dose.

— Alfredas Bielskis, Lietu
vos konsulo Los Angeles Ju
liaus J. Bielskio sūnus, gyve
nąs Riverside, Cal-, yra pakel
tas į vietinio banko (First Ną- 
tional Bank) viceprezidentus.

I SOPHIE
BARČUS

t vakaruškininkes į
dainuoja

s> HI-FI ilgo grojimo plokš- 
| telėjė, kurioje telpa — 
i 7 kalėdinės, 3 velykinės 
| giesmės ir 10 liaudies 
| dainų. Plokštelės kaina 
| $4-95, persiuntimas $0.55. 
| Norintieji įsigyti, prašom 
| kreiptis pas platintojus, 
į ALBA RECORDS

i
l t

7159 So. Maplevvood 
Chicago 29, I1L

arba
Darbin inka*

910 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

M. Augusta ir Šv. Dvasios se- 
serys iš Putnam, Conn. j i

Didžiojo namo salėn suėjus, i i 
gausiem dalyviam Marianapolio 
rėmėjam ir mokiniam kalbėjo i 
vysk. Vincent J. Hines. provin- i 
cijolas T. Jonas Jančius, Maria- į 
napolio vyresnysis T. Juozas į 
Dambrauskas, adv- Fr. Dona- > 
her. Buvo pasidžiaugta Maria
napolio tėvų marijonų užsimo- ; > 
jimu sudaryti jaunimui gėrės- > 
nes ir erdvesnes sąlygas moky- i 
tis krikščioniškoje ir lietuviško- r 
je dvasioje. Lietuviam yra duo- i
damas neribotas skaičius sti
pendijų, išlaikius atitinkamus 
egzaminus.

Statyba ir visais kitais rei
kalais, susijusiais su tuo nau
ju bendrabučiu, uoliai rūpinasi 
Marianapolio- vyresnysis kun. 
Juozas Dambrauskas. MIC.

Merry Christmas and Happy New Year

ARENELLA SALES COMPANY
280 WYCKOFF AVENUE BROOKLYN 27, N. Y.

EVERYTHING TO MAKE YOUR HOUSE A HOME

APPLIANCES
T. V. - RADIOS - REFRIGERATORS - RANGĖS 

WASHING MACHINES - OIL BURNERS - CABINETS

FINE FURNITLRE
LIVINGROOMS - BEDROOMS - DININGROOMS 

OCCASIONAL - JUVENILE - HOUSEHOLD - BEDDING - TOYS

TeL EVergreen 6-6262-63-64

avm.tas. Putnamo seserų vyresnioji
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Seasons Greetings from

durnai

DAINUOJAME SU ROTA
Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, ; i 

įdainuota “Rūtos” lietuvių tau- • 
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. {dainuota 17 Jįaudies dai- h

Si?. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

47 Montello Street Brockton, Mass.

' i
Best Wishes for Christmas and The New Year

JONĖS & VINING, INC.
J. V. LAŠT MANUFACTURERS

Brockton, Mass.

Season’s Greetings

nų: Plaukia Nemunėtis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį; Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J Stukas per Reųuest 
Records, Ine. Plokštelės kaina 
5 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y-

Mr. and Mrs. Joseph Casper
” . . FUNERAL HOMR

187 Dorchester Street So. Boston 27, Mass.

FROM

PHANEUF HOSPITAL
FOUNDATION, INC.

Didžios šventės mus aplanko 
tiktai kartą j metus, o DARBI
NINKAS du kartus per savaitę. 
Nepalikime be to uolaus lanky
tojo ir 1962 METAIS. Paragin
kime ir kitus užsisakyti. Nau
jiem skaitytijam — tik 5 do
leriai metam!

680 NO. MAIN ST. BROCKTON, MASS.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Tel. AN 9-1930

May the Season bring Health and good cheerto all 
■■ from

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
321 Country Club Rd., Newton Centre 59, Mass.

Office telephone AN 8-0948 Res. Telephone DE 2-2645

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

The Apothecary

t t r i L ii 
t

t r t r t L

linki visiems

A. Enkauskų ir J. Gailevičių šeimos

SEASON’S GREETINGS

1*51

IndtanHeod
NATIONAL BANK

Merty Christmas and a Happy New Year

PALESTINOJE kai kur moterys neša vandenį taip, kaip jį nešė ir Kris
taus laikais.

piršti menką prekę? Be abejo, 
atsakinėjo Dichter, tai galima 
padaryti, bet neilgam. Blogą 
prekę ir su gera reklama nesi
seka ilgai išlaikyti apyvartoje. 
Idealas: gera prekė ir geras jos 
įpakavimas. Svarbu abudu daly
kai.

Prekių reklamoje tenka skai
tytis su publikos įsigalėjusiais 
prietarais. Pvz. yra tvirtas įsiti
kinimas, kad vokiškos mašinos 
visada yra geresnės už prancū
ziškas; kad prancūziški kvepa
lai geriausi. Jų skonį Ame
rikoje maža kas pažįsta. Gali 
vartoti amerikoniškus kvepalus, 
bet svarbu, kad būtų prancūziš-
kas įpakavimas ir parduotų | 
prancūziškos pardavėjos. į;

Gyvas taip pat prietaras, kad | ■ 
prekės gerumas yra susijęs su =

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

i

KODĖL NEPIRKO ARBATOS, 
KURI VARE VISAS LIGAS

| Amerikos galinga reklama re- ta rūkai ir kaip tik šią rūšį?”. 
Į miasi tyrinėjimais, koki moty- Tas atsakė: “Kad man ji ge- 
į vai labiausiai gali paveikti žmo* riausiai patinka”. Dichter pa

aiškino kitaip: “Kokfe tamsta -gŪnJKTVZ. pastebėta, kad Ame- 
naivus. Tai nesąmonė, mano rikos prekių pareikalavimas už-

ir
t

r r r

rr r
f Tel. ANdrew 8-4649
į

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
— nuoširdžiai sveikina —

KETVIRTIS & COMPANY
EDMUND L. KETVIRTIS, savininkas

379 VV. Broadway South Boston, Mass.

Wr į '

Linksmiausių Švenčių Visiems!

Member Federal Deposit Insurance Corporation

MERKY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

SECOOD RRTIORRLBROK

tų siūlomą prekę.

VYTAUTAS STELMOKAS,

pone. Tamstą rūkai kaip tik 
šią rūšį dėPto, kad rafinuo
ta propaganda paveikę tamstos 
pasąmonį tikuti, jog šitokia ci
garete dantyse būsi šaunus vai
kinas, talentingas žmogus. 
Tamsta identifikuoji save su tuo 
savo įsivaizduojamu idealu ir 
esi savim patenkintas manyda
mas, kad šita cigaretė skaniau
sia”.

Dichter pasakojo, kaip jam 
teko tirti, kodėl geros rūšies 
arbata nebuvo perkama, nors 
ir labai reklamuojama. Rekla
ma garsino: “Jei blogai jaučia
tės, negaluojante, gerkite Y ar- 

ryti taip ar kitaip, Dichter pri- hatą, pasveiksite. Jei jaučiatės 
vienišas ir apleistas, Y arbata 
jum grąžins gerą nuotaiką. Jei 
pajuntate nušalimą, padagrą, 
svaigulį, geriat Y arbatą.” Dich
ter paaiškino, kad tokia rėkia-

1
9

New Yorko uoste prieš 20 
metų išlipo Į krantą imigrantas 
Em$t Dichter, kilęs iš to pa
ties Vienos miesto ir net gyve
nęs toje pat gatvėje kaip ir 
Zigmund Freud, kūrėjas psicho
analizės, kuri Amerikoje tokia 

= į populiari ir duoda didelio už- 
: ■ darbio specialistam ir šarlata

nam. Ernst Dichter dar buvo 
tik neturtingas studentas, kai 
Freudas jau garsėjo. Jam ne
teko Freudo net susitikti, ta
čiau Freudo teoriją apie žmo
gaus pasąmonio gyvenimą ir jo 
motyvus, verčiančius žmogų da

Linksmų švenčių!

Hanover Club Beverage Co., Ine.
(Lietuvių išdirbystė)

Gaminame geriausi toniką įvairiausių rūšių ir pristatome 
Klubams, Tavernoms ir kitokioms įstaigoms

Route 139, W. Hanover, Mass 
Tel. TRiangle 8-1313

Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
"BEST 1N STYLES FOR MEN"

Over Globė Shoe

Bridgewater Workers Cooperative

Bridgewater, Massachusetts
Tel.: OWen7-6911; OWen7-6980

Best Wishes for Christmas and the New Year

The Comwell MemoriaI Chapel
Bquipped and QuaUficd to Serve Anywhere 

Through Our Membersbip AffiUations

GEORGE E. CORNWELL & SONS, INC. — Proprietors

Telephone CY 5-1819, Warenham, Mass.

taikė vienam praktiniam reika
lui — reklamai, “publicity”. 
Reklamą Amerikoje prieš 15 
mėty jis, sakoma,, pastatęs and 
mokslinių pagrindų. Dabar jam 
tėra 52 metai, ir jis tebedirba, ma arbatą skiria ligoniam, o kas nenori žiūrėti.

slėniuose buvo mažesnis, kai so- | 
vietinis astronautas pasirodė 1 
publikos dėmesy. Tai ypačiai bu I 
vo žymu Europoje ir Australi- | 
joje. Kai tik Ameriką ištinka 
kokis nepasisekimas, susilaiko- | 
ma nuo prekių, kurios yra | 
“made in USA”. Tas pats bu- | 
vo su Anglijos automobiliais | 
Sueso krizės metu. |

Dichter institutas susilaukia | 
visokių klientų iš viso pašau- 1 
lio. Pvz. Australijos viena f ir- g 
ma teiravosi, kaip paveikti šei- 1 
mininkes, kad jos prieš pietus I 
jaustu reikalo žiūrėti televizi- € ■
jos. Viena Amerikos akinių fir- g E-
ma norėjo žinoti, kokiu būdu | ___ _ „ ;
įkalbėti akinių vartotojam, kad | 
be jos akinių jie tikrai apak- i 
šią. Vienas labdaros organizaci- 2 
jos pirmininkas teiravosi, ko- « 
dėl jo kalbų per televiziją nie- *

389 Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Liųksmų Švenčių ir Džiaugsmingų Naujų Metų

JOHNNY and VINN Y

SOUTH BOSTON CAFĘ

260 W. Broadway So. Boston, Mass.

Phone SOuth Boston 8-1070

Compliments of

Free Delivery

TAYLOR’S MARKET

duodamas patarimus firmom, 
kartais paimdamas už patarimų 
valandą po 500 doL
Dichter išėjo iš Freudo nu
rodyto ir mažai ištirto žmogaus

ją reikia skirti sveikiem. Tad Besigilindamas į pasąmonio * 
ligų ir senatvės užuominas rėk- reiškinius ir eidamas Freudo ‘ 
lamoje reikia pakeisti jaunystės keliu, Dichter mėgino išaiškin- ’ 
sveikatos, sporto, džiaugsmo ti pvz., kad amerikiečių gausus 
užuominom, kad arbatą gertų saldumynų vartojimas reiškia |

pasąmonio. Jis aiškina, kad sveikieji, o ne ligoniai. pasąmonio norą išsivaduoti nuo 
žmogaus dvasios gelmėse gali- A pavyks gerai reklamai j- kaltės pajautimo.
ma skirti tris sritis. Giliausioji o*’!*’’*’***-*®*™'™

geismų sritis — pasąmonis. | 
Aukščiausioji yra šviesioji žmo- ; = 
gaus sąmonė. Tarpas tarp šių r 
dviejų, sako Dichter, kaip tik
yra mūsų veikimo sritis: tar-

žmogus atmeta ar priima bet 
kurį konkretų siūlymą. Ištirti

žmonių meluoja, patys to nOži-

sijuoks ir dažniausiai atsakys
— ne. Bet paklauskite, ar jos ’ 
motina buvo gera virėja. Ji 
ims pasakoti, kad tikrai gera,

site tikrą atsakymą. Ir kores
pondentą, kuris mėgmo su 
Dichter padaryti pasikalbėjimą, 
Dichter paklausė: “Kodėl tams* .

‘Where Grandma Shopped”

371 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Džiugių šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Season’s Gretinęs from

FOOTE BROS.

Gear and Machine Corporation

4545 South Westem Boulevard • Chicago 9. Illinois

SEASON’S GREETINGS . 
TO ALL OVR FRIENDS

EDENS OPTICIANS
2134 W. 95th Street 2717 ,W. 63rd Street

CHICAGO, ILL.

BE 8-5277
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WEST BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

SVEIKINA SAVO KLIJENTVS ŠVENČIŲ PROGA

“Where Thonsands Save Mfflkms’

SAVINOS BANK
460 WEST BROADWAY S. BOSTON. MASS.

BANK BY MAIL — POSTAGE PAID

Asaete Over $61,000.000.00


